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TEKNISET TIEDOT, VAKIO- JA LISÄOMINAISUUDET



UUSI ALTENDORF

KEHITIMME 
TARKISTUSPYÖRÖSAHAN, 
JA UUDISTIMME SEN.

Altendorfin menestystarina perustuu liukupöytäsahaan, jonka Wilhelm Altendorf keksi vuonna 1906. Hänen poikansa Kurt 

ja Willy Altendorf päättivät vuonna 1956 keskittyä yksinomaan Altendorf-tarkistuspyörösahojen tuotantoon. Altendorf-sa-

hoista tuli käsite ja maailman valloitus alkoi. Ei siis ole yllättävää, että Altendorf-nimestä on tullut synonyymi tarkistus-

pyörösahoille. Altendorf-tarkistuspyörösahat on tehty puusepäntyöhön, kalusteiden valmistukseen sekä yleisesti puu-, 

metalli- ja muoviteollisuuden käyttöön ympäri maailmaa, ja niitä on tehty yli 150 000. 
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Uusi F 45 on tekniikan ja muotoilun mestariteos. Erinomaisesta koneesta on tehty vieläkin parempi. Rungon ominaisuuk-

sia on paranneltu monin eri tavoin ja ergonomisen muotoilun ansiosta päästään työskentelemään lähemmäs konetta ja 

sahattavia kappaleita.

Altendorf F 45 on uniikki - koneita on vain yksi, ohjausyksikön voi valita kolmesta vaihtoehdosta. Ohjausyksiköt, joilla 

määritetään sahanterän korkeus ja kallistus ovat ergonomisesti katsekorkeudella. Lisävarusteilla ja -ominaisuuksilla 

saadaan jokaiseen tarpeeseen optimoitu kone.

UUSI ALTENDORF

ON VAIN YKSI F 45-MALLI



F 45 ProDrive F 45 EvoDrive F 45 ElmoDrive

UUSI F 45

VALITSE OHJAUSYKSIKKÖ

tai tai

VALITSE LISÄVARUSTEET
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VAKIO-OMINAISUUDET

Moottoroitu terän nosto/lasku/kallistuksen säätö (0-46°). Automaattinen korkeuden 

korjaus, kun sahanterä kallistuu. 

Katsekorkeudella oleva kääntyvä ohjausyksikkö

 Liukupöytä, pöydän pituus 3 000 mm.

Halkaisuvaste, manuaalinen säätö mittanauhan avulla, sisältää hienosäätöruuvin, sa-

hausleveys 1 000 mm.

Katkaisuvaste, jossa kiinteä 90 °kulma, manuaalinen säätö mittanauhan avulla aina  

3 200 mm:iin asti.

 Suurin sahanterän korkeus 150 mm, maks. sahanterän halkaisija 450 mm.

Moottorin nimellisteho 5.5 kW (7.5 HP), kolme nopeutta (3 000/4 0000/5 000 RPM).

AKE-työkalun kiinnitysjärjestelmä pääterälle

Työkorkeus 91 cm.

KONEET VAKIOVARUSTEILLA

M18150 F 45 ProDrive

M18151 F 45 EvoDrive

M18152 F 45 ElmoDrive

TYÖSTÖKORKEUS

M44250 88 cm

M44260 85 cm 

Vaikka korkeammille tarkistuspyörösahoille on ollut kysyn-
tää, on myös matalammille koneille tarvetta. Tiedämme, että 
ergonomia on yksilöllistä, ja olemme ottaneet sen huomioon;  
tarjoamme kolme eri työstökorkeutta F 45 -malliin: 85, 88 ja 
91 cm.

UPEA MUOTOILU SULAUTUU UPEAAN TEKNOLOGIAAN
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Kuvassa on F 45 varustettuna CNC katkaisuvasteella (UNO 90), CNC halkaisuvasteella ja työkalulaatikolla.
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Käännettävä ohjausyksikkö on helppokäyttöinen, selkeä, turvallinen ja käytännöllinen. 

Jopa tämä perustasoinen vaihtoehto ohjaa neljää akselia. Kaikki arvot ja toiminnot ovat 

selkeästi näytöllä, joka on halkaisijaltaan 90 mm. Vihreitä näppäimiä käytetään terän 

korkeuden ja kallistuksen säätöön (46° molempiin suuntiin). Niistä säädetään myös va-

lituista lisävarusteista riippuen, CNC-halkaisu- ja katkaisuvastetta, piirtosahaa,  

VARIO-optioita (portaaton kierrosluvun säätö 2000 ja 6000 RPM) sekä mahdollista uri-

tusohjelmaa. Valkoista näppäimistöä käytetään arvojen syöttöön. Ohjaus rakennetaan 

käyttämään vain niitä ominaisuuksia, jotka sahaan on asennettu, joten ominaisuudet 

kannattaa valita huolella.

F 45 ProDrive ‒ OHJAA NELJÄÄ AKSELIA ‒ TAI ENEMMÄN!



Kone perusmäärittelyillä,  
sahanterän kallistus, manuaalinen 
mitoitusten korjaus

3-akselisen piirtoterän säätö*

Uritusohjelma * lisäominaisuus

F 45 ProDrive

}  Moottoroitu terän nosto/lasku /kallistuksen säätö (0-46°). Automaattinen korkeuden korjaus, kun sahante-

rä kallistuu.

}  Moottoroitu halkaisuvasteen säätö*

}  Moottoroitu UNO 90 CNC katkaisuvasteen säätö*

}  Automaattinen halkaisu- ja katkaisuvasteiden säätö, kun terä on kallellaan

} Digitaalinen nopeusnäyttö tai portaaton kierrosluvun säätö (VARIO) 

} Moottoroitu piirtosahausyksikkö, kaksi tai kolme akselia* 

}  Portaaton liike akseleille +/- näppäimillä* 

} Alipainetoiminen kiinnityslaite*

}   Helppo akselikalibrointi 

}  Konediagnostiikka

} Käyttötuntilaskin

}  USB-liitäntä

}  Viimeisen mitta-asetuksen nouto puskurimuistista

} Muisti 99 leikkausohjelmalle

}  Uritusohjelma

KONEEN VAKIOVARUSTEOHJAUSYKSIKKÖ

M18150 F 45 ProDrive
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Uudessa F 45 EvoDrive:ssa on 7” kosketusnäyttö sekä erillinen näppäimistö arvojen 

syöttöä varten. Sillä voidaan ohjata jopa neljää akselia ja 2-suuntaisen terän kallistus-

ta. F 45 EvoDrive eroaa F 45 ProDrive:sta parannetulla sovellusteknologian käyttöllä: 

Esimerkiksi kallistetulla terällä sahattaessa EvoDrive laskee levyn paksuustiedon pe-

rusteella mitat levyn ylä- ja alapuolelle. EvoDriven mukana tulee myös monipuolisem-

pi uritustoiminto, inkrementtimitoitus sekä halkaisu kallistetulla terällä. Näiden lisäk-

si saatavilla on myös yhdistelmäjiirit sekä työkalujen hallintatoiminnot. F 45 EvoDriven 

tallennustila on 999 ohjelmaa. Vihreät navigointinäppäimet mahdollistavat helpon 

siirtymisen sovellusten välillä, pääsyn kotisivulle tai ”back”-näppäimen avulla siirty-

misen edeltävään näyttöön. Näytön kirkkauden voi myös säätää, jotta näkyvyys on 

aina paras mahdollinen. Kokeile F 45 EvoDriveä ja huomaa, miten helppokäyttöinen 

laite on!

F 45 EvoDrive ‒ TEHOKKUUTTA LISÄÄVÄT OMINAISUUDET JO MUKANA



Yhdistelmäjiirisahaus

Uritus

Halkaisu kallistetulla terällä

F 45 EvoDrive

}  F 45 EvoDrive sisältää kaikki ProDrive:n ominaisuudet (sivut 8 + 9) ja lisäksi:

} Automaattinen muunnos sisämitasta ulkomittaan halkaisu- ja katkaisuvasteille, kun tiedossa on kappaleen  

     paksuus ja haluttu kulma

}  Yhdistelmäjiirisahauksessa F 45 laskee automaattisesti puuttuvat kulmat ja mitat

}  Paranneltu  työkaluhallinta 

· Piirtosahan sijainnin muisti (3-akselinen piirto)* 

· Pääterän paksuus ja sahausleveys pysyy muistissa 

· Pääterän pyörimisnopeus muistissa 

· Muisti maksimissaan 100 työkalulle

}  Lisäominaisuudet: 

·  Uritustoiminto: Halkaisuvaste liikkuu automaattisesti tehdyn uritusohjelman mukaisesti

 ·  Inkrementtimitoitus: Halkaisuvaste sijoitetaan absoluuttisen mitan sijaan esiasetellun mitan päähän edel-

lisestä sahauksesta terän leveys huomioiden

 ·  Halkaisu kallistetulla terällä: Ohjaus laskee vasteen oikean aseman käyttämällä hyväksi tiedossa olevia ar-

voja levyn paksuudesta ja terän kallistuskulmasta 

 · Muisti 999 sahausohjelmalle

KONEEN VAKIOVARUSTEOHJAUSYKSIKKÖ

M18151 F 45 EvoDrive

* lisäominaisuus
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F 45 ElmoDrive:ssa on laajin ja kehittynein ohjaus, mitä tarkistuspyörösahoihin saa. Kat-

sekorkeudelle sijoitetussa 12” kosketusnäytössä yhdistyvät ergonomia ja helppokäyt-

töisyys. Siitä löytyvät helposti niin laskin, geometriset muodot, yhdistelmäjiirit kuin 

työkalujen hallintakin. Kaikkien moottoroitujen akseleiden ohjaus, kuten myös terän 

kallistus kumpaankin suuntaan onnistuu F 45 ElmoDrivella. Usein käytetetyt toiminnot 

voidaan tallentaa näytön alaosaan, josta ne löytyvät nopeasti. F 45 ElmoDrive:ssa on 

markkinoiden ainoa ohjausyksikkö, johon on mahdollista liittää optimointiohjelma.  

Kun puhutaan ohjausteknologiasta, mikään ohjaus ei pääse lähellekään F45 Elmo- 

Drive:a.

F 45 ElmoDrive ‒ MARKKINOIDEN KEHITTYNEIN OHJAUS



Halkaisu kallistetulla terällä

Pyörimisnopeusvalikko

F 45 ElmoDrive

} F 45 EvoDrive sisältää kaikki ProDrive:n ja EvoDrive:n ominaisuudet (sivut 8-11) ja lisäksi:

}  Laskintoiminto, joka siirtää tulokset suoraan akselien ohjaukseen

} Geometristen muotojen puuttuvat kulmat/mitat automaattisella laskimella 

}  Erilevyiset jiiriliitokset kappaleiden välillä, joissa olevat puuttuvat kulmat/mitat lasketaan automaattisesti

} PC-liitäntä esimerkiksi optimointiohjelman linkitystä varten*

}  9999 sahausohjelman muisti

KONEEN VAKIOVARUSTEOHJAUSYKSIKKÖ

M18152 F 45 ElmoDrive

Työkalujen hallintaohjelma

* lisäominaisuus
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F 45 ProDrive F 45 EvoDrive F 45 ElmoDrive

F 45 OHJAUSYKSIKKÖVERTAILU



 Vakiovaruste

 Lisäominaisuus 
 - ei kuulu vakiovarusteisiin

* jos ohjelmisto on saatavilla

OHJAUSYKSIKKÖVERTAILU * F 45 ProDrive F 45 EvoDrive F 45 ElmoDrive

Pääterän korkeussäätö

Pääterän kallistussäätö, yksisuuntainen ja kahdensuuntainen

CNC-halkaisuvaste

UNO 90 CNC -katkaisuvaste

CNC-katkaisu- ja kulmasahausvaste UNO Flex/DUO 90/DUO Flex

Pöytä alipainekiinnittimillä

TIP-SERVO-DRIVE

Ohjelmassa muistipaikkoja 99 999 9999

Sisä-/ulkomitat halkaisuvasteelle

Sisä-/ulkomitat katkaisuvasteelle

Näyttö / mittojen laskeminen manuaalisia säätöjä varten

Työkaluohjausyksikkö 100 100

Mittojen tallentaminen sahauksissa

3-akselisen piirtoyksikön aseman tallennus

Yhdistelmäjiirit

Näytön ulkoasun muutos

Ketjutettu uritus

Uritus

Inkrementtimitoitus hakaisuvasteelle

Halkaisu kallistetulla terällä ylimitta huomioiden

Jiirisahausliitokset eri paksuisien kappaleiden välillä

Geometriset muodot

Laskin

Käyttötuntilaskin

USB-liitäntä tietojen ja ohjelmien siirtoa varten

Voitelutarpeen ilmaisu

Linkitysmahdollisuus optimointiohjelmaan

Liitäntä Exceliin

Etähuolto
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MOOTTORIT: VÄÄNTÖÄ JA VOIMAA

Moottorit yksisuuntaista kallistusta varten, käsin valittava nopeus:  Moottorit on val-

mistettu erityisesti Altendorfin määritysten mukaan, ja ne on optimoitu liukupöytäsahoil-

le. Moottorit vääntävät 20% voimakkaammin kuin perinteiset sähkömoottorit ilman, että 

sähkökulutus kasvaa. Laitteiden nopeudet ovat 3 000, 4 000 ja 5 000 RPM, ja nopeus valitaan 

käsin.

  

M51100 5.5 kW (7.5 HP) kolme nopeutta vakiovaruste 

M51101 7.5 kW (10 HP) kolme nopeutta 

M51102 11 kW (15 HP) kolme nopeutta 

Suurempi sahauskorkeus yksisuuntaiseen kallistukseen: Tässä vaihtoeh-

dossa on yksisuuntainen kallistus ja suuri, 550 mm:n sahanterälle sopiva 

imuhuuva, ja suurimmillaan 204 mm:n sahauskorkeus. Piirtoyksikköä käytet-

täessä terän suuirin halkaisija on 500 mm. Yhteensopiva 5,5 kW:n moottorin 

kanssa.

M64080  

VARIO - portaaton pääterän pyörintänopeus: Moottorin 

nopeus voidaan säätää portaattomasti välillä 2000-6000 

RPM. Nopeuden säätäminen tarkasti materiaalin mukaan 

paitsi parantaa sahauksen laatua myös pidentää sahante-

rien käyttöikää ja auttaa vastaavasti alentamaan kustan-

nuksia.

M51103 5.5 kW (7.5 HP) 

M51104 7.5 kW (10 HP)  

Erikoisjännitteet pyynnöstä.



204 mm

150 mm

Sahausyksikkö kallistuu jopa 46° molempiin suuntiin: F45 kallistuu puolelta toiselle 12 

sekunnissa, joten kone on erittäin monipuolinen. Teräsuojaa ei tarvitse erikseen säätää terää 

kallistaessa, koska se seuraa sahausyksikköä. Katkaisuvasteen kanssa kallistusominaisuus 

tekee koneesta erinomaisen sisäisiin jiirisahauksiin. Viistosahaukset onnistuvat yhtä yksin-

kertaisesti. Portaaton nopeudensäätö VARIO (2000-5000 rpm) helpottaa ja nopeuttaa työs-

töjä. Synkronoidun moottorin kompakti koko mahdollistaa vankan kiinnityksen teräakselille, 

eliminoiden kaikki epäsuoriin nauhakiinnityksiin liittyvät vahingot. Kallistuksen säätö, joka 

on tiukasti ankkuroitu sahan massakeskipisteeseen, on jo monesti näyttänyt kykynsä verrat-

tuna vain toiselle puolelle kallistuvaan F45:een: se ei yksinkertaisesti väänny! Huoltovapaat, 

automaattisesti voidellut kallistussulukkeet käyttävät ponttiliitosta.

M18500 5 kW (6,8 HP)  

M51059 6,5 kW (8,8 HP) 

Suurempi sahauskorkeus, kaksisuun-

tainen kallistus: Maksimi sahauskorkeus 

204 mm saavutetaan sahanterällä, jonka 

halkaisija on 550 mm, myös piirtoterän 

kanssa. Suosittelemme tehokkaamman 

6,5 kW:n (8,8 HP) moottorin valintaa.

M64079 

KAKSISUUNTAINEN KALLISTUS: AINA KÄYTÄNNÖLLINEN

Erikoisjännitteet pyynnöstä.
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Kaksiakselinen piirtoyksikkö elektronisella pysty- ja sivusäädöllä, ohjelmoitavalla piirtoterän korkeudella, nopea siirto 

työasentoon ja takaisin, moottori 0,75 kW (8200 RPM). Voidaan jälkiasentaa vain koneisiin, jotka ovat suuunniteltu piirtoyksik-

köä varten.

M24030 Yksisuuntainen kallistus, Ø = 120 mm  

M24034 Kaksisuuntainen kallistus, Ø = 180 mm 

M24038 Valmius piirtoyksikölle 

Parkkiasento: Uusi yksikkö mahdollistaa piirtoterän siirtämisen työalueelta kätevästi suo-

jattuun valmiusasemaan. Kun piirtoa ei tarvita, se voidaan ajaa helposti pois tieltä työstäes-

sä esim. massiivipuuta, muoveja tai metalleja. Koska piirtoterä on jatkuvasti lähettyvillä, 

muttei koskaan tiellä, on myös mahdollista käyttää halkaisijaltaan 550 mm pääsahan teriä 

ilman ylimääräistä asetusaikaa piirtoterälle. Tämä ominaisuus on saatavilla vain koneisiin, 

joissa terän kallistus on yhteen suuntaan.

 

Kolmiakselinen piirtoyksikkö parkkiasemalla (RAPIDO Plus): Yksikkö on varustettu moottoroidulla pysty- ja sivusäädöllä, 

mukana sahanterä, ohjelmoitava piirtoterän korkeus, nopea siirto työasentoon ja takaisin, moottori 0,75 kW (8200 RPM). 

Erona entiseen kolmeakseliseen piirtoyksikköön on mahdollisuus ajaa piirtoterä parkkiasemaan, jolloin se on paremmin pois 

tieltä ja mahdollistaa jopa 500 mm pääterän käytön ilman säätöaikaa piirtoyksikölle.

M24021 Yksisuuntainen kallistus. Sisältää LED-valon ja parkkiaseman. Terän  Ø  120 mm  

M24036 Kaksisuuntainen kallistus, Terän Ø 180 mm  

M24038   Valmius piirtoyksikölle (Ei yhdessä yksisuuntaisen kallistuksen kanssa.) 

PIIRTOSAHAUSYKSIKKÖ: RIKKOUTUMATON JA TURVALLINEN



RAPIDO piirtosahausyksikkö: Piirtolaite estää laminoitujen levyjen alapinnan rikkoontumisen sahattaessa. 

RAPIDO helpottaa ja nopeuttaa sahausleveyden säätöä. Kesto on korkeintaan kolme minuuttia. Perinteisiin 

piirtojärjestelmiin verrattuna säästät asetusajassa jopa 30 minuuttia, koska vaivalloinen kaksiosaisten piirto-

terien asennus välilevyineen jää pois. Piirtoterän sahausleveys voidaan säätää portaattomasti pääterän sa-

hausleveyteen, ottamatta sitä pois koneesta. Säätöalue: 3 ‒ 3,8 mm.

M24031 Yksisuuntainen kallistus, Ø  =  120 mm  

M24035 Kaksisuuntainen kallistus, Ø  =  180 mm 

LED-valaistus: Energiatehokkaat LED-lamput tekevät piir-

tosahauksen vaara-alueesta erityisen näkyvän.

M24037 
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TUNNETTU TARKKUUDESTAAN JA KEVYTLIIKKEISYYDESTÄÄN

Vahvistettu pöydän jatke: Liukupöydän levennystä käytetään lisätukena suurien tai pitkien työkappaleiden 

katkaisussa. Lisää tukea pituussuunnassa liukukelkan oikealla puolella. Saatavilla myös sivuista vahvistetut 

versiot.

M41030 Vahvistettu pöydän jatke pituussuunnassa 840 mm

M41031 Vahvistettu pöydän jatke pituussuunnassa 1 200 mm

M41032 Vahvistettu pöydän jatke pituussuunnassa 1 600 mm

M41033 Vahvistettu pöydän jatke pituussuunnassa 2 000 mm

Kaksoisliukukelkka. Altendorfin kaksoisliukukelkka on kuuluisa kevytliikkeisyydestään ja 

tarkkuudestaan. Suuret kaksoisrullat ohjaavat liikkuvaa pöytää ehdottoman tarkasti ylä- ja 

alapuolisten karkaistujen teräsjohteiden välissä. Kelkka saadaan liikkeelle helposti, voimaa 

käyttämättä. Kaksoiskelkka toimii vuosikymmeniä ongelmitta eikä se tarvitse paljon huoltoa 

eikä kaipaa voitelua. Kelkka on suulakepuristus-rakenteensa ansiosta ehdottoman vääntymä-

ton ja luja.

M34201 Kelkan pituus 2 250 mm 

M34203 Kelkan pituus 3 000 mm vakiovaruste

M34204 Kelkan pituus 3 200 mm 

M34205 Kelkan pituus 3 400 mm 

M34206 kKlkan pituus 3 800 mm, tukijalalla 

M34207 Kelkan pituus 4 300 mm, tukijalalla 

M34208 Kelkan pituus 5 000 mm, tukijalalla

M37003  Kytkin liukukelkassa (ei toimi TIP-SERVO-DRIVE:n kanssa)

 

M41010 Liukupöydän jatke pituussuunnassa   840 mm vakiovaruste

M41011 Liukupöydän jatke pituussuunnassa 1 200 mm 

M41035 Vahvistettu pöydän levennys 1 000 mm

M41036 Vahvistettu pöydän levennys  1 300 mm

M41037 Vahvistettu pöydän levennys  1 600 mm



TIP-SERVO-DRIVE: Moottoroitu kelkan liike. Liukupöydän moottoroitu 

servokäyttö liikuttaa raskaimmatkin työkappaleet helposti edestakaisin 

sahauksen aikana, joka parantaa työergonomiaa. Elektroninen ohjauskahva 

reagoi kevyimpäänkin kosketukseen, joten käyttäjä voi seisoa rennosti pys-

tyasennossa koko sahauksen ajan. TIP-SERVOKÄYTTÖÄ ei voida käyttää yh-

dessä liukupöydän on/off-kytkinten eikä alipainekiinnittimien kanssa.

M35209  

Liukukelkan alipainetoiminen kiinnityslaite: Altendorf käyttää ensim-

mäisenä maailmassa liukupöytäsahoissa alipainekiinnitysteknologiaa. Liu-

kupöytään integroidun järjestelmän sydän on tehokas alipainepumppu, joka 

kehittää imun liukupöytään sijoitettujen imutarrainparien kautta. Liukupöy-

dän koko pituudella olevat imuvyöhykkeet voidaan aktivoida yksitellen pai-

niketta painamalla, jolloin alipaine voidaan sovittaa optimaalisesti kaikille 

työkappaleille. Puu-, muovi- ja metallilevyt (muuta kuin rautametallia) py-

syvät luotettavasti paikoillaan liukupöydällä myös mutkikkaiden sahausten 

kuten kulmien, pitkien jiirien ja ulkomittaan sahausten aikana. Kaiken pitui-

sissa pöydissä on samat viisi imutarrainparia. Jokainen pari voidaan aktivoi-

da erikseen. Pyynnöstä imutarrainpareja on saatavana lisää. Ei yhteensopi-

va TIP-SERVOKÄYTÖN kanssa.

M64095 

Pneumaattinen puristuspalkki: Puristuspalkki on ihan-

teellinen kiinnitysratkaisu alle 80 mm:n paksuisille työkap-

paleille. Se on erityisen hyödyllinen työstettäessä pitkiä ja 

ohuita materiaaleja kuten viiluja. Siinä on kaksi erikseen 

ohjattavaa osaa, jotka ovat säädettävissä koneen etu- ja 

takaosasta. Tarvitaan 6 baarin paineilmaliitäntä.

M64228 3 200 mm pöydälle, kiinnityspituus 2 925 mm  
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Katkaisuvaste 90° kulmassa: 90° katkaisuvaste avustaa tarkoissa leikkauk-

sissa kaiken kokoisissa työkappaleissa. Stopparit liukuvat paikalleen hel-

posti ilman minkäänlaista nostoa. Kaksi käännettävää vastetta.

 

M44402 Stopparit 3 200 mm saakka  vakiovaruste

DIGIT L Katkaisuvaste: Pituusmitta voidaan asettaa 1/10 

mm:n tarkkuudella. Näytössä näkyvät kaikki käytetyt rajoi-

tinasetukset. Keskusmittaus- ja näyttöyksikkö kalibroi 

koko järjestelmän yhdellä toimenpiteellä. Mukana isot akut 

ja laturit. Stopparit 3 200 mm:n saakka.

 

M44403 Stopparit 3 200 mm saakka 

Lisäpoikittaiskelkka jossa lattiaan tuettu tela: Suurten, jopa 250 kg pai-

navien työkappaleiden käsittelyyn. Suositeltu lattiakisko: lattateräs, 10 x 

60 mm (pituus = 2 x pöydän pituus + 500 mm).  Lattiakisko ei kuulu toimi-

tukseen.

M64056  

Ulos vedettävä katkaisukelkan jatke: Tämä vaihtoehto helpottaa pidem-

pien/leveämpien työkappaleiden sahausta ja lisää käsikäyttöisen katkaisu-

vasteen tukialuetta. Jatke on 650 mm pitkä.

M64085  

KATKAISUVASTEET KIINTEÄLLÄ 90°KULMALLA:  HYÖDYLLINEN PÄIVITTÄISESSÄ KÄYTÖSSÄ 



DIGIT-L:  Pituusmitta voidaan asettaa 1/10 mm:n tarkkuudella. Näytössä näkyvät kaikkien 

käytettyjen stopparien asetukset. Keskusmittaus- ja näyttöyksikkö kalibroi koko järjestel-

män yhdellä toimenpiteellä. Mukana isot akut ja laturi. 

DIGIT LD: Samanlainen kuin Digit-L mutta näyttää kulman myös numeroina, jolloin pääs-

tään tarkkuuteen +/- 1/100°. Pituusmitta lasketaan automaattisesti jiirikulman funktiona. 

Integroitu pituuskompensaatio. Sisältää kaksi stopparia ja hienosäädön.

Ulosvedettävä katkaisukelkan jatke: Tämä vaihtoehto helpottaa pidempien/leveämpien 

työkappaleiden sahausta ja lisää manuaalisen katkaisuvasteen tukialuetta. Jatke on 650 mm 

pitkä.

M64085  

KATKAISU- JA KULMASAHAUSVASTEET: YKSINKERTAISTA TARKKUUTTA

Katkaisu- ja kulmasahausvaste. Tällä Altendorfin patentoimalla, integroidulla pituuskom-

pensoinnilla varustetulla katkaisu- ja kulmasahausvasteella voi tehdä suorakulmaisia ja jiiri-

sahauksia. Jiirikulman voi säätää portaattomasti 49°:een alueella asteikon mukaan. Vapaas-

ti liukuvat, välyksettömät stopparit voidaan asettaa yksitellen mille tahansa etäisyydelle 3500 

mm:iin saakka. Ulompi stoppari kiinnittyy rullalla stabiloituun teleskooppijatkeeseen, kun 

pituus on suurempi kuin n. 1 700 mm. Jiirisahauksessa pituuskompensaatio tarkoittaa, että 

mitat stoppareihin ovat tarkkoija kulmasta riippumatta. Vaste työnnetään haluttuun kul-

maan, osoitin siirretään saman kulman kohdalla pituuskompensaatioasteikolla ja sitten stop-

pari asetetaan tarvittavaan pituuteen.

M44404 Stoparit 3 500 mm saakka 

DIGIT-L:

M44406 Stopparit 3 200 mm saakka

DIGIT LD:

M44408 Stopparit 3 200 mm saakka
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PQS-katkaisu- ja kulmasahausvaste: Tässä tarkassa ja 

kulumattomassa järjestelmässä on 90° lukitusmekanismi, 

joka varmistaa, että suorakulmainen asento on ehdotto-

man toistettava. Ohjaimen voi kääntää jopa 47° kulmaan 

kumpaankin suuntaan. Integroitu digitaalinäyttö näyttää 

kulman 1/100 asteen tarkuudella. Mukana on myös pituus-

kompensointi, joka on helppo asettaa asteikon mukaan, 

kun ohjain on käännetty kulmaan. Stopparit 3 500 mm  

saakka.

M44485 Stopparit 3 500 mm saakka. 

DIGIT LD: Pituusmitta voidaan asettaa 1/10 mm:n tarkkuudella. Näytössä 

näkyvät kaikkien käytettyjen rajoittimien asetukset. Mittaus- ja näyttöyk-

sikkö kalibroi koko järjestelmän yhdellä toimenpiteellä, ja mahdollistaa 

±1/100° tarkkuuden. Pituusmitta lasketaan automaattisesti jiirikulman funk-

tiona. Sisältää kaksi hienosäätöstopparia, kaksi akkua ja laturin.

M44412 Stoparit 3 200 mm saakka (siirrettäviä) 

CNC -katkaisu- ja kulmavaste (UNO Flex): Vasteen sijoitus kelkan keskelle 

mahdollistaa työkappaleen sijoituksen kelkan etu- ja takaosaan. Kaksi sää-

dettävää tukea varmistavat turvallisuuden. Ominaisuus on ainutlaatuinen, 

nopea ja helppokäyttöinen. Yhdessä moottoroitujen vastestoppareiden 

kanssa järjestelmä yhdistää joustavuuden ja tuottavuuden erityisellä taval-

la. Pituuskompensaatio on automaattinen; sahanterän leikkauskulma ja 

paksuus huomioidaan myös. Keskelle sijoitetun vasteen kapea rakenne 

mahdollistaa työkappaleen sijoituksen sen etu- tai takapuolelle ilman vas-

teen siirtoa. Säädettävät tuet mahdollistavat yksilöllisen tukialueen. Järjes-

telmä toimii tarkasti, ja on huoltovapaa. Stopparit siirtyvät itsenäisesti pai-

koilleen, kun mitat on syötetty ohjauspaneeliin. Vaihdettaessa terän 

paksuutta, pituuskompensaation ja kulman mittausjärjestelmä integroi 

kaikki arvot, ja huomioi ne stoppareiden sijoituksessa.  Aloitusnapin paina-

misen jälkeen stopparit siirtyvät paikoilleen. Ei yhteensopiva F45 ProDrive 

ohjausyksikön kanssa.

M44484 PQS-katkaisu- ja kulmasahausvaste UNO Flex

PQS-KULMASAHAUSVASTE:  HELPPOKÄYTTÖINEN



CNC-katkaisu- ja kulmavaste DUO FLEX: The DUO Flex vasteen voi asettaa käsin jopa 47° 

kulmaan niin, että suorat sahaukset ja jiirisahaukset käyvät kätevästi. Siihen kuuluu auto-

maattinen pituuskompensointi ja kaksi moottoroitua stopparia (liike 3 500 mm saakka). Vas-

tinetta ei tarvitse nostaa vaihtaessa etuasennosta taka-asentoon tai päinvastoin poikittais-

kelkalla. Työkappaleet voi asettaa vasteen jompaankumpaan puolta vasten, joilloin on 

mahdollista tehdä kulmasahauksia ja terävän tai tylpän kulman jiirisahauksia yhdellä toimen-

piteellä. CNC-katkaisuvaste DUO FLEX ei ole yhteensopiva ohjausyksikön F 45 ProDriven kans-

sa.

M44415 Stopparit 3 500 mm saakka 

CNC-katkaisuvaste UNO 90: 90° kulmaan 

kiinnitetty CNC-katkaisuvaste UNO 90 

mahdollistaa sekä suorat että viistot sa-

haukset suurella tarkkuudella. Stopparin 

liikkumavara on 1 900 mm. Jos tarvitaan 

suurempi pituus, jatkeen voi kiinnittää kä-

sin, jolloin maksimimitta on 2 900 mm.

M44413 Stopparit 2 900mm saakka

CNC-katkaisuvaste DUO 90: Tässä vas-

teessa on kaksi CNC-stopparia, joiden liik-

kumavara on 3500 mm. Vaste on kiinnitet-

ty 90° kulmaan. Työkappaleet voidaan 

asettaa stopparin jompaakumpaa puolta 

vasten. CNC-katkaisuvaste DUO 90 ei ole 

yhteensopiva ohjausyksikön F 45 ProDrive 

kanssa.

M44414 Stopparit 3 500 mm saakka 

Katkaisukelan jatke: Kataisukelan jatkle helpottaa leveämpien/pidempien työkappaleiden 

sahausta. Jatkeen kokonaispituus 650 mm.

M64085 UNO 90 (ulosvedettävä) 

M64087 DUO 90 (kiinnitetty) 

M64088 DUO Flex (ulosvedettävä) 

CNC KATKAISUVASTE: KÄTEVÄSTI MOOTTOROITU 2425



Manuaalinen halkaisuvaste hienosäädöllä: Vaste on helppo asettaa käsin tarkasti hieno-

säädön avulla. Vaste liikkuu pehmeästi kovakromatuilla pyöreillä kiskoilla. Halkaisuvasteen 

voi kääntää pöytätason alle yhdellä liikkeellä, kun valmistaudutaan sahaamaan suuria levy-

jä.

M44420 Sahausleveys 800 mm 

M44421 Sahausleveys 1 000 mm vakiovaruste

M44422 Sahausleveys 1 300 mm 

M44423 Sahausleveys 1 600 mm 

Manuaalinen halkaisuvaste DIGIT X: Digitaalinen sahausleveyden näyttö. Vasteessa on ma-

nuaalinen hienosäätö. Tämä elektroninen mittausjärjestelmä varmistaa halkaisuvasteen 

nopean ja tarkan säädön. Samana pysyvät mitat voidaan toistaa tarkasti ja tarkistaa DIGIT X 

-näytöltä. Halkaisuvasteen asennon korjaus näytetään digitaalisesti koneen ohjausyksikön 

nestekidenäytöltä, kun työ tehdään kallistetulla sahanterällä. Järjestelmä on käytännöllises-

ti katsoen kulumaton, eikä pöly vaikuta siihen. Mitat korjataan automaattisesti, kun vasteen 

asento vaihdetaan pystystä vaakasuoraksi tai päinvastoin.

M44430 Sahausleveys  800 mm 

M44431 Sahausleveys 1 000 mm 

M44433 Sahausleveys 1 300 mm 

M44434 Sahausleveys 1 600 mm 

ALTENDORF HALKAISUVASTEET: KUN TARKKUUS RATKAISEE



CNC-Halkaisuvaste: CNC-halkaisuvasteen poikittaisnopeus on 250 mm/s ja 

tarkkuus +/‒ 0,1 mm. Tarkka, pyörivä, viiden pisteen kuularuuvijärjestelmä 

ei juuri kaipaa huoltoa. Se, kuten moottorikin, on suojattu hyvin alumiinipro-

fiilin sisälle. Vaste havaitsee asentonsa automaattisesti varsinkin sahante-

rää ympäröivällä vaarallisella alueella, ja siinä on tapaturman vaaran estävä 

hätäpysäytystoiminto. Mitat korjataan automaattisesti, kun vasteen asento 

vaihdetaan pystystä vaakasuoraksi tai päinvastoin tai kun työskennellään 

kallistetulla terällä.

M44440 Sahausleveys 800 mm 

M44441 Sahausleveys 1 000 mm 

M44443 Sahausleveys 1 300 mm 

M44444 Sahausleveys 1 600 mm 
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Tukisyöttötela: 300 mm leveä tukisyöttö-

tela on kätevä varsinkin sahattaessa pi-

tempiä työkappaleita halkaisutukea vas-

ten. Kun sitä ei  tarvita, sen voi kääntää 

liukupöydän alle. Tälle lisävarusteelle liu-

kupöydän minimipituus on 3000 mm.

M44450 

Kirjoitusalusta: Katsekorkeudella oleval-

le kirjoitusalustalle voi kiinnittää sahaus-

luettelot niin, että meneillään olevat työt 

ovat joka heti näkyvissä.

M62003 

LISÄVARUSTEITA HELPOTTAMAAN TYÖNTEKOA 

Työkalulaatikko: Erittäin käytännöllinen 

suljettava vetolaatikko terille ja halkaisu-

veitsille. Terän maksimihalkaisija 500 mm. 

Tälle lisävarusteelle liukupöydän minimi-

pituus on 3000 mm. Halkaisuveitset kiin-

nittyvät magneetilla.

M44453  

STEG: Lisäkannatin kaksoiskelkkaan. Lisä-

kannatin (leveys: 400 mm) leveille työkap-

paleille. Kannatin on helposti siirrettävis-

sä liukukelkan sivujohteessa.

M44452  



DUPLEX VASTEET: KAKSISUUNTAISTA KÄYTETTÄVYYTTÄ

Kaksipuolinen DUPLEX-kulmasahausvaste: DUPLEX vas-

teella tehdään kulmasahauksia 0 ‒ 90° erittäin nopeasti, 

tarkasti ja portaattomasti. 45° kulmassa viiste voidaan sa-

hata työkappaleen molemmin puolin kumpaakaan vastetta 

siirtämättä.  Mitta säädetään suurennuslasilla, mitta-astei-

kolla ja pituuskorjauksen asteikolla. Vaste on asemoitavis-

sa ongelmitta kelkan koko pituudella. Käsiteltävyyttä pa-

rannettu kaikkiin DUPLEX-malleihin, joiden paino on 

enintään 17 kg.

M64220 Stopparit 1 350 mm saakka 

M64221 Stopparit 2 150 mm saakka 

Kaksipuolinen DUPLEX D -kulmasahausvaste: DUPLEX D 

-vasteella tehdään kulmasahauksia 0 ‒ 90° erittäin nopeas-

ti, tarkasti ja portaattomasti. 45° kulmassa viiste voidaan 

sahata työkappaleen molemmin puolin kumpaakaan vas-

tetta siirtämättä. Digitaalinen kulmanäyttö ja analoginen 

pituusasteikko säätöä varten, integroitu pituuskompen-

sointi usein käytetyille kulmille. Mukana akut.

M64222 Stopparit 1 350 mm saakka

 

 

Kaksipuolinen DUPLEX DD-kulmasahausvaste: DUPLEX 

DD -vasteella tehdään kulmasahauksia 0 ‒ 90° erittäin no-

peasti, tarkasti ja portaattomasti. 45° kulmassa viiste voi-

daan sahata työkappaleen molemmin puolin kumpaakaan 

vastetta siirtämättä. Altendorfin itsensä kehittämä tark-

kuuselektroniikka laskee pituusmitan ohjaimen kumman-

kin puolen jiirikulman funktiona ja näyttää molemmat ar-

vot numeroina. Digitaalinen kulmanäyttö ja digitaalinen 

pituusasteikko säätöä varten, integroitu pituuskompen-

sointi. Mukana akut.

M64224 Stopparit 1 350 mm saakka
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Manuaalinen pikakiinnitin: Ma-

nuaalinen pikakiinnitin voidaan 

asettaa helposti liukupöydälle ja 

kiinnittää paikoilleen. Se pitää 

työkappaleen hyvin paikoillaan 

pöydällä ja katkaisuvastetta vas-

ten. Sen kiinnityskorkeus on jopa 

200 mm.

M64188

KIINNITÄ KAPPALEET TURVALLISTA TYÖSKENTELYÄ VARTEN

Pneumaattinen pikakiinnitys: Kiinnittää työkappale paikoilleen liukupöy-

dälle. Kaukosäätimellä aktivoitava pikakiinnitin painaa työkappaleen 1000 

N  voimalla lujasti katkaisuohjainta vasten. Se voi kiinnittää jopa 210 mm 

paksuja työkappaleita. Saatavana yhdellä tai kahdella kiinnitysyksiköllä.

M64091 Yhdellä kiinnitysyksiköllä (0 ‒ 90 mm) 

M64092 Kahdella kiinnitysyksiköllä (0 ‒ 90 mm)

Ilmakevennyspöytä halkaisusahaukseen: Altendorf tuo ensimmäisenä maailmassa liukupöytäsahoihin 

ilmakevennyspöydän. Sahanterän oikealle puolelle sijoitettu ilmakevennyspöytä helpottaa halkaisusahaus-

ta vähentämällä kitkaa pöydän ja sahattavan kappaleen välillä jopa 80 %. Se ei pelkästään helpota raskai-

den kappaleiden käsittelyä, vaan myös pienentää naarmuuntumisriskiä merkittävästi. Nyt uutuutena saa-

tavana myös pöydän jatkeet ilmakevennettyinä.

M64186 Ilmakevennyspöytä

Ilmakevennetyt pöydän jatkeet: Ilmakevennettyjen leikkuupöytien lisäksi myös pöytien jatkeet saadaan 

ilmakevennettyinä, jolloin raskaat ja herkät työkappaleet voidaan kokonaan suojata naarmuilta ilmatyy-

nyjen avulla.  

M41040 Pöydän jatke 840 mm ilmakevennettynä 

M41042 Pöydän jatke 1600 mm ilmakevennettynä 

M41046 Pöydän levennys 1300 mm ilmakevennettynä



Leikkuunesteen ruiskutuslaite: Leikkuu-

nesteen ruiskutuslaitetta suositellaan, 

kun työstetään alhaisessa lämpötilassa 

sulavia muoveja ja tiettyjä kevytmetalli-

seoksia. Altendorf sahaa ei-rautametalleja 

ja muoveja siististi ja tarkasti, millimetrin 

kymmenesosan tarkkuudella.

M64067 

PALIN: Pitkien kappaleiden apuvaste: Katkaisuvasteen kanssa käytettä-

essä PALIN mahdollistaa ehdottoman tarkkojen rinnakkais- ja kartiosahaus-

ten tekemisen pitkiin ja kapeisiin työkappaleisiin. Mittausjärjestelmä ottaa 

mitan työkappaleen kyljestä eikä päästä, joten sahauspituutta ei menetetä 

yhtään, ja eripituiset työkappaleisiin voi tehdä nopeasti ja tarkasti yhden-

suuntaisia sahauksia ilman että PALINia tarvitsee siirtää. PALINia voidaan 

käyttää myös työkappaleen lisätukena, jos mittausjärjestelmä otetaan pois. 

Saatavana on myös malli PALIN D, jossa on mittojen numeronäyttö ja hieno-

säätö.

M64190 PALIN, säätöasteikolla

M64191  PALIN D, mukana akut

Sahauslinjan näyttö laserilla: Laser 

näyttää sahauslinjan kaikille sahauspi-

tuuksille, mikä on kätevää viimeisteltäes-

sä tai sahattaessa merkittyjä töitä kuten 

portaita. Säästää sekä aikaa että materi-

aaleja.

M64066 
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A

B

C

D

Ulottuvuudet ovat arvioidut.

TEKNISET TIEDOT

F 45 TILANTARVE:

A Käsisäätö:  sahausleveys + 280 mm 

Moottoroitu säätöt: sahausleveys + 360 mm

B Pöydän pituus + 360 mm

C Pöydän pituus + 290 mm

D 

 

Katkaisu- ja kulmavaste: 1 890 – max. 3 420 mm 

Katkaisu- ja kulmasahausvaste PQS: 1 960 – max. 3 690 mm 

CNC-katkaisuvaste UNO / DUO: 2 200 – max. 3 670 mm

Koneen paino alkaen 1 170 kg, riippuen kokoonpanosta.

Pöydän korkeus 910 mm



Verkkokaapelin poikkipinta riippuu siitä, kuinka kaukana kone on virtalähteestä, ja sen laskemiseen tarvitaan pätevä sähköasentaja (syöttökaapelin tehohäviö < 3 %). VARIO-koneet: Tyypin B vikavirta-
suojakatkaisin (RCD), herkkä kaikille virroille (AC/DC). Verkkokaapelin vähimmäispoikkipinta VARIOlla on 4x4 mm2. Ota yhteys Altendorfin edustajaan, jos virtalähteenne ei täytä esitettyjä vaatimuksia. 
Työaseman melutaso on 84,1 dB.

LIUKUPÖYDÄN SAHAUSPITUUDET   Suurimmat sahauspituudet käytettäessä kiinnityskenkää tai katkaisuvastetta. Ei päde katkaisuvasteille, jossa stopparit 2 500 mm saakka.

Pöydän pituus (mm) 2 250 3 000 3 200 3 400 3 800 4 300 5 000

Sahauspituus (mm) WA, WGA ja UNO 2 150 2 900 3 100 3 300 3 700 4 010 4 010

Sahauspituus (mm) DUO ja DUO Flex 2 120 2 870 3 070 3 270 3 670 3 980 3 980

Sahauspituus (mm) PQS, PQS LD ja PQS UNO Flex 1 880 2 630 2 830 3 030 3 340 3 740 3 740

TIP-SERVOKÄYTTÖ

Sahauspituus (mm) ilman piirtosahausterää 1 840 2 590 2 790 2 990 3 390 3 870 3 870

Sahauspituus (mm) piirtosahausterän kanssa 1 725 2 475 2 675 2 875 3 275 3 775 3 775

PÖLYNPOISTOLIITÄNNÄT

Yläliitäntä Ø =  80 mm

Alaliitäntä Ø =  120 mm

Painehäviö 1,200 Pa, kun kytkentähalkaisija on yhteensä Ø =  140 mm

Ilmantarve vähintään V
min

 = 1,110 m³/h virtausnopeudella 20 m/s

ILMAKEVENNYSPÖYTÄ

Paineilman kulutus 200 l/min 1 bar (max 400 l/min max. 3 bar)

MAKSIMI SAHAUSKORKEUS   1) Piirtosaha täytyy poistaa   2) Ei yhteensopiva piirtosahayksikön kanssa   3) Kolmiakselisella piirtosahayksiköllä ei rajoituksia.

Kallistus yhteen suuntaan Kallistus kahteen suuntaan

Sahanterän halkaisija (mm)     450 1     500 1/3     550 2/3     450 1     500 1     550 1

Sahauskorkeus 90° 154 179 204 154 179 204

Sahauskorkeus +45° 105 123 141 98 115 132

Sahauskorkeus -45° ― ― ― 69 86 103

SÄHKÖ

Moottoriteho (kW) 5,5 7,5 11 VARIO 5 6,5

Jännite (V) 380 – 420 380 – 420 380 – 400 380 – 400 380 – 400 380 – 400

Taajuus (Hz) 50 50 50 50 50 50

Virta (A) piirtoterällä / ilman 11.5 / 13.5 15.5 / 17.5 22.5 / 24.5 11 / 13 11 / 13 15 / 17

Sulakkeet / suojakatkaisimet 25 25 35 35 35 35

Kallistus kahteen suuntaan VARIO:n kanssa
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TEKNINEN TUKI KÄYTÖSSÄNNE HUOLTOTIIMI VALMIINA PALVELEMAAN

Projectan asiakkaana Teillä on asiantuntijoidemme ja laitevalmistajien varaukseton tuki 

aina takananne. Luottamuksellisen yhteistyön perustana on kokonaispalvelu, joka alkaa 

ensimmäisestä tapaamisesta ja jatkuu katkeamattomana koko asiakassuhteen ajan. Ko-

neet toimitetaan tilaajalle aina suoraan varastosta tai valmistajalta. Palveluumme kuu-

luu myös asennus, koulutus, käyttöönotto-opastus ja varaosahuolto sekä tukipalvelut 

koneiden koko elinkaaren ajan. Projectan tekninen tuki on käytössänne aina, kun sitä 

tarvitsette. 

Autamme mm. seuraavissa asioissa:

• häiriötilanteiden diagnosointi ja ongelmanratkaisu

• koneiden suorituskyvyn arviointi

• varaosien ja komponenttien identifiointi

• kompponenttien purkaminen ja asennus

• ohjelmistoihin liittyvät tiedustelut

• koulutustarpeiden arviointi

Projectan huoltohenkilöt palvelevat asiakkaita koko Suomen ja Baltian maiden alueella. 

Meillä on Suomen laajin valmistajien kouluttama huolto-organisaatio puun-, lasin-, ja  

alumiinintyöstöteollisuuden alalla. Huoltohenkilöstömme on hajautettu eri puolille Suo-

mea ja Baltian maita, jotta huoltopalvelut olisivat siellä minne ne kuuluvat – lähellä Teitä. 

Huoltoteknikkomme ovat koulutettu tukemaan asiakkaitamme kaikissa koneisiin liitty-

vissä teknisissä asioissa ja tarpeissa. Huoltoteknikon lisäksi käytössänne on koko  

Projectan huolto-organisaation tarjoama tekninen tuki sekä tarvittaessa valmistajien 

tarjoama tuki. Voitte aina luottaa huoltoomme tietäen, että huolto- ja tukipalveluiden 

takana on kymmeniä ammattilaisia.

HENKILÖKOHTAISTA 
ASIANTUNTIJAPALVELUA

PROJECTAN 
HUOLTO- JA VARAOSAPALVELUT

Tekninen tuki 

ark. klo 08.00-16.00

020 771 3333

Päivystys 

ark. klo 16.00-20.00, la klo 12.00 - 16.00

020 771 3301

huolto@projecta.fi

Huoltotilaukset ja lisätiedot:

020 771 3333

huolto@projecta.fi



VARMISTA KATKEAMATON TUOTANTO

Projectan uudistettu huoltosopimusmalli on joustava ja kustannustehokas valinta jokai-

selle koneen omistajalle. huoltosopimuksemme tarjoaa juuri Teille ja toimintaympäris-

töllnnesopivan palvelukokonaisuuden. Huoltosopimus muodostuu neljästä osasta, jois-

ta huoltopalvelujen kokonaisuuden pystyy valitsemaan. Uudistetulla huoltosopimuk- 

sella haluamme maksimoida asiakkaidemme koneiden tuottavuuden, käytettävyyden 

ja tehokkuuden.

Altendorf Forum on tapa pitää yhteyttä Altendorf-yhteisön kanssa. Saatte ensimmäisenä 

tietää uutuuksista, ja Altendorfin henkilökunta ja asiantuntijat opastavat teknisissä on-

gelmissa. Tapaatte asiantuntijoita eri tilanteissa ja foorumeilla: messuilla, konferensseis-

sa tai uusien koneiden ja palvelujen esittelyissä. Jäsenyytenne takaa, että olette aina 

mukana, kun Altendorfilla on jotain tärkeää kerrottavaa.

TERVETULOA ALTENDORF FORUMIIN!

PROJECTAN HUOLTOSOPIMUS:
ENNAKOIVA JA HUOLETON RATKAISU

ALTENDORF FORUMIN JÄSENET 
SAAVAT ENSIMMÄISENÄ 
TIETOA UUTUUKSISTA

Liity Altendorf Foorumiin. 

Rekisteröidy nyt osoitteessa: 

www.altendorfgroup-forum.com
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Kysy lisää:

+358 20 771 3333

huolto@projecta.fi
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