
  
 
POS 1. 1 kpl Käytetty ALTENDORF F45 TARKISTUSPYÖRÖSAHA (2020)       M18150 

 
Pääterän moottoroitu noston/laskun ja kallistuksen säätö (0–
46°). Kallistetun terän automaattisella sahauskorkeuden 
säädöllä. 
Käännettävä ohjausyksikkö silmien korkeudella. 
AKE-kiinnitysjärjestelmä pääterälle. 

 
- Kaikki alumiiniosat eloksoituja 
- Halkaisuveitset 2 kpl 
- Terän yläpuolinen helposti vaihdettavissa oleva 

suojalaite 
- Pölynpoistoliitännät, halkaisija 80 ja 120 mm 
- CE-määräysten mukaiset suojalaitteet 
- Hätäseis-kytkin kelkan molemmin puolin 
- Halkaisuvaste, käsisäätö asteikon mukaan, hienosäätö, 

sahausleveys 1000 mm 
- Katkaisuvaste, kiinteä kulma 90°, käsisäätö asteikon 
mukaan 3200 mm:n saakka 
- Käännettävä ohjausyksikkö silmien korkeudella 
- Käyttötuntimittari 
- Vika / konediagnostiikka 

 
Vakiokoneen ominaisuudet: 
Pääterän halkaisija, max. 450 mm 
Sahauskorkeus 150 mm 
Teräakselin halkaisija 30 mm 
Terän max. leveys 15 mm 
Päämoottori 5,5 kW 
Moottorin nopeus 3/4/5000 rpm 
Kaksoiskelkan pituus 3000 mm 
Sahausleveys terän oikealla puolella 1000 mm Paino 
kokoonpanosta riippuen 870 – 1170 kg 
Käyttöpaikan lämpötila-alue 10 – 40 °C 

 
 

Sahayksikkö: 
 

Moottorit yksisuuntaista kallistusta varten, käsin valittava 
nopeus. Moottorit on valmistettu erityisesti Altendorfin 
määritysten mukaan, ja ne on optimoitu 
liukupöytäsahoille. Ne vääntävät 20 % voimakkaammin 
kuin perinteiset sähkömoottorit ilman että sähkökulutus 
kasvaa yhtään. Kolmen nopeuden laitteiden nopeudet 
ovat 3000, 4000 ja 
5000 r/min, ja nopeus valitaan käsin. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Kaksoiskelkka: 
Altendorfin liukupöytä tunnetaan pehmeästä ja tarkasta 
toiminnastaan. Suuret telat ohjaavat liikkuvaa pöytää 
ehdottoman tarkasti kovakromattujen kiskojen välissä. 
Vaikka pöytä on lujarakenteinen, se reagoi kevyeenkin 
kosketukseen ja liukuu pehmeästi ja varmasti kuin kiskoilla. Ja 
liikkeen helppous säilyy vielä vuosikymmenien kovan työn, 
pölyn ja lian jälkeen. 

 
Halkaisuvaste: 
Halkaisuvasteen lukitus on nopeaa epäkeskovivun avulla. 
Pitkien kappaleiden katkaisua varten voidaan 
halkaisuohjain kääntää pöytätason alapuolelle. Vasteessa 
olevan hienosäädön ansiosta asetus on 
helppoa ja erittäin tarkka. 

 
 

Katkaisuvaste kiinteällä 90°:n kulmalla: Katkaisuvaste 
kiinteällä 90°:n kulmalla mahdollistaa eripituisten ja -
muotoisten työkappaleiden sahaamisen. Perusversioon kuuluu 
stopparit 3200 mm:in saakka. Säädetään asteikon avulla. 

 
 
 
 
 
 
 

OHJAUS 
 

Käyttöpaneeli: PRODRIVE (M18150) 
Haluttuun asentoon kääntyvää ohjausyksikköä on 
helppo käyttää. Se on selkeä, turvallinen ja kätevä. 
Tällä 
perusohjausyksiköllä voi jo ohjata kaikkia neljää akselia. 
Kaikki arvot ja toiminnot näkyvät selkeästi 90 mm:n 
näytöllä. 
Samalla paneelilla suoritetaan akselien kalibrointi ja 
portaaton hienosäätö. Käyttöpaneelin digitaalisesta 
näytöstä voidaan myös nähdä useita käytölle oleellisia 
tietoja, kuten 
sahauskorkeus, kallistuskulma ja kierrosluku sekä 
saada tietoa koneesta (konediagnostiikka, 
käyttötuntilaskin, jne.) 
Muistiin voidaan ohjelmoida 99 sahausohjelmaa. USB 
muistikortti paikka. 

 

 
 
 
 
 
 

  



Koneen varusteet: 
 
 
 

M24030 Piirtosahauslaite (2-akselinen) 
 

Kaksiakselinen piirtoyksikkö elektronisella pysty- ja sivusäädöllä, 

ohjelmoitava piirtoterän korkeus, nopea siirto työasentoon ja takaisin, 

moottori 0,75 kW (8200 r/min). Voidaan jälkiasentaa vain koneisiin, 

jotka on suunniteltu piirtoyksikköä varten. 
 

Terän Ø 120 mm. 
 
 
 
 
 

M34204 LIUKUPÖYTÄ 
 

Altendorfin liukupöytä tunnetaan pehmeästä ja tarkasta 

toiminnastaan. Suuret telat ohjaavat liikkuvaa pöytää 

ehdottoman tarkasti kovakromattujen kiskojen välissä. Vaikka 

pöytä on lujarakenteinen, se reagoi kevyeenkin kosketukseen 

ja liukuu pehmeästi ja varmasti kuin kiskoilla. Liikkeen 

helppous säilyy vielä vuosikymmenien kovan työn, pölyn ja lian 

jälkeen. 
 
 
 

M34204 Pöytä, pituus 3200 mm 
 
 
 
 
 

M37003 Terien käynnistys liukukelkan päästä 
 

Käynnistyskytkin kaksoiskelkassa on 

käytännöllinen lisävaruste. Päälle/pois-kytkin on 

aina sopivasti käsillä kaksoisliukukelkassa. Neljällä 

näppäimellä kytketään 
 

päälle tai pois sekä pääterä että piirtoterä. Näin 

voit asettaa suuren työkappaleen koneeseen 

ennen sen käynnistämistä, mikä helpottaa työtä 

ja lisää turvallisuutta. 
 
 
 
 
 

M41010 Liukupöydän levikkeet sekä jatkeet 
 

Liukupöydän levennystä käytetään lisätukena suurien tai pitkien 
työkappaleiden katkaisussa. Lisää tukea pituus suunnassa 
liukukelkan oikealla puollella. Saatavilla myös sivuista vahvistetut 
versiot. 

 
M41010 Pöydän jatke 840 mm 

 

 



 
 
 
 
 
 

M44408 Katkaisu- ja kulmasahausvaste jossa 

DIGIT LD 
 

Pituusmitta voidaan asettaa 1/10 mm:n tarkkuudella. 

Näytössä näkyvät kaikki käytetyt stopparien asetukset. 

Keskusmittaus- ja näyttöyksikkö kalibroi koko järjestelmän 

yhdellä toimenpiteellä. Mukana isot akut ja laturi. DIGIT LD 

näyttää kulman myös numeroina, jolloin päästään 

tarkkuuteen +/− 1/100°. Pituusmitta lasketaan 

automaattisesti jiirikulman funktiona. Integroitu 

pituuskompensaatio. Sisältää kaksi stopparia ja 

hienosäädön. 
 

M44408 DIGIT LD 
 
 
 

M44440-M44444         CNC-Halkaisuvaste 
 

CNC-halkaisuvasteen poikittaisnopeus on 250 mm/s ja tarkkuus +/– 

1/10 mm. Tarkka, pyörivä, viiden pisteen kuularuuvijärjestelmä ei 

juuri kaipaa huoltoa, ja se, kuten moottorikin, on suojattu hyvin 

alumiiniprofiilin sisälle. Vaste havaitsee asentonsa automaattisesti 

varsinkin sahanterää 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. 
 

M44443 Sahausleveys 1300 mm 
 
 
 
 
 

M64188          Manuaalinen pikakiinnitin 
 

Manuaalinen pikakiinnitin voidaan asettaa helposti liukupöydälle ja 

kiinnittää paikoilleen. Se pitää työkappaleen hyvin paikoillaan 

pöydällä ja katkaisuvastetta vasten. Sen kiinnityskorkeus on jopa 

200 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

M51101       7.5 kW Pääterän moottori kolme nopeutta 
 

Moottorit yksisuuntaista kallistusta varten, käsin valittava 

nopeus. Moottorit on valmistettu erityisesti Altendorfin 

määritysten 

mukaan, ja ne on optimoitu liukupöytäsahoille. Ne vääntävät 20 

% voimakkaammin kuin perinteiset sähkömoottorit ilman että 

sähkökulutus kasvaa yhtään. Kolmen nopeuden laitteiden 

nopeudet ovat 3000, 4000 ja 5000 r/min, ja nopeus valitaan 

käsin. 
 
 
 
 

M24037 Piirtosahauslaitteen LED-varoitusvalo 
 

Piirtoterän oikealla puolella LED-varoitusvalo, joka syttyy päälle 

piirtosahauslaitteen käynnistyksen yhteydessä. 
 

 
 
 
 
 
 
 

M44450 Tukisyöttötela 
 

300 mm leveä tukisyöttötela on kätevä varsinkin sahattaessa 

pitempiä työkappaleita halkaisutukea vasten. Kun sitä ei tarvita, 

sen voi kääntää liukupöydän alle. Tälle optiolle liukupöydän 

minimipituus on 3000mm. 
 

 
 
 
 

 
M44452 STEG – lisäkannatin kaksoiskelkkaan 

 

Lisäkannatin (leveys: 400 mm) leveille työkappaleille. Kannatin on 

helposti siirrettävissä liukukelkan sivujohteessa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

M64066 Sahauslinjan näyttö laserilla 
 

Laser näyttää sahauslinjan kaikille sahauspituuksille, mikä on 

kätevää viimeisteltäessä tai sahattaessa merkittyjä töitä kuten 

portaita. Säästää sekä aikaa että materiaaleja. 
 

 



Tekniset tiedot 
 

 
 
 
 

Altendorf F45 tilantarve: 
A Käsisäätö Sahausleveys + 280 mm 

Moottoroitu säätö: Sahausleveys + 360 mm 
B Pöydän pituus + 360 mm 
C Pöydän pituus + 290 mm 
D  Katkaisu- ja kulmasahausvaste:          1890 – maksimi 3420 mm 

Katkaisu- ja kulmasahausvaste PQS: 1960 – maksimi 3690 mm 
CNC-katkaisuvaste UNO / DUO:          2200 – maksimi 3670 mm 

 
Koneen paino 870 – 1170 kg kokoonpanosta riippuen 
Pöydän korkeus 910 mm 
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LIUKUPÖYDÄN SAHAUSPITUUDET. Suurimmat sahauspituudet käytettäessä kiinnityskenkää tai 
katkaisuvastetta. Ei päde katkaisuvasteille, jossa stopparit 2500 mm:in saakka 

Pöydän pituus (mm) 2250 3000 3200 3400 3800 4300 5000 

Sahauspituus (mm), WA, 
WGA ja UNO 

2150 2900 3100 3300 3700 4010 4010 

Sahauspituus (mm) DUO ja 
DUO Flex 

2120 2870 3070 3270 3670 3980 3980 

Sahauspituus (mm) PQS 1880 2630 2830 3030 3230 3740 3740 

TIP-SERVOKÄYTTÖ 

Sahauspituus (mm) ilman 
piirtosahausterää 

1840 2590 2790 2990 3390 3870 3870 

Sahauspituus (mm) 
piirtosahausterän kanssa 

1725 2475 2675 2875 3275 3775 3775 

 

MAKSIMI SAHAUSKORKEUS Pääsahanterän maksimihalkaisija koneissa, jossa on 
piirtosahausyksikkö, 500 mm 

 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  69 86 132 

Sahauskorkeus -45° - - -  98 115 103 

1) Piirtoterä poistettava  2) Ei mahdollinen piirtoyksikön kanssa 3) Ei rajoituksia 3-akselisella yksiköllä 

SÄHKÖ 1-SUUNTAINEN KALLISTUS 2-SUUNT. KALLISTUS 

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

Jännite (V) 380-420 380-420 380-420 380-420 380-400 380-400 

Taajuus (Hz) 50 50 50 50 50 50 

Virta (A) ilman piirtoa 
/ piirron kanssa 

11,5/13,5 15,5/17,5 22,5/24,5 11/13 11/13 15/17 

Sulakkeet / 
suojakatkaisimet 

25 25 25 35 35 35 

 

PÖLYNPOISTOLIITÄNNÄT 

Yläliitäntä Ø = 80 mm 

Alaliitäntä Ø = 120 mm 

Painehäviö 1200 Pa, kun kytkentähalkaisija on yhteensä Ø = 140 mm 

Ilmantarve 
vähintään 

Vmin = 1110 m3/h virtausnopeudella 20 m/s 

 

Verkkokaapelin poikkipinta riippuu siitä, kuinka kaukana kone on virtalähteestä, ja sen laskemiseen 

tarvitaan pätevä sähköasentaja (syöttökaapelin tehohäviö < 3 %). VARIO-koneet: Tyypin B 

vikavirtasuojakatkaisin (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. 


