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Kuvan saha voi poiketa tarjotusta. 

 
Pos. 1     1 kpl ALTENDORF F25 TARKISTUSPYÖRÖSAHA (TYPE 4)  
   
 Kallistuvateräinen tarkistuspyörösaha varustettuna 

sahausyksikön nostolla, laskulla ja kallistuksella. Vankka 
teräsrunko, joka on rakennettu 5/10 mm:n teräksestä.  

 

   
 - Kaikki alumiiniosat eloksoituja 

- Automaattinen tähtikolmiokäynnistin 
- Halkaisuveitseen kiinnitetty suojalaite (vakio), optiona 

yläpuolinen suoja 
- Pölynpoistoliitännät, halkaisija 50 / 80 ja 120 mm 
- Automaattijarru päämoottorille 
- Pulverimaalatut jatko- ja lisäpöydät 
- CE-määräysten mukaiset suojalaitteet 
- Numeerinen kallistuskulman / sahauskorkeuden näyttö 

 

   
 Koneen ominaisuudet:  
 Pääterän halkaisija, max.  315 mm 
 Sahauskorkeus, max. 90° 100 mm 
 Sahauskorkeus, max. 45° 70 mm 
 Teräakselin halkaisija 30 mm 
 Terän leveys, max. 5 mm 
 Päämoottori 5,5 kW 
 Piirtoterä Kyllä 
 Kaksoiskelkan pituus 3200 mm 
 Sahausleveys terän oikealla puolella 1410 mm 
 Paino 735 kg 
 Käyttöpaikan lämpötila-alue 10 – 40 °C 
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 Sahayksikkö:  

 

Päämoottori 5,5 kW: 
5,5 kW S6 pääterän moottori kahdella nopeudella 
(3600/4200 rpm) 
Pääterän maksimihalkaisija on 315 mm. 
Pääterän lukitus mutterilla. 

 

   
   
 Kaksoiskelkka:  

 

Takuuvarma Altendorf liukukelkka monikennoisella profiililla ja 
kaksoiskelkkarakenteella. Ratkaisu tarjoaa maksimijäykkyyden 
ja helpon liukukelkan liikkuvuuden. Kelkka on lukittavissa ääri- 
ja keskiasentoihin. 
Työskentelykorkeus 880 mm. 
 
Kelkan pituus    3200 mm 
Katkaisupituus  3100 mm 
 

 

   
   
 Halkaisuvaste DIGIT X 1410 mm:  

 

Halkaisuvaste digitaalisella näytöllä terän oikealla puolella. 
Käännettävissä kahteen asentoon, matala / korkea reuna 
kappaletta vasten. Vaste voidaan kääntää halkaisupöydän alle.  
Varustettu hienosäätöruuvilla 
 

 

   
   
 Käyttö:  

 

Pääterän kallistuksen ja korkeuden säätö käsipyörillä.  
Kallistukseen on oma käsipyörä, kallistusalue 0 – 45° 
Digitaalinen näyttö sekä kallistuskulmalle että korkeudelle. 

 

 

 
 

 

   
   
 Katkaisu- ja kulmasahausvaste:  

 

Tarkka, vankaksi tehty kulmasahausohjain tarkkaan kulma- ja 
pituussahaukseen.  Kulmasahaus 0 – 49°. Kääntyvät 
kahdenpuolin tuetut pituusvasteet (2 kpl) tarkkaan katkaisuun. 
Pituuskatkaisumitta max. 3450 mm. 
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 Piirtoyksikkö  

 

Piirtosahauslaite mekaanisella korkeus- ja 
sivuttaissäädöllä.  
Soveltuu Rapido piirtoterälle, akselin halkaisija 15 mm. 
Max. terän halkaisija 125 mm. 
Työasemaan tuonti mekaanisella vivulla. 
Moottorin teho 0,37 kW. 

 

 
 
 

 LED varoitusvalo piirtoterälle  

 

Piirtoterän viereen sijoitettu varoitusvalo kertomaan 
piirtoterän käynnissä olosta. 

 

 
 Teräsuoja (PSV):  

 

Yläpuoleinen teräsuoja, puruletkuliitos D80 mm. 
Sisältää kapean ja leveän suojan. 
Halkaisuveitsi ei ole kiinni suojassa. 
Sisältää oman puomin. 
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 Mittapiirustus:  
   

 
   
 
 


