
Platenzaag PSS 3100 SE

Bestelnummer: 916201

EAN: 4032689145372

en caja de cartón

Technische gegevens

Zaagdiepte 0 - 45 mm

Zaaglengte 3100 mm

Aanvoersnelheid 0,07 - 0,34 m/s

Toerental onbelast 2600-5200 1/min

Opgenomen vermogen 1490 EW

Gewicht 18,3 kg

Universele-motor 230 V / 50 Hz

 

Levering

 1 Zaagblad-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; Bestelnr. 092533
1 Zeskantschroevendraaier 5 mm; Bestelnr. 093278
1 Aansluitkabel 6 m; Bestelnr. 087594
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Toepassingsvoorbeelden

  

Door de motorisch aangedreven
zaagunit en de éénmansbediening
worden platen snel en eenvoudig
verwerkt.

 

Het perfecte systeem voor alle
plaatmaterialen van bijv.
spaanplaat tot cementgebonden
platen.

 

Met de MAFELL stofzuiger S 50 M
en het in de liniaal geïntegreerde
afzuigkanaal worden vrijwel alle
vrijkomende stofdeeltjes volledig
afgezogen.

 

Draaiknop voor het instellen van
het toerental voor verschillende
materialen. (alleen PSS 3100 SE).
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Toepassingen

 Bewerking en zagen van de plaat materialen (Bijvoorbeeld, houtskeletbouw)

Materialen zoals: cement vezelplaat, gipsvezel panelen, plastic, OSB, gevelplaten, trespa

 

Voordeel

 Aanslag voor platen groter dan 3100 mm.

Geschikt voor invalzagen door het verende spouwmes.

Aanmerkelijke prijs- en gebruiksvoordelen ten opzichte van stationaire machines.

De liniaal is snel en eenvoudig te delen en daardoor gemakkelijk te transporteren.

Met voorritsfunctie - voor perfecte splintervrije zaagsnedes.

 

Omschrijving

 De PSS 3100 SE van MAFELL zijn de eerste zichzelf voortbewegende mobiele platenzaag.

De unieke eigenschappen van de constructie zorgen ervoor dat er bij het zagen nauwelijks stof vrij komt. De PSS
3100 SE beschikt over een innovatieve afdekking van het zaagblad. In combinatie met het geïntegreerde
afzuigkanaal en de S 50 M stofzuiger worden de stofdeeltjes bijna volledig afgezogen.

Met het nieuw ontwikkelde diamantzaagblad van MAFELL is de PSS 3100 zeer geschikt voor het zagen van
cementgebonden materialen.

De hoogwaardige elektronica verhoogt door de toerentalregeling en een rustige aanloop de veiligheid en past het
toerental aan voor verschillende materialen zoals bijv. kunststof, vezelplaten of aluminium. Ook zorgt de
elektronica voor een constant toerental bij belasting en voor beveiliging tegen overbelasting.
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Toebehoren / Gereedschappen

 Parallelaanslag 1250 mm
(2 Stuks wenselijk)                  

Geleidingsliniaal-verlenging 1600
voor nuttige lengte van 1600 mm                  

Geleidingsliniaal-verlenging 2600
voor nuttige lengte van 2600 mm                  

Diamantzaagblad-set
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, incl. spouwmes voor
cementgebonden materialen                  

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, voor voor
fijnzagen/universeel gebruik                  

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, voor
langszagen                  

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, FZ/TZ, voor
fijnzagen in hout                  

Zaagblad-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, FZ/TR, voor
gelamineerde platen (Trespa)                  

Diamantzaagblad
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, FZ/TR, voor
cementgebonden materialen                  
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Contact

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email:mafell@mafell.de
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