
 

 

 

Pegas-Gonda  230x280 GH-LR 
DUBBEL VERSTEK SEMI HANDBEDIENDE ZAAGMACHINE 

 

Een degelijk uitgevoerde bandzaagmachine  geschikt voor industriële toepassing. Daar 
waar gezaagd moet worden met een nauwkeurige zaagsnede. Volmateriaal, dik- en 
dunwandige buis, kokers en profielen uit zowel staal als beperkt RVS. 
 

Enkele kenmerken: 
 

• Elektrische bedieningskast aan zijdekant van zaagarm 

• Stabiele scharnierende zaagarm . 

• Handbediende zaagklem. 

• Zaaggeleiders volledig na stelbaar voor blijvend nauwkeurigheid haakszagen. 

• Volledige zaagafscherming met eindgeschakelde veiligheidschakelaars                       
          op zaagwiel kappen.                                                                                                       

• Nauwkeurige zaagsnede met minimale braamvorming. 

• Handmatig lichten zaagraam tot ingestelde hoogte  

• Hydraulische zaagvoeding traploos instelbaar 

• Zaagcyclus einde zaagsnede stopt de zaag 

• Duidelijk afleesbare verstekhoek 

• Koel installatie 

• Materiaal aanslag 500 mm 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS: 
 
Zaagcapaciteit rond 90° 230 mm 
Zaagcapaciteit rechthoekig 90° 280x180 mm 
Zaagcapaciteit rond 45° R 195 mm 
Zaagcapaciteit rechthoekig 45° R 180x170 mm 
Zaagcapaciteit rond 45 L 185 mm 
Zaagcapaciteit rechthoekig 45 L 180x120 mm 
Zaagcapaciteit rond 60 R 125 mm 
Zaagcapaciteit rechthoekig 60 R 120x100 mm 
Afmetingen bandzaag 2720x0.90x27 mm 
Zaagsnelheden 2 35/70 m/min 
Motorvermogen 0.75/1.1 Kw 
Aansluitspanning 400V-3Ph-50Hz 
Zaagtafel hoogte 800 mm 
Machine-afmetingen LxBxH 1650x885x1350 mm 
Gewicht 280 kg 
Geluidsniveau 76 DB° 
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STANDAARD TOEBEHOREN  
 

• Traploze hoek instelling 90- 60°R- 45L 

• Zaagband snelheid H/L 35/70 Mtr/Min 

• Eenvoudig verschuifbare materiaalklem  

• Bandzaagbeveiliging en bandzaagbreuk controle 

• Spanen borstel 

• Koelinstallatie 

• Bi-metaal zaagblad 

• Automatische afslag 

• Ned. gebruiksaanwijzing en CE-markering 

• Machine voorzien van diverse beveiligingen o.a. noodstop, thermische beveiliging,     
      hoofdschakelaar, schermkappen etc. 

 

 

EXTRA TOEBEHOREN:( meerprijs) 
 

• Nevelinstallatie optie aan te bevelen bij buismateriaal                              

• Koelvloeistof per 5 Ltr consentraat                                                           

• Nevelvloeistof per 5 Ltr                                                                             

• Bimetaal zaagblad    diverse uitvoeringen 27200x0.9x27                            

• Klemdrukregeling                                                                                      

• Halogeen werklamp                                                                                  

• Digitale gradenhoek uitlezing                                                                    

• Rollenbaan koppelstuk invoerzijde breedte 390 mm                                

• Rollenbaan koppelstuk afvoerzijde breedte 390 mm                                

• Diverse rollen baan lengte leverbaar                                                            

• Transport installatie en instructie                                                                 
                                                                                      
 
 
 
*Technische wijzigen voorbehouden 
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