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Maskiner til den danske træindustri siden 1972
Se mere på www.thranemaskiner.dk

Torebyvej 60 - 4891 Toreby. Tlf. 5485 5860 Fax. 5485 2929
Abningstider » Mandag-fredag 8.00-16.30, fredag 8.00-14.00 (Bedst efter aftale).
º

VERDENSNYHED ! 
Her er rundsavens afløser
-Nyeste generation inden for pladesave

Skærelængde 2600-3200-3800mm
Max. klingediameter  Ø300-350 mm
Hulstørrelse for klinge  Ø 30 mm
Skærehøjde ved 90° D350 mm 105 mm
Skærehøjde ved 45° D350 mm 72 mm
RPM 5000
Bevægelseshastighed for savenhed  40 meter pr. minut
HK for hovedmotor 7,5 (5,5 kW)
Diameter for udsug 120/100 mm
Krav for luftmængde for udsug 1800 m3
Krav for lufthastighed for udsug  25 m pr. sek.
Krav for lufttilslutning far maskine  7 bar
Vægt og dimensioner  2600 3200 3800

3670x2840x1530 mm 4270x2840x1530 mm 4870x2840x1530

Ekskl. moms, AB fabrik.

Fordele:
· Nyt forridser system bevirker absolut rent snit på begge sider af 

pladeemnet.
· Præcis opdeling af alle pladeemner grundet stabilt anslagssystem.
· Emne ligger fast under opskæring ved hjælp af trykbjælke.
· Kan skære i alle vinkler samt op til 45° gering.
· Skærehøjde helt op til 105 mm. Flere emner lagt oven på hinanden 

kan skæres samtidig.
· Over 30 % højere ydelse i forhold til almindelige formatsave.
· Elektronisk 3-akset styring af alle funktioner, med op til 99 programmer.
· Kræver mindre plads end en almindelig formatrundsav med samme 

skærelængde.
· Ergonomisk rigtig arbejdsmiljø og ingen tunge løft.
· Absolut støvfri da savklinge kører i et helt lukket system.
· Sikkerhed i top, ingen synlig savklinger under opskæring.
· Anvendelig til opskæring af alle typer plader, desuden anvendelig til 

opskæring af massivtræ, planker, bordplader og lignende. 

Denne maskine forener den traditionelle formatrundsav og vandretliggende pladeopdelings-
anlæg i en ny og smart maskine, som samtidig er meget sikker og nem at betjene.
Mere end 380 solgte anlæg på verdensplan.

CONCEPT  350
Pris 250.000,00 kr. ? 
NEJ! - FRA KUN 149.000,00 kr. 
Kom og se maskinen 
i funktion.

Find os på Facebook www.facebook.com/thranemaskinerf

Forbehold for tastefejl og ændringer i konstruktioner og udstyr.


