
Kampagnetilbud 
Altendorf WA 80X rundsav

Bestil inden d. 15. december 2018 og køb rundsaven til kampagnepris fra kr.110.000,- 

 
 
 

 

 
 
 

Den tilbudte WA 80X har følgende tekniske specifikationer. 

• Aluminiumsrullebord med hærdede stålføringer

• Elektromotorisk indstilling af højde og kip af savklinge, der indstilles med trykkontakter på

betjeningspanelet, som sidder i øjenhøjde.

• Vedligeholdelsesfri lineære føringer.

• Digitalvisning af kipgrad 0-46°

• Rullebord længde: 3000 mm

• Vinkelanslag med fast 90° position, manuel indstilling via måleskala op til: 3200 mm

• CNC Parallelanslag: 1000 mm

• Savmotor: 4 KW/ 5,5 hk

• Spindelomdrejninger: 4000 omdr./min

• Klingefremspring Max. 150 mm

• Klingediameter Max. 450 mm

• 2 stk. udsugningsstudse: Ø80 & 120 mm

Kampagneprisen på kr. 110.000 er ex. moms og gælder ved bestilling inden d. 15. december 2018. Prisen er 

inkl. fragt men uden aflæsning og installation. 

Pris fra  
kr. 110.000,- 

ex. moms 

Har du brug for en kvalitets rundsav, der er 
produktiv og brugervenlig, så kan du med 
fordel investere i en ny Altendorf. 

Netop nu tilbydes en ny WA 80X til en 
attraktiv kampagnepris 
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Junget er eneforhandler af Altendorf i Danmark 

 

 
En Altendorf rundsav er indbegrebet af holdbarhed 

og tysk kvalitet, når det er bedst. 

Saven er nem og hurtig at indstille og kan skære i alle 

materialer fra massivt træ til komposit, spånplader og 

laminat. Denne formatsav har sin anvendelse på ethvert 

snedkeri og tømrerværksted, og maskinens figurations 

muligheder er mange. Du kan derfor nemt tilpasse saven til 

dit produktionsbehov. 
 

 
Din totalleverandør 

Med mange års erfaring fra træindustrien tilbyder Junget 

 installation, service og værktøj, der passer til dit behov. 

Og når rundsavklingerne bliver sløve, så sliber vi naturligvis også gerne dem. 

 

 
Ring  

Tel: 8936 5500 
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