
Wipzagen: BKS-400  230 Volt
 

    Waardering5.0

Prijs incl BTW€ 324,00

Verkoopprijs zonder BTW: € 267,77
Bedrag BTW€ 56,23

Een robuuste en compacte 400 mm / 230 Volt / 2200 Watt wipzaag.
Lees meer 

Beschrijving

Een robuuste en compacte 400 mm / 230 Volt, 2200 Watt wipzaag.
Een onontbeerlijke hulp voor het verwerken van uw brandhout.

Hoe functioneert een wipzaag / brandhoutzaag?
Het zaaggoed (in de regel stammen of dikke takken) wordt op de werktafel gelegd en hiermee tegen het zaagblad aangeduwd.
Doordat het zaaggoed de zaagbladbescherming naar achteren duwt, is een uitermate veilige en snelle manier van zagen gewaarborgd.
De geïntegreerde en verstelbare tafelverlenging maakt het mogelijk om ook lange stukken hout te zagen.
Daarnaast zorgt de geïntegreerde en verstelbare tafelverlenging voor het makkelijk verwerken van langere houtstammen.

Technische details:

Wipzaag BKS-400 /
NT13-230 Volt

Elektromotor 230-240 Volt /
50Hz / 2200 Watt
IP54 

Stamopname 30 - 140 mm Ø
Diameter
zaagblad

400 mm Ø

Toerental (RPM) 2200
Opname
zaagblad

30 mm Ø

Afmetingen (b) x
(h) x (d)

ca. 109cm x
95cm x 79 -
94cm

Gewicht 38 kg
Afmetingen
verzenden (b) x
(h) x (d)

ca. 106cm x
85cm x 27cm  41
kg

Garantie 2 jaar
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Technische veranderingen, zoalsaanpassingen van het design altijdonder voorbehoud.
 

 

 

 

 

 

Highlights:

Hoog bedieningscomfort bij maximale veiligheid.
Uitermate robuuste en hoogwaardige 230 Volt 2200 Watt motor.
stabiele en grote wiptafel.
Hardmetalen zaagblad WIDIA bij levering inbegrepen.
Tafelverlenging voor lange stammen. Zie foto met #1 aanduiding.
Lengteafslag voor gelijkmatig afzagen van 8 tot 55cm. Zie foto #2 aanduiding.
Traploze verlenging tot +62cm.
Veilig werken omdat het zaagblad in de vrije loop compleet is afgedekt.
Zuinige energieverbruik.
Ook andere 400mm zaagbladen met een 30mm boring kunnen worden gebruikt.
Makkelijke montage.

Handige wielen om de machine te verplaatsen.

Veiligheid

Ook aan uw veiligheid is gedacht door een tweehand-veiligheidsbediening.
Het ingebouwde veiligheidsconcept houdt de handen, gedurende het in bedrijf zijn, weg uit de gevarenzone.

Leveromvang

Wipzaag, Crossfer BKS-400 / 230Volt (volledig gemonteerd)
1 WIDIA zaagblad

Onze voordelen voor U op een rijtje

Levering direct vanaf onze loods in Zevenhuizen door geheel Nederland (vaste land) per bodedienst, met aflevering doordeweeks
(telefonisch advies over datum van levering vooraf).
Snelle levering, binnen 1 a 2 werkdagen,  plus concurrerende verzendkosten (€ 59,-).
Zelf afhalen in Zevenhuizen ook mogelijk.
In samenwerking met Crossfer onderhouden wij een grote voorraad aan onderdelen.
Wij beschikken in Zevenhuizen over een eigen werkplaats voor service en onderhoud.
Wij bieden u 2 jaar garantie op al onze machines.

Showmodel op verkoopadres aanwezig.
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