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BIANCO
handbediende bandzaagmachines 

Italiaans fabricaat

Handbediende bandzaagmachines uitgevoerd met een enkel verstek tot 60°  

Deze machines zijn uitgevoerd met een gegoten zaagbeugel die zwaar is verribt en daardoor een grote stijfheid 
heeft verkregen. De zaagbeugel is gemonteerd met conische lagers en laat zich met lichte tegendruk naar 
beneden bewegen, de startschakelaar zit in de handgreep gemonteerd. 

De zaaggeleiding bestaat uit hardmetalen geleideplaten met lagering en is eenvoudig in te stellen. 
Het bedieningspaneel is op de juiste hoogte geplaatst en is duidelijk en overzichtelijk. Vanaf dit 
bedieningspaneel kan de machine volledig worden bediend: hoofdschakelaar aan-uit, zaagsnelheid, koelwater 
aan-uit, klem open-dicht (optioneel) en voedingsregeling (optioneel). 
De materiaalklem is handbediend (optioneel: pneumatisch) en voorzien van een snelklemming. 
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Alle machines voldoen aan alle CE-eisen en zijn samengesteld uit kwalitatief hoogwaardige componenten zoals 
ATOS hydrauliek, SIEMENS motoren en elektracomponenten, CEB besturingen, NSK lagers etc. 

Standaard uitvoering 
- 500mm lengteaanslag  
- een oplegrol aan de aanvoerzijde  
- degelijk mechanisch zaag-spansysteem met zaag-breukbeveiliging 
- materiaalklem met snelspanner  
- materiaal afvoergoot 

- noodstopvoorziening 
- gegoten zaagbeugel, scharnierpunt voorzien van een conische lagering  
- stabiele, eenvoudig te verstellen zaagbladgeleider  

 voorzien van verstelbare hardmetalen platen en kogellagers 
- ruime koelwaterinstallatie met eenvoudig te reinigen spanenopvangbak 

Gravity downfeed    Mechanische variator     Pneumatische klem 
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MODEL 280 M 60 en 330 M 60
Handbediende bandzaagmachine uitgevoerd met verstek rechts 60º.  
De machine heeft een staand bedieningspaneel. 
Model 330 M 60 uitgevoerd met spanenborstel. 

ZAAGCAPACITEIT 
MODEL 280 M 60°  MODEL 330 M 60° 
 90° 45° 60°  90° 45° 60° 
rond 220 160 95 rond 260 200 120 
vierkant 220 155 95 vierkant 240 190 115 
rechthoekig 260x140 160x140 95x95 rechthoekig 330x140 200x130 120x100 

SPECIFICATIES 
MODEL 280 M 60° MODEL 330 M 60° 

Zaagbladafmeting mm 2450x27x0.9 3010x27x0,9 
Motorvermogen kW 0,5-0,7 0,9-1,5 
Hydrauliekmotor kW n.v.t. n.v.t. 
Zaagsnelheden m/min 35-70 35-70 
Aansluitspanning V/Hz 400 / 50 400 / 50 
Klemopening maximaal mm 260 330 
Hoogte zaagtafel mm 965 830 
Motorvermogen koelinstallatie kW 0,06 0,06 
Gewicht kg 240 345 
Afmetingen (b x d x h) mm 110x120x186 140x150x185 

PRIJZEN
BIANCO 280 M 60º € 4.500,00 
BIANCO 330 M 60º € 5.900,00 

OPTIES
SA Hydraulisch zaagvoeding controle systeem (zakken op eigen gewicht) € 895,00 
V Mechanische variator  € 1.100,00 
MP Pneumatische klem € 550,00 
L Nevelsmering € 975,00 

   


