PalletSaw W®
De standaard lintzaag machine voor elk palletbedrijf en alle pallets. Pallets compleet demonteren en/of
kapotte delen verwijderen.

PalletSaw Type-W
Sinds 1993 reeds meer dan 500
machines wereldwijd verkocht.
Als stand-alone machine of in een
reparatielijn te gebruiken.
 CE gecertificeerd door een Notified
Body (SKH).
 Snelheid tafelblad traploos verstelbaar.
Afmetingen (LxBxH):
Maximale doorvoer:
Gewicht:
Geïnstalleerd vermogen:
Elektrische aansluiting:

3230 x 1850 x 1400 mm
1500 x 180 mm
1600 kg
8,6 kW
380 Volt, 32 Amp

 Pallets kunnen trekkend en duwend
gedemonteerd worden (Foto 1).
 Grotere wielen met kunststof bekleed
zorgen voor een langere standtijd van
de lintzagen (Foto 2).
 Twee aansluitpunten voor
stofafzuiging.
 Stabiele en veilige gegalvaniseerde
delen zoals bijvoorbeeld de
zaaggeleiding (Foto 3).
 50-75 pallets per uur kunnen worden
voorbewerkt.
 20-40 pallets compleet demonteren
 Aansluitpunt voor rookafzuiging.


Foto 1

Zonder speciale voorzieningen
te plaatsen en aan te sluiten.

Foto 2

Foto 3
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PalletSaw W®
OptiesPalletSaw Type– W
1. Camera en monitor
De stand van de lintzaag ten opzichte van de pallet is mbv een camera
zichtbaar op de monitor, Hierdoor iseen nauwkeurige afstelling van de
zaaghoogte mogelijk .

2. Voorkeuze toetsen
De gewenste hoogte is eenvoudig en snel in te stellen door middel van 3
voorkeuze toetsen.

3. Kogelrollen in tafelblad
Pallets noch eenvoudiger en lichter zagen m.b.v. door kogelrollen in de
zaagtafel.

4. Drie rollen langs het tafelblad
Pallets eenvoudiger en lichter op het tafelblad schuiven m.b.v. drie rollen
langs het tafelblad.

5. Opening in het tafelblad
Afgezaagde delen worden direct afgevoerd en goede planken gaan via een
afvoerband (optie) direct door naar de afkortzaag. Met eenaltijd leeg tafelblad
kan men sneller werken.

6. Aansluiting voor rook- en stofafzuiging.
Rook en stof kan m.b.v. een afzuiginstallatie (optie) worden
afgezogen.
1. De PalletSaw wordt standaard met 2 stofaansluitpunten
geleverd.
2. Het aansluitpunt voor rook afzuiging boven op de gele
kap is optioneel.

Afzuiginstallatie MD 60
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