SAGING OG BORING

Asfalt- og betongsager

KSG 450 Bensin asfaltsag
Kompakt, robust og brukervennlig med sentralt slepe
feste og hjul med store kulelagre. Den kompakte desig
nen tillater til og med transport i et bagasjerom!
Trinnløs innstilling av skjæredybde via trapesformet
spindel og enkelt bytte av skjær uten å måtte demonte
re skjærebeskyttelsen.

KSG 457 Bensin asfaltsag
En solid og lettbetjent maskin med lavt tyngdepunkt,
trinnløs innstilling av skjæredybde og fire like store hjul
for jevn kontinuerlig kjøring. Innstilling av ideel kjøling fø
rer til mindre vannforbruk. Med låsbar bremsefunksjon,
skjæredybdevisning, kraftig motor og sentrisk lasteskin
ne er dette en maskin som gjør jobben enklere.

Art.nr: 16-003

Art.nr: 16-001

Sundt GS-800 Elektrisk gulvsag
Gulvsag med 7,5 kW motor. Inntil
max Ø800mm sagblad. En robust,
elektrisk gulvsag. Brukes som regel
for tykkere konstruksjoner og større
jobber. Kan sage på begge sider.

Sundt GS-1500 Elektrisk gulvsag
For saging av dype snitt (43cm).
Enda kraftigere rammeverk, hjul
og lagere sikrer maksimal styrke og
lang levetid.

Art.nr: 17-002

SAVI GS 608 DS
Elektrisk gulvsag

Sundt GS-1000 Elektrisk gulvsag
Samme som GS-1500 men med
mindre kraftig motor.

Art.nr: 17-005

Art.nr: 17-003

SAVI GS618 Elektrisk gulvsag
Gulvsag for saging i asfalt og betong
overflater. R
 obust og stabil, men
likevel lett og effektiv. Dobbeltsidig
vannkjøling på begge sider av bladet.
Art.nr: 17-006

Modell

Art.nr: 17-004

Motor

Drift

Maks blad

Skjæredybde

Dimensjoner (LxBxH)

Vekt

KSG 450

6,6 kW / 9 Hk

Bensin

Ø 350 mm

120 mm

1000x560x780 mm

80 kg

KSG 457

10 kW / 13 Hk

Bensin

Ø 500 mm

185 mm

12100x550x880 mm

98 kg

Savi GS618

10kW / 400V

Elektrisk

Ø 800 mm

330 mm

1110x680x1080 mm

175 kg

Sundt GS 800

7,5 kW / 400V/16 Amp

Elektrisk

Ø 800 mm

320 mm

1000x630x1000 mm

185 kg

Sundt GS 1000

7,5 kW / 400V/16 Amp

Elektrisk

Ø 1000 mm

420 mm

1180x800x1070 mm

260 kg

Sundt GS 1500

11 kW / 400V/16 Amp

Elektrisk

Ø 1000 mm

420 mm

1180x800x1070 mm

280 kg
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SAGING OG BORING

Asfalt- og betongsager Lissmac
Lissmac CompactCut 300 E
En gulvsag som er spesielt rask og fleksibel i bruken
og dekker et bredt spekter av sagoppgaver. Den kom
pakte og robuste designen gjør den perfekt egnet for
bruk på trange byggeplasser.
Senking og heving av sagbladet gjøres jevnt ved hjelp
av en lukket gjengespindel med skjæredybdevisning,
og forhindrer dermed skade på sagbladet Saghette
fronten kan heves for kryss og sagbladbeskyttelsen er
lett avtakbar. Flenssprøyting sparer vann og gir opti
mal sagkjøling av sagbladet. Dette garanterer lengre
levetid for sagbladet.
Art.nr: 17-001

Dybdejustering

Vibrasjonsdempet
håndtak

Sammenleggbar hette

Lissmac FS 20 B
Denne kompakte ”kraftpakken” fra LISSMAC beviser at gulv
sager ikke trenger å være store og uhåndterlige: FS 20 er ikke
bare ekstremt kraftig og utstyrt med overbevisende tekno
logi men har en spesielt kompakt konstruksjon som er svært
enkel å manøvrere og betjene.
Senking og heving av sagbladet gjøres jevnt og forhindrer
derfor skade på sagbladet. Med tydelig og ergonomisk
plassering av instrumentene sammen med flere innovative
løsninger for bruk og betjening reduseres tunge manøver og
nedetid til et minimum.
Art.nr: 16-004

Sagkasse

Betjeningspanel

Modell

Motor

Drift

Maks blad

Skjæredybde

Dimensjoner (LxBxH)

Vekt

Compact Cut 300

7,5 kW / 400V / 50-60 Hz

Elektrisk

Ø 500 mm

180 mm

1100 x 530 x 900 mm

128 kg

15.5 kW / 20.8 hp

Bensin

Ø 600 mm

220 mm

1100 x 750 x 1100 mm

205 kg

FS 20 B
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