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SCM Minimax CU 410E combinatiemachine   
 
 

 
 
 
Standaard uitvoering: 
 
• Aluminium geanodiseerde zaagwagen lopend op hard stalen hoogprecisie 

geleidingen (360 x 1600 mm). 
 
• Gesloten structuur van de zaagunit zorgt voor totale afwezigheid van 

trillingen. De  ondersteuning van het zaagblad is perfect. Verstelling via 
zwaluwstaartgeleiding. 

 
• Oplegtafel 1200 x 650 mm voorzien van: 

• telescoopgeleider L=1840 mm (3200) 
• 2 omklapbare aanslagnokken 
• excenterklem  

• Aparte schulpgeleider L=1500 mm, met fijninstelling en blokkering. 
• Bescherming van zaag op spouwmes en met afzuigdiameter 60 mm. 
• Gietijzeren freesgroep. 
• Freesgeleider voorzien van fijninstelling. 
• Verstelling van de freesgroep aan de voorzijde van de machine. 
• Verlenging van de zaag/freestafel. 
• Separaat opklapbare vlaktafels, naar de binnenzijde van de machine. 
• Schaafas gemonteerd in zware gietijzeren supports.  
• Schaafas Ø 87 mm en 3 HSS messen 410 x 30 x 3 mm. 
• Separate schaafgeleider afm. 1670 x 150 mm. 
• Vlakbankbeveiliging. 
• Voorbereiding voor langgatboorinrichting. 
• Gietijzeren werktafels met verstevigingsribben. 
• Instellingen d.m.v. vaste handwielen. 
• Oplegtafel voorzien van vrijlooprol 
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Technische gegevens: 
 
Max. werkbreedte vlakbank   410 mm 
Totale tafellengte vlaktafels   2.000 mm 
Schaafgeleider kantelbaar   90-45° 
Afmetingen vandiktetafel   775 x 423 mm 
Aanvoersnelheid   6-12 m/min. 
Max. spaanafname   5 mm 
Min.-max. doorvoerhoogte vandiktebank  3-230 mm 
Min. doorvoerlengte vandiktebank  160 mm 
Afmeting van de zaag/freestafel  430 x 1.250 mm 
Max zaagbladdiameter, inclusief ritszaag  315 mm 
Max. zaaghoogte 90° - zaagmes 315 mm  100 mm 
Max. zaaghoogte 45° - zaagmes 315 mm  70 mm 
Max. zaaglengte met standaardwagen  1.600 mm 
Max zaagbreedte   1.050 mm 
Nuttige hoogte freesas   125 mm 
Toerental freesas bij 50 hz   3.500/6.000/8.000/10.000 omw./min. 
Max. freesdiameter boven tafel  210 mm 
Max. freesdiameter onder tafel  240 mm 
Motorvermogen    S1 3 kW (4 PK) 400 V 50 Hz 
       S6 4 kW (5,5 PK) 400 V 50 Hz 
Diameter afzuigmonden   120 mm 
Freesas beschikbaar in volgende diameters 30 – 32 – 35 – 40 – 50 mm 
  
 
 
Meer informatie: 
 
Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe. 
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