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SCM Minimax ST 4E zaag/freesmachine 
 
 

 
 
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 afm. 1200 x 650 mm voorzien van: 
 - telescoopgeleider L=1840 mm (3200) 
 - 2 omklapbare aanslagnokken 
 - excenterklem  
• Schulpgeleider L=1500 mm met stalen support en stalen ronde geleiding 

van 45 mm, voorzien van fijninstelling met micrometrische verstelling. 
• Zaagbeveiliging gemonteerd op spouwmes. 
• Gietijzeren freesgroep. 
• Freesgeleider voorzien van fijninstelling. 
• Verstelling van de freesgroep aan de voorzijde van de machine. 
• Verlenging  van de zaag/freestafel. 

• Gietijzeren werktafels. 
• Instelling van de bewerkingsaggregaten met vaste handwielen. 
• Oplegtafel voorzien van vrijlooprol 
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Technische gegevens: 
 
Gietijzeren werktafel   1.250 x 430 mm 
Schuinverstelling zaagunit   90-45° 
Max. diameter zaagblad met ritszaag  315 mm 
Max. zaaghoogte 90°   100 mm 
Max. zaaghoogte 45°   70 mm 
Max. zaaglengte met standaardwagen  1.600 mm 
Max. zaagbreedte   900 mm 
Max. opspanlengte freesas   125 mm 
Toerental freesas bij 50 hz   3.500/6.000/8.000/10.000 omw./min. 
Max. freesdiameter boven tafel 90°  210 mm 
Max. freesdiameter onder tafel 90°  240 mm 
Motorvermogen    S1 3 kW (4 PK) 400V  
       S6 4 kW (5,5 PK) 400V  
Diameter afzuigmond   2 x 120 mm, 1 x 60 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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