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SCM Nova SI X formaatzaag 
 

 
Standaard uitgevoerd met: 
 
 
 
• Zaagunit schuinstelbaar van +46º tot -46º.  

 
 

 
 
 
 

• Aluminium geanodiseerde aluminium roltafel voorzien van geharde hoogprecisie-
geleiders (360 x 2600 mm). 
 

 
 
 
 
 
• Gietijzeren zaagunit, voorzien van een onafhankelijke ritszaagunit.  
      
 
 
• Gietijzeren tafel voorzien van verstevigingsribben.  
 
 
• “Ready” 2-assige elektronische besturing in het machineframe onder de rolwagen: 

- voor de instelling van de zaaghoogte en de schuinsstelling van het zaagblad 
  (elektronische  besturing van parallelgeleider verkrijgbaar als meerprijs).  

 - Instelling via een numeriek toetsenbord en elektronische uitlezing.  
 - Geheugencapaciteit voor max. 99 programma's. 
 - Machine is handmatig, semi-automatisch en automatisch te bedienen. 
 - Rekenmachine en urenteller  
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• Bovenhangende zaagbeveiliging, verstelbaar in 2 standen.  

 
 
 

• Oplegtafel (Afm. 1200 x 650 mm.)voorzien van telescoopaanslag met 2 opklapbare 
aanslagnokken, maatliniaal en vrijlooprol. 

 
 
 
• Schulpgeleider met fijninstelling, met geleiding via een Ø 45 mm ronde stang. 

 
 
 
• Excenterklem. 
• Tafelverlenging aan de afvoerzijde van de werktafel. 
• Noodstop. 
• Thermische beveiliging. 
• Direct geschakelde motor. 
• Afsluitbare hoofdschakelaar. 
• Motorrem. 
 
 
 
Technische gegevens: 
 
Tafelafmetingen   1.000 x 685 mm 
Zaagbladverstelling  -46° / +46°  
Max. zaagbladdiameter  400 mm 
Voorritszaagbladdiameter  160 mm 
Zaagbladverstelling  -46° / +46°  
Max. zaaghoogte onder   90° 136 mm 
Max. zaaghoogte onder +45° 97 mm 
Max. zaaghoogte onder  -45° 60 mm 
Max. slag van de rolwagen  2.600 mm 
Toerental hoofdzaagblad  4.000 omw./min. 
Diameter afzuigmond  Ø 120 mm + 80 mm op de zaagbeveiliging. 
Max. zaagbreedte  1.270 mm 
Motorvermogen hoofdzaagblad  S1 5,5 kW (7,5 PK) 
      S6 7 kW (9,5 PK) 
Motorvermogen ritszaagblad  S1 0,75 kW (1 PK) 
  
 
 
Meer informatie: 
 
Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe. 
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