HARWI OrcaMatic
Verticale Platenzaagmachines

Ons vakmanschap staat
voor kwaliteit en service

HARWI OrcaMatic
Verticale Platenzaagmachines
De OrcaMatic schept de mogelijkheid voor
het ergonomisch zagen van panelen, er is
geen extra inspanning nodig om de zaagunit
te verplaatsen. De automatische stand kan
uitgeschakeld worden zodat het handmatig
zagen van kleine delen mogelijk blijft.

Standaard toebehoren

Opties

•	Blokkeersysteem
(tegen het verticaal en horizontaal inzagen)
• Lengte-aanslag
• Twee afkortgeleiders
• Opzetrol
• Remmotor
• Strokenaanslag
• Programmanokken
• Materiaal sensor
• Automatisch verschuivende achterwand
• Automatische horizontale zaagbeweging
• Automatische verticale zaagbeweging
• Automatische diepte-instelling
•	Frequentie-omvormer voor variabele
snelheid
• Noodstop
• Gereedschap

• Digitale aflezing horizontale zaagsnede
• Digitale lengte-aanslag verticale zaagsnede
• Extra afkortgeleiders
• Extra lengte-aanslag (analoog)
•	Motor 2.2 kW/230V/1~/50Hz i.p.v. 4 kW/
400V 3~
• Platensteun
• Stekkerdoos voor stofafzuiging
• Stofafzuiger D14 (niet geschikt voor TRK)
• Transportrollen (voetpedaal)
• Transportrollen (pneumatisch)
• TRK uitvoering
• Versteksteun (zagen o.a. onder 45⁰)
• Voorritszaag*
•	V-groef inrichting voor ACP
(niet in combinatie met voorritser)
• 1 meter extra zaaglengte 1550
• 1 meter extra zaaglengte 1850/2150
• 2 meter extra zaaglengte 1550
• 2 meter extra zaaglengte 1850/2150
•	Speciale zaaghoogte- en zaaglengte
op aanvraag

Specificaties
Type

OrcaMatic 1250

OrcaMatic 1550

OrcaMatic 1850

OrcaMatic 2150

Zaaghoogte

1250 mm

1550 mm

1850 mm

2150 mm

Zaaglengte

2500 mm

3300 mm

4300 mm

4300 mm

Zaagdiepte

55 mm

55 mm

55 mm

55 mm

Zaagbladdiameter

ø 250 mm

ø 250 mm

ø 250 mm

ø 250 mm

Diameter Voorritszaag*

ø 70 mm

ø 70 mm

ø 70 mm

ø 70 mm

Motorvermogen

4 kW (5.5 pk)

4 kW (5.5 pk)

4 kW (5.5 pk)

4 kW (5.5 pk)

Voltage

400 V/3~

400 V/3~

400 V/3~

400 V/3~

Luchtdruk

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

Toerental Motor

2800 tpm

2800 tpm

2800 tpm

2800 tpm

Toerental Zaagblad

5000 tpm

5000 tpm

5000 tpm

5000 tpm

Toerental Voorritszaag*

13000 tpm

13000 tpm

13000 tpm

13000 tpm

Afzuigdiameter

ø 100 mm

ø 100 mm

ø 100 mm

ø 100 mm

Gewicht

555 kg

645 kg

695 kg

725 kg

Afmetingen
Type

OrcaMatic 1250

OrcaMatic 1550

OrcaMatic 1850

OrcaMatic 2150

A

800 mm

800 mm

900 mm

900 mm

B

1200 mm

1200 mm

1400 mm

1400 mm

C

1700 mm

2000 mm

2300 mm

2600 mm

D

2150 mm

2450 mm

2700 mm

3000 mm

E

3350 mm

4300 mm

5300 mm

5300 mm

Wijzigingen voorbehouden. Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Een greep uit ons assortiment

Delta 85

625-H

450-W

HVS Performer

130

Piranha

Onze missie
We gaan voor 100% klant tevredenheid!
We ontwikkelen in eigen huis sterke en oerdegelijke zaagmachines met de beste onderdelen
en volgens de nieuwste inzichten. Uiteraard voldoen onze moderne machines ook aan de
strengste veiligheidseisen. Zodat u jarenlang zonder zorgen kunt vertrouwen op een
krachtige en robuuste machine die altijd optimaal zijn werk doet, zelfs onder extreme
omstandigheden.

Ons bedrijf
Harwi in Helmond bouwt duurzame zaagmachines voor diverse toepassingen in hout,
kunststof en non-ferro materialen mét een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Vandaar dat we sinds 1960 wereldwijd al meer dan 50.000 machines hebben verkocht.
De decennialange opgedane kennis, ervaring en specialisatie combineren we met innovatie.
Dit doen we voor al onze machines! Bij Harwi zijn we immers pas tevreden als de klant
honderd procent tevreden is.

Kijk voor al onze modellen en mogelijkheden op:

www.harwi.nl

Harwi Holland BV
Lage Dijk 28
5705 BZ Helmond
Nederland
T +31 (0)492 54 33 55
F +31 (0)492 52 23 05
info@harwi.nl
www.harwi.nl

