CTS 800 / CTS 830 AMPHIBIA®

PROFESSIONELE DIAMANTGEREEDSCHAPPEN & MACHINES

HET AMPHIBIA®-CONCEPT:

DE NIEUWE MANIER OM DROOG EN NAT TE ZAGEN
SCHOON

. minimale verontreiniging van de machine door droog zagen zonder zaagslib
. efficiënte stofafzuiging in een gesloten systeem
. stofvoorseparator voor voorfiltering en milieuvriendelijke verwijdering van stof
. droog gezaagd materiaal voorkomt slibvlekken op de gelegde ondergrond
. aanzienlijke geluidsreductie door afgestemd AMPHIBIA®-diamantzaagblad met SILENCIO-kern

Grote bewegelijkheid van de
kantelkop maakt een diepere
zaagdiepte bij duiksnede mogelijk
(alleen bij nat zagen)
gesloten stofkringloop bij
droog zagen

NIEUW!

GEÏNTEGREERD STOFAFZUIGKANAAL
Eenvoudig omschakelen van droog naar
nat zagen (octrooi gedeponeerd)

goed doordacht filtersysteem
voor een gesloten stofkringloop

grote
transportwielen
voor gemakkelijk
manoeuvreren

Cycloonfilter als voorseparator
van het grove slijpstof

*Stofzuiger niet
inbegrepen

CTS 800 AMPHIBIA® Art-Nr. 370571
HET ULTIEME CONCEPT VOOR DROOG
EN NAT ZAGEN

. incl. geluidsarm diamantzaagblad UX13 AMPHIBIA®
Ø350 mm, geschikt voor volledig doorzagen
ART.-NR.

BESCHRIJVING

370571

CTS 800 AMPHIBIA®
EAN 3475183705719

*Stofzuiger niet inbegrepen
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diamantgereedschappen & machines voor de professional

Zaagtafel met
kogelgelagerde looprollen

TECHNISCHE INFORMATIE
Motor:

2,2 kW / 230 V

Toerental:

2800 min¯¹

Afmetingen zaagblad:

350x25,4 mm

Zaaglengte droog zagen:

430 mm / 460 mm / 370 mm / 480 mm

bij materiaaldikte:

9,5 cm / 5,0 cm / 4,0 cm / 3,0 cm

Zaaglengte bij nat zagen:

600 mm

Zaagdiepte bij volledig doorzagen: 95 mm
Max. zaagdiepte bij nat zagen:

110 mm

Gewicht:

109 kg

Maten LxBxH:

1110x600x1200 mm

PROFESSIONELE DIAMANTGEREEDSCHAPPEN & MACHINES
EFFICIËNT

. gereedschapsloze omschakeling van droog naar nat zagen dankzij magnetische houders
. modulair systeem om individuele componenten afzonderlijk te kunnen vervangen
. AMPHIBIA®-diamantzaagblad maakt snel volledig doorzagen tot 145 mm zaagdiepte mogelijk
. snel gebruiksklaar voor droog zagen, want geen water nodig
VEELZIJDIG

. droog en nat inzetbaar
. geschikt voor een grote verscheidenheid aan materialen
. ideaal voor de meest uiteenlopende gebruikers

geoctrooieerd wisselkanaal voor
eenvoudig en gereedschapsloos
omschakelen

magnetische houder maakt
wisselen van stofzak in enkele
seconden mogelijk

inschakelbare waterpomp
voor nat zagen

speciale rollentafel met aan beide zijden
ingebouwde tafelverbreding

uittrekbare tafelverbreding voor
materiaal van grotere afmetingen

effectieve afzuigcapaciteit,
ook bij volledig doorzagen

CTS 830 AMPHIBIA® Art-Nr. 370572
HET ULTIEME & KRACHTIGE CONCEPT
VOOR DROOG EN NAT ZAGEN

. incl. geluidsarm diamantzaagblad UX13 AMPHIBIA®
Ø450 mm, geschikt voor volledig doorzagen

. speciale motor met hoog koppel voor het waar-

borgen van optimale bedrijfsomstandigheden voor
de zaagsegmenten
ART.-NR.

BESCHRIJVING

370572

CTS 830 AMPHIBIA®
EAN 3475183705726

*Stofzuiger niet inbegrepen

TECHNISCHE INFORMATIE
Motor:

2,2 kW / 230 V / 4P

Toerental:

1400 min¯¹

Afmetingen zaagblad:

450x30,0 mm

Zaaglengte droog zagen:

380 mm / 430 mm / 440 mm / 455 mm

bij materiaaldikte:

13,5 cm / 5,0 cm / 4,0 cm / 3,0 cm

Zaaglengte bij nat zagen:

600 mm

Zaagdiepte bij volledig doorzagen: 135 mm
Max. zaagdiepte bij nat zagen:

145 mm

Gewicht:

120 kg

Maße LxBxH:

1110x600x1270 mm

+49 7666 9326852 // www.samedia.com
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PROFESSIONELE DIAMANTGEREEDSCHAPPEN & MACHINES

UX13 AMPHIBIA® Art-Nr. 311713 / 311715

HIGH-END-DIAMANTZAAGBLAD VOOR DROOG
EN NAT ZAGEN
Met de speciaal voor het AMPHIBIA®-concept ontwikkelde diamantzaagbladen is snel volledig doorzagen
tot een diepte van 145 mm mogelijk.

GELUIDSARM

Geluidsarme SILENCIO-staalkern ontziet de gebruiker
en de omgeving.

EFFICIËNT

Staat garant voor langdurig volledig doorzagen. Blijft
scherp en maakt nette zaagranden.

VEELZIJDIG

Universeel inzetbaar, voor zowel droog als nat zagen.

TOEPASSING

Stoeptegels, betonproducten, straatklinkers,
kalkzandsteen, bakstenen, graniet.
ART.-NR.

EAN

Ø
(MM)

ASGAT
(MM)

AANTAL
SEGMENTEN

SEGMENT
DIKTE (MM)

311713

3475183117130

350

30,0/25,4

36

3,0

311715

3475183117154

450

30,0/25,4

48

3,6

VAC 520 Art-Nr. 370286

PROFESSIONELE NAT- EN DROOGZUIGER - IDEAAL VOOR DE AMPHIBIA®
Optimale aanvulling voor AMPHIBIA®-machines en veelzijdig inzetbaar.
Voor meer technische specificaties, zie de machinecatalogus van SAMEDIA
ART.-NR.

EAN

BESCHRIJVING

370286

3475183702862

VAC 520
nat- en droogzuiger

SAMEDIA IS DE MEDEOPRICHTER VAN SEAM!

Uw vakhandel:

Sustainable European Abrasive Manufacturers

Alle leden van SEAM-hebben zich ertoe verplicht hun volledige productieproces voor het vervaardigen van slijpgereedschappen te richten op duurzaamheid, milieuvriendelijkheid,
arbeidsomstandigheden en economische vraagstukken.
www.seam.earth
© SAMEDIA, Stand: 04/2020, SMD-NL Art-Nr. 391084
Wjj zijn niet aansprakelijk voor drukfouten! Onder voorbehoud van technische veranderingen en fouten. Afbeeldingen zijn enkel illustratief, kunnen afwijken van het origineel en
zijn daarom niet bindend!
In onze SAMEDIA-catalogi vindt u professionele diamantgereedschappen & machines en oplossingen voor de professional. Bezoek onze website of vraag gratis onze catalogi aan.

Tel. (+49) 76 66 93 26 850
Fax (+49) 76 66 93 26 855
verkauf@samedia.com

Marie-Curie-Straße 10
79211 Denzlingen
GERMANY

