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HSM3500HSM3500

PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 1200 x 600 x 1260 mm

Bordstørrelse 530 x 430 mm

Skæreskive-Ø 350 mm

Skærehøjde ved 90° 110 mm

Skærehøjde ved 45° 72 mm

Motor 230 V~

Motorydelse 2000 W

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 72 / 90 kg

Dimension emballage 1260 x 610 x 540 mm

Artikelnummer 5906708901

EAN 4046664071358

20 container  51 stk.

40 HQ container  148 stk.

STENSKÆREMASKINE

En mobil stenskæremaskine til at skære i teglsten, sten, store fl iser og plader. Kraftig 
konstruktion og en sidemonteret skærearm og klinge muliggør et nøjagtigt længdesnit 
i lange emner. 

• Præcis skæring af materialer op til 110 mm

• Skære store fl iser med en kantlængde på 800 mm eller ved diagonalsnit med 
en kantlængde på 530 mm

• Letkørende kuglelejeført rullebord muliggør længdesnit op til 800 mm

• Trinløs, kipbart savhoved fra 0° til 45°

• Justerbar dykfunktion giver kontrolleret snit

• Stor, gummibelagt arbejdsfl ade

• Savhovedet giver mulighed for kontrollerede snit

• Klingen vandkøles vha. integreret pumpe

• 2 diamantskæreskiver Ø 350 x 25,4 (normal og segmenteret)

• Foldbar understel og køreanordning til nem transport

• Tilskæringslaser til præcis visning af snitkanten

 ELEKTRISK

Foldbar 
understel

0° – 45°0° – 45°

DIAMANT SKÆRESKIVE
til tørre snit
Ø 350 x 25.4 mm

VALGFRIT TILBEHØR

Artikelnummer:  7906700701
EAN: 4014915090571
DIAMANT SKÆRESKIVE - 
SEGMENTERET
til våde snit
Ø 350 x 25.4 mm
Artikelnummer:  7906700702
EAN: 4014915090588
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Køreanordning

HSC120 HSC120 

PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 1140 x 306 x 1170 mm

Bordhøjde 120 mm

Skærelængde max. 320 mm

Skærehøjde max. 140 mm

Skærehøjde min. 25 mm

Antal af knive: 2

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 34 / 37 kg

Dimension emballage 590 x 340 x 650 mm

Artikelnummer 5908503900

EAN 4046664067979

20 container  192 stk.

40 container  405 stk.

40 HQ container  448 stk. 

320 MM FLISEKLIPPER / FLISEKNÆKKER

Fliseklipperen HSC120 fra scheppach er en stor hjælp til belægningsarbejde. 
Fliseklipperen er let og udstyret med hjul for let transport. Er i stand til at skære små 
eller mellemstore belægningssten op til en højde på 140 mm og en bredde på 320 mm. 

• Letvægt og ekstrem stabil med præcis skærerevne

• Til at gennemskære kompositsten, fl iser, kantsten osv. i de almindelige formater

• Massiv konstruktion

• Præcise snit hver gang

• Holdbare knive med 4 skær – nemme at skifte

• Fjedrede bordunderlag til rene skæreresultater

360° 360°

 HEAVY DUTY 
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HSC120HSC120 HEAVY DUTY 


