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Manuel rundsav type SIRIO 370

Art. nr. Type Motor Hastighed El  Klinge-
størrelse Vægt Skære 

-vinkel 

kw m/min Fase/Afbryder D /d (mm) kg ° mm mm mm

31464

31465

SIRIO 370 AF-E

SIRIO 370 AF-NC

1,5 / 2,0 kW
3,0 kW

1,5 / 2,0 kW
3,0 kW

15 - 30
15 - 70

15 - 30
17 - 70

3 ~ / 1-0-2
3 ~ / 1 370 / 40

710 kg

737kg

   90° 120 mm 100 mm 180 x 100 mm

   45° 120 mm 100 mm 130 x 100 mm

   60° 110 mm 90 mm 90 x 100 mm

   45° 105 mm 100 mm 130 x 100 mm

Made in 
EU 

SIRIO 370 AF-E
Programmering af alle operationer ved hjælp af et tastatur inkl. Indstilling af start sav og slut sav punkterne, 
maskinstatus vises på display, inkl. klingens indgrebstid, og hastighed, styktæller, og cyklustid.
Skærecyklus: efter indstilling af skærelængde og antal snit, skal der foretages et rensnit og så kan stangen 
saves til enden af programmet. Manuel indstilling af savelængde, med digital udlæsning og decimal nonius.

SIRIO 370 AF-NC 
Programmering af alle operationer ved hjælp af CNC inkl. Indstilling af skærelængde fra 4-9999mm med 
automatisk fremføring indenfor førnævnte, start sav og slut savpunkterne, maskinstatus vises på display, 
inkl. klingens hastighed, styktæller og total emnelængde, samt forskellige sprogmuligheder. 
Fremføringsbevægelse ved hjælp af el-motor med encoder, 200mm åbning, minimum bevægelse 4mm, 
minimum restlængde 170mm, op til 99 programmer kan gemmes, hver med 10 forskellige længde/styktals 
kombinationer. Rotationen på savbladet kan ændres, hvis det er nødvendig, f.eks, hvis det er kørt fast.

SIRIO 370 AF-E

Automatisk, vertikal søjle rundsav, 
gearing 0°- 45° til højre 
(kun i semiautomatisk  tilstand)  
og 0°- 60° til venstre. 
Velegnet til højstyrke stål. 
Med elektroniske variable omdrejninger, der 
gør den velegnet til savning i alle materialer. 
Hul i klinge 40mm. 
Spånrensebørste i nylon. 
Skruestik med justerbare føringer med fri 
bevægelse i hele maskinens bredde, med 
hurtig bevægelse og fastspænding, 
antigrat justerbar udstyr, gear med olie, 
endeløs skrue, og bronze krone gear. 
Let stop ved 0° og 45° til venstre. 
Justerbart længdestop. 
Understel med spånbakke der kan 
tømmes og køletank med kølepumpe, 
hovedswitch og termisk motorbeskyttelse. 
Elektro-pneumatiske funktioner, 
hydraulisk kontrol af tilspændingen. 


