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Automatisk rundsav type Velox 350 AF

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

-vinkel 

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

31473

31474

VELOX 350 AF-E

VELOX 350 AF-NC

2,2 kW 3600 3 ~ / 0-1 350 / 32

585 kg

607 kg

   90° 120 mm 105 mm 200 x  80 mm

   45° 115 mm 100 mm 150 x  80 mm

   45° 115 mm 100 mm 150 x  80 mm

   45°   65 mm   60 mm 180 x  50 mm

Made in 
EU 

VELOX 350 AF-E
Programmering af alle operationer på et tastatur, inklusiv start-sav og stop-sav inkl. Klingens indgrebstid, 
og hastighed via frekvensomformer, styktæller, cyklustid og amp-forbrug. Efter indstilling af savelængde og 
antal snit, foretages der et rensnit og programmet kan køre stangen færdig. Manuel valg af savelængde med 
digital læsning og decimal nonius. 2 pneumatiske skruestikke med hurtigspænding, kan køre sidelæns i hele 
bordets bredde. Udskiftelige kæber på skruestikkene samt vertikal pneumatisk skruestik. Komplet beskyttelse 
af klinge. Spånsuger kan monteres på understel, med aftagelig tank for kølepumpe med spray og spånsamler. 
Komplet beskyttelse kan kun åbnes når maskinen står stille. Fast beskyttelse på afgangssiden. 

VELOX 350 AF-NC
Programmering af alle operationer ved hjælp af CNC, inklusiv savelængde, automatisk fremføringer,  start-
sav og stop-sav inkl. Klingens indgrebstid, og hastighed via frekvensomformer, styktæller, cyklustid og 
amp-forbrug. efter indstilling af savelængde og antal snit, foretages der et rensnit og programmet kan køre 
stangen færdig. Fremføringsbevægelse sker ved hjælp af el-motor med encoder. 200mm åbning og minimum 
fremføring er 4mm, samt minimum restlængde på 355mm. Op til 99 programmer kan gemmes, hver med 
10 forskellige længde/styktals kombinationer. 2 pneumatiske skruestikke med hurtigspænding, kan køre 
sidelæns i hele bordets bredde og med udskiftelige kæber. Derudover vertikal pneumatisk skruestik. Komplet 
beskyttelse af klinge. Spånsuger kan monteres på understel, med aftagelig tank for kølepumpe med spray og 
spånsamler. Komplet beskyttelse kan kun åbnes når maskinen står stille. Fast beskyttelse på afgangssiden. 

VELOX 350 AF-NC

Automatisk rundsav til at skære aluminium og andre let- 
metaller, mulighed for også at save messing og kobber. 
Gearingssavning fra 0°- 45° højre og venstre, hovedet 
kan dreje 45° i vertikal aksen. Lette stop ved 0°, 15°, 
30° og 45° højre og venstre, håndhjul til at låse hovedet 
i alle vinkler, skala graveret i bordet, velegnet til savning 
af profiler og massiv med høj nøjagtighed.

VELOX 350 AF-E


