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Record  350 
 
Klassisk professionell cirkelsåg byggd enligt gällande Europeiska normer, utrustad med kylvätskesystem 
med automatisk pump och sluten kylvätskebehållare. Maskinen rekommenderas till professionella 
användare i underhålls- och mindre verkstäder, även till mindre produktionskapning. Maskinen är gerbar från 
45° höger till 45° vänster, även möjlighet till län gssnitt 90°. Snabb och noggrann kapning i stål- och  
metallprofiler (stål upp till kvalitet motsvarande 700 N/mm² ). Snäckväxeln arbetar i oljebad och har en, 
utifrån justerbar, konisk koppling som skydd för växellådan. Växellådan ansluten till en trefas motor. 
Sågbladsskydd för montering av klinga upp till 350 mm – lämpligt för kapning i profiler. 

 

Standardutförande med 
• Elektriska installationer i överensstämmelse med 

EU-normer 
• 24 V manöverspänning, startströmbrytare i 

manöverhandtaget, huvudbrytare och termiskt 
överströmsskydd.  

• Kylvätskeanordning med filter 
• Heltäckande klingskydd av stålplåt och dubbla 

returfjädrar för matningshuvudet. 
• Skruvstycker roterbart vid 0° för inställning till 

längssnittkapning. 
• Skruvstycke med ställbar vibrationsdämpare, 

snabblåsning och justerbar  
låsback. 

• Snabblåsning vid 0° och 45° av  
gerinställning. 

• Ställbart materialanslag 
• Exkl. sågklinga 
• Exkl. stativ 
• Nödvändiga service- 

verktyg och manualer. 

Tekniska Data 
Sågklinga    D d f i 
 mm  315 32 10 63 
 
 
 
Kapkapacitet  °  0 45V 45H 
.. mm  110 95 65  
. mm  100 82 60  
. mm 160x80 90x75 60x65 
      
 
Sågklinga    D d f i 
 mm  350* 32 10 63 
 
 
Kapkapacitet  °  0 45V 45H 
.. mm  125 105 70  
. mm  110 90 65  
. mm 160x90 80x100 60x70 
* Lämplig klinga vid kapning i profiler och mindre solida ämnen. 
      
 
Spänning  std 400V   
  50Hz 3-fas   
Motoreffekt  kW 1,8/2,5    
Hastigheter  rpm 30/60    
Backöppning  mm 160 
 
 
 
Platsbehov  mm  B H D 
   600 1060 1220 
Arbetshöjd  mm  1005 (med stativ IBL - tillbehör) 
Vikt  kg    206 

R
ät

te
n 

til
l ä

nd
rin

ga
r 

i p
ris

 o
ch

 te
kn

is
ka

 d
at

a 
fö

rb
eh

ål
le

s.
 

 

Maskinen på bilden är extrautrustad 


