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SCM formaatzaag met verplaatsbare zaagwagen Class PX 350 I 
 
 

 
 
 
Standaarduitrusting: 
• Zaagwagen met schuinstelbare zaagunit met schuinverstelling middels een degelijke constructie. 

Maximale verplaatsing zaagwagen 40 m/min. 
• Detectiesysteem voor paneellengte voor een geoptimaliseerde zaagcyclus. 
• Mogelijkheid voor het zagen van groeven met een numerieke uitlezing voor de  diepte. 
• Bedieningsconsole boven de machine met Ready besturing voor 2 gestuurde assen: 
• Telescopische geleider op de afkorttafel uittrekbaar tot 2500 mm en gemonteerd  

op een grote vaste tafel van 600x1350 mm vanaf de zaaglijn, compleet met: 
o Elektronische schuinverstelling van het zaagblad. 
o Elektronische verstelling van de achteraanslag met uitlezing van de positie m.b.v. een 

magneetband. 
o 3 Werkmodes: handmatig – semiautomatisch –  

automatisch met opslag van 99 programma’s. 
o Calculator en urenteller. 

• Aangedreven en gestuurde aanslag achter de zaaglijn instelbaar van 9 – 1300 mm. 
• 2 Vaste tafels en 1 verplaatsbare tafel. 
• Extra start en stopknoppen geplaatst op de verplaatsbare tafel om bij het verwerken van grote 

panelen een commando te geven. 
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Technische gegevens: 
 
Max. diameter zaagblad  350 mm 
Max. zaaghoogte 90 º  105 mm 
Max. zaaghoogte 45 º  72 mm 
Toerental zaagblad  4.000 omw/min 
Zaagbreedte met geleider  1.300 mm 
Zaaglengte   2.600 – 3.200 – 3.800 mm (afhankelijk van uitvoering) 
Twee oplegtafels   600X1350 mm 
Zaagblad schuinstelbaar  0 - 46 º 
Motorvermogen    5,5 kW 
Aansluiting afzuiging  1x Ø120 mm en 2x Ø100 mm 
 
 
Uitvoeringen: 
 
R0.08.08 SCM Class PX 350i – 2600 

 
 

R0.08.10 SCM Class PX 350i – 3200 
 

 

R0.08.12 SCM Class PX 350i - 3800  
 
  
 
Opties:  
 
 
57.03.60 Extra verplaatsbare oplegtafel 400x1350 mm 
 voor het ondersteunen van grote panelen. 

 
57.03.61 Telescopische afkortgeleider, uittrekbaar tot 3.200 mm  
 Geplaatst op de vaste oplegtafel, compleet met: 

2 Aanslagen en goed uitleesbaar maatlint. 
 

57.03.62 Telescopische afkortgeleider, uittrekbaar tot 2.500 mm  
 met digitale uitlezing van de aanslagen geplaatst op de  

vaste oplegtafel, compleet met: 
- 2 Aanslagen met onafhankelijke digitale uitlezing  

via LCD i.c.m. magneetband. 
- Rol voor ondersteuning van het product. 

 
 

57.03.63 Telescopische afkortgeleider, uittrekbaar tot 3.200 mm  
 met digitale uitlezing van de aanslagen geplaatst op de vaste oplegtafel, 

compleet met: 
- 2 Aanslagen met onafhankelijke digitale uitlezing via LCD i.c.m. 

magneetband. 
- Rol voor ondersteuning van het product. 

 
57.03.64 Verstekaanslag met automatische correctie van de positie  
 van de aanslagnok t.o.v. de schuinverstelling van het zaagblad. 

Telescopische uittrekkbaar met 1 omklapbare aanslagnok tot max.  
1500 mm positioneerbaar. 
Snelinstelbare posities. 
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57.03.65 Verstekaanslag, voorzien van elektronische uitlezing van de 
 aanslag met automatische compensatie van de nok tijdens het  

schuinverstellen. Telescopische uittrekkbaar met 1 omklapbare  
aanslagnok tot max. 1500 mm positioneerbaar. 
Snelinstelbare posities. 
1 Digitale uitlezing. 
 
 
 

57.03.66 Verstekaanslag, voorzien van elektronische uitlezing van de hoek 
 met automatische compensatie van de nok tijdens het schuinverstellen.  

Telescopische uittrekkbaar met 1 omklapbare aanslagnok tot max.  
1500 mm positioneerbaar. 
Snelinstelbare posities. 
1 Digitale uitlezing. 
 

57.03.67 Verstekaanslag, voorzien van elektronische uitlezing van aanslag  
 en hoek met automatische compensatie van de nok tijdens het 

schuinverstellen.  
Telescopische uittrekkbaar met 1 omklapbare aanslagnok tot  
max. 1500 mm positioneerbaar. 
Snelinstelbare posities. 
2 Digitale uitlezingen. 
 

57.03.68 Aanslagliniaal voorzien van 1 nok 
 t.b.v. het zagen van parallel zaagsneden tot 1000 mm. 

 
57.03.69 Aanslagliniaal voorzien van digitaal uitleesbare nok 
 t.b.v. het zagen van parallel zaagsneden tot 1000 mm.  

 
57.03.70 3e gestuurde as voor instelling zaaghoogte 
  

 
57.03.71 Omvormer voor regeling toerental van 1500 - 5000 omw/min 
57.03.72 Laser voor aangeven van zaaglijn 
 De laser projecteert een rode lijn ter hoogte van de zaaglijn om handmatig 

te kunnen positioneren en zagen.  
*De lengte van de laserlijn is beperkt en afhankelijk van de lichtintensiteit 
rondom de machine.  
 

IBS Transport en inbedrijfstelling 
 Dit bestaat uit: 

- Het transport vanuit de SCM fabriek in Rimini (Italië) naar Nederland.  
- Levering, inbedrijfstelling en instructie van de machine in uw bedrijf  
  door een vakkundige monteur. 
- Transportverzekering. 
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