
 

VERDENSNYHED! 
(Patenteret) 

Måske afløser for den almindelige formatrundsav? 
 

Står du og skal købe ny formatrundsav, må du ikke 
snyde dig selv for at kigge nærmere på denne nyhed!  

 

 

 

PAOLONI (FIMAL) i Italien har udviklet en helt ny type ”formatrundsav”, som er blevet en kæmpe succes. Siden 

maskinen første gang blev introduceret i december sidste år, er der solgt over 350 stk. af denne maskine. Interessen 
på netop overstået Ligna 2015-messe i Hannover var også enorm stor. 
 
Maskinen bliver 100 % produceret i Italien. 
 

Sammenlignet med en traditionel formatrundsav har Concept 350 utrolig mange fordele. B.la. 
 

 Nyt forridser system bevirker absolut rent snit på begge sider af pladeemnet. 

 Præcis opdeling af alle pladeemner grundet stabilt anslagssystem. 

 Emne ligger fast under opskæring ved hjælp af trykbjælke. 

 Kan skære i alle vinkler samt op til 45˚ gering.  

 Skærehøjde helt op til 105 mm. Flere emner lagt oven på hinanden kan skæres samtidig. 

 Over 30 % højere ydelse i forhold til almindelige formatsave. 

 Elektronisk 3-akse styring af alle funktioner, med op til 99 programmer. 

 Kræver mindre plads end en almindelig formatrundsav med samme skærelængde. 

 Ergonomisk rigtig arbejdsmiljø og ingen tunge løft. 

 Absolut støvfri da savklinge kører i et helt lukket system. 

 Sikkerhed i top, ingen synlig savklinger under opskæring.   

 Anvendelig til opskæring af alle typer plader, desuden anvendelig til opskæring af massivtræ og planker. 

 

Pris 250.000,00 kr. ?       NEJ!  - KUN 135.000,00 kr.   
 
Prisen er for standard udstyr og med  
max. skærelængde på 3200 mm. 
Leveres også med max. skærelængde 
2600 mm. og 3800 mm. 
 

Prisen er ekskl. moms, AB lager. Eneforhandling for Danmark 
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