
Lastvogne, Busser, Biler Tog, Metro Flyvemaskiner, Bygninger

Side-sikkerhedszone
Hjælp til hydraulikken

(her ICE 3-togprofil)
Endelig kom løsningen!

Rene snit i konstruktioner
og isolering
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Det gøres ikke skarpere, uden ryk, koldere og mere universelt
Modsatroterende dobbeltklingesav
Den nye Serie er her nu!
Med afgørende forbedringer, som krævet af redningsmandskabet:
● Skift af savklinger på mindre end 30 sek. grundet bajonetsystem*
● 100 mm skæredybde med 310 mm savklinger*
● 1-trins, videreudviklet, belastningsafhængig elektronik
● Nye typer savtænder af hensyn til større holdbarhed
● Ny klingegeometri med 90% mindre tab af savtænder
● Savklinger for specielle krav.
● Lokal uddannelse af pionermandskab
● Letforståeligt uddannelsesmateriale
● A’jour-tilbud på gamle Adamant- og Wimutec-redningssave (model 2747/2739)

NYE MULIGHEDER TIL NYE OPGAVER

2.470 skæresnit/sekund*

5 års garanti
på maskinen**

CDC 2224 med 65 mm skæredybde

Ovennævnte afløser 2747-saven og anvendes under trange pladsforhold og på tynde
profiler. Tydelig forbedret drift, stabilere savklinger, kun ét omdrejningstal og andre vigtige
forbedringer, der overbeviser. Til særlige opgaver findes varianter af klingetyper og
belægningskvaliteter!
230 volt, 2200 watt, 50/60 Hz., 11 amp., Savklingerne Ø 235 mm er fastskruet,
60 hårdmetaltænder.

Udviklet i samarbejde med redningsmandskabet:

CDC 2530 med 100 mm skæredybde

Den konsekvente videreudvikling af en overbevisende teknik.
Skift af savklinger på under 30 sek. Profiler og autoværn i et snit.
Savning uden reaktionskræfter der hvor det vanskelige materiale findes
eller hvor pladsforholdene er små, men hvor stor savekapacitet ønskes.
Uundværlig i forbindelse med store trafikuheld (bus, fly, tog, harmonikasammenstød)
og højstyrkematerialer i moderne karrosserier. Assisterer hydrauliske frigørelses-
værktøjer med lynhurtigt indtrængning i plane flader og savning af lange snit.
Specielt seje og plastiske materialer samt højstyrkestål er ikke længere noget problem!
230 volt, 2700 watt, 50/60 Hz., 14 amp., Klinger Ø 310 mm,
78 hårdmetaltænder, Bajonetskiftesystem, Specialsavklinger.

* CDC 2530 med 1900 omdr./min og 310 mm savklingediameter.
** CDC-Serie. Gælder udelukkende maskiner fra Twinsaw med originaltilbehør og under forudsætning af, at materiellet har været afprøvet mindst hvert andet år.

Forbehold for evt. tekniske ændringer.                                                      Copyright© TwinSaw 2003   print: www.buschhausen.de
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Særlige tilbud:

Up-date/A’jourføring
Wimutec / Adamant 2747 / 2739
til CDC 2530 med 100 mm skæredybde og andre forbedringer
på yderst fair konditioner.

Uddannelse
af indsatsmandskabet lokalt af vort erfarne personel.
Teknik, betjening, indsatsdefinition, praksis. Aftal tid med os.

Maskine med 5 års garanti**, Maskine med Maskine med 5 års garanti**,
Adaptor med skruer betjeningsvejledning Adaptor med bajonetsystem

Specialværktøj, pumpesystem
Maskine-tilbehør

Specialværktøj, pumpesystem
(patent.) med 1 l Cool+ (patent.) med 1 l Cool+

2 par / 4 stk CSM 235, 60 tænder,
Specialsav-klinger

2 par / 4 stk CSM 310, 78 tænder,
savklinger for påskruning savklinger med bajonetsystem

10 m ledning med vandsikker stik Ledning 10 m ledning med vandsikker stik

Uddannelses-CD Tillæg Uddannelses-CD

Transportkuffert Transportkasse Transportkuffert

Naturligvis kan enkeltdele og savklinger samt slibeservice købes.
Sættene er tilstrækkelige i mere end 80% af alle indsatsopgaver, men for særlige

betingelser og indsatser kan der leveres specialtilpasninger og specialklinger.
Vi leverer Dem gerne Deres specielle sæt eller det passende udstyr.

Det passende sæt udstyr for den universelle redningsindsats:

Sæt med følgende
serieudstyr

CDC 2530
Redningssæt universel

CDC 2224
Redningssæt universel

CDC 2224
Redningssæt universel

CDC 2530
Redningssæt universel

Producent:
 TwinSaw

Werkzeuge und Geräte GmbH
Lippestraße 10 · D-45701 Herten
Tel.: +49(0) 209 36 15 - 720 · Fax - 711
info@twinsaw.de · www.twinsaw.de


