
BEWO-250 
BEWO-315
Handbediende zaagmachines van 
onverwoestbare klasse



IIdeale eigenschappen lang en breed bewezen 

BEWO’s handbediende metaal-cirkelzaagmachines zijn een vertrouwde verschijning in duizenden werkplaatsen en fabrie-

ken over de hele wereld. Over een periode van meer dan 50 jaar is het BEWO machineconcept ruimschoots beproefd en  

geperfectioneerd. Naast het veilige gebruiksgemak zijn vooral het geringe onderhoud en de lange levensduur nog steeds 

onovertroffen.

Braamarme zaagsnede

De BEWO handbediende metaal-cirkelzaagmachines zijn voorzien van een 

unieke materiaalklem. Deze klemt het materiaal aan beide zijden van de 

zaagsnede. Hierdoor wordt een braamarme zaagsnede verkregen. De 

materiaalklem is zelfcentrerend. Elk te zagen materiaal wordt steeds 

centraal onder het zaagblad gepositioneerd, ongeacht de afmetingen. 

De zaag heeft altijd het meest ideale aangrijpingspunt. Dit vermindert 

slijtage van de zaagbladen. En maakt het eenvoudig, eventueel met ver-

stekblokkering, zowel rechts als links onder verstek te zagen. 

Lange levensduur

De lange levensduur van de BEWO's wordt voornamelijk bepaald door de 

robuuste zaagmotor met spelingsarme overbrenging. Verder is de hele 

constructie van heavy duty kwaliteit. De BEWO 315 PK heeft als extra 

een pneumatische klem. Bij seriematig werk hoeft de klem maar een-

malig ingesteld te worden. Een slag van 7 mm voorkomt dat de vingers  

van een bediener bekneld kunnen raken. Op alle BEWO handbediende 

metaal-cirkelzaagmachines is een Microsmeer systeem te installeren. 

Dit systeem zorgt ervoor dat er op de juiste plek met kleine hoeveel-

heden gesmeerd wordt tijdens het zagen. 

Uitvoeringen

De BEWO's zijn er in 3 typen: de BEWO-250, de BEWO-315 en de 

BEWO-315 PK met pneumatische klem. Alle 3 typen zijn verkrijgbaar in 

laagtoerige uitvoering (LT) voor RVS en gewoon staal, en in hoogtoerige 

uitvoering (HT) voor gewoon staal en non ferro materiaal. 

BEWO-250 LT: snelheden 20 en 40 m/min.

BEWO-250 HT: snelheden 40 en 80 m/min.

BEWO-315 LT: snelheden 18,5 en 37 m/min.

BEWO-315 HT: snelheden 37 en 74 m/min. 

Transportbanen verkrijgbaar in 3 meter aanvoerbaan en 2 of 3 
meter materiaal aanslagbaan met liniaal
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BEWO 315 PK

	 250	serie	 315	serie

	 	 90º	 45º	 90º	 45º

	 	 Ø80	 Ø80	 Ø110	 Ø110

	 	 70x70	 60x60	 100x100	 90x90

	 	 70x70	 60x60	 100x100	 90x90

	 	 70x70	 60x60	 100x100	 90x90

	 	 90x50	 60x60	 140x90	 100x90

	 	 Ø35	 Ø25	 Ø55	 Ø45

	 	 35x35	 25x25	 50x50	 40x40


