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MADE  IN  ITALY

MADE  IN  ITALYMADE  IN  ITALYPilarki formatowe classic

 X Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem.
 XAluminiowy wózek jezdny w standardzie 
anodowany.
 XNiezawodny i precyzyjny kulkowy system 
prowadzenia wózka przesuwnego.
 X Poszerzenie wózka przesuwnego za pomocą 
stołu bocznego z suportem.
 X Stół roboczy wykonany z użebrowanego żeliwa 
szarego oraz spawany korpus zapewniające 
optymalną stabilność pracy bez wibracji.

 X Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice.
 X 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic wózka
 X Liniał do cięcia poprzecznego z możliwością 
ustawienia pod kątem i przedłużeniem 
teleskopowym z 2 ogranicznikami profi.
 XMaszyna wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.
 X Lekki i cichy bieg wózka dla precyzyjnych cięć
 XMocny silnik trójfazowy (5,0 kW)
 X Solidny agregat pilarki z żeliwa przymocowany 
do żeliwnego stołu.

 XMaksymalna wysokość cięcia (100 mm)  także z 
tarczą podcinacza.
 X Standardowo wyposażona w przykładnicę 
cięcia równoległego z aluminiowym liniałem i 
precyzjną regulacją
 XWygodna regulacja podcinacza z poziomu 
korpusu maszyny

HOLZKRAFT minimax sc 3c  – Pilarka formatowa z przechylnym agregatem oraz 
aluminiowym, anodowanym wózkiem jezdnym.

Przykładnica poprzecza
 X Z teleskopowym przedłużeniem
 X Regulowana pod kątem.
 X Z dwoma ogranicznikami Profi

Model minimax sc 3c 23 minimax sc 3c 26
Pilarka formatowa bez podcinacza bez podcinacza
Nr. art. 5504323 5504326

Model minimax sc 3c 23 minimax sc 3c 26 
Pilarka formatowa wersja z podcinaczem wersja z podcinaczem
Nr. art. 5504323VR 5504326VR
Dane techniczne
Wymiary stołu żeliwnego 840 x 560 mm 840 x 560 mm
Wysokość stołu 900 mm 900 mm
Długość cięcia 2250 mm 2600 mm
Wymiary wózka jezdnego 270 x 124 x 2250 mm 270 x 124 x 2600 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45° 100/82 mm 100/82 mm
Szerokość cięcia poprzecznego 2310 mm 2310 mm
Szerokość cięcia równoległego 900 mm 900 mm
Przechył agregatu piły 90° - 45 ° 90° - 45 °
Maks. średnica tarczy głównej 315 mm 315 mm
Średnica  tarczy podcinacza 
(wersja 5504323VR / 5504326VR) 80 mm 80 mm

Prędkość obrotowa 4000 min-1 4000 min-1

Prędkość obrotowa podcinacza 8000 min-1 8000 min-1

Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40% 5,0 kW (6,6 KM) 5,0 kW (6,6 KM)
Średnica króćca odciągowego 120 mm 120 mm
Średnica króćca odciągowego  na klinie 60 mm 60 mm
Waga 380 kg 385 kg

Aluminiowy wózek jezdny
 XWykonany z aluminium, 
anodowany w standardzie.
 X Przekrój wózka użebrowany, 
wielokomorowy.
 XNiezawodny i precyzyjny 
kulkowy system prowadzenia 
wózka przesuwnego.
 XOgraniczona możliwość 
osadzania się pyłu drzewnego 
dzięki minimalnym punktom 
styku kulki z prowadnicą.
 X 10 lat gwarancji na zużycie 
hartowanych prowadnic wózka

Agregat pilarki.
 X Solidnych rozmiarów, ze stali i szarego żeliwa
 XWał obustronnie łożyskowany - precyzja, 
spokojny bieg i długa żywotność.
 X Regulacja wysokości i kąta przechyłu do 45° za 
pomocą pokrętła.
 XMaksymalna wysokość cięcia (100 mm)  także 
z tarczą podcinacza.

minimax sc 3c 26 z wózkiem jezdnym 2600 mm

Cyfrowy wskaźnik przykładnicy 
cięcia równoległego

 X Zasilane przez baterię
 X Z taśmą elektromagnetyczną
 X Z dokładnością 1/10 mm

nr art. 5516000

Akcesoria 

lat
Gwarancja

Zestaw 1 do podłączenia maszyny 
do instalacji odciągowej.

1 x Trójnik ABC Ø 140/120/58
1 x rękaw do węża Ø120 mm
1 x rękaw do węża Ø58 mm

1 x obejma zaciskowa Ø 120 mm
1 x obejma zaciskowa Ø 58 mm
2 x opaska zaciskowa Ø 110 - 130 mm
2 x opaska zaciskowa Ø 40 - 60 mm
2,5 m wąż PU NW 120 mm
5 m wąż PU NW 60 mm
Nr artykułu 5146060

Akcesoria SC 3 c Nr art.
Tarcza piły Ø 315 mm/Z28 5263128
Tarcza piły Ø 315 mm/Z48 5263148
Tarcza piły Ø 315 mm/Z60 5263160
Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem, skalą i siatką otworów +/- 60° 5514315
Klin rozszczepiający do tarczy o średnicy Ø 250 - 315 mm 5515001
Osłona tarczy piły na ramienu z rolkami dociskowymi oraz króćcem odciągowym o średnicy  Ø 80 5510408
Uniwersalna mobilna osłona tarczy na ramieniu ze zintegrowanym króćcem odciągowym Ø 100 5510500
Stolik poszerzający wózek jezdny 5510109
Zestaw 1 do podłączenia maszyny do instalacji odciągowej 5146060
Cyfrowy wskaźnik przykładnicy cięcia równoległego 5516000

Akcesoria 

Osłona tarczy piły 
na ramienu z rolkami 
dociskowymi oraz króćcem 
odciągowym o średnicy 
 Ø 80 
nr art. 5510408

Przykładnica poprzeczna 
z teleskopowym 
przedłużeniem, skalą oraz 
systemem powtarzalnych 
otworów (raster) +/- 60° 
nr art. 5514315

Akcesoria 

Uniwersalna osłona tarczy na 
ramieniu ze zintegrowanym 
króćcem odciągowym
 X  Możliwe cięcia 45° przy 
średnicach tarczy do 315 mm 
nr art. 5510500

Akcesoria 

Przykładnica równoległa
 X Standardowo z precyzyjną 
regulacją oraz dżwignią  
szybkiego zacisku.
 X Prowadnica wykonana ze 
szlifowanego, stalowego 
drążka o średnicy 45 mm    
oraz pełnym przekroju.
 XMożliwosć obniżenia 
poniżej poziomu stołu bez 
konieczności demontażu
 X Stabilna prowadnica z 
prętów okrągłych ze 
szlifowanej stali o średnicy 
45mm
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Proszę nie zapomi-
nać o tarczy! 
(strona 48-49)

sc 3 c

  

 

minimax 
sc 3c 26: 

6020 mm

Szer. ciecia 900 mm: 
3830 mm

Szer. ciecia 1270 mm: 
4185 mm

minimax 
sc 3c 23:

 5245 mm

Podwójnie mocowany 
agregat pilarki

10

W dostawie mininmax sc3 c
 > Stół boczny z suportem
 > Anodowany aluminiowy wózek jezdny
 > Przykładnica poprzeczna z 2 zderzakami
 > Przykładnica cięcia równoległego z mechanizmem 
precyzyjnej regulacji
 > Docisk mimośrodowy, trzewik do flisowania
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