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HOLZKRAFT minimax lab 300p TERSA –  Uniwersalna obrabiarka wieloczynnościowa 
z aluminiowymi wózkiem i wałem TERSA - duża wydajność na małej przestrzeni.

Wał nożowy strugarki TERSA
 X Bardziej ekonomiczny bo 
szybki w obsłudze.
 XWymiana noża strugarki 
zajmuje tylko kilka sekund, 
bez użycia klucza czy innych 
narzędzi.
 XMechanizm samoblokujący.
 X Automatyczne ustawianie 

Wysokość użytkowa 
wrzeciona frezarki 100 mm.

Agregat pilarki z tarczą o mak-
symalnej średnicy 315 mm

Zespół napędowy posuwu

Podnoszenie stołu wyrówniarki
Przezbrojenie obrabiarki z 
wyrówniarki na grubiarkę 
odbywa się w przeciągu kilku-
dziesieciu sekund. Podniesione 
i odchylone o 90 stopni stoły 
wyrówniarki umożliwiają łatwy 
i ergonomiczny dostęp do gru-
biarki. Maksymalna wysokość 
elmentu - 220 mm.

minimax lab 300p
z wózkiem jezdnym 1600 mm 
oraz stołem bocznym z supo-
rtem.

Aluminiowy wózek jezdny
 X Niezawodny 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 prowadnic 
Holzkraft
 X Solidnie użebrowany – daje to maksymalną 
sztywność i odporność na skręcenia. 
 X Standardowo anodowany zapobiega 
odbarwieniom z aluminium na obrabianych 
elementach.

Aluminiowa przykładnica poprzeczna
 · Z wysokiej jakości aluminium
 · Z teleskopowym przedłużeniem

Regulacja agregatu pilarki.

Kombinacje wieloczłonowe 

 XUniwersalna maszyna do: cięcia, frezowania, 
strugania z grubości lub dłutowania (opcja)
 X Stoły robocze z mocno żebrowanego żeliwa 
oraz stalowy spawany korpus gwarantują 
odpowiednią sztywność oraz brak wibracji.
 X Cicho i lekko poruszający się aluminiowy i 
anodowany wózek jezdny oparty na  systemie 
kulek kontaktowych.
 X Przechylny agregat pilarki 90° - 45°

 X Standardowo wyposażone w wózek boczny z 
podparty na wysięgniku.
 XWał strugarski TERSA - z systemem szybkiej 
wymiant noży. Wał 3 nożowy.
 X Poprzecznie rowkowany stalowy walec 
wciągający umożliwia stały i równomierny 
posuw elementu.
 XOsłona do frezowania krzywoliniowego. 
 XAgregat frezarski z trzema prędkościami 

(3600/7500/10000 obr/min)
 X Trzy niezależne silniki do każdego agregatu 
roboczego.
 XOsłona frezarki z drewnianymi liniałami 
przykładnicy.
 XW zestawie docisk mimośrodowy.

Model minimax lab 300p F16 TERSA
Nr art. 5500314
Dane techniczne
Pilarka
Długość cięcia 1200 mm
Wymiary wózka jezdnego 270 x 124 x 1600 mm
Maks. średnica tarczy głównej 315 mm
Maks. wysokość cięcia przy 90° 100 mm / 79 mm
Szerokość cięcia poprzecznego 1660 mm
Szerokość cięcia równoległego 800 mm
Przechył agregatu pilarki 90° - 45°
Wyrówniarka
Szerokość robocza 300 mm
Długość stołów wyrówniarki 1300 mm
Przykładnica wielofunkcyjna strugarki/pilarki 90° / 45°
Średnica wału strugarki / liczba noży 72 mm / 3 szt.
Grubiarka
Wymiary stołu grubiarki 300 x 450 mm
Min. / maks. wysokość robocza 3 mm / 220 mm
Maks. grubość zbioru 3 mm
Prędkość posuwu 7 m/min
Frezarka 
Wysokość użytkowa wrzeciona 100 mm
Maks. średnica narzędzi 120 mm
Maks. średnica narzędzi w osłonie do czopowania 275 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona    3600/7500/10000 obr/min
Średnica wrzeciona    30 mm
Dane ogólne
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40% 3 x 4 kW (5,5 KM)
Waga 430 kg
Średnica króćca odciągowego 4 x 120 mm
Średnica króćca odciągowego  na klinie 60 mm
Suport wiertarski (opcjonalne)
Wymiary stołu roboczego 380 x 207 mm
Suw boczny 120 mm
Suw wzdłużny (szerokość otworu wierconego) 75 mm
Suw pionowy (głębokość otworu wierconego) 85 mm

Akcesoria Nr art.
TERSA nóż strugarski 300 mm standard  - 3 sztuki 5270300
TERSA nóż strugarski 300 mm HSS - 3 sztuki 5271301 
5-częściowy zestaw wierteł dłutujących, lewoobrotowych 5333681
Uchwyt wiertarski Wescott 0 - 16 mm 5510308
Agregat podcinacza z tarczą Ø 80 mm napędzany wałem głównym pilarki*** 5510422
Przykładnica poprzeczna regulowana pod kątem LAB 300 5510320  
Aluminiowe liniały przykładnicy - 500 mm 5852000
Uniwersalne liniały przykładnicy z listwami bezpieczeństwa 500 mm* 5851000
Uniwersalne liniały przykładnicy z listwami bezpieczeństwa 650 mm* 5851650

lat
Gwarancja

Proszę nie zapominać 
o tarczy! 
(strona 48-49)

lab 300p F16 TERSA Wymiary w mm
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Akcesoria i opcje

Akcesoria i opcje Akcesoria i opcje

Akcesoria i opcje

Akcesoria i opcje

Wyposażenie opcjonalne Nr art.
Suport wiertarski z uchwytem 0-16 mm** 5510307
Zestaw do czopowania wraz z osłoną** 5510216

*   Do samodzielnego montażu. Może wymagać drobnych prac montażowych.

** Bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej maszyny.

*** Sugerowany montaż przez wykwalifikowanego technika.

Zespół roboczy

Akcesoria

Mechanizm jezdny
Nr. art. 5510031

Agregat podcinacza Ø 80 mm 
Nr. art. 5510422

Suport wiertarski 
Nr. art. 5510307

Listwy bezpieczeństwa
500 mm - Nr. art. 5851000
600 mm - Nr. art. 5851650

Zestaw do czopowania
Nr. art. 5510216

Aluminiowe przykładnice
Nr. art. 5852000

Wyposażenie minimax lab 300p 16 TERSA:
 > Wielofunkcyjna przykładnica
 > Osłona do frezowania po łuku
 > Wał nożowy TERSA
 > Aluminiowy, anodowany wózek jezdny
 > Ogranicznik
 > Docisk mimośrodowy
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Obrabiarki wieloczynnościowe LAB MADE  IN  ITALY MADE  IN  ITALY


