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 XUstawianie wysokości i kąta przechyłu piły  
za pomocą programowalnego wyświetlacza 
elektronicznego.
 X Ciężki agregat wykonany z żeliwa szarego 
gwarantuje stabilną i długotrwałą pracę 
bez wibracji
 X Rolka pomocnicza ułatwaiająca załadunek 
dużych płyt.
 X Przykładnica poprzeczna z teleskopowym 
wydłużeniem oraz 2 aluminiowymi 
ogranicznikami.
 XDoskonała jakość cięcia dzięki 
precyzyjnemu prowadzeniu wózka 
jezdnego opartego na systemie kulek 
kontaktowych.
 XAgregat podcinacza z niezależnym silnikiem 
łatwo regulowany z zewnątrz korpusu.
 X Średnica tarczy piły aż do 400 mm.
 X Średnica tarczy podcinacza  160 mm.
 X 2 pozycyjna odchylana  osłona tarczy piły. 
 X 2-prędkości tarczy piły do wyboru (opcja).
 X Przykładnica cięcia równoległego z 
cyfrowym wyświetlaczem (opcja) 

Wersja  A 3: ze sterowaniem w 3 osiach
 X Elektromotoryczna regulacja przykładnicy 
cięcia równoległego

Obejmuje:
 X Pozycjonowanie za pomocą enkodera
 X Regulacja przy użyciu śruby kulowej
 X Płynna regulacja za pomocą przełacznika 
lub automatycznego pozycjonowania
 XMożliwość bazowania przyrostowegpo
 XMożliwość ustawienia przykładnicy poniżej 
stołu.
 X Szerokość cięcia 1270 mm
 X Programowanie sterowania dla agregatu 
piły

Wersja UP
 X Z obrotowym pulpitem sterującym 
zapewniającym wysoką ergonomię.

Wersja X
 X Z systemem CompeX do szybkiego i 
dokładnego wykonywania cięć ukośnych
 X Automatyczna kompensacja ustawionej 
długości cięcia.
 X Aluminiowe listwy umożliwiają lepsze 
podparcie elementu i bardziej komfortowe  
cięcie pod kątem.

-46°

90°

+46°

Model minimax si x 26 A minimax si x 32 A
Nr art. 5508775 5508780
Model minimax si x 26 A 3 minimax si x 32 A 3
Nr art. 5508776 5508781
Model minimax si x 26 A 3 UP minimax si x 32 A 3 UP
Nr art. 5508777 5508782
Model minimax si x 26 A 3 UP X minimax si x 32 A 3 UP X
Nr art. 5508778 5508783
Parametry techniczne
Wymiary stołu bocznego 1200 x 650 mm 1200 x 650 mm
Wymiary stołu żeliwnego 1000 x 685 mm 1000 x 685 mm
Wymiary wózka jezdnego (Dł. x Szer.) 2600 x 360 mm 2600 x 360 mm
Długość cięcia 2600 mm 3200 mm
Max. Wysokość cięcia +90°/+46°/–46° 136 / 97 / 60 mm 136 / 97 / 60 mm
Szerokość cięcia poprzecznego 3260 mm 3260 mm
Szerokość cięcia równoległego 1270 mm 1270 mm
Przechył agregatu piły -46°/+46° -46°/+46°
Maks. średnica tarczy głównej z i bez podcinacza 400 mm 400 mm
Agregat tarczy podcinacza-Ø (opcja) 160 mm 160 mm
Prędkość obrotowa 4000 min-1 4000 min-1

Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40% 7 kW (9,5 KM) 7 kW (9,5 KM)
Średnica króćca odciągowego 120 mm 120 mm
Średnica króćca odciągowego osłony 80 mm 80 mm
Waga maszyny 822 / 847 / 900 / 918 kg 840 / 965 / 918 / 936 kg
Szerkość transportowa 1250 mm 1250 mm

 Opcja**

Agregat pilarki z żeliwa szarego.
 · Jeszcze bardziej masywny i stabilny. 

Praca bez wibracji. Podwójnie zawie-
szony.

 · Liniowe prowadzenie góra/dół
 · Zerowy punkt przechyłu
 · Przechył agregatu w obie strony 46° 
 · Standardowo z agregatem podcinacza

Łatwo i szybko
 X Programowanie ustawień
 X Sterowanie “Ready” umożliwia 
programowanie i uruchamianie 
agregatu pilarki (w modelu A3 
również sterowanie przykładnicą 
cięcia równoległego) co podnosi 
produktywnośc oraz dokładność i 
jakość obróbki.

 X Zerowy punkt przechyłu
 X Przechył agregatu 46°

Osłona górna tarczy piły z 
króćcem odciągowym 
(odchylana manualnie)

Aluminiowy wózek jezdny
 X Prowadnice z hartowanej i 
szlifowanej stali.
 XOdporny na kurz i 
zanieczyszczenia dzięki 
minimalnemu kontaktowi 
kulki z prowadnicą.
 X Lekkie, ciche i niezawodne 
prowadznie.
 XWielokomorowa 
konstrukcja wózka 
zapewnia odpowiednią 
sztywność.

CompeX
 X Dla szybkiego i 
precyzyjnego ustawiania 
kąta.
 X Automatyczna 
kompensacja ustawionej 
wartosci cięcia.
 X Aluminiowe listwy 
umożliwiają lepsze 
podparcie elementu.

Opcja**

2 prędkości tarczy piły
 X 2 prędkości tarczy piły (3500 
- 5000 obr/min) sterowane 
za pomocą falownika.

System prowadzenia wózka jezdnego.
 XWózek z aluminumum 
anodowanego.
 X Prowadnice z hartowanej i 
szlifowanej stali.
 X Prowadnice wprasowane w 
podstawę wózka.
 X Lekkie, ciche i niezawodne 
prowadznie.
 X 10  lat gwarancji firmy HOLZKRAFT 
na zużycie prowadnic

10
LAT 

Gwarancji

10

Opcja** Opcja**

 X Przykładnica poprzeczna z 
2 wyświetlaczami LCD

Akcesoria nr art.
Przykładnica kątowa z teleskopowym przedłużeniem i 2 ograni-
cznikami

5514315

Dodatkowy stolik poszerzający wózka jezdnego 5510402
Opcje (Tylko przy zamówieniu nowej maszyny)
Cyfrowy wyświetlacz cięcia równoległego 5514349
Skala z siatką otworów na stole bocznym 5510403
Stół boczny z wyposażeniem CompeX do cięcia pod kątem z 
automatyczną kompensacją wymiaru. 5514380
Przykładnica poprzeczna z 2 ograniczkami z wyświetlaczami LCD 5514390
Przykładnica z 3 ogranicznikami z wyświetlaczem LCD 5514391
2 prędkości obrotowe tarczy piły 3500/5000 obr/min  
(tylko dla 5508777, 5508778, 5508782 und 5508783)

5514397

Śr.wew. Rzaz Il. zębów Art nr art.
Zestaw tarcz Ø400 mm 5260400
Ø 400 mm 30 mm 3,5 mm 18 Prosty
Ø 400 mm 30 mm 3,5 mm 36 Naprzemianskośny
Ø 400 mm* 30 mm 3,4 mm 60 Naprzemianskośny
* wyjątkowo cichy, duży ząb.

HOLZKRAFT minimax si x  – komfortowa i precyzyjna obróbka najwyższej jakości 
dzięki obustronnemu przechyłowi 46° do kadego zakładu. 
Programowana, elektryczna regulacja tarczy piły.

Szablon do cięcia pod kątem 
 X Z podziałką rastrową dla 
stałych kątów. 
nr art.: 5510403 Wyposażenie minimax si x A:

 > Aluminiowy, anodowany wózek 
jezdny
 > Rolka pomocnicza na stole 
bocznym
 > Przykładnica cięcia równoległego 
prowadzona na stalowym drążku o 
średnicy 45 mm 
 > Ograniczniki cięcia poprzecznego
 > Trzewik do flisowania
 > Docisk mimośrodowy
 > Uchwyt do wózka jezdnego
 > Zintergrowane włączniki / wyłącznik 
w wózku jezdnym.
 > Agregat podcinacza

Wyposażenie minimax si x A3:
 > Takie jak w si x A
 > 3-osiowe sterowanie wysokości, 
przechyłu oraz cięcia równoległego

Wyposażenie minimax si x A3 UP:
 > Takie jak w si x A3
 > Odchylany pulpit sterowniczy na 
wysokości oczu operatora Odchylany 
pulpit sterowniczy na wysokości oczu 
operatora

Wyposażenie minimax si x A3 UP X:
 > Takie jak w minimax si x A 3 UP
 > System regulacji przykładnicy 
„Compex“ 
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