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De Harwi 130 is uitgerust met een 400 mm Ø HM 
zaagblad wat zorgt voor een zaaghoogte van 110 mm. 
De machine wordt aangedreven door een 5.5 kW (7.5 
pk) motor en het zaagblad is manueel verstelbaar in 
hoogte van 0 tot 110 mm en in de neiging tot 45°. De 
standaard platengeleider heeft een zaagbreedte van 
625 mm. Om deze zaagbreedte nauwkeurig te kunnen 
vaststellen zit er een speciale fijninstelling op het 
aanslagsysteem. 

De Harwi 180 is standaard uitgevoerd met een 7.5 kW 
(10 pk) motor en is uitgerust met een 500 mm Ø HM 
zaagblad met een zaaghoogte van 180 mm. Via het 
bedieningspaneel aan de bovenzijde is het zaagblad 
elektrisch verstelbaar in hoogte van 0 tot 180 mm 
en in de neiging tot 45°. Ook op de 180 machine is 
een fijninstelling inbegrepen om nauwkeuring te 
zaagbreedte vast te zetten.  

De Harwi 210 is de meest krachtige cirkelzaagmachine 
binnen de lijn voor schulp- en afkortcirkelzagen. De 
machine is uitgerust met een 11 kW (15 pk) motor en 
een 600 mm Ø HM zaagblad. De machine heeft een 
zaaghoogte van 210 mm. Via het bedieningspaneel aan 
de bovenzijde is het zaagblad elektrisch verstelbaar 
in hoogte van 25 tot 210 mm en in de neiging tot 
45°. De platengeleider heeft een zaagbreedte van 
625 mm, met daaraan dezelfde fijninstelling op het 
aanslagsysteem als de andere modellen.   

HARWI 130

HARWI 210

HARWI 180



Specificaties
Harwi 130 Harwi 180 Harwi 210

0-110 mm 0-180 mm 25-210 mm

25-135 mm - -

80 mm 130 mm 150 mm

98 mm - -

Ø 400 mm Ø 500 mm Ø 600 mm

Ø 450 mm - -

Ø 30 mm Ø 30 mm Ø 30 mm

0-625 mm 0-625 mm 0-625 mm

0-1250 mm 0-1250 mm 0-1250 mm

0-45° 0-45° 0-45°

5.5 kW (7.5 pk) 7.5 kW (10 pk) 11 kW (15 pk)

7.5 kW (10 pk) 11 kW (15 pk) -

400V/3~ 400V/3~ 400V/3~

2800 tpm 2800 tpm 2800 tpm

2800 tpm 2500 tpm 2100 tpm

1 x 100 mm, 1 x 120 mm 1 x 100 mm, 1 x 120 mm 1 x 100 mm, 1 x 120 mm

320 kg 600 kg 650 kg

Type

Zaaghoogte (standaard)

Max.

Zaaghoogte bij 45°

Max.

Zaagbladdiameter

Max.

Zaagbladboring

Zaagbreedte

Max.

Neiging

Motorvermogen

Max.

Voltage

Toerental Motor

Toerental zaagblad

Afzuigdiameter

Gewicht

Type Harwi 130 Harwi 180 Harwi 210

A 970 mm 1160 mm 1160 mm

B 1130 mm 1340 mm 1340 mm

C 900 mm 950 mm 950 mm

D 910 mm 910 mm 910 mm

E 840 mm 840 mm 840 mm

F 1240 mm 1340 mm 1340 mm

G 400 mm 400 mm 400 mm

Afmetingen
Opties 130

Opties 180

Opties 210

• Afkortroltafel tot 1250 mm vóór de zaag
• Digitale aflezing schuinverstelling
• Digitale aflezing zaagbreedte
• Elektrische hoogte- en schuinverstelling
• Remmotor 7.5 kW/400V 3~ (10 pk)
• Zaagbreedte tot 1250 mm
• Zaaghoogte 135 mm (zaagblad Ø 450 mm)

• Digitale aflezing schuinverstelling
• Digitale aflezing zaagbreedte
• Afkortroltafel tot 1250 mm vóór de zaag
• Remmotor 11 kW/400V 3~ (15 pk)
• Zaagbreedte tot 1250 mm

• Digitale aflezing schuinverstelling
• Digitale aflezing zaagbreedte
• Afkortroltafel tot 1250 mm vóór de zaag
• Zaagbreedte tot 1250 mm Wijzigingen voorbehouden. Speciale uitvoeringen op aanvraag. Aan de inhoud 
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Door vakmanschap en ervaring te combineren met service en ontwikkeling streven wij 
naar een optimale werkomgeving waarbij veiligheid, ergonomie en gezondheid op de 
eerste plaats komen. 
Het robuuste karakter en de lange levensduur van onze machines kenmerkt onze passie 
voor techniek. De core business van Harwi is het leveren van standaard zaagoplossingen 
in de houtindustrie en door onze expertise en kennis van machines gaan wij 
klantspecifieke vraagstukken niet uit de weg.

Onze missie

Ons bedrijf

Harwi produceert sinds 1960 haar duurzame zaagmachines in het Brabantse Helmond. 
Onze specialisatie en expertise in met name de houtindustrie zorgt al jaren voor tevreden 
klanten.  
Het innovatief oplossen van zaagprocessen in binnen- en buitenland is het fundament 
van onze organisatie. Daarin hebben gebruiksgemak en kwaliteit hoge prioriteit.

Kijk voor al onze machines en mogelijkheden op

www.harwi.nl

Harwi Holland BV
Lage Dijk 28
5705 BZ Helmond
Nederland

T +31 (0)492 54 33 55
sales@harwi.nl
www.harwi.nl


