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De Harwi Ultra vertegenwoordigt het allerbeste dat 
Harwi te bieden heeft. Met zijn unieke afzuigsysteem 
en ergonomische zaagarm vormt hij de schakel 
tussen prestatie en gezond werken. Op de machine 
zit een pneumatisch verschuifbare achterwand en 
een krachtige 4 kW (5.5 pk) motor die het 250 mm ø 
HM zaagblad indirect aandrijft. Daarnaast wordt de 
machine standaard uitgerust met twee afkortgeleiders 
voor het zagen van kleiner materiaal op hoogte, een 
strokenaanslag voor repeterende horizontale zaagsnedes 
en programmanokken om veel voorkomende instellingen 
te waardborgen. Daarnaast kan er met de ergonomische 
zaaghandel flexibel en licht gewerkt worden zonder dat 
men hoeft te bukken.
Met een gemeten fijnstofwaarde van 0,2 mg/m3 in de  
directe omgeving ligt de afzuiging ver onder de wettelijke 
en internationale normeringen en richtlijnen. Dat maakt 
deze machine zo bijzonder en de beste keuze om de 
werkplaats schoon en de operator gezond te houden.
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Specificaties
Ultra 1550 Ultra 1850 Ultra 2150

1550 mm 1850 mm 2150 mm

1600 mm 1900 mm 2200 mm

3300 mm 4300 mm 4300 mm

55 mm 55 mm 55 mm

ø 250 mm ø 250 mm ø 250 mm

ø 70 mm ø 70 mm ø 70 mm

4 kW (5.5 pk) 4 kW (5.5 pk) 4 kW (5.5 pk)

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

3 bar 3 bar 3 bar

2800 tpm 2800 tpm 2800 tpm

5000 tpm 5000 tpm 5000 tpm

13000 tpm 13000 tpm 13000 tpm

ø 160 mm ø 160 mm ø 160 mm

1000 kg 1120 kg 1200 kg

Type

Zaaghoogte horizontaal

Zaaghoogte verticaal

Zaaglengte

Zaagdiepte

Zaagbladdiameter

Diameter voorritszaag*

Motorvermogen

Voltage

Luchtdruk**

Toerental motor

Toerental zaagblad

Toerental voorritszaag*

Afzuigdiameter

Gewicht

Afmetingen
Type 1550 1850 2150

A 800 mm 900 mm 900 mm

B 1200 mm 1400 mm 1400 mm

C 2000 mm 2300 mm 2600 mm

D 2450 mm 2700 mm 3000 mm

E 4700 mm 5700 mm 5700 mm

AfmetingenOpties
• Digitale aflezing horizontale zaagsnede
• Digitale lengteaanslag
•  Elektromagnetische klemming 

horizontaal zagen
• 1 extra afkortgeleider (1550, 1850, 2150)
• 2 extra afkortgeleiders (1850, 2150)
• Extra lengteaanslag (analoog)
• Lengteaanslag geleidingsblok
•  Frequentieomvormer 4 kW (zaagblad 

snelheid)
• Platensteun
• Geleidingsblok platensteun
• Stekkerdoos voor stofafzuiging
• Transportrollen (pneumatisch)
• Voorritszaag
• Zaagdiepte 60 mm
• Speciale zaaghoogtes/zaaglengtes

* Optioneel ** Perslucht en afzuigcapaciteit 20m/sec

Wijzigingen voorbehouden. Speciale uitvoeringen op aanvraag. Aan de inhoud 
van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 2020.01



Harwi Holland BV
Lage Dijk 28
5705 BZ Helmond
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T +31 (0)492 54 33 55
sales@harwi.nl
www.harwi.nl

Kijk voor al onze machines en mogelijkheden op

www.harwi.nl

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.


