
HARWI 1250-2K
Radiaalzaagmachines



12
50

-H
-2

K

HARWI 1250-2K
Radiaalzaagmachines

BASIC - PREMIUM - PRO
De Harwi 1250-2K is een doorontwikkeling op onze standaard 625 lijn. 
De zaaglengte van 1250mm is voor diverse industrieën een perfecte 
machine om panelen in te korten. De efficiënte werkwijze en vlotte 
zaagbeweging zorgen ervoor dat de bediener ergonomisch en veilig 
zijn werk kan uitvoeren. De 1250-2K is te leveren in de modellen 
Basic, Premium en Pro.
De Harwi 1250-2K is perfect voor het verwerken van houten panelen, 
isolatiepanelen met een toplaag hout. Zoekt u een oplossing voor 
het zagen van sandwichpanelen met een stalen toplaag? dan 
adviseren wij u onze Harwi Multimatic machine die specifiek voor 
deze industrie is ontwikkeld.



Specificaties
Harwi 1250-2K Basic

135 mm

1250 mm

85 mm

Ø 400 mm

Ø 30 mm

3 kW (4 pk)

400V/3~

2800 tpm

1 x 120 mm 1 x 80 mm

355 kg

Type

Zaaghoogte (standaard)

Zaaglengte

Hoogteverstelling

Zaagbladdiameter (standaard)

Zaagbladboring

Motorvermogen

Voltage

Luchtdruk

Toerental

Afzuigdiameter

Gewicht

Afmetingen :  Lengte = 2300mm Breedte =940mm Hoogte=1650mm

Wijzigingen voorbehouden. Speciale uitvoeringen op aanvraag. 
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 2021.02

Harwi 1250-2K Premium

160 mm

1250 mm

60 mm

Ø 450 mm

Ø 30 mm

5 kW (7 pk)

400V/3~

2800 tpm

1 x 120 mm 1 x 80 mm

385 kg

Harwi 1250-2K Pro

160 mm

1250 mm

60 mm

Ø 450 mm

Ø 30 mm

5 kW (7 pk)

400V/3~

2800 tpm

1 x 120 mm 1 x 80 mm

450 kg

n.v.t. n.v.t. 3 bar

Model specificaties 
Tweehandsbediening

Regelbare snelheid zaagblad

Regelbare snelheid zaagbeweging

✓ = standaard X = niet mogelijk O = optioneel

Vermogen 5 kW (7 pk)

Pneumatische materiaalklemming 

✓

✓

✓

✓

✓

Automatische zaagbeweging

✓

1250-2K Basic 1250-2K Premium 1250-2K Pro

✓

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O ✓ ✓

"Voor het zagen van sandwichpanelen met 
stalen toplaag raden wij u de Harwi 

Multimatic machine aan"
Verkoop van machines en onderdelen alleen mogelijk via het Harwi dealernetwerk.al 
 De afgebeelde machine is de HARWI 1250-2K Basic

Informatie over maatvoering en gewichten graag contact opnemen met onze verkoopafdeling.
De 1250-2K Pro heeft een luchtdruk van minimaal 3 bar nodig i.v.m. pneumatische materiaalklemming

Zaaghoogte 160mm

Zaaghoogte 160mm voor 1250-2K Basic mogelijk door optie extra los zaagblad Ø450mm 



Harwi Holland BV
Lage Dijk 28
5705 BZ Helmond
Nederland

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

Onze missie
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.

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




