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Harwi radiaalzaag type 450-W staat bekend om zijn robuustheid 
en flexibiliteit. Het Ø520 mm HM zaagblad behoudt zowel in de 
neiging als de rotatie te allen tijde het nulpunt. Het neigen van het 
zaagblad wordt elektrisch geregeld en kan digitaal worden 
afgelezen. De rotatie van de machine wordt manueel gestuurd via 
een eenvoudige bediening aan de voorzijde die ook digitaal 
afleesbaar is. Het zaagblad wordt indirect aangedreven door een 
krachtige 5.5 kW motor. Met behulp van de olieremcilinder zaagt 
de 450-W soepel door het materiaal en garanderen wij een 
perfecte zaagsnede. Met een standaard zaaghoogte van 205 mm en 
een zaaglengte van 450 mm is dit een veelzijdige machine.
U maakt de 450-W PRO  compleet door ook te kiezen voor ons 
Quickstop lengtemeetsysteem & rollenbanen die op aanvraag 
verkrijgbaar zijn. 



Specificaties
Harwi 450-W

205 mm

Links 40 mm - rechts 125 mm

450 mm

45°-90°-135° *

45°-90°-135° *

60 mm

ø 520 mm

ø 55 mm

5.5 kW (7.5 pk)

400V/3~

2800 tpm

1 x 100 mm

440 kg

Type

Zaaghoogte

Zaaghoogte bij 45°

Zaaglengte

Neigen zaagarm

Rotatie zaagarm

Hoogteverstelling

Zaagbladdiameter

Zaagbladboring

Motorvermogen

Voltage

Toerental zaagblad

Afzuigdiameter

Gewicht

45° - 325x130 325x175 325x205 325x190 325x165 325x125 

60° - 393x130 393x175 393x205 393x190 393x165 393x125 

75° - 435x130 435x175 435x205 435x190 435x165 435x125 

90° 175x75 450x130 450x175 450x205 450x190 450x165 450x170

105° 320x75 435x130 435x175 435x205 435x190 435x165 435x170

120° 393x75 393x130 393x175 393x205 393x190 393x165 393x145

135° 325x75 325x130 325x175 325x205 325x190 325x165 325x100

Rotatie linksom

Recht

Rotatie rechtsom

Zaaglengte x zaaghoogte
Neigen naar links Recht Neigen naar rechts

45° 60° 75° 90° 105° 120° 135°

Afmetingen
A = 950 mm

B = 1800 mm

C = 1400 mm

D = 900 mm

E = 1900 mm

Harwi 450-W

Wijzigingen voorbehouden. Speciale uitvoeringen op aanvraag. 
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 2021.01

* De 450-W is op aanvraag uit te breiden met het Quickstop lengtemeetsyteem & rollenbanen van Harwi 

Verkoop van machines en onderdelen .al alleen mogelijk via het Harwi dealernetwerk 
De afgebeelde machine is de HARWI 450-W Pro



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




