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Besturingskast BC 120 
 
De compacte bediening en besturingkast BRAXX controle BC120, deze stuurt middels 
geavanceerde elektronica  de BRAXX 12 kW zaagmotor aan. 
 
Toepassing 
 

Bedieningskast voor wandzaag Hurricane SB120 
 

De bedieningskast voldoet aan de EN61800-3 norm en is voorzien van een EMV beveiliging. Deze 
compacte versie heeft dezelfde kenmerken als de grote bedieningskasten. 
 
Kenmerken 
 

Duidelijke aanwijzing op display, 
met omkeerbare display verlichting.   
Eenvoudige menu besturing.  

 
Transport trolley met in hoogte  
verstelbare transportgreep 
Eenvoudig en makkelijk te transporteren     

 
Tijdens het zagen wordt gebruikt gemaakt  
van de afstandbediening (zie toebehoren) 
Bewegingsvrijheid tijdens het zagen 

 
fase bewaking 
extra controle tijdens de  
werkzaamheden 

 
aansluitstekkers zijn  
verzonken gemonteerd 
hierdoor is er minder kans op  
beschadiging tijdens transport. 

 
Traploos regelbaar toerental 
Altijd optimale zaagblad snelheid 

 
Hoofdstroom beveiligd via beveiligingscomponenten,  
stuurstroom met veilige laagspanning d.m.v. trafo 
Optimale veiligheid voor bediener 

 
Noodbedrijf functie 
Hele besturing die normaal op de afstandsbediening  
plaats vindt, kan op de kast worden overgenomen. 

 
 
 
Technische gegevens:      Toebehoren: 
 
Vermogen                 max. 12kW            1  Enkelvoudige voedingskabel A40S 
Netspanning                      400 volt   2  Afstandsbediening Braxx 10 mtr. 
Opgenomen stroom                      16-32 A  
Frequentie regelbereik                               0-1000Hz   
Beschermingsklasse                  IP54   
Afmetingen (BxHxD)              530 x 570 x 250 mm 
gewicht                25 kg  
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Hurricane SB 120 
 
De 12 kW compacte wandzaag tot een zaagdiepte van 430 mm.  
 
 
Het modulair opgebouwde BRAXX elektro-hoogfrequent-systeem is ook in deze kleine 
zaagmachine terug te vinden. Deze zaagmachine is in enkele minuten te monteren en 
demonteren. Ideaal voor het maken van raam, deur en trap sparingen enz.  
 
          Kenmerken 
 

Complete zaagkop is  
demonteerbaar in drie delen; 
1 zaagmotor 
2 zaagkop 
3 beschermkap beugel 

 
De zwaarste component  
weegt slechts 22,5 kg 
Lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik 

 
Monteren en demonteren in enkele 
minuten 

 
Maximaal zaagblad ø 1000 mm 
(430mm zaagdiepte) 

 
Hoge onder hoek verstelbare rail  
bevestigingsbokken 
Ook geschikt voor het zagen van trappen. 
Rail heeft hoge bodemvrijheid. 

 
Optimale bescherming van aandrijfgedeelte, tijdens  
zaagblad klem, door veiligheidskoppeling. 

 
De zaagkop kan 1800  gedraaid worden op de rail,  
gemakkelijk bij het delen van blokken. 

 
De lichtlopende loopwielen, hebben een minimale 
wrijving op de geleiderail, dus geen krachtsverlies. 

 
 
 
 

Technische gegevens:      
 

Vermogen                             max. 12kW 
Netspanning                             400 volt  
Opgenomen stroom                             16-32 A  
Toerental omw/min                                            0-1150   
Asgat                                           60 mm TK90 6xM8   
Zaagblad diameter    700 mm 800 mm 1000 mm 

 Zaagdiepte     280 mm 330 mm   430 mm 
 Totaal gewicht                          31 kg 
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SAFE GUARD 
 
Maakt uw leven makkelijker! Meer stabiliteit door zijn speciale constructie, zo heeft de  
gebruiker een moderne en lichtgewicht beschermkap. 
 
De combinatie van dit innoverend ontwerp met lichte materialen en verandering van 
materiaaldikte, met als gevolg een gering gewicht. De stijfheid komt tot stand door het gebruik 
van stalen profielen, aluminium platen en staven gemaakt van hoogkwaliteit staal.  
 
 
 
 

Ø   700 mm gewicht 6,5 kg, 3 dlg 
Ø   800 mm gewicht 9,5 kg, 3 dlg 
Ø 1000 mm gewicht  10 kg, 3 dlg  

 
Beschermkap Bondig 

 
  Ø   800 mm bondig 
  Ø 1000 mm bondig 
 
 
 Beschermkap beugel t.b.v. SB120 
 
 
 
 Bondigflens SB120 
 
 
 
 
 Geleiderail t.b.v. SB120 
 
  Rail 0,64 meter  gewicht   4,5 kg 
  Rail 0,96 meter  gewicht   6,8 kg 
  Rail 1,92 meter  gewicht 13,8 kg 
  Rail 2,24 meter  gewicht 15,9 kg 
 
 Railverlengset SB120 
 
 
 
 Railbevestigingsbok SB120 
 
  zwenkbaar, ook geschikt voor het  

zagen van trappen, gewicht 2,5 kg 
 
 Eindaanslag 2 stuk 
 
 
 


