
Model
Voeding V1000

Voeding V1000 Batterij
Power

Snelheid onbelast
Zaagblad diameter

Gewicht
Kanaaldiameter

Maximale wanddikte

Pipecut V1000 (B)
230 V / 50-60 Hz
2x18V-4Ah + lader
1010 W
4000 / min
155 mm 
6,0 kg
75 mm – 1000 mm
1,5 / 6 mm 

Een nieuw tijdperk voor het inkorten van ronde galva kanalen !
De Exact V1000 is een zeer gebruiksvriendelijk en een veilig
toestel die kanalen kan inkorten tot een diameter van 1000mm
met een plaatdikte tot 6 mm.
Het toestel is beschikbaar in een versie met kabel en een
variante versie met batterijen met bijhorende lader.
De zaagsnede is altijd perfect recht en is direct klaar voor
montage.
Optioneel zijn er de kanaal supports die het inkorten van
kanalen nog eenvoudiger maakt.

Afkortzaag V1000 (Batterij)

V1000 885 € (excl BTW)
V1000 B 1.185 € (excl BTW)



Het is aan te raden om de kanaal supports te gebruiken om de
kanalen te ondersteunen wanneer de Exact V1000 wordt
gebruikt. Deze supports zijn speciaal ontworpen om te
gebruiken samen met de Exact V1000. De supports kunnen
gebruikt worden voor kanalen vanaf diameter 75mm tot en
met 1000mm. Een set van 3 supports wordt appart verkocht in
een draagbare tas.

Kanaal Supports V1000

595 €/set (excl BTW)
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Pipe Cutting System

V1000

Zeer eenvoudige methode om kanalen in te korten op een veilige manier. 

De machine zit vast op het kanaal en kan niet wegslaan.  

Bij het zagen komen er  weinig of geen vonken vrij waardoor dit een zeer 

brandveilig methode is.  Daarnaast is er een zeer geringe stofproductie bij het 

zagen.

Door het snel zagen , en zonder verdere bewerkingen te moeten uitvoeren na 

het zagen, is er een significant tijdswinst voor de installateur.

Het kanaal is altijd perfect recht en direct klaar voor montage.

Een zeer snelle Return on investment (ROI) investering.

De versie V1000 B met batterijen kan ook gebruikt worden waar geen 

elektrische voeding aanwezig is.

Het diamanten zaagblad kan een paar honderd zaagsnedes uitvoeren 

afhankelijk van de diameter en plaatdikte van de kanalen.

Diverse materiaal soorten zoals staal, aluminium, RVS, koper en kunststof 

kanalen kunnen ermee worden gezaagd.

Voordelen van een afkortzaag Exact V1000 (B)

V1000 (B)
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