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Proven quality van de Bewo CPO-315

De Bewo CPO handbediende zaagmachines zijn een vertrouwde 

verschijning in duizenden werkplaatsen en fabrieken over de 

hele wereld. Al meer dan 75 jaar is het Bewo machineconcept 

ruimschoots beproefd en geperfectioneerd. Naast de hoge 

veiligheidsgraad en het gebruiksgemak zijn vooral het geringe 

onderhoud en de lange levensduur nog steeds onovertroffen.

Braamarme zaagsnede 
De Bewo CPO-315’s hebben een unieke zelfcentreren-

de materiaalklem. Het materiaal wordt aan beide zijden 

van de zaagsnede geklemd, zodat u een braamarme 

zaagsnede krijgt. Doordat de materiaalklem zelfcen-

trerend is, wordt het te zagen materiaal steeds cen-

traal onder het zaagblad gepositioneerd, ongeacht de 

afmetingen. Uw zaag heeft daardoor altijd het meest 

ideale aangrijpingspunt. Dit vermindert slijtage van 

het zaagblad en u kunt hierdoor eenvoudig met een 

optionele verstekblokkering zowel rechts- als linksom 

verstekzagen.

Lange levensduur 
De robuuste zaagmotor met spelingsarme overbreningen 

geeft de Bewo CPO-315 een lange levensduur. Verder is 

de gehele constructie van heavy duty kwaliteit. De Bewo 

CPO-315 PK heeft als extra een pneumatische klem. Bij 

seriematig werk hoeft u de klem slechts eenmalig in te 

stellen. De Bewo CPO-315 (PK) heeft uit oogpunt van 

veiligheid een slag van 7 mm. 

Uitvoeringen 
Er zijn twee types van de Bewo CPO: de Bewo  

CPO-315 en de Bewo CPO-315 PK. Beide types zijn 

verkrijgbaar in laagtoerige uitvoering (LT) voor RVS en 

gewoon staal, en in hoogtoerige uitvoering (HT) voor 

gewoon staal en non-ferro materiaal.

Bewo CPO-315 LT: snelheden 18,5 en 37 m/min. 

Bewo CPO-315 HT: snelheden 37 en 74 m/min.

Bewo CPO-315 serie
Maximum productafmeting in mm.

Zaaghoek 90° 45°

Ø 110 Ø 110

100 x 100 90 x 90

100 x 100 90 x 90 

100 x 100 90 x 90

140 x 90 100 x 90

Ø 55 Ø 45

50 x 50 40 x 40

BEWO 3422NL • Wijzigingen, typ- en drukfouten voorbehouden.
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