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Meer over HACO Trading

UW NIEUWE ALTENDORF.

WIE DE FORMAATZAAG HEEFT 
UITGEVONDEN, MAG DE MACHINE OOK 
OPNIEUW DEFINIËREN.

Toen Wilhelm Altendorf in 1906 de formaatzaag had uitgevonden, was dat een grote prestatie. Houtbewerkers waren voor 

het eerst in staat om een houten vloerplank kantrecht te zagen. Dit is de voorwaarde voor het zagen onder een hoek van 

90°. Sindsdien profiteren houtbewerkers wereldwijd van deze baanbrekende uitvinding. Meer dan 150.000 Altendorf-

zagen zijn tot dusver overal op de wereld verkocht. De naam Altendorf staat synoniem voor het machinetype “formaatzaag”. 

De nieuwe generatie Altendorf F 45 is compleet vernieuwd: nieuw design, innovatieve techniek, nog meer comfort en 

ongekende precisie. Geniet van uw nieuwe Altendorf!
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F 45 ProDrive F 45 EvoDrive F 45 ElmoDrive

De nieuwe F 45 is een uniek staaltje techniek met een prachtig design. Het compleet nieuw ontworpen machineframe 

overtreft alles als het gaat om vormvastheid en beperking van trillingen. Door de gladde voorkant en ruimte bij de bodem 

kunt u dichter bij de machine en het werkstuk staan. De constructie van de soepel lopende dubbele rolwagen is verder 

aangepast en blijft hiermee de basis voor nauwkeurigheid en onderhoudsarm werken. Het nieuwe, strakke industriële 

design kenmerkt het unieke karakter van het merk Altendorf: een geheel eigen design gecombineerd met een tijdloze 

uitstraling - niet voor niets onderscheiden met de iF design award 2016. De nieuwe generatie Altendorf is uniek: Er is nog 

maar één model: de F 45. Maak uw keuze uit drie compleet nieuw ontwikkelde besturingssystemen. Met deze besturingen 

kunt u tot wel vier assen vanuit het centrale bedieningspaneel aansturen op ooghoogte. Nu hoeft u alleen nog maar na te 

denken over de volgende vraag: welke besturing past het best bij mij?

UW NIEUWE ALTENDORF.

ER IS MAAR ÉÉN F 45.

UW NIEUWE F 45.

KIES UW BESTURING

OF OF

KIES UW OPTIES
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BASISUITVOERING
}  Elektromotorische hoogte- en schuininstelling 0 – 46° voor het hoofdzaagblad met 

automatische correctie van de zaaghoogte bij schuinstelling van het zaagaggregaat

}  Bedieningspaneel op ooghoogte, schuinstelbaar

}  Dubbele rolwagen, wagenlengte 3 000 mm

}  Parallelaanslag, handmatige afstelling, instelbaar d.m.v. maatindeling, 
incl. handmatige fijnafstelling, zaagbreedte 1.000 mm

}  Hoekaanslag met vaste positie van 90°,
handmatig instelbaar d.m.v. maatindeling tot 3 200 mm

}  Zaagbladoverstand max. 150 mm, zaagbladdiameter max. 450 mm

}  Motorvermogen 4 kW (5,5 PK) met één toerental (4 000 tpm)

}  Gereedschapopspansysteem AKE voor het hoofdzaagblad

BASISUITVOERING MACHINE MET BESTURING
M18150 F 45 ProDrive

M18151 F 45 EvoDrive

M18152 Bij elke besturing kunt u kiezen uit vele opties. De nieuwe  F 45 is 
hiermee de eerste en enige formaatzaag waarbij u deze 
uitgebreide keuze heeft. Eén keuze hebben wij al voor u 
gemaakt: u werkt aan de nieuwe F 45 alleen nog met een 
bedieningspaneel op ooghoogte.

UITMUNTEND IN DESIGN EN TECHNIEK. 0607

F45 ElmoDrive



De schuinstelbare besturing zet nieuwe maatstaven voor gebruiksgemak, 

overzichtelijk-heid, veiligheid en comfort. Al in deze uitvoering kunt u vier assen 

aansturen. Alle waarden en functies zijn duidelijk leesbaar op het beeldscherm met 

een diagonaal van 90 mm. Met behulp van de groene druktoetsen activeert u de 

functies hoogte en schuinstelling van het zaagblad, ook tweezijdig (+/- 46°), 

afhankelijk van de uitvoering met de opties CNC-parallel- en hoekaanslag, voorrits en 

VARIO (traploze toerentalregeling 2 000 - 6 000 tpm). Via de witte invoertoetsen voert 

u de waarden in. Natuurlijk kunt u alleen besturen wat de hardware biedt. Daarom kiest 

u bij uw individuele Altendorf precies die opties die u nodig heeft. 

F 45 ProDrive – TOT VIER ASSEN AANSTUREN EN MEER!

Basisuitvoering van de machine, 
schuinstelling zaagblad,   
handmatige maatcorrectie

Instelling van de 3-as voorrits *

VARIO  
(traploze toerentalregeling) * *Als optie verkrijgbaar.

F 45 ProDrive
}  Elektromotorische hoogte- en schuininstelling, ook tweezijdig (+/- 46°)*,

van het hoofdzaagblad met automatische hoogtecorrectie en digitale weergave

}  Elektromotorische verstelling van de parallelaanslag*

}  Elektromotorische verstelling van de CNC-hoekaanslag UNO 90*

}  Automatische maatcorrectie aan de parallelaanslag en hoekaanslag bij schuinstelling van het zaagaggregaat

}  Digitale toerentalaanduiding resp. traploze toerentalregeling (VARIO)*

}  Elektromotorische verstelling van het voorritsaggregaat, twee of drie assen*

}  Traploze fijnafstelling van de assen met +/- toetsen*

}  Aansturen van de vacuümspanning in de dubbele rolwagen*

}  Eenvoudig kalibreren van de assen

}  Machinediagnose

}  Bedrijfsurenteller

}  USB-interface

}  Opvragen van de laatste maatinvoer (back-functie)

} Opslaan van max. 99 zaagprogramma‘s

BASISUITVOERING MACHINE MET BESTURING
M18150 F 45 ProDrive
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De nieuwe F 45 EvoDrive beschikt over een 7”-touchscreen met separaat toetsenbord 

voor het invoeren van numerieke waarden. Hiermee stuurt u maximaal vier assen aan; 

ook de tweezijdige schuinstelling van het zaagblad is mogelijk. Het verschil met de F 45 

ProDrive is de reeds geïntegreerde toepassingstechniek. De F 45 EvoDrive  definieert na 

het invoeren van de materiaaldikte de stomp- en spitsmaat automatisch. De extra 

functies groeven, kettingmaat en hoekzaagsnede verlichten het werk verder. 

Evenals de functie dubbel verstekzagen en het beheer van de gereedschappen. Met 

de F 45 EvoDrive slaat u daarnaast met behulp van het toetsenbord 999 snel 

oproepbare programma‘s op. Met de groene navigatietoetsen bladert u snel door de 

functies, opent u het hoofdmenu of gaat u eenvoudig een pagina terug. Heel handig: de 

lichtsterkte van de schermachtergrond wordt automatisch aangepast aan de actuele 

situatie. Op die manier heeft u altijd alles duidelijk in het zicht. In dit model is 

arbeidsverlichting ingebouwd: comfort en gemak zijn standaard. 

F 45 EvoDrive – INGEBOUWD COMFORT EN GEMAK.

Dubbele verstekzaagsnede

Groeven

Hoekzaagsnede

F 45 EvoDrive
}  De F 45 EvoDrive omvat naast alle functies van het model F 45 ProDrive (pagina‘s 8+9) nog veel meer 

functionaliteiten

}  Automatisch omrekenen van de stomp- en spitsmaat bij de parallel- en hoekaanslag waarbij rekening wordt 
gehouden met materiaaldikte en schuinstellingshoek

}  Functie dubbel verstekzagen met automatisch bepalen van ontbrekende hoeken en/of maten

}  Geavanceerd beheer van gereedschappen
· Opslaan van voorritspositie (voorritser met 3 assen)*
· Opslaan van de zaagbladdikte en zaagbreedte van het hoofdgereedschap
· Opslaan van het toerental van het hoofdgereedschap
· Opslaan van max. 100 gereedschappen

}  Extra functies
·  Groeven: automatisch stapsgewijs positioneren van de parallelaanslag totdat de groef gereed is
·  Kettingmaat: verschillende zaagsequenties met identieke afstand tot de parallelaanslag, aan beide kanten 

berekend tot aan het zaagblad
·  Hoekzagen: door het afzagen van de overmaat wordt na het invoeren van de kanthoek de uiteindelijk 

gewenste maat gemaakt

· Opslaan van max. 999 zaagprogramma‘s

BASISUITVOERING MACHINE MET BESTURING
M18151 F 45 EvoDrive

* Als optie verkrijgbaar.
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De F 45 ElmoDrive bevat de modernste en meest uitgebreide besturingstechniek voor 

formaatzagen. Door het paneel op ooghoogte worden perfect gebruiksgemak en  

overzichtelijkheid gecombineerd met een handige en ergonomische bediening. Op het 

12“ grote touchscreen zijn de functies rekenmachine, geometrische vormen, dubbel 

verstekzagen en beheer van gereedschappen overzichtelijk beschikbaar. Vanzelfsprekend 

stuurt u met de F 45 ElmoDrive alle assen elektromotorisch aan en stelt u het zaag- 

aggregaat tweezijdig in. Op het onderste gedeelte van het scherm kunt u vaak gebruikte 

functies opslaan (desktop-functie) zodat u nog efficiënter werkt met de machine. De  

F 45 ElmoDrive is de enige besturing waarbij de verbinding met een zaagoptimalisatie 

mogelijk is. Kortom: met de F 45 ElmoDrive beschikt u over de beste besturingstechniek 

die er is. Elke dag weer.

F 45 ElmoDrive – DE BESTE BESTURINGSTECHNIEK DIE ER IS.

Hoekzaagsnede

Toerentalmenu

F 45 ElmoDrive
} De F 45 ElmoDrive omvat naast alle functies van het model F 45 ProDrive en F 45 EvoDrive (pagina‘s 8 t/m 
11) nog veel meer functionaliteiten

}  Rekenmachine met gegevensoverdracht naar de assen

} Geometrische vormen met automatisch bepalen van ontbrekende hoeken en/of maten

} t

}  Interface voor de verbinding met een pc, bijv. voor programma‘s voor zaagoptimalisatie*

}  Opslaan van max. 9 999 zaagprogramma‘s

BASISUITVOERING MACHINE MET BESTURING

M18152 F 45 ElmoDrive

Beheer van gereedschappen

* Als optie verkrijgbaar.
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F 45 ProDrive F 45 EvoDrive F 45 ElmoDrive

VERGELIJKING VAN DE VERSCHILLENDE F 45 BESTURINGEN.

OVERZICHT VAN DE BESTURINGSFUNCTIES* F 45 ProDrive F 45 EvoDrive F 45 ElmoDrive
Hoogte-instelling hoofdzaagblad

Schuininstelling hoofdzaagblad, eenzijdig

Schuininstelling hoofdzaagblad, tweezijdig

CNC-parallelaanslag

CNC-hoekaanslag UNO 90

CNC-hoekaanslag DUO 90/CNC-hoek-/verstekaanslag DUO Flex

Vacuümtafel

TIP-SERVO-DRIVE

Programma‘s 99 999 9999

Functie stomp-/spitsmaat bij parallelaanslag

Functie stomp-/spitsmaat bij hoekaanslag

Gereedschap beheer 100 100

Dubbel verstekzagen

Groef/kettinggroef

Kettingmaat bij parallelaanslag

Verstek met overmaat

Vals verstek

Geometrische vormen

Functie rekenmachine

Tijdsregistratie order

USB-interface voor programma’s en data

Interface/verbinding zaagoptimalisatie

 Standaard
 Optie
 niet van 
toepassing

* indien hardware aanwezig
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204 mm

150 mm

AANDRIJVINGEN: OPTIMALE POWER MET EXTRA RESERVES.

Tweezijdig schuinstelbaar zaagaggregaat +/− 46°: De F 45 biedt met een tweezijdig +/- 
46° schuininstelbaar zaagaggregaat nog meer flexibiliteit tijdens het zagen. Hiervoor hoeft 
de afzuigkap niet aangepast te worden omdat de kap van de F 45 zijdelings meebeweegt. 
Binnen slechts 12 seconden is een zwenking van 90° uitgevoerd. De tweezijdige schuin- 
instelling wordt vooral toegepast bij het verstekzagen aan de binnenkant van profielen. Het 
zagen kan nu eenvoudig en veilig worden uitgevoerd bij de hoekaanslag. U maakt tevens  
eenvoudig enkele en dubbele verstekzaagsneden. De traploos verstelbare toerentalregeling 
VARIO (2 000 - 6 000 tpm) garandeert het bijzonder snel en comfortabel werken terwijl de 
extra compact gebouwde synchroonmotor zorgt voor een starre verbinding tussen zaagas en 
motor. Hierdoor is het storingsgevoelige omleiden van de aandrijfriem overbodig. Door  
innovatieve technologie voldoet deze motor nu al aan de eisen volgens energie-efficiëntie- 
categorie IE4. Tevens beschikt de motor over bijzondere vermogensreserves van meer dan 
120%. De schuininstelling, waarvan het centrale gedeelte is verankerd in het zaagaggregaat, 
heeft zich bij de F 45 met eenzijdige schuininstelling al ontelbaar vaak bewezen: draaiingen 
zijn uitgesloten! De onderhoudsvrije schuinstelsegmenten zijn bij de speciale constructie      
uitgevoerd met een automatisch smeersysteem. 

M18500 incl. 5 kW (6,8 PK), piekvermogen 11 kW met VARIO 
M51059 meerprijs voor 6,5 kW (8,8 PK), piekvermogen 15 kW met VARIO 

Uitgebreide zaaghoogte voor twee- 
zijdige schuininstelling: De maximale 
zaagbladoverstand van 204 mm wordt   
bereikt door een zaagbladdiameter van 
550 mm, ook met een voorritsaggregaat. 
Ons advies: Kies voor een krachtigere   
motor met een vermogen van 6,5 kW 
(8,8 PK).

M64079 

TWEEZIJDIGE SCHUININSTELLING: ALTIJD HANDIG.

Aandrijvingen voor de enkelzijdige schuininstelling met handmatige afstelling van het 
toerental: De motoren worden speciaal volgens de specificaties van Altendorf 
geproduceerd en zijn geoptimaliseerd voor formaatzagen. De machines beschikken over een 
20% hoger koppel dan gebruikelijke elektromotoren bij hetzelfde opgenomen vermogen. De 
aggregaten met drie toerentallen zijn handmatig instelbaar op 3 000, 4 000 en/of 5 000 tpm.

BasisuitvoeringM51050 4 kW (5,5 PK) met één toerental 
M51100 5,5 kW (7,5 PK) met drie toerentallen 
M51101 7,5 kW (10 PK) met drie toerentallen 
M51102 11 kW (15 PK) met drie toerentallen  

Uitgebreide zaaghoogte voor eenzijdige schuininstelling: Deze  optie is 
voor de eenzijdige schuininstelling uitgerust met een grote afzuigkap voor 
een zaagdiameter van max. 550 mm en een zaagbladoverstand van max. 
204 mm. In combinatie met een voorritsaggregaat bedraagt de max. 
zaagdiameter 500 mm resp. 179 mm zaaghoogte. 
Alleen in combinatie met minimaal 5,5 kW (7,5 PK) motorvermogen.

M64080  

VARIO Aandrijving voor eenzijdige schuininstelling: Deze 
aandrijving regelt het toerental traploos van 2 000 -  6 
000 tpm. Door de exacte afstelling van het toerental aan 
het materiaal worden de zaagkwaliteit en de levensduur van 
de zaagbladen verhoogd. Hierdoor bespaart u nog meer 
kosten.

M51103 5,5 kW (7,5 PK) 
M51104 7,5 kW (10 PK) 

Speciale spanningen op aanvraag.

1617



Voorritsaggregaat met 2 assen: Met elektromotorische hoogte- en zijverstelling,  
programmeerbaar ritsblad voor snelle verhoging en verlaging, aandrijfmotor 0,75 kW (1 PK), 8 
200 tpm bij eenzijdige schuininstelling, 6 000 tpm bij tweezijdige schuininstelling. Aanpassing 
alleen mogelijk bij machines met voorbereiding voor voorritsaggregaat.

M24030 Eenzijdige schuininstelling, Ø = 120 mm
M24034 Tweezijdige schuininstelling, Ø = 180 mm 
M24038 Voorbereiding voor het achteraf inbouwen van een voorritsaggregaat 

Voorritsaggregaat met 3 assen (RAPIDO Plus): Met elektromotorische hoogte- en  
zijverstelling en instelling van de zaagbreedte incl. zaagblad, programmeerbaar ritsblad voor 
snelle verhoging en verlaging, aanduiding van de zaagbladbreedte, aandrijfmotor 0,75 kW    
(1 PK), 8 200 tpm bij eenzijdige schuininstelling, 6 000 tpm bij tweezijdige schuininstelling. 
Aanpassing alleen mogelijk bij machines met voorbereiding voor voorritsaggregaat.

M24032 Eenzijdige schuininstelling, Ø = 120 mm
M24036 Tweezijdige schuininstelling, Ø = 180 mm 
M24038   Voorbereiding voor het achteraf inbouwen van een voorritsaggregaat 

VOORRITSAGGREGATEN: SPLINTERVRIJ EN VEILIG.

RAPIDO Voorritssysteem: De voorritser zorgt voor een splintervrije onderkant bij het zagen van gecoat 
plaatmateriaal. Met RAPIDO verstelt u de zaagbreedte eenvoudig binnen drie minuten. Ten opzichte van  
traditionele voorritssystemen bespaart u tot 30 minuten insteltijd doordat de montage van in tweeën  
gedeelde voorritsbladen met opvulringen wegvalt. De zaagbreedte van het voorritsblad kan zonder demontage  
traploos en nauwkeurig worden aangepast aan de zaagbreedte van het hoofdzaagblad. Instelbereik: 3 - 3,8 mm.

M24031 Eenzijdige schuininstelling, Ø = 120 mm 
M24035 Tweezijdige schuininstelling, Ø = 180 mm 

LED-Verlichting: Door de bijzonder zuinige led-techniek 
wordt de gevarenzone van de voorritser duidelijk zichtbaar 
gemarkeerd.

M24037 
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POPULAIR VANWEGE ZIJN SOEPELE GANG, PRECISIE EN VEILIGHEID.

TIP-SERVO-DRIVE: De ergonomische elektromotorische servo-aandrijving 
voor de dubbele rolwagen voorkomt overbelasting van uw rug. Zelfs zeer 
zware werkstukken beweegt u tijdens het zagen eenvoudig naar voor en 
achter. De elektronische sensor op de hendel reageert meteen op uw hand-
druk. Het resultaat: u werkt comfortabel rechtopstaand en ontspannen. De 
TIP-SERVO-DRIVE kan niet worden gebruikt in combinatie met de opties 
“aan-/uitschakelaar” of “vacuümspanning bij de dubbele rolwagen”.

M35209  

Aan-/Uitschakelaar op de dubbele rolwagen: Een handige optie. De aan-/uitschakelaar bij de hendel van 
de dubbele rolwagen is altijd binnen handbereik. Door de vier toetsen worden zowel het hoofdzaagblad als 
de voorritser aan- of uitgeschakeld. Dus geen onnodige stappen meer én het zorgt voor meer veiligheid. 
Zonder apart over te moeten schakelen kan de bediening over worden gezet van het bedieningspaneel naar de 
schakelaar op de dubbele rolwagen.

M37003  Aan-/Uitschakelaar bij de dubbele rolwagen (niet in combinatie met TIP-SERVO-DRIVE)

Vacuümspanning in de dubbele rolwagen: Altendorf past met 
vacuümspanning een betrouwbaar principe voor het fixeren voor het eerst 
toe in formaatzagen. Centraal element, van het in de dubbele rolwagen 
geïntegreerde systeem, is de vacuümpomp met het hoge vermogen. Deze 
creëert een vacuüm door middel van de zuigerparen die in de dubbele rol- 
wagen zijn aangebracht. De separaat langs de dubbele rolwagen geplaatste 
zuigers kunnen met knoppen individueel worden aangestuurd. Op die manier 
wordt het vacuüm optimaal aangepast aan het betreffende werkstuk. 
Werkstukken van hout, kunststof en aluminium met grote afmetingen blijven 
juist bij complexe zaagbewerkingen zoals hoeken, lang verstek of topmaten 
onwrikbaar gefixeerd op de dubbele rolwagen. Met één druk op de knop 
wordt het werkstuk losgelaten. Op die manier werkt u veilig, nauwkeurig en 
comfortabel en voorkomt u fouten. De vijf los van elkaar te kiezen zuiger- 
paren worden toegepast bij elke wagenlengte. Extra zuigerparen op  
aanvraag. Niet in combinatie met TIP-SERVO-DRIVE!

M64095 

Pneumatische drukbalken: Ideaal voor het veilig  
inspannen van werkstukken tot een dikte van 80 mm.  
Daarom bijzonder handig bij lange en dunne materialen, 
zoals fineerplaten. In twee delen en apart aan te sturen. 
Vereist pneumatische aansluiting van 6 bar.

M64070 voor wagenlengte 2 250 mm, 
spanlengte 1 975 mm 

M64071 voor wagenlengte 3 000 mm, 
spanlengte 2 725 mm 

M64072 voor wagenlengte 3 200 mm, 
spanlengte 2 925 mm 

M64073 voor wagenlengte 3 400 mm, 
spanlengte 3 125 mm 

M64074 voor wagenlengte 3 800 mm, 
spanlengte 3 525 mm 

Dubbele rolwagen: De rolwagen van Altendorf wordt geroemd om zijn soepele gang en 
nauwkeurige werking. Deze rolwagen kan in elke positie worden vastgezet. De grote dubbele 
rollen zorgen ervoor dat de bovenste wagen samen met de onderste wagen precies binnen 
de ronde geleidestangen blijven. Deze kwaliteit blijft onveranderd, zelfs tijdens decennialange 
belasting en verontreiniging. De wagenconstructie is opgebouwd als een torsie vrij en vorm-
vast systeem met meerdere holle kamers.

Basisuitvoering
M34201 Wagenlengte 2 250 mm 
M34203 Wagenlengte 3 000 mm 
M34204 Wagenlengte 3 200 mm 
M34205 Wagenlengte 3 400 mm 
M34206 Wagenlengte 3 800 mm, met ondersteuning 
M34207 Wagenlengte 4 300 mm, met ondersteuning 
M34208 Wagenlengte 5 000 mm, met ondersteuning

BasisuitvoeringM41010 Tafelverlenging     840 mm 
M41011 Tafelverlenging 1 200 mm 
M41012 Tafelverlenging 1 600 mm, met ondersteuning 
M41013 Tafelverlenging 2 000 mm, met ondersteuning 
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Hoekaanslag met vaste positie van 90°: De hoekaanslag met een 
vaste positie van 90° is uw dagelijkse hulp bij nauwkeurige zaagsneden van 
werkstukken met verschillende afmetingen. De aanslag kan eenvoudig  
worden verplaatst, zonder op te tillen. Inclusief twee aparte klapaanslagen.

M44400  Afkorten tot 2 500 mm 
(alleen i.c.m. een dubbele rolwagen tot max. 3 800 mm) 

M44402 Afkorten tot 3 200 mm Basisuitvoering

DIGIT L: Tot op 1/10 mm nauwkeurig instellen van de 
lengtemaat. Op de display worden alle ingestelde maten 
getoond. Door de centrale meet- en display-unit wordt het 
totale systeem gekalibreerd in één handeling. Inclusief twee 
aparte klapaanslagen met fijnafstelling, twee accu‘s en een 
oplaadapparaat.

M44401 Afkorten tot 2 500 mm 
M44403 Afkorten tot 3 200 mm 

Extra dwarsslede met ondersteuning: Met name geschikt bij de        
bewerking van grote en zware platen tot 250 kg. Aanbevolen bodemrail: 
plaatstaal, 10 x 60 mm (lengte = 2x wagenlengte + 500 mm). U dient zelf  de 
bodemrail ter beschikking te stellen.

M64056 

Uittrekbare dwarssledeverbreding: Deze optie vereenvoudigt het      zagen 
van langere/bredere werkstukken en vergroot het oppervlak van de 
handmatige hoekaanslag.

M64085 

HOEKAANSLAGEN MET EEN VASTE POSITIE VAN 90°: DAGELIJKSE HULP.

DIGIT L: Tot op 1/10 mm nauwkeurig    
instellen van de lengtemaat. Op de display 
worden alle ingestelde maten getoond. 
Door de centrale meet- en display-unit 
wordt het totale systeem gekalibreerd in 
één handeling. Inclusief twee aparte klap- 
aanslagen met fijnafstelling, twee accu‘s 
en een oplaadapparaat.

M44406 Afkorten tot 3 200 mm 

DIGIT LD: Tot op 1/10 mm nauwkeurig 
instellen van de lengtemaat. Op de display 
worden alle ingestelde maten getoond. 
Door de centrale meet- en display-unit 
wordt het totale systeem gekalibreerd in 
één handeling. Tevens worden de hoeken 
op de display getoond. Mogelijkheid om op 
+/- 1/100° nauwkeurig in te stellen. De 
lengtemaat wordt afhankelijk van de  
verstekhoek automatisch berekend. 
Inclusief twee aparte klapaanslagen met 
fijnafstelling, een oplaadapparaat en twee 
accu‘s met groot vermogen.

M44408 Afkorten tot 3 200 mm

Uittrekbare dwarssledeverbreding: Deze optie vereenvoudigt het zagen van langere / 
bredere werkstukken en vergroot de hoek-/verstekaanslag. Uittrekbaar tot 650 mm. 

M64085 

HOEK-/VERSTEKAANSLAGEN: GEWOON NAUWKEURIG.

Hoek-/verstekaanslag: Deze door Altendorf gepatenteerde aanslag met geïntegreerde  
lengtecompensatie vergemakkelijkt het nauwkeurige hoek- en verstekzagen in één handeling. 
In beide posities kan de schuinstellingshoek traploos met 49° worden ingesteld. Dit wordt 
getoond op een maatindeling. De robuuste en spelingvrije klapaanslagen kunnen eenvoudig 
worden verschoven en als afzonderlijke aanslag over het totale bereik tot max. 3 500 mm 
worden ingesteld. Bij een afkortlengte vanaf ca. 1 700 mm zorgt een door rollen ondersteun-
de stabiele telescopische uittrekrail voor de klapaanslag. Bij het verstekzagen kan de aanslag 
door de geïntegreerde lengtecompensatie traploos zeer nauwkeurig worden afgesteld – 
zonder gebruik van aanvullende maatinstellingen. U schuift gewoon het aanslagliniaal 
naar de  gewenste hoekmaat, waarna u de gewenste lengte instelt bij de klapaanslag.

M44404 Afkorten tot 3 500 mm 
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Parallellogram-dwarsslede (PQS): Een systeem dat 
slijtagevrij werkt en zonder maatafwijkingen. De massieve 
90°-vergrendeling garandeert een exacte 
reproduceerbaar-heid van een rechte hoek. De aanslag 
is tweezijdig 47°  schuinstelbaar. De schuinstellingshoek 
wordt op 1/100° nauwkeurig op de geïntegreerde digitale 
display getoond. De fijninstelling zorgt voor absolute 
nauwkeurigheid. Eveneens geïntegreerd: de 
lengtecompensatie die bij het schuinstellen van de aanslag 
gewoon via de schaal verloopt. Inclusief twee aparte 
klapaanslagen.

M44409 Afkorten tot 3 500 mm 

DIGIT L: Tot op 1/10 mm nauwkeurig instellen van de 
lengtemaat. Op de display worden alle ingestelde maten 
getoond. Door de centrale meet- en display-unit wordt het 
totale systeem gekalibreerd in één handeling. Met  
geïntegreerde, handmatige lengtecompensatie.  Inclusief 
twee aparte klapaanslagen met fijnafstelling, twee accu‘s 
met groot vermogen en een oplaadapparaat.

M44411 Afkorten tot 3 200 mm 

DIGIT LD: Tot op 1/10 mm nauwkeurig instellen van de 
lengtemaat. Op de display worden alle ingestelde maten 
getoond. Door de centrale meet- en display-unit wordt het 
totale systeem gekalibreerd in één handeling. Ook de  
hoeken worden op de display getoond. Mogelijkheid om op 
+/- 1/100° nauwkeurig in te stellen. De lengtemaat wordt 
afhankelijk van de verstekhoek automatisch berekend.  
Inclusief twee aparte klapaanslagen met fijnafstelling, een 
oplaadapparaat en twee accu‘s met groot vermogen.

M44412 Afkorten tot 3 200 mm

DE PARALLELLOGRAM-DWARSSLEDE: MAKKELIJK IN GEBRUIK.

Dwarssledeverbreding: De vaste dwarssledeverbreding tot 650 mm   
met twee oplegsteunen vereenvoudigt het zagen van bredere/
langere werkstukken.

M64086 

CNC-hoek-/verstekaanslag DUO Flex: De DUO Flex aanslag kan handmatig 47° worden 
versteld zodat het maken van hoek- en verstekzaagsneden probleemloos en comfortabel 
verloopt. Duo Flex compenseert automatisch de lengte en heeft twee motorisch  
aangestuurde klapaanslagen (afkorten tot 3 500 mm). Als u op de dwarsslede wisselt tussen 
de voorste en achterste positie hoeft u de aanslag niet op te tillen. De klapaanslagen zijn  
tweezijdig inzetbaar. Zo maakt u verstekzaagsneden met een stomp- of spitsmaat en  
dubbele verstekzaagsneden in één handeling. De CNC-hoek-verstekaanslag DUO Flex kan 
niet worden gecombineerd met de besturing van de F 45 ProDrive.

M44415 Afkorten tot 3 500 mm 

CNC-hoekaanslag UNO 90: De CNC- 
gestuurde hoekaanslag UNO 90 is  
gefixeerd in een 90° rechte hoek. Hierdoor 
zaagt u nauwkeurig exact rechte hoeken. 
De klapaanslag kan worden verplaatst tot 
1 900 mm. Als u een langere aanslag  
nodig heeft, dan plaatst u handmatig het 
meegeleverde verlengstuk, waarmee u een 
lengte van 2 900 mm bereikt.

M44413 Afkorten tot 2 900 mm

CNC-hoekaanslag DUO 90: Deze  
aanslag beschikt over twee CNC-gestuurde 
klapaanslagen waarmee u kunt afkorten 
tot 3 500 mm. De aanslag is vastgezet in 
een hoek van 90°. De werkstukken kunnen 
aan beide kanten van de aanslag geplaatst 
worden. De CNC-hoekaanslag DUO 90 
kan niet worden gecombineerd met de 
besturing van de F 45 ProDrive. 

M44414 Afkorten tot 3 500 mm 

Dwarssledeverbreding: De dwarssledeverbreding vereenvoudigt het zagen van bredere 
en/of langere werkstukken. Verbreding tot 650 mm.

M64085 UNO 90 (uittrekbaar) 
M64087 DUO 90 (niet uittrekbaar) 
M64088 DUO Flex (uittrekbaar) 

CNC-HOEKAANSLAGEN: ELEKTROMOTORISCH COMFORT. 2425



Parallelaanslag met handmatige fijninstelling: Een eenvoudig in te stellen aanslag, dankzij 
de fijninstelling nauwkeurig handmatig aan te passen. Een systeem van hard- 
verchroomde ronde stangen zorgt voor een soepele gang. Als u grote platen wilt opdelen, 
verplaatst u de aanslag met één beweging onder het tafelblad.

Basisuitvoering
M44420 Zaagbreedte    800 mm 
M44421 Zaagbreedte 1 000 mm 
M44422 Zaagbreedte 1 300 mm 
M44423 Zaagbreedte 1 600 mm 

Parallelaanslag met DIGIT X: Digitale aanduiding van de zaagbreedte van de parallel- 
aanslag met handmatige fijninstelling. Dit elektronisch meetsysteem garandeert een  
nauwkeurige en snelle instelling van de parallelaanslag. Herhaalde zaagwaarden worden exact 
gereproduceerd en weergegeven op de DIGIT X. Bij een schuingesteld zaagblad wordt de 
maatcorrectie voor de parallelaanslag digitaal weergegeven op de display van de machine-
besturing. Het systeem is slijtagevrij en wordt niet aangetast door stof. Als u de aanslagrail 
horizontaal of verticaal verplaatst, wordt de maat automatisch gecorrigeerd.

M44430 Zaagbreedte    800 mm 
M44431 Zaagbreedte 1 000 mm 
M44433 Zaagbreedte 1 300 mm 
M44434 Zaagbreedte 1 600 mm 

DE ALTENDORF PARALLELAANSLAGEN: ONGEKEND NAUWKEURIG.

CNC-parallelaanslag: De CNC-gestuurde parallelaanslag kan met een 
bewegingssnelheid van 250 mm/sec en een maatnauwkeurigheid van  
+/- 1/10 mm worden aangestuurd. De vijfvoudig gelagerde, nauwkeurige 
kogelomloopas is onderhoudsvrij en net als de motor veilig geïntegreerd in 
het aluminium profiel. De aanslag registreert automatisch de eigen positie, 
met name in de gevarenzone van het zaagblad. Door de nooduitschakeling 
is het gevaar van breken uitgesloten. Bij een horizontaal of verticaal geplaatst 
aanslagprofiel en bij schuin ingesteld zaagblad wordt de maat automatisch 
gecorrigeerd.

M44440 Zaagbreedte    800 mm 
M44441 Zaagbreedte 1 000 mm 
M44443 Zaagbreedte 1 300 mm 
M44444 Zaagbreedte 1 600 mm 
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Steunrol voor: De steunrol voor, met  
een breedte van 300 mm, is handig bij  
het zagen van lange werkstukken bij de 
parallelaanslag. Met een handgreep  
verplaatst u de rol met een hoek van 90° 
onder de dubbele rolwagen (minimale 
lengte 3 000 mm).

M44450 

Documenthouder: Praktisch op oog- 
hoogte geplaatst, direct bij de aansturing. 
De stuklijsten worden met een clip vast- 
gezet zodat u de orders altijd in het zicht 
heeft.

M62003 

NOG MEER MOGELIJKHEDEN OM UW WERK MAKKELIJKER TE MAKEN.

Toolbox: Een handige, openklapbare tool-
box binnen handbereik met houders voor 
het bewaren van max. zes gereedschappen 
(diameter zaagblad max. 550 mm), die 
eenvoudig kunnen worden uitgenomen. 
Samen met de machine worden vier 
gereedschaphouders geleverd. Voor deze 
optie moet de dubbele rolwagen minstens 
3 000 mm lang zijn.

M44453 

STEG: De STEG vergemakkelijkt het werk 
van de bediener tijdens het zagen van     
grote platen.

M44452 

DUBBELZIJDIGE VERSTEKAANSLAGEN: DUBBELE TOEPASSING.

Dubbelzijdige verstekaanslag DUPLEX: Met de     
DUPLEX-aanslagen maakt u snel, nauwkeurig en traploos 
hoekzaagsneden van 0 - 90°. Bij een instelling van 45° 
zaagt u verstek aan beide kanten van het werkstuk zonder 
verdere in-/verstellingen. De maatinstelling van de klap- 
aanslagen geschiedt met een maatverdeling met loep, incl. 
lengtecompensatie. Alle DUPLEX-uitvoeringen kunnen     
probleemloos op de gehele lengte van de wagen worden       
gepositioneerd.

M64060 Afkorten tot 1 350 mm 
M64061 Afkorten tot 2 150 mm 

DUPLEX D: De functionaliteit komt overeen met de        
DUPLEX. De DUPLEX D is bovendien uitgevoerd met een 
digitale hoekaanduiding waarop waarden op 1/100°        
nauwkeurig worden weergegeven. 

M64062 Afkorten tot 1 350 mm 
M64063 Afkorten tot 2 150 mm 

DUPLEX DD: De DUPLEX DD is wereldwijd gepatenteerd. De 
belangrijkste voordelen: omvangrijke calculaties en  
nameten of proefzagen is niet meer nodig. De exclusief door 
Altendorf ontwikkelde, bijzonder nauwkeurige elektronische 
unit van de DUPLEX DD berekent de lengtemaat in relatie 
tot de verstekhoek aan beide kanten van de aanslag en 
toont beide waarden digitaal. Instelbaar d.m.v. digitale hoek- 
en lengteaanduiding met automatische lengtecompensatie. 
Incl. batterijen.

M64064 Afkorten tot 1 350 mm 
M64065 Afkorten tot 2 150 mm 
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WERKSTUK VASTZETTEN EN VEILIG WERKEN.

Handmatige snelspanner: 
Hét alternatief voor de pneumatische 
snel-spanner. De spanner is 
probleemloos te positioneren op de 
dubbele rolwagen en laat zich makkelijk 
vastzetten, waardoor het werkstuk 
onwrikbaar op de wagen en bij de 
hoekaanslag ligt. Spanhoogte tot aan 
200 mm. De handmatige snelspanner 
zorgt voor nóg meer veiligheid.

M64090 

Laseraanduiding zaagsnede: Toont de zaagloop voor alle 
zaaglengtes. Handig bij het afkanten of zagen na  
aftekenen, bijv. bij traptreden. Bespaart tijd en materiaal.

M64066 

Pneumatische snelspanner: Fixeert het werkstuk op de dubbele rolwagen. Door de 
draadloze afstandsbediening bereikt de snelspanner een vermogen van max. 1 000 N. Het 
werkstuk ligt onwrikbaar vast bij de hoekaanslag. Werkstukken tot max. 170 mm kunnen 
worden gespannen. Leverbaar met één of twee klem units. U dient zelf voor de pneumatische 
aansluiting (6 bar) te zorgen.

M64091 met één klem unit (spanbereik 0 – 90 mm) 
M64092 met twee klem units (spanbereik 0 – 90 mm) 
M64093 met één klem unit (spanbereik 80 – 170 mm)) 
M64094 met twee klem units (spanbereik 80 – 170 mm)
M64184 met één klem unit (spanbereik 120 – 210 mm) 
M64185 met twee klem units (spanbereik 120 – 210 mm) 

Sproei-inrichting: Voor kunststoffen met een laag smeltpunt en bepaalde 
lichtmetaallegeringen wordt een sproei-inrichting aanbevolen. Uw Altendorf 
zaagt zo non-ferro-metalen en kunststof, schoon, exact en bijzonder  
nauwkeurig.

M64067 

Perfecte zaagresultaten, ook bij aluminium en kunststof. Met de F 45 

kunt u een verscheidenheid van materialen bewerken. De duizenden 

Altendorf formaatzagen die wereldwijd worden gebruikt, zijn het bewijs.

PALIN: De PALIN maakt het mogelijk om in combinatie met de hoekaanslag maatvast nauwkeurig lange, 
smalle werkstukken parallel of conisch te zagen. Door de zijdelingse aanslagen van het werkstuk bij het meet-
systeem is er geen verlies bij de zaaglengte. Ook zonder het verschuiven van de PALIN zaagt u verschillende 
lengtes snel en nauwkeurig parallel. Een extra voordeel: door het verwijderen van het meetsysteem kunt u de 
PALIN gebruiken als steun voor uw werkstukken. Ook verkrijgbaar als PALIN D met digitale maataanduiding 
en fijninstelling. Instelbereik 80 - 950 mm.

M64058 PALIN, instelbaar met maatverdeling 
M64059 PALIN D, instelbaar d.m.v. digitale maataanduiding met fijninstelling, incl. batterijen 
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A

B

C

D

De vermelde waarden zijn indicaties. 

TECHNISCHE GEGEVENS.

BENODIGDE RUIMTE VOOR UW F 45
A Handmatige verstelling: Zaagbreedte + 280 mm 

Motorische verstelling: Zaagbreedte + 360 mm

B Wagenlengte + 360 mm

C Wagenlengte + 290 mm

D Hoekaanslag: 

Hoek-/verstekaanslag en parallellogram-dwarsslede: 

CNC-hoekaanslag UNO / DUO: 

1 890 – max. 3 420 mm 1 
960 – max. 3 690 mm 2 
200 – max. 3 670 mm

Machinegewicht afhankelijk van de uitvoering vanaf 1 170 kg

Hoogte werktafel 910 mm
De dwarsdoorsnede van de toevoer is afhankelijk van de locatie van de machine. Deze moet door een deskundige elektriciën worden bepaald (spanningsverlies in de leiding < 3%). Beveiliging door schroefzekeringen; aardlek-     schakelaar bij VARIO. 
Wanneer machines met VARIO-aandrijving worden gebruikt, is een minimale dwarsdoorsnede van 4x4 mm² vereist. Neem bij afwijkende stroomvoorziening contact op met uw Altendorf-dealer. Geluidsniveau op de werkplek 84,1 dB (A).

ZAAGLENGTES DUBBELE ROLWAGEN   Maximale zaaglengte bij het gebruik van een klemschoen of hoekaanslag. Niet van toepassing bij hoekaanslag, afkorten tot 2 500 mm.

Wagenlengte (mm) 2 250 3 000 3 200 3 400 3 800 4 300 5 000

Zaaglengte (mm) bij WA, WGA, PQS und UNO 2 155 2 905 3 105 3 305 3 705 4 205 4 205

Zaaglengte (mm) bij DUO en DUO Flex 2 100 2 850 3 050 3 250 3 650 4 155 4 155

TIP-SERVO-DRIVE
Zaaglengte (mm) zonder voorrits zaagblad 1 840 2 590 2 790 2 990 3 390 3 870 3 870

Zaaglengte (mm) met voorrits zaagblad 1 725 2 475 2 675 2 875 3 275 3 775 3 775

AANSLUITING AFZUIGING
Afzuiging boven Ø = 80 mm

Afzuiging onder Ø = 120 mm

Onderdruk 1 200 Pa bij totale aansluiting afzuiging, Ø =  140 mm

Luchtverbruik Vmin = 1 110 m³/h bij 20 m/sec

MAXIMALE ZAAGBLADOVERSTAND    1) Voorrits moet worden gedemonteerd.   2) Niet in combinatie met voorritsaggregaat.

Eenzijdige schuininstelling Tweezijdige schuininstelling

Zaagblad diameter (mm)     450 1     500 1     550 2     450 1     500 1     550 1

Zaagblad overstand 90° 154 179 204 154 179 204

Zaagblad overstand + 45° 105 123 141 98 115 132

Zaagblad overstand − 45° ― ― ― 69 86 103

ELEKTRISCHE AANSLUITWAARDEN Eenzijdige schuininstelling Tweezijdige schuininstelling VARIO

Motor (kW) 4 5,5 7,5 11 VARIO 5 6,5

Spanning (V) 380 – 420 380 – 420 380 – 420 380 – 400 380 – 400 380 – 400 380 – 400

Frequentie (Hz) 50 50 50 50 50 50 50

Nominale stroom (A) zonder/met voorrits 8 /10 11,5 / 13,5 15,5 / 17,5 22,5 / 24,5 11 / 13 11 / 13 15 / 17

Beveiliging 20 25 25 35 35 35 35
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UITGEBREID ONDERDELENMAGAZIJN.

HACO Trading heeft alle veelgevraagde onderdelen, gereedschappen, slijtagedelen én 

onder-houdsmiddelen voor u op voorraad in hun onderdelenmagazijn. Bent u op zoek 

naar een minder gevraagd deel, dan zijn de lijnen met Altendorf kort en volgt 

uitlevering spoedig. 

Meer dan 30 servicemedewerkers zorgen ervoor dat u snel verder kunt met uw machine. 

Of het gaat om aflevering, het oplossen van een storing, geven van scholing, uitvoeren 

van een keuring of een vraag aan de helpdesk, onze medewerkers staan voor u klaar. Met 

ruim 20 monteurs onderweg, zijn we altijd bij u in de buurt.

ONAFHANKELIJK SERVICE NETWERK.

Ontdek ons gamma: ALLE SOORTEN EN MATEN 
ONDERDELEN OP VOORRAAD: 
SNELLE VERZENDING.

SERVICE IN VELE VORMEN: ALTIJD MET 
UP-TO-DATE KENNIS.
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Alle afgebeelde machines in CE-uitvoering.
Op de afbeeldingen van de machines worden soms opties getoond 
die geen onderdeel zijn van de basisuitvoering. 
Technische wijzigingen voorbehouden.
© ALTENDORF® 2017

Contact
HACO Trading Company NV
Hogeschuurstraat 2 
B-8850 Ardooie

Tel.: +32 051 74 64 54
E-mail: info@hacotrading.be
www.hacotrading.be


