
kappa 400 x-motion

K 700 S K 540 S K4 perform
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€  5.645
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€ 6.895

€ 14.390

€ 7.199 € 6.095

kappa 550 e-motion

UITVOERING

UITVOERING UITVOERING

MOGELIJKE UITBREIDING

MOGELIJKE UITBREIDING MOGELIJKE UITBREIDING

-15 %

• Gestuurde hoogte en zwenking 0- 46°
• 7,35 kW motor met 3 toerentallen 
• Zwenkbaar zaagblad diameter tot 550mm, zaaghoogte 

tot 202mm 
• E-motion sturing met 10,4” kleuren-aanraakscherm, USB 

interface en voorbereiding voor netwerkverbinding
• Positiegestuurde parallelaanslag zaagbreedte 1250mm
• Zijdelingse oplegtafel 1250 x 650mm met zwenkbare 

afkortaanslag 3200mm en 2 klapaanslagen
• ‘X-Roll’ roltafel 2800mm, 10 jaar garantie!

• 4,0 kW motor
• Zwenkbaar zaagblad diameter tot 315mm, zaaghoogte 

104mm
• Zaagbreedte 800 mm
• Zijdelingse oplegtafel 1300mm met afkortaanslag 

2600mm
• ‘X-Roll’ roltafel 2500mm, 10 jaar garantie!

• 5,5 kW motor
• Zwenkbaar zaagblad diameter tot 315mm, zaaghoogte 

103mm
• Zaagbreedte 1250mm
• Voorritsaggregaat met afzonderlijke motor 
• Zijdelingse oplegtafel 1300mm met afkortaanslag 

2600mm
• Roltafel 3200mm

• 7,35 of 10 kW motor met traploze toerentalinstelling 
• 15 kW motor met 2 toerentallen 
• Voorritsaggregaat tot 3 assen gestuurd met 

parkeerpositie 
• Zijdelingse oplegtafel met afkortaanslag met NC-

gestuurde klapaanslagen
• ‘X-Roll’ roltafel 3200 of 3700mm

• 5,5 of 7,35kW motor
• Analoge of digitale uitlezingen
• Elektrische hoogte- en hoekverstelling met LED display
• Zaagbreedte tot 1250mm, parallelaanslag met digitale 

uitlezing en fi jninstelling
• Voorritsaggregaat met afzonderlijke motor 
• Zijdelingse oplegtafel 1500mm met gradenrooster- 

index-systeem  en afkortaanslag 3200mm
• ‘X-Roll’ roltafel 2800 – 3200 of 3700mm

• 7,5 kW motor
• Analoge uitlezingen voor hoogte en zwenking van 

zaagblad
• Parallelaanslag met fi jn-instelling
• Gradenroosterindex op zijdelingse oplegtafel

€  18.690

€ 21.990

kappa 590 e-motion

UITVOERING UITVOERING

UITVOERING

MOGELIJKE UITBREIDING MOGELIJKE UITBREIDING

MOGELIJKE UITBREIDING

-11 %

• Gestuurde hoogte en zwenking +/- 46°
• 10 kW motor met traploze toerentalinstelling 
• Zaagblad diameter tot 550mm, zaaghoogte tot 202mm 
• Smartouch sturing met 15” kleuren-aanraakscherm, USB 

interface en voorbereiding voor netwerkverbinding
• Positiegestuurde parallelaanslag zaagbreedte 1250mm
• ‘X-Roll’ roltafel 2800mm, 10 jaar garantie !
• Zijdelingse oplegtafel  1250 x 650mm met zwenkbare 

afkortaanslag 3200mm en 2 klapaanslagen

• 5,5 kW motor met 3 toerentallen
• Zaagblad diameter tot 400mm, zaaghoogte 133mm
• X-motion sturing met 5,7” TFT monochroom aanraakscherm 

en bedrijfsurenteller
• Gestuurde hoogte/zwenking 0-45°
• Zaagbreedte 800mm
• Zijdelingse oplegtafel 1500mm met afkortaanslag 3200mm
• ‘X-Roll’ roltafel 2500 mm, 10 jaar garantie!

• 5,5 kW motor
• Zwenkbaar zaagblad diameter tot 400mm, zaaghoogte 

140mm
• Zaagbreedte 800mm
• Zijdelingse oplegtafel 1300mm met afkortaanslag 2600mm
• ‘X-Roll’ roltafel 2500mm, 10 jaar garantie!

• 14 kW motor met traploze toerentalinstelling 
• Positiegestuurde parallelaanslag zaagbreedte 1600mm
• ‘X-Roll’ roltafel 3200 of 3700mm
• Zijdelingse oplegtafel met parallellogramverstelling en 

digitale hoekaanduiding en afkortaanslag met digitale 
klapaanslagen en lengtecompensatie

• Voorritsaggregaat tot 3 assen gestuurd met 
parkeerpositie 

• 7,35 kW motor met traploos toerentalinstelling
• Positiegestuurde parallelaanslag zaagbreedte 800- 

1250 of 1500mm
• Voorritsaggregaat tot 2 assen gestuurd
• Digitale uitlezing op de klapaanslagen
• ‘X-Roll’ roltafel 2800 – 3200 of 3700mm

• Analoge uitlezingen voor hoogte en zwenking van 
zaagblad

• Zaagbreedte tot 1250mm
• Voorritsaggregaat met afzonderlijke motor 
• Zijdelingse oplegtafel 1300mm met gradenrooster- 

index-systeem  en afkortaanslag 3200mm
• ‘X-Roll’ roltafel 2800 of 3200mm

€  26.490

€ 29.790

kappa 400 x-motion

MOGELIJKE UITBREIDING

5,5 kW motor met 3 toerentallen • 7,35 kW motor met traploos toerentalinstelling

K 540 S K4 perform

MOGELIJKE UITBREIDING

kappa 550 e-motion
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Bruggesteenweg 109c
8830 Hooglede-Gits

WWW.DBSMACHINES.BE

+32 (0)51 70 54 66
info@dbs-machines.be

K3 winner comfort Paneelzagen

Promoties
geldig van 01/10/20 t.e.m. 30/11/20

Prijzen exclusief BTW, af fabriek.  Promoprijzen geldig tot 30.11.2020.
Alle afbeeldingen zijn eigendom van Format4 en DB&S.  Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

VOOR IEDERS BUDGET EN BEHOEFTE

Promoties
01/10 - 30/11

-11 %

€  3.880

€ 4.389

UITVOERING MOGELIJKE UITBREIDING

• 3 kW motor
• Zaagblad diameter tot 315mm, zwenkbaar, zaaghoogte 

103mm
• Zwenkbaar zaagbreedte 800mm 
• Parallelaanslag op ronde as 
• Oplegtafel 1100mm
• Gradenrooster- index-systeem  en afkortaanslag 

1300mm op oplegtafel
• Roltafel 200mm

• 4 kW motor
• Analoge uitlezingen voor hoogte en zwenking van 

zaagblad
• Zaagbreedte 1250mm
• Voorritsaggregaat met afzonderlijke motor 

K3 winner comfort

MOGELIJKE UITBREIDING

Zaagblad diameter tot 315mm, zwenkbaar, zaaghoogte 
• 4 kW motor
• Analoge uitlezingen voor hoogte en zwenking van 

kappa 590 e-motion K 700 S K4 perform

Promoties

Bestel uw zaagbladen rechtstreeks 
via de Felder E-shop: be.feldershop.com
Momenteel ook herfstpromoties op de E-shop.
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