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EN FÆLLES UDVIKLINGSPROCES

Designet af Lagunasprodukter er inspireret 
af ønsker og anbefalinger fra professionelle 

træarbejdere. Det giver unikke designløsninger, 
som der ellers er mangel af på markedet i dag. 

Resultatet er en altid professionel maskine, der kan 
bruges til en lang række opgaver i dit værksted.

PROFESSIONELT DESIGN

Selve designprocessen af Lagunasmaskiner 
begyndte i samarbejde med professionelle 

træarbejdere i Californien. Erfarne kunder foreslog 
specifikke funktioner, som de savnede hos andre 

maskiner på markedet. Resultatet er en altid 
professionel maskine til mange slags opgaver i 

værkstedet.

SMARTE FUNKTIONER

Maskinerne er spækket med smarte funktioner, der 
dækker de behov, som et moderne værksted har. 
Lagunasmaskiner er skabt med præmissen om en 
robust maskine, der er nem at kontrollere og sætte 
op. Med de smarte detaljer og unikke funktioner er 

Laguna blevet anbefalet af mange prestigefyldte 
magasiner.

STABILITET OG ROBUSTHED

Set fra et sikkerhedsperspektiv er stabilitet af en 
maskine det vigtigste, når du skal lave præcist 
arbejde. Med en glidende, vibrationsfri kørsel 

får du altid et præcist resultat. Maskinerne har et 
robust design i støbejern eller rent jern, der sikrer 

kvalitetsskæringer.
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TEKNISKE DATA
Type: Fusion 3

Anbefalet brug: Professionel produktion

Strømoutput(230V): 2,2 kW 

Klingediameter x Hul: 250 × 30 mm

Omdrejningstal: 2850 o./min.

Klinge kip: 0–45°

Max snithøjde ved 45°: 56 mm

Max snithøjde ved 90°: 79 mm

Max rip kapacittet: 914 mm

Udsugningsstuds: 100 mm

L x B x H: 1663 × 1575 × 1081 mm

Vægt: 157 kg

SKU: 151-FUSION3

FUSION3      Bordrundsav

Justeringshjul i støbejern

Justerbart 
kontrolpanel

Integrerede hjul

Udføringsbord inkluderetVinkelanslag Robust parallelanslag

To T-trackspå siden af klingen

Kommer med:
• Parallelanslag
• Vinkelanslag
• Fremføringspind til små dele
• Støvhætte
• Udføringsbord
• HM savklinge
• Udsugningsslange
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Tekniske Detaljer
FUSION3      Bordrundsav

SKU: 151-Fusion52

Forlængerbord Bredde på skæring 
udvides til: 1320 mmSKU

SKU: 151-FusionTP

Udskiftelig Zero 
Clearance indlægsplade

SKU: 151-Fusion3-27

Spaltekniv

Hurtigspændingsmekanisme

Kip af klinge og højdekontrol

Smart opbevaringtiltilbehør

Håndtag til hurtig klingeskift

Nem at løfte og rykke rundt på

Støbejernsbord med parallelanslag 

Det første, der fanger din opmærksomhed, er det store støbejernsbord. Bordet har masser af plads til at skære store emner.
Fusion3 Bordrundsaven er udstyret med en ekstra arbejdsflade, der forlænger hovedbordet med 500 mm. 

Et parallelanslag glider let hen over bordrundsavens overflade og kommer med et blødt plastikhåndtag, der sikkert låser parallelanslaget 
fast i hvilken som helst position. Den justerbare skala er nem at aflæse takket være et forstørrelsesglas. Du kan vippe aluminiumsprofilen på 
anslaget 90 til smaller eopgaver. Bordet har to smarte T-racks til vinkelanslaget på begge sider af klingen.

Justeringshjulene i støbejern har et foldbart håndtag og en lås, hvilket sikrer let og præcis vip af klingen op til 45 såvel som bevægelse op og 
ned. Det smarte design tillader udsugning fra bunden af klingen og saven. Den kommer med et udsugningstag på 100 mm.

Saven drives af en stærk motor på 2200 W. Et lejehus i støbejern giver stabilitet og perfekte skæringer hver gang. I zero clearance 
indlægspladen kan du vinkle klingen fra 0° til 45°. Du kan nemt fjerne indlægspladsen ved at bruge den smarte hurtiglås. Pladen kommer 
også med snekkeskruer til hurtig justering.

Fusion 3 er udstyret med mange smarte funktioner. For eksempel den hurtige klemmemekanisme på spaltekniven eller en 
stopmekanisme, der låser skaftet, hvilket gør det nemt at fjerne klingen. Du kan rykke din sav rundt i værkstedet takket være to låsbare hjul. 
Opbevaringsmulighederne på savens skab tilbyder smart opbevaring af parallelanslaget, vinkelanslaget eller fremføringspinden.

Saven kommer delvist samlet i en transportkasse. Den tager cirka 1 time at samle.

Ekstraudstyr
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TEKNISKE DATA

SKU: 151-1412

Spændehåndtag på bagsiden

Stærkt og robust stel

Justerbart High/Low parallelanslag
Keramisk klingestyr

Stabilt understel inkluderet

Præcis og nem
højdejustering

Type: Laguna 1412

Anbefalet brug: Professionel produktion

Strøm Output (230V): 1,3 kW

Arbejdsbord: 406 × 546 mm

Klingelængde: 2946 mm

Klingebredde min. / max.: 3 / 19 mm

Maks. savhøjde: 305 mm

Maks. Savbredde til anslag: 310 mm

Maks. Savbredde til søjle/hals: 350 mm

Kip af bord: –7° to +45°

Udsugningsstuds: 100 mm

L x B x H: 800 × 683 × 1784 mm

Vægt: 117 kg

1412       Båndsav

Kommer med:
• Parallelanslag
• Stel

Robust støbejernsbord

Halogen arbejdslampe
(Ekstraudstyr)

Hjulsæt 
(Ekstraudstyr)
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Ideel til professionelle værksteder, der kræver præcision og stærkskærekraft.

De mest populære funktioner på Laguna 1412 Båndsav er det pyramideformede stel og den stærke motor på 1,2 kW. Den 
mikropolerede bordplade i støbejern (54 x 40 cm) giver god stabilitet selv til store arbejdsemner. Bordet kan også kippes fra 

-7° til +45°. Det robuste parallelanslag er nemt at justere og kan installeres i to positioner (lodret og vandret).

De solide støbejernshjul er udstyret med polyurethan-remme. Remmene er designet til at modstå varme og tilbyder en længere levetid end 
almindelige gummiremme. Snekkegearet og tandhjulet på klingebeskytteren er ekstra glat og lavet til at have minimal bøjelighed, selv når 
den er i sin fulde længde.

Saven kommer med keramisk styr på det øvre og nedre hjul, der giver præcis sporing af klingen. Disse styr giver fantastisk kontrol over dine 
skæringer og forlænger klingens levetid. Gennem vinduerne på detøverste hjul kan du holde øje med spændingen på klingen. Et håndtag på 
båndsavens bagside gør det muligt hurtigt at spænde og løsne klingen. Laguna 1412 skiller sig ud blandt andre maskiner især på grund af 
dens smarte design, der tillader skæringer på op til 305 mm.

Båndsaven er udstyret med alle CE-godkendte sikkerhedsfunktioner.
Den kommer delvist samlet i en papkasse. Den tager cirka 1 time at samle.
Saven kommer ikke med en klinge, som skal købes separat.

Tekniske Detaljer
1412      Båndsav

SKU: 151-1412MBA

Hjulsæt

SKU: 151-1836L

Halogen arbejdslampe

Kip af bord -7o til +45o Højde på snit 305mm

Keramisk klingestyrEkstraudstyr

Balancerede støbejernshjul Nedre hjul udstyret med en støvbørste
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TEKNISKE DATA

SKU: 151-14BX

Spændehåndtag på bagsiden

Stærkt og robust stel

Justerbart High/Low parallelanslag Keramisk klingestyr

Præcis og
nem højdejustering

Type: Laguna 14bx

Anbefalet brug: Professionel produktion

Strøm Output (230V): 1,9 kW

Arbejdsbord: 406 × 546 mm

Klingelængde: 2946 mm

Klingebredde min. / max.: 3 / 19 mm

Omdrejningstal: 965 m/min

Maks. savhøjde: 346 mm

Maks. savbredde til anslag: 310 mm

Maks. savbredde til søjle/hals: 350 mm

Kip af Bord: –7° to +45°

Udsugningsstuds: 100 mm

L x B x H: 713 × 755 × 1790 mm

Vægt: 123 kg

14BX       Båndsav

Kommer med:
• Parallelanslag

Fodpedalsbremse

Hjulsæt 
(Ekstraudstyr)

Halogen arbejdslampe 
(Ekstraudstyr)

Robust støbejernsbord
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Denne båndsav er ideel til det professionelle værksted, der kræver præcision og skæring i høj kvalitet.

Laguna 14bx Båndsav har et tungt og robust stel med enkraftfuld 1,9 kW motor. Arbejdsbordet i støbejernslegering på 540 x 400 
mm giver stabilitet selv for store arbejdsemner. Bordet kan kippes fra –7° til +45°.

Det robuste parallelanslag er nemt at justere og kan indstilles i to positioner (lodret og vandret). De stærke hjul i støbelegering er udstyret 
med en polyurethan-drivrem langs hele hjulet. Remmen er designet til at modstå varme, hvilket sikrer længere levetid end almindelige 
gummiremme. Snekkegearet og tandhjulet på klingebeskytteren er ekstra glatte og udviklet til at have minimal bøjelighed, selv når klingen er 
spændt helt ud i sin fulde længde. Ved at trykke på fodpedalen slukkes strømmen først, og herefter aktiveres bremseskiverne, hvilket stopper 
saven med det samme.

Båndsaven er udstyret med keramisk klingestyr både under og over arbejdsbordet. Det keramiske styr fører klingen, mens det sikrer den 
ideelle skærekvalitet og forlænger levetiden på din klinge. Dobbelte vinduer tillader dig at tjekke spændingen, mens maskinen kører. 
Håndtaget på bagsiden af saven gør det muligt hurtigt at spænde og løsne klingen. Laguna 14bx skiller sig ud fra de andre maskiner især med 
dens smarte design, der gør det muligt at skære emner på op til 346 mm.

Båndsaven er udstyret med alle CE-godkendte sikkerhedsfunktioner.
Den kommer delvist samlet i en papkasse. Den tager cirka 1 time at samle.
Saven kommer ikke med en klinge, som skal købes separat.

Tekniske Detaljer
14BX       Båndsav

Kip af bord –7° til +45° Højde på snit 346mm

Keramisk klingestyrEkstraudstyr

Balancerede støbejernshjul Fodpedalsbremse

SKU: 151-1412MBA

Hjulsæt

SKU: 151-1836L

Halogen arbejdslampe
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TEKNISKE DATA

SKU: 151-18BX

Páka pro rychlé napnutí
a uvolnění pilového pásu

Fodpedalsbremse

Stærkt og robust stel

Justerbart High/Low parallelanslag

Keramisk klingestyr

Hjulsæt (Ekstraudstyr)

Halogen arbejdslampe
(Ekstraudstyr)

Præcis og nem
højdejustering

Type: Laguna 18bx

Anbefalet brug: Professionel produktion

Strøm Output (400V): 2,2 kW

Arbejdsbord: 508 × 660 mm

Klingelængde: 3695 mm

Klingebredde min. / maks.: 3 / 31 mm

Omdrejningstal: 965 m/min

Maks. savhøjde: 463 mm

Maks. savbredde til anslag: 400 mm

Maks. savbredde til søjle/hals: 460 mm

Kip af Bord: –6° až +45°

Udsugningsstuds: 100 mm

L x B x H: 759 × 919 × 1975 mm

Vægt: 186 kg

18BX       Båndsav

Kommer med:
• Parallelanslag

Spændehåndtag på 
bagsiden
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Robust båndsav der er ideel til det professionelle værksted med en brugervenlig skærehøjde og den stærkeste motor i hele 
Laguna skollektion.

Laguna 18bx Båndsav har et tungt og robust stel med enkraftfuld 2,2 kW motor. Arbejdsbordet i støbejernslegering på 500 x 660 
mm giver stabilitet selv for store arbejdsemner. Bordet kan kippes fra –6° til +45°.

Det robuste parallelanslag er nemt at justere og kan indstilles i to positioner (lodret og vandret). De stærke hjul i støbelegering er udstyret 
med en polyurethan-drivrem langs hele hjulet. Remmen er designet til at modstå varme, hvilket sikrer længere levetid end almindelige 
gummiremme. Snekkegearet og tandhjulet på klingebeskytteren er ekstra glatte og udviklet til at have minimal bøjelighed, selv når klingen er 
spændt helt ud i sin fulde længde. Ved at trykke på fodpedalen slukkes strømmen først, og herefter aktiveres bremseskiverne, hvilket stopper 
saven med det samme.

Båndsaven er udstyret med keramisk klingestyr både under og over arbejdsbordet. Det keramiske styr fører klingen, mens det sikrer den 
ideelle skærekvalitet og forlænger levetiden på din klinge. Dobbelte vinduer tillader dig at tjekke spændingen, mens maskinen kører. 
Håndtaget på bagsiden af saven gør det muligt hurtigt at spænde og løsne klingen. Laguna 18bx skiller sig ud fra de andre maskiner især med 
dens smarte design, der gør det muligt at skære emner på op til 463 mm.

Båndsaven er udstyret med alle CE-godkendte sikkerhedsfunktioner.
Den kommer delvist samlet i en papkasse. Den tager cirka 1 time at samle.
Saven kommer ikke med en klinge, som skal købes separat.

Tekniske Detaljer
18BX       Båndsav

SKU: 151-18bxMBA

Hjulsæt

SKU: 151-1836L

Halogen arbejdslampe

Kip af bord –6° til +45° Højde på snit 463mm

Keramisk klingestyrEkstraudstyr

Balancerede støbejernshjul Fodpedalsbremse
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1632 SuperMax       Cylinderpudser

Type: 1632 SuperMax

Anbefalet brug: Professionel produktion

Strøm(230V): 1,1 kW

Transportbånd Motor: 40 W

Omdrejningstal: 1420 ot./min.

Tromlestørrelse: 127 x 406 mm

Fremtrækshastighed: 0–3 m/min.

Tykkelsepåmaterialemin./maks.: 0,8–76 mm

Bredde på arbejdsemne: 406 (812) mm

Breddepåslibepapir: 76 mm

Udsugningsstuds: 100 mm

Minimum Spånsugningskapacitet: 1000 m3/h

L x B x H: 860 × 560 × 1220 mm

Vægt: 62 kg

SKU: 151-1632

TEKNISKE DATA

Understel inkluderet

Hurtig justering af tromle

Indbygget digital 
aflæser af tykkelse

Micro-setting

IntellisandTechnology 
justerer automatisk 
fremføringshastigheden

Turboventileret udsugningsport 
øger luftstrømmen ved 
spånsugere med 15%

Kommer med:
• Understel
• Slibepapir, K80
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Cylinderpudser, der er designet af folk fra træbearbejdningsuniverset. Udstyret med innovative løsninger som professionelle 
træarbejdere savner på moderne slibemaskiner.

En af disse løsninger er hurtig og nem højdejustering. Det gør det  muligt at lave fulde højdejusteringer med blot et træk i et håndtag i stedet 
for 48 omdrejninger på et håndhjul. Det reducerer tiden, du skal bruge på opsætning og øger produktiviteten. Det indbyggede digitale 
aflæsningssystem hjælper med at sikre en konstant ens tykkelse for at øge præcisionen og kvaliteten af arbejdet.

Præcision i slibning er sikret med den robuste holder til tromlen og den perfekte opstilling mellem transportbåndet og tromlen. En enkelt 
møtrik justerer fremføringsskinnen så den bliver parallel med slibehovedet, hvilket gør  det nemt og hurtigt at sætte skinnen og tromlen 
parallelt. Transportbåndets motor er placeret på bagsiden af saven, hvilket giver en trækkebevægelse i stedet for en skubbebevægelse.

Den smarte Intellisand Technology justerer automatisk fremføringshastigheden, hvilket giver en konsistent finish selv ved korn, der er i 
varierende mønster og volumen. Det betyder ingen brænding, flænsning eller ødelæggelse af arbejdsemnet. En nydesignet turboventileret 
udsugningsport øger luftstrømmen til spånsugere med 15%.

1632 SuperMax er designet til at håndtere krævende arbejde, en glidende udførsel, smalle og brede emner, præcis slibning og en hurtig 
opsætning.

TekniskeDetaljer
1632 SuperMax       Cylinderpudser

SKU: 151-1632FT

Forlængerbordssæt til 
Cylinderpudser

Unbrakonøgler lige ved hånden

Indbygget digital aflæser af tykkelsen

Forlænger dit arbejdsbord til 110 cm

Nem udskiftning af slibepapir

Indekseringsstang justerer 
transportbåndet for et fejlfrit finish

Nem adgang til tromlen

Ekstraudstyr

SKU: M402-725SKU: M401-725

Korn: 60, 80, 100, 120, 150 & 180 Korn: 60, 80, 100, 120, 150 & 180

Slibepapir Rulle 76 mm × 25 m 
antistatisk 

Slibepapir Rulle 76 mm × 25 m 
standard
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SKU: 151-1216

Revo 1216       Drejebænk

Ergonomisk kontrolpanel i børstet 
aluminium + hastighedskontrol, 
der reguleres med en drejeknap

Kraftfuld motor med højt 
drejningsmoment selv ved 
lave hastigheder

Bred vange
Pinoldok med 
opbevaringsplads

Spindeldok og vange i 
støbejern

Praktisk, justerbar hylde til 
mejsler og drejejern

Forlængersæt 254mm 
med vangeforlænger og 
forlænger til anlægsholder 
(Ekstraudstyr)

Vangeforlængersæt 254 mm 
(Ekstraudstyr)

Hjulsæt (Ekstraudstyr)

TEKNISKE DATA
Type: REVO 1216

Anbefalet brug: Professionel produktion

StrømOutput (230V): 750 W

Hastighedsområder: 50–525, 325–1750, 
650–3500 o/min

Plads Over Vangen: 310 mm

Afstand Mellem Centre: 390 mm

Spindel Gevind: M33 × 3,5 mm

Spindel/Pinoldok Konus: MK2 / MK2

Spindeldok/Pinoldok Gennemboring: 17 / 17 mm

Pinolrørsvandring: 63 mm

Anlægsstamme Størrelse: 25,4 mm (1“)

L  x  B  x  H: 750 × 226 × 442 mm

Vægt: 56,3 kg

Kommer med:
• Medbringer
• Medløber
• Planskive
• Anlæg
• Udstøderstang
• Skruenøgle til Spændestang

Industriel arbejdslampe 
(Ekstraudstyr)

Justerbart understel 
(Ekstraudstyr)
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Laguna 1216 midi-drejebænk har et robust design og er udstyret med en spindeldok i støbejern, pinoldok, perfekt støbt 
vange og et anlæg med en kant i hærdet stål.

En af de bemærkelsesværdige funktioner ved drejebænken er et ergonomisk kontrolpanel i børstet aluminium designet med hastighedskontrol, 
der reguleres med en drejeknap. Drejebænken kan køre i tre hastighedsområder 50-525, 325-1750, 650-3500 omdrejninger per minut. 
Hastigheden kontrolleres glidende med et kontrolhjul, der reguleres med en drejeknap, og gearene kan skiftes med en smart enhåndsbetjent 
mekanisme. Pulse med modulation technology bibeholder et stort drejningsmoment selv ved en lav omdrejning per minut.

Tekniske Detaljer
Revo 1216       Drejebænk

SKU: 151-1836L

Halogen arbejdslampe

SKU: 151-1216EXT

Vangeforlænger 254 mm

Hjulsæt
SKU: 151-1412MBA

SKU: 151-1216STA
Justerbart understel

Vangebredde 160 mm

Pinoldok med opbevaring

Smart hylde så dit tilbehør er 
lige ved hånden

Ergonomisk kontrolpanel

Nem adgang til drivrem

Indeksering af spindel i 24 Punkter

Ekstraudstyr

Pinoldokkens låsehåndtag sidder på bagsiden af 
drejebænken. De ergonomisk designede håndtag bruger en 
eksentrisklås for et stærkt hold.

Kan udstyres med lys, vangeforlænger, understel og 
hjul for bedre mobilitet.

Note: Afstanden mellem centrene kan ændre sig alt 
afhængig af, hvilket tilbehør der bruges.

Trædrejebænk med standar-
dudstyr (Uden ekstraudstyr)
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SKU: 151-1836

Revo 1836       Drejebænk
Kontrolpanel med digital 
aflæsning Anlæg i støbejern

Præcist støbt stålvange

Pinoldok i støbejern 
med værktøjshylde

Stærk spindeldok og 
understel i støbejern

Induktionsmotor

Smart 
værktøjsopbevaring

TEKNISKE DATA
Type: REVO 1836

Anbefalet brug: Professionel produktion

StrømOutput (230V): 1,5 kW

Frekvensomformer (VFD): Delta S1 

Hastighedsområder: 50–3500 o/min.

Sving over Vange: 457 mm

Afstand mellem centre: 914 mm

Spindel gevind: M33 × 3,5 mm

Spindel Konus: MK2 / MK2

Spindeldok / Pinoldok Gennemboring: 17 / 17 mm

Pinolrørsvandring på Pinoldok: 115 mm

Størrelse på Stamme på Anlæg: 25,4 mm (1“)

L x B x H: 1524 × 660 × 1194 mm

Vægt: 194 kg

Kommer med:
• Understel
• Medbringer
• Medløber
• Planskive
• Anlæg
• Pads til lys
• Udstøderstang
• Skruenøgle til spændestang
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Stabilitet, kvalitet og robusthed er de vigtigste elementer på denne maskine. Den er designet til ægte specialister og 
professionelle indenfor trædrejning til små og medium-store værksteder.

En af de iøjnefaldende funktioner på maskinen er dens ergonomiske kontrolpanel i børstet aluminium samt hastighedskontrol. En 
hastighedsindikator, der lyser blå, med designede kontrolknapper adskiller denne maskine fra konkurrenterne.

Den solide vange med en imponerende bredde på 208 mm er lavet i stål i høj kvalitet og støbt til perfektion, hvilken gør det nemt at flytte 
spindeldokken, pinoldokken og anlægget. Spindlen drives af en induktionsmotor på 1,5 kW med en VFD frekvensomformer, der giver et 
højt drejningsmoment selv ved lav hastighed. Hastigheden kontrolleres gnidningsløst med en knop og gearene kan skiftes med en smart 
enhåndsbetjent mekanisme.

Drejebænkens spindeldok, pinoldok og understel er lavet i støbejern, hvilket sikrer minimal vibration og høj komfort, når du skal dreje store 
emner. Stopknapperne til pinoldokken og spindeldokken er placeret bag på maskinen og kommer ikke i vejen. De ergonomisk designede 
håndtag bruger en hurtigspændingslås, hvilket resulterer i en fast låsning uden vaklen.

Den kommer delvist samlet i en papkasse. Den tager cirka 1 time at samle.

Note: Afstanden mellem centrene kan ændre sig alt afhængig af, hvilket tilbehør og ekstraudstyr der bruges.

Tekniske Detaljer
Revo 1836       Drejebænk

SKU: 151-1836SE

Svingbar vangeforlænger

SKU: 151-1836WK

Hjulsæt

SKU: 151-1836L

Halogene arbejdslamper

208 mmBred vange i solid stål

Pinoldokmed opbevaring

Smart værktøjsopbevaring

Ergonomisk kontrolpanel

Nem hastighedsjustering

Indeksering af spindel

Ekstraudstyr
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SKU: 151-BFLUX1

B Flux       Spånsuger

Udsugning som du kan pege 
nedad eller opad

Kraftfuld motor med en 
metalventilator

TEKNISKE DATA

Fint filter 99,97 % @ 0,2-2 
Mikron

Patenteret Snap-bånd til 
hurtig skift af spånpose

Håndsving til rens af filter

Kommer med:
• Filter
• To spånposer

Type: BFlux1

Anbefalet brug: Håndværker

Strøm Output (230V): 750 W

Luftstrøm: 884 m3/h

Lydniveau: 76 dB

Spånpose størrelse: 600 × 900 mm

Filtereffektivitet: 99.97 % @ 0.2-2mikron

Udsugningsstuds: 100 mm

Maks. Tryk: 1215 Pa

L x B x H: 737 × 381 × 1270 mm

Vægt: 32 kg
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Unik, kompakt og flytbar spånsuger, der er ideel til en sav eller sliber. Ideel til mindre værksteder. I et stærkt design og en 
styrke der er uforlignelig.
 
Nu er det slut med at fumle med et spændebånd, når du skal montere den nederste spånpose. BFlux kommer med en patenteret Snap-Band, 
der gør det let som en leg at skifte spånposen. Modsat de fleste lignende spånsugere føles BFlux solid og har en lav dB-vurdering. Maskinen 
kommer udstyret med en udsugningsport på 100 mm, der kan pege op eller ned. Sugeslangen kan monteres enten fra toppen eller bunden.

BFlux spånsugeren kommer som standard med en 1 mikron filter på 1,6 m2, hvilket giver maksimal effekt på luftstrømningen. Med en 
filtrationseffektivitet på 0,2-2 mikron @ 99,97%. Et praktisk rensesystem inde i filteret forhindrer tilstopning og muliggør rengøring uden at 
skille maskinen ad.

Kommer delvist samlet i en papkasse. Den tager cirka 1 time at samle.

Tekniske Detaljer
B Flux       Spånsuger

SKU: 151-BFluxSF

Ekstra filter

SKU: 151-BFluxDB

Spånpose

 

Simpel filterhasp

 Kontrolpanel

 

Udsugning der vender opad eller nedad

Hjul til at flytte spånsugeren

Solid, men let konstruktion

Ekstraudstyr
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SKU: 151-CFLUX3T

C Flux       Cyklonspånsuger

TEKNISKE DATA
Type: CFlux3

Anbefalet brug: Professionel produktion

StrømOutput (400V): 2,2 kW

Luftstrøm: 3831 m3/h.

Lydniveau: 88 dB

Spånpose: 960 mm × 960 mm

Filterpose: 660 mm × 620 mm

Filtereffektivitet: 99,97 % @ 0,2 - 2 mikron

Maks. Tryk: 2800 Pa

Udsugningsstuds: 1× 200 mm / 3× 100 mm

L x B x H: 1168 × 686 × 2007 mm

Vægt: 140 kg

Filter 99,97 % @ 0,2 -2 Mikron

Robust 
metaldesign

Rensesystem

Kontrolpanel

Smart løftesystem

Drejelige hjul på maskinen 
samt spånposen

To-Trins cyklonspånsugnings-
-teknologi

Forbind op til 3 sugeslanger

Kommer med:
• Fjernbetjening
• 2 x Spånpose
• 2 x Filterpose
• Filter
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Kraftfuld cyklonspånsuger til store, professionelle værksteder, der giver effektiv udsugning.

CFlux-kollektionen sætter en ny standard af spånsugning. Cyklonspånsugningssystemet øger luftstrømmen og forøger effektiviteten på udsugningen.

Effektivt filter med manuel rensning  –  Det sikkert fæstede mikrofilter er ikke i vejen for en flydende luftstrøm, som forøger filtreringssystemets 
ydeevne. CFlux3 spånsugeren kommer som standard med en 1 mikronflerlagsfilter på 4,5 m2, hvilket giver maksimal effektivitet af luftstrømningen. Med en 
filtreringseffektivitet på 0,2-2 mikron @ 99,97 %. Et praktisk rensesystem inde i filteret forhindrer tilstopning og gør det muligt at rengøre uden at skille den 
ad. Den nederste udsugning er udstyret med en pose til sugning af fint støv.

Smart Tromledesign – Det har aldrig været nemmere at tømme tromlen. En smart løftemekanisme løfter spanden med blot et træk i et håndtag. Når 
du løfter håndtaget, sættes beholderen ned. Når du skubber, løfter håndtaget effektivt tromlen og slutter den om tromlens låg. Dette løfter beholderen af 
spånsugeren, og hele maskinen er nem at rykke rundt i værkstedet eller bruge med et støvsugerudtag. Beholderen med en støvtromle har drejelige hjul, som 
giver nem bevægelse.

Cyklonsystem – Det to-trins cyklonefiltreringssystem tilbyder en meget bedre udførsel end en et-trins spånsuger. Store spåner sorteres ned i affaldsspanden, 
før det når andet trin i filtreringsprocessen. Dette system sikrer konstant udsugning og god udførsel.

Kommer delvist samlet i en transportkasse. 
Den tager cirka 4-5 timer at samle. 

Tekniske Detaljer
C Flux       Cyklonspånsuger

SKU: 151-CFluxDB

Spånposetiltromle
960 x 960 mm

SKU: 151-CFluxDB2

Filter spånpose 
660 x 620 mm

SKU: 151-CFluxSF

1-Mikron Filter

Smart design C-Flux3 Flere udsugningsporte

Smart system til at løfte tromlen

Fjernbetjening + kontrolpanel

Ekstraudstyr
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SKU: 151-PFLUX3T

P Flux       Cyklonspånsuger

Lyddæmpende døre sikrer 
høj komfort

HEPA filtr 
99.2% @ 0,4 mikron 

Semiautomatisk rengøring af 
vakuumfilter

Støvtromle med 
vakuumhold af pose

Drejelige hjul på maskinen samt 
affaldsspand

To-Trins cyklonspånsugnings-
teknologi

Forbind op til 3 
sugeslanger

Kontrolpanel med indikationslys i LED

TEKNISKE DATA
Type: PFlux 3

Anbefalet brug: Professionel produktion

Strøm Output (400V): 2,2 kW

Luftstrøm: 3831 m3/h.

Lydniveau: 76 dB

Tromle Kapactiet: 209 l

Odpadní vak v nádobě: 960 mm × 960 mm

Maks. Tryk: 2800 Pa

Filtereffektivitet: 99.2 % @ 0,4 mikron 

Udsugningsstuds: 1× 200 mm / 3× 100 mm

L x B x H: 1168 × 686 × 2032 mm

Vægt: 160 kg

Kommer med:
• Fjernbetjening
• 2x SpånposetilTromle
• MERV16-Filter

Smart Løftesystem
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PFLux 3 er den mest effektive spånsuger i IGM Lagunas Flux-kollektion med sin uforlignelige sugeevne, høje komfort og 
maksimale udsugningsgaranti. Kommer med et HEPA-Filter. Dørene, der beskytter filteret, et polstret med lyddæmpende 
skum, der effektivt reducerer lyd.

Hvad er et HEPA filter, og hvordan virker det – HEPA er et højeffektivt luftpartikelfilter med en filtreringseffektivitet på 99,2% af 0,4 
mikron partikler, mens konventionelle mikrofiltre kun filtrerer partikler op til 1-2 mikron. HEPA filteret er lavet af fiberglas og foldet mange 
gange for at forbedre filtrationen. Det sikkert fastgjorte mikrofilter forhindrer ikke en kontinuerlig luftstrøm, hvilket øger filtrastionssystemets 
ydeevne. Hvis filteret kun bestod af et lag, ville effektiviteten være nul. Det foldede design gør det i stand til at filtrere selv de mindste partikler 
i dit værksted. PFlux 3 er udstyret med en indikator om blokering, der signaleres med et LED-lys på kontrolpanelet. Du kan skabe et vakuum i 
filteret ved at tilslutte hovedbeholderen med mikrofiltrationshætten ved hjælp af en sugeslange. Denne teknik renser indersiden af maskinen.

Smart design af beholder – Det har aldrig været nemmere at tømme beholderen. Den smarte løftemekanisme sætter tromlen ned med et 
træk i håndtaget. Ved at trykke håndtaget ned skubbes tromlen på plads op mod flanchen og lukker tæt. Dette løfter beholderen op fra gulvet 
og gør det nemt at rykke maskinen rundt i værkstedet eller bruge den med en støvsugerslange. Beholderen er udstyret med drejelige hjul, som 
gør den nem at rykke rundt. Ved at tilknytte beholderen til spånsugeren skabes der et vakuum i bunden af tromlen. Dette holder posen fast i 
tromlen og forhindrer, at det suges ind i keglen ovenover. Ønsker du ikke at bruge en spånpose, kan du nemt slukke for vakuum-systemet med 
et par skruer.

Cyklonsystem – Det to-trins cyklone filtreringssystem tilbyder en meget bedre udførsel end en et-trins spånsuger. Store spåner sorteres ned i 
affaldsspanden, før det når andet trin i filtreringsprocessen. Dette system sikrer konstant udsugning og god udførsel.

Kommer delvist samlet i en transportkasse. 
Den tager cirka 4-5 timer at samle.

Tekniske Detaljer
P Flux       Cyklonspånsuger

SKU: 151-CFluxDB

Spånpose til tromle 960 × 960 mm

SKU: 151-PFluxSF

Ekstra HEPA filter

Lyddæmpende døre Indikator til når tromlen er fuld

Smart system til at løfte tromlen

Fjernbetjening + kontrolpanel med LED-indikatorer

Ekstraudstyr
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A Flux       Svævestøvfilter

Type: AFlux

Anbefalet brug: Professionel produktion

Strøm Output (230V): 150 W

Maks. Luftstrøm: 917, 1240, 2038 m3/h.

Ydre Filter: 5 mikron

Indvendig Filter: 1 mikron

Timer: JA

Timerindstillinger: 1, 2, a 4 timer

Fjernbetjening: JA

Lydniveau (høj fart): 59,6 dB

Lydniveau (medium fart): 56,1 dB

Lydniveau (lav fart: 55,6 dB

L x B x H: 712 × 610 × 305 mm

Vægt: 25 kg

SKU: 151-AFLUX12

TEKNISKE DATA

Indikationsvindue til rens 
af filter

Genbruger luften i et 6 x 6 x 
2,5 m værksted 
op til 22x/timen

Fjernbetjening Huller til montering i loft

Kommer med:
• 4 Skruer til montering i loftet
• 4 Gummifødder
• Ydre vaskbart elektrostatisk filter
• Indvendigt filter
• Fjernbetjening (2x AAA-batterier inkluderet)
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Designet til effektiv filtrering af støvpartikler i større værksteder. Dette svævestøvfilter er designet til at genbruge alt luften i 
et område på 6 x 6 x 2,5 m op til 22 gange i timen ved højeste fart.  
 
Den leveres med et udvendigt vaskbart elektrostatisk filter med et indvendigt filter, der fanger alle partikler større end 1 
mikron, hvilket sikrer ren luft. 
 
Dette apparat er udstyret med en motor på 150W, hvilket giver en luftstrøm på 917 / 1240 / 2083 m3 per time og gør den førende inde for sin 
klasse. Der er tidsindstilling fra 1, 2 og til 4 timer, hvilket giver brugeren mulighed for trygt at indstille maskinen, så maskinen renser luften i 
værkstedet helt af sig selv, mens man er væk.

Leveres samlet i en papkasse. Sørg or at fjerne flamingofyldet inde i maskinen, før du bruger den. Flamingoen skal forhindre skader under 
transport.

Tekniske Detaljer
A Flux       Svævestøvfilter

SKU: 151-AFluxIF

Udskifteligt indvendigt
 filter

SKU: 151-AFluxOF

Elektrostatisk udvendigt 
filter

Udtag til ren luft 

 Indikator der viser filterets renlighed

 Fjernbetjening

Udvendigt filter

 Kontrolpanel

Udvendigt og indvendigt filter

Ekstraudstyr





Samarbejd med os, og udvid jeres sortiment med maskiner fra Laguna Tools.

IGM Tools and Machinery er den eneste distributør af Laguna maskiner i Europa 
med et centrallager i udkanten af Prag.

Vores forhandlere kan forvente:

• et stort udvalg af maskiner af højeste kvalitet til bearbejdning af træ og andre materialer
• maskiner, der bliver opbevaret i et moderne distributionscenter i udkanten af Prag
• enkel import af produkter til jeres e-shop
• teknisk støtte, fordelagtige betingelser og mulighed for øget rabat
• støtte til brandet med brug af både traditionelle og nye medier (kataloger, 
bannere, sociale medier, online markedsføring).

BLIV VORES PARTNER OG FORHANDLER AF LAGUNA MASKINER
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