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4 typen, één belofte: prestaties die inspireren. 

WA 80 NT → pagina 4

Altendorf WA 80 NT met handmatige hoogteverstelling voor het hoofdzaagblad, niet schuinstelbaar. Altendorf WA 80 T met handmatige hoogte- en schuinverstelling voor het hoofdzaagblad.

WA 80 T → pagina 6

WA 80 TE → pagina 8

Altendorf WA 80 TE met elektromotorische hoogte- en schuinverstelling voor het hoofdzaagblad. Altendorf WA 80 X met elektromotorische hoogte- en schuinverstelling van het hoofdzaagblad en elektro-

motorische instelling van de parallelaanslag.

WA 80  X → pagina 10
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 De Altendorf WA 80 gaat met u elke uitdaging aan: het maakt niet uit of u hout, 

kunststof of non-ferrometalen verwerkt. Met zijn sterke hart en robuuste karakter kan hij alle 

zaagsneden aan: van eenvoudig formaatzagen tot complexe hoeken en verstekken. Volledig 

in Duitsland ontwikkeld en geproduceerd, heeft de standaarduitvoering onder de klassieke 

werkplaatsmachines zich opnieuw gedefinieerd. Met de Altendorf WA 80 werken is een 

genot: dag in dag uit, zaagsnede na zaagsnede. 

De Altendorf WA 80 wordt gefabriceerd onder 

strenge kwaliteitseisen in de supermoderne 

productiefaciliteit van Altendorf in Minden (D).

Altendorf WA 80: kwaliteit uit Duitsland.  
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UITVOERING WA 80  NT:

Handmatige hoogteverstelling voor het, niet schuinstelbaar

Dubbele-rolwagen 2 000, 3 000 of 3 200 mm, 

andere lengtes op aanvraag

Parallelaanslag met handmatige verstelling, 

zaagbreedte 800, 1 000 of 1 300 mm

Hoekaanslag, afkorten tot 3 200 of 2 500 mm

Motorvermogen 5,5 kW (7,5 pk), 

met drie toerentallen 3/4/5 000 t/min., handmatig instelbaar

Zaaghoogte max. 82 mm

Kwaliteit bij verwerking, flexibiliteit in het dagelijks 

gebruik: de Altendorf WA 80 NT is geschikt voor alle 

zaagwerkzaamheden. De besturingsfuncties zijn 

overzichtelijk op het bedieningspaneel gerangschikt, 

de parallel- en hoekaanslag kunnen eenvoudig en 

nauwkeurig worden ingesteld.
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 Bedieningspaneel op het machine-

frame: op het bedieningspaneel op het 
machineframe zijn de besturingsfuncties 
overzichtelijk gerangschikt. De hoogtever-
stelling van het hoofdzaagblad gebeurt 
handmatig met een handwiel.

 Afzuigkap: bij de op het spouwmes 
bevestigde afzuigkap zijn een zaagbladdia-
meter van maximaal 315 mm en een zaag-
hoogte van maximaal 82 mm mogelijk.

 Parallelaanslag: de parallelaanslag 
loopt soepel en is nauwkeurig instelbaar. 
Door de hardverchroomde ronde stangen 
loopt de aanslag uiterst licht. Bij het 
verwerken van grote platen wordt de 
aanslag eenvoudigweg onder het tafelop-
pervlak gedraaid.

 Hoekaanslag: de robuust gelagerde 
hoekaanslag maakt nauwkeurig zagen 
onder een hoek van 90° mogelijk. Alle 
instelwaarden zijn via de schuin geplaatste 
schaalverdelingen goed leesbaar. De 
spelingvrije en robuuste aanslagen zijn 
makkelijk te verstellen en als enkele klem 
over de totale afkortlengte instelbaar. 

Klassiek: Altendorf WA 80 NT

met handmatige hoogteverstelling voor het hoofdzaagblad.
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UITVOERING WA 80  T:

Handmatige hoogte- en schuinverstelling voor het hoofdzaagblad

Dubbele-rolwagen 2 000, 3 000 of 3 200 mm, 

andere lengtes op aanvraag

Parallelaanslag met handmatige verstelling, 

zaagbreedte 800, 1 000 of 1 300 mm

Hoekaanslag, afkorten tot 3 200 of 2 500 mm

Motorvermogen 5,5 kW (7,5 pk), 

met drie toerentallen 3/4/5 000 t/min., handmatig instelbaar

Zaaghoogte max. 82 mm

Van standaardzaagwerk tot complexe zaagpatronen: 

de Altendorf WA 80 T is van alle markten thuis. De 

handmatig verstelbare draaihoek en hoogteafstelling 

maken soepel en efficiënt werken mogelijk in elke 

werkplaats.
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 Bedieningspaneel op het machine-

frame: het bedieningspaneel op het 
machineframe beschikt over een schuinte-
aanduiding. Zowel de hoogte- als de 
schuinverstelling van het hoofdzaagblad 
vinden handmatig plaats met een handwiel.

 Afzuigkap: bij de op het spouwmes 
bevestigde afzuigkap zijn een zaagbladdia-
meter van maximaal 315 mm en een zaag-
hoogte van maximaal 82 mm mogelijk.

 Parallelaanslag: de parallelaanslag 
loopt soepel en is nauwkeurig instelbaar. 
Door de hardverchroomde ronde stangen 
loopt de aanslag uiterst licht. Bij het 
verwerken van grote platen wordt de 
aanslag eenvoudigweg onder het tafelop-
pervlak gedraaid.

 Hoekaanslag: de robuust gelagerde 
hoekaanslag maakt nauwkeurig zagen 
onder een hoek van 90° mogelijk. Alle 
instelwaarden zijn via de schuin geplaatste 
schaalverdelingen goed leesbaar. De 
spelingvrije en robuuste aanslagen zijn 
makkelijk te verstellen en als enkele klem 
over de totale afkortlengte instelbaar. 

Veelzijdig: Altendorf WA 80 T

met handmatige hoogte- en schuinverstelling voor het hoofdzaagblad.
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UITVOERING WA 80  TE :

Elektromotorische hoogte- en schuinverstelling 

voor het hoofdzaagblad

Dubbele-rolwagen 2 000, 3 000 of 3 200 mm, 

andere lengtes op aanvraag

Parallelaanslag met handmatige verstelling, 

zaagbreedte 800, 1 000 of 1 300 mm

Hoekaanslag, afkorten tot 3 200 of 2 500 mm

Motorvermogen 5,5 kW (7,5 pk), 

met drie toerentallen 3 /4 /5 000 t/min., handmatig instelbaar

Zaaghoogte max. 125 mm

Een comfortabel bedieningsconcept: bij de 

Altendorf WA 80 TE regelt u de hoogte- en 

schuinverstelling heel eenvoudig met een druk 

op de knop. Met het digitale display hebt u 

tijdens het werken altijd de schuinverstelling 

in het oog.
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 Bedieningspaneel op het machine-

frame: in het bedieningspaneel op het 
machineframe zijn alle functies overzichte-
lijk gerangschikt. Met een druk op de knop 
regelt u de hoogte- en schuinverstelling 
van het hoofdzaagblad. De schuinverstel-
ling wordt op het digitale display duidelijk 
leesbaar weergegeven.

 Afzuigkap: de grote beschermkap van 
Altendorf overtuigt dankzij de constructie 
met optimale doorstromingseigenschap-
pen. Deze kan vrijwel moeiteloos, middels 
één draaiknop, van breed naar smal 
worden ingesteld. De kap is geschikt voor 
een maximale zaaghoogte van 125 mm 
(onafhankelijk van het voorritsaggregaat) 
en kan volledig zijdelings worden wegge-
draaid.

 Parallelaanslag: de parallelaanslag 
loopt soepel en is nauwkeurig instelbaar. 
Door de hardverchroomde ronde stangen 
loopt de aanslag uiterst licht. Bij het 
verwerken van grote platen wordt de 
aanslag eenvoudigweg onder het tafelop-
pervlak gedraaid.

 Hoekaanslag: de robuust gelagerde 
hoekaanslag maakt nauwkeurig zagen 
onder een hoek van 90° mogelijk. Alle 
instelwaarden zijn via de schuin geplaatste 
schaalverdelingen goed leesbaar. De 
spelingvrije en robuuste aanslagen zijn 
makkelijk te verstellen en als enkele klem 
over de totale afkortlengte instelbaar. 

Nauwkeurigheid: Altendorf WA 80 TE

met elektromotorische hoogte- en schuinverstelling voor het hoofdzaagblad.



10 A LT E N D O R F  W A  8 0  X

UITVOERING WA 80  X :

Elektromotorische hoogte- en schuinverstelling 

voor het hoofdzaagblad

Bedieningspaneel op ooghoogte

Dubbele-rolwagen 2 000, 3 000 of 3 200 mm, 

andere lengtes op aanvraag

Parallelaanslag met elektromotorische verstelling, 

zaagbreedte 800, 1 000 of 1 300 mm

Hoek-verstekaanslag, afkorten tot 3 500 mm

Motorvermogen 5,5 kW (7,5 pk), 

met drie toerentallen 3 /4 /5 000 t/min., handmatig instelbaar

Zaaghoogte max. 125 mm

Het summum aan bedieningscomfort en ergonomie: 

de Altendorf WA 80 X is dankzij het draaibare be-

dieningspaneel op ooghoogte eenvoudig te bedienen. 

De parallelaanslag is elektromotorisch instelbaar. 

Hoeken en verstekken behandelt u eenvoudig in één 

functie met de hoek-verstekaanslag.
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 Bedieningspaneel op ooghoogte: 

hier heeft u steeds zicht op alle centrale 
besturingsfuncties. Het paneel is draaibaar 
en van alle kanten makkelijk toegankelijk. 
Het zaagblad en de parallelaanslag zijn 
elektromotorisch instelbaar.

 Afzuigkap: de grote beschermkap van 
Altendorf overtuigt dankzij de constructie 
met optimale doorstromingseigenschap-
pen. Deze kan vrijwel moeiteloos, middels 
één draaiknop, van breed naar smal 
worden ingesteld. De kap is geschikt voor 
een maximale zaaghoogte van 125 mm 
(onafhankelijk van het voorritsaggregaat) 
en kan volledig zijdelings worden wegge-
draaid.

 Elektromotorische parallelaanslag: 
de elektromotorische parallelaanslag kan 
met een verplaatsingssnelheid van 
250 mm/sec. en een nauwkeurigheid van 
+/− 1/10 mm elektromotorisch worden 
versteld. Het vijfvoudig gelagerde, uiterst 
nauwkeurige kogelrotatie-assysteem is 
onderhoudsarm en evenals de motor goed 
beschermd in het aluminiumprofiel 
geïntegreerd. De aanslag herkent de eigen 
positie automatisch, in het bijzonder 
binnen het gevaarlij ke bereik van het 
zaagblad. De aanslag beschikt over een 
nooduitschakeling, zodat het risico van 
letsel uitgesloten is. 

 Hoek-verstekaanslag: deze aanslag 
vergemakkelijkt het precies zagen van 
hoeken en verstekken in één functie. 
Het schakelen tussen de voorste en de 
achterste positie op de dwarsslede gebeurt 
zonder optillen van de aanslag. In beide 
posities kann de schuinstellingshoek 
traploos worden ingesteld tot 49° en wordt 
deze op een schaalverdeling weergegeven. 
Zelfs bij schuingestelde aanslag wordt een 
groot oppervlak ter ondersteuning van 
werkstukken beschikbaar.
 

Comfortabel: Altendorf WA 80 X 

met drie elektromotorisch instelbare assen.
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 Torsiestijf en robuust: het Altendorf machineframe. De WA 80 beschikt over een 
torsiestijf machineframe, dat qua constructie overeenkomt met het machineframe van 
de F 45-serie. De sandwichconstructie zorgt voor een zeer rustige loop en grote stabiliteit. 
Het machineframe is volledig gesloten. 

 Krachtig en soepel lopend: het Altendorf zaagaggregaat. Het Altendorf-aggregaat vormt 
machinebouwtechnisch het hart van elke zaag. Dit krachtstation wordt geproduceerd volgens 
de laatste fabricagetechnologie. Door de volledig gemonteerde zaagaseenheid uit te balance-
ren en op grote schaal gebruik te maken van gietelementen wordt een ongekend rustige loop 
gerealiseerd. De uiterst nauwkeurige lineaire geleiding van het aggregaat vindt plaats via 
onderhoudsvrije glijlagers. De massieve, in groef/veer-constructie uitgevoerde schuinstelseg-
menten maken het mogelijk het gehele aggregaat makkelijk onder precies de juiste hoek te 
stellen.

Topkwaliteit in elk detail. 



 Dubbele-rolwagen: de Altendorf dubbele-rolwagen staat bekend om zijn precisie en 
soepele loop. Dit zijn kenmerkende eigenschappen van de Altendorf-constructie: de grote 
dubbele rollen houden de bovenwagen in verhouding tot de onderwagen absoluut nauwkeurig 
en precies in de ronde geleidingsstangen. Het systeem loopt soepel dankzij de ruim bemeten 
rollen. De wagen is met weinig kracht makkelijk te bewegen en loopt feilloos als op rails. 
Deze betrouwbare loop blijft zelfs na tientallen jaren belasting en vervuiling behouden. Een 
ander bijzonder kenmerk is de onderhoudsvrije werking: met elke beweging van de bovenwa-
gen reinigt de op de wagen aangebrachte borstel automatisch de stangengeleiding van de 
onderwagen. Het systeem werkt volledig zonder smeermiddel. De constructie van de wagen 
is uitgevoerd als meervoudig hol profielsysteem, waarmee de hoogste torsie- en vormstijfheid 
wordt verkregen.

 Het principe van de dubbele-rolwagen: één van de essentiële kenmerken 

van het door Wilhelm Altendorf ontwikkelde systeem was, en is, de dubbele-

rolwagen. Deze is belangrijk, om een liggend werkstuk door een draaiend 

zaagblad te leiden. Alleen op die manier, ontdekte Wilhelm Altendorf, is 

absoluut recht afkanten mogelijk, hetgeen ook de voorwaarde is voor een 

precieze parallel- en hoekzaagsnede. Aanvankelijk gebruikte Wilhelm Altendorf 

een sledeconstructie voor het geleiden van werkstukken. Later, in de jaren 30, 

ontwikkelde Altendorf de dubbele-rolwagen. Sinds de ontwikkeling van de 

aluminium dubbele-rolwagen in de jaren 50 kennen wij geen enkel systeem 

dat wat betreft soepele loop, nauwkeurigheid, torsiestijfheid en onderhoudsvrij -

heid aan dit systeem kan tippen. Meer dan 130 000 gebruikers over de hele 

wereld bewijzen de kracht van het Altendorf-systeem.
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 Voorritser met elektromotorische afstelling: met de 
voorritser kunt u voorkomen dat de onderzijde van plaatma-
teriaal bij het zagen beschadigt. De hoogteverstelling vindt 
elektromotorisch plaats, de zijwaartse afstelling handmatig. 
Bij het inschakelen van het voorritszaagblad gaat de 
voorritser naar de opgeslagen werkhoogte, respectievelijk 
bij het uitschakelen van het hoofd- of voorritszaagblad 
onder het tafelblad. Het voorritsaggregaat heft een aandrijf-
vermogen van 0,75 kW bij 8 200 t/min.

 RAPIDO voorritser: met de RAPIDO gaat het verstellen 
van de zaagbreedte makkelijker en sneller. Duur: max. drie 
minuten. In vergelijking met conventionele voorritssystemen 
bespaart u minstens 10 minuten insteltijd, aangezien het 
lastige en tijdrovende monteren van de tweeledige voorrits-
zaagbladen met afstandsplaatjes vervalt. De zaagbreedte van 
het voorritszaagblad kan zonder demontage traploos op de 
zaagbreedte van het hoofdzaagblad worden ingesteld. 
Instelbereik: 2,8 – 3,8 mm.

 Parallelaanslag met handmatige fijnafstelling: de 
handmatige fijnafstelling maakt het nauwkeurig afstellen 
van de parallelaanslag makkelijk. Met de afstelknop wordt 
de aanslag tot op de millimeter nauwkeurig afgesteld.

Prestaties op maat: de opties. 
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 DIGIT X: digitale zaagbreedte-weergave van de parallel-
aanslag met handmatige fijninstelling. Dit elektronische 
meetsysteem garandeert nauwkeurig en snel afstellen van de 
parallelaanslag. Terugkerende zaagwaarden kunnen exact 
worden gereproduceerd en kunnen met de DIGIT X display 
worden afgelezen. Het systeem werkt slijtagevrij en is 
ongevoelig voor stof. Bij het verstellen van het aanslagprofiel 
van rechtop naar liggend, wordt de maatcorrectie in het 
meetsysteem geheel automatisch uitgevoerd.

 Afzuigkap: de grote beschermkap van Altendorf overtuigt 
dankzij de constructie met optimale doorstromingseigen-
schappen. Deze kan vrijwel moeiteloos, middels één 
draaiknop, van breed naar smal worden ingesteld. De kap 
is geschikt voor een maximale zaaghoogte van 125 mm 
(onafhankelijk van het voorritsaggregaat) en kan volledig 
zijdelings worden weggedraaid. Optioneel verkrijgbaar voor 
WA 80 NT en WA 80 T.

 Enkelzijdige verstekaanslag: de enkelzijdige verstekaan-
slag maakt heel precies zagen van verstekken en oppervlakte-
hoeken mogelijk. Deze is makkelijk af te stellen en kan 
zonder veel moeite op de dubbele-rolwagen worden ge-
plaatst.
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 Hoekaanslag DIGIT L: voor tot op 1/10 mm nauwkeurig 
instellen van de lengtemaat. Op het display worden alle inge-
stelde aanslagmaten weergegeven. Door de centrale meet- 
en weergave-eenheid wordt met één kalibratieprocedure het 
volledige systeem geijkt. Voor de WA 80 X is bovendien de 
DIGIT LD verkrijgbaar: deze geeft tevens digitaal de hoek 
aan. Er kan op +/− 1/100° nauwkeurig worden ingesteld. 
De lengtemaat wordt afhankelijk van de verstekhoek 
automatisch berekend. Proefzagen is niet meer nodig.

 Dubbelzijdige verstekaanslag DUPLEX: met de DUPLEX-
aanslag kunt u zeer snel, nauwkeurig en traploos verstek-
zagen van 0 – 90°. Bij 45° kan het verstek aan beide zijden 
van het werkstuk zonder verstellen van de twee aanslagen 
worden gezaagd. De maatinstelling vindt plaats via een 
vergrootglas en schaalverdeling voor de lengtecorrectie. De 
aanslag kan probleemloos over de hele wagenlengte worden 
geplaatst. Ook verkrijgbaar als DUPLEX D, voorzien van een 
digitale hoekweergave, die waarden met een nauwkeurigheid 
van 1/100° weergeeft.

 DUPLEX DD: de DUPLEX DD is wereldwijd gepatenteerd. 
Grote voordelen: lastig omrekenen en nameten zijn niet meer 
nodig en proefzagen is voortaan overbodig. De exclusief door 
Altendorf ontwikkelde, uiterst nauwkeurige elektronische 
DUPLEX DD-eenheid berekent de lengtemaat afhankelijk van 
de verstekhoek aan beide zijden van de aanslag geheel 
zelfstandig en geeft beide waarden digitaal weer.

Prestaties op maat: de opties. 
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 PALIN: de PALIN biedt in combinatie met de hoek aanslag 
de mogelijkheid om lange smalle werkstukken nauwkeurig 
parallel of conisch te zagen. Door het werkstuk zij waarts aan 
te leggen tegen het meetsysteem wordt zaag lengteverlies 
voorkomen. Ook zonder het verschuiven van de PALIN kan 
de bediener afzonderlijke lange delen snel en precies parallel 
zagen. Bijkomend voordeel: door het afnemen van het meet  -
systeem kunt u de PALIN als extra steun gebruiken. Ook 
verkrijgbaar in de uitvoering PALIN D met digitale maateen-
heid en fijnafstelling.

 STEG – tweede oplegsteun op de dubbele-rolwagen: 

vergroot oppervlak (breedte: 400 mm) voor bredere werk-
stukken. Ontlast de bediener bij het op formaat zagen van 
grote platen.

 Handmatige snelspanner: de handmatige snelspanner 
kan makkelijk op de dubbele-rolwagen worden gepositio-
neerd en vastgezet. Zo zit het werkstuk onwrikbaar vast 
op de wagen en tegen de hoekaanslag. Dit biedt u extra 
veiligheid en gemak voor een lage prijs.
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 Hout, kunststof, non-ferrometalen: de Altendorf WA 80 kan alles aan. 

U krijgt niet alleen perfecte zaagresultaten bij hout, maar ook bij een groot 

aantal andere materialen. Of het nu gaat om het verzagen van een grote 

kunststof plaat van polyethyleen of plexiglas, of om het verkorten van kunst-

stoffen met grote doorsnede, met de WA 80 doet u alles nauwkeurig en 

efficiënt. Ook non-ferrometalen, zoals aluminiumprofielen zaagt de WA 80 

schoon, scherp en precies. En natuurlijk niet te vergeten de klassieke toepas-

singsmogelijkheden: plaatformattering, verstekzagen of kantrechten en 

verkorten van massief hout, kunnen met de WA 80 rendabel en ergonomisch 

optimaal worden uitgevoerd.

Topprestaties bij elk materiaal. 
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Technische specifi caties. 

Alle afgebeelde machines in CE-uitvoering.

Sommige machines zijn afgebeeld met speciale uitrustingsstukken 

die verkrijgbaar zijn tegen meerprijs.

De uitvoering van de machine kan per land verschillen.

Technische wijzigingen voorbehouden.

© ALTENDORF® 09/2009

   

ZAAGLENGTE  DUBBELE -ROLWAGEN

Maximale zaaglengte bij gebruik van klemschoen of hoekaanslag

Wagenlengte (mm) 2 000 3 000   3 200 

Zaaglengte (mm) 1 905 2 905   3 105 

Andere wagenlengtes op aanvraag.

 

ZAAGHOOGTE

Met of zonder voorritszaagblad 

Zaagbladdiameter (mm) 250 300 315 350 400

Zaaghoogte verticaal (mm)  0 – 50 0 – 75 0 – 82  0 – 100 0 – 125

Zaaghoogte bij 45° (mm)  0 – 33 0 – 50 0 – 56 0 – 70  0 – 87

   

ZAAGBREEDTE  800, 1 000, 1 300 mm

MACHINEGEWICHT  1 100 kg 

 

WERKTAFELHOOGTE  910 mm

ELEKTRISCHE  AANSLUITWAARDEN 3)

Motor (kW)    5,5

Spanning (V)   380 – 420

Frequentie (Hz)   50

Nennstroom (A) zonder/met voorritser  11,5/13,5

Zekering (A)   25

AANSLUIT ING  VAN DE  STOFAFZUIG ING

Afzuiging boven:   klein beschermkap: Ø = 50 mm, 

grote beschermkap: Ø = 80 mm

Afzuiging onder:  Ø = 120 mm

Onderdruk: 1 500 Pa bij totale aanzuigaansluiting,  

  Ø = 140 mm

Luchtverbruik: Vmin = 1 150 m3/h bij 20 m/sec.

3) De doorsnede van de toevoerleiding hangt af van de machine en moet 

aangesloten worden door een erkende vakman (spanningsverlies in de 

leiding ≤ 3 %). Neem bij afwijkende stroomvoorzieningseisen contact op 

met uw Altendorf verkooppartner.

AFMETINGEN  

A  Wagenlengte + 290 mm

B  Wagenlengte + 360 mm

C  Hoekaanslag, afkorten tot 2 500 mm: 1 445 – max. 2 630 mm

 Hoekaanslag, afkorten tot 3 200 mm: 1 800 – max. 3 350 mm

  Hoek-verstekaanslag, afkorten tot 3 500 mm: 1 970 – max. 3 680 mm 

D  Zaagbreedte + 310 mm
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