
product     innovatie

De DUST-BEST 326 is een echte krachtpatser die moeiteloos 
kalkzandsteen en betonelementen kan knippen tot 30 cm dik.
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Voordelen ten opzichte van 
zagen in de fabriek:
• Minder werkvoorbereiding t.b.v. 

zaagwerk
• Wachttijden voor zagen zijn 

verleden tijd
• Minder afval dus lagere 

productiekosten
• Reductie in de transportkosten
• Geen kans op foutieve opstelling 

van pallets
• Verschil in maatvoeringen 

worden direct opgelost
• Ruimtebesparing op de werf

Voordelen ten opzichte van 
zagen op de bouw:
• Geen stofemissie, geen water en 

geen residu
• Geen problemen tijdens 

vorstperiodes
• Lagere slijtage- en 

onderhoudskosten
• Tijdwinst door kortere 

productieduur

Model DB 326

Knippen heeft vele voordelen ten 
opzichte van zagen.



product     innovatie

De DUST-BEST 326 knipt verticaal, dit heeft als groot voor-
deel dat de elementen met de elementensteller op de rol-
lenbaan gezet kunnen worden. Men hoeft niet te kantelen 
en ook het geknipte product kan eenvoudig met de ele-
mentensteller weer worden opgepakt.

Capaciteit
De DUST-BEST 326 kan alle kalkzandsteenelementen knip-
pen tot een max. maatvoering van 650 x 300 mm (H x B) 
en betonelementen tot een max. maatvoering van 650 x 
200 mm (H x B). De min. knipbreedte is 50 mm waardoor  
elementen van 60 mm breed zonder problemen kunnen 
worden geknipt.
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Transport
Door de grote kunststof 
zwenkwielen en een 
bokwiel is de DUST-BEST 
326 gemakkelijk met 
de hand verplaatsbaar. 
Voor het verplaatsen 
met de kraan of elemen-
tensteller is de DUST-
BEST 326 voorzien van 
een hijsoog.

TECHNISCHE GEGEVENS MODEL DUST-BEST 326

Afmetingen (l x b x h) 1460 x 1440 x 1250 mm

Werkhoogte rollenbaan 400 mm

Gewicht machine ca. 460 kg

Soort messen 4 x vierkant van gehard staal aan 4 zijden te 
gebruiken

Kniphoogte 650 mm

Knipbreedte 310 mm

Knipkracht 26 ton

Knipsnelheid <0,03 m/s

Inhoud hydrauliektank 5 Liter

Hydrauliekolie Minerale olieviscositeit 46 cST

Elektromotor 2,2 kW

400 V

3~50 Hz

Wandcontactdoos 5 polig 16 A incl. fasenwisselaar

Thermische beveiliging 400 V

5,3 A

Aansluitkabel 5 x 2,5 mm.(max. 10 mtr.) 
H07RN-F 

Geluidsniveau 85 dB (A) (belast)

Bediening werkplek Aan-uit schakelaarHijsoog Fasewender

Maatvoering  
met pre-stop


