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Trädagars 30 augus  - 1 september! 

 

B 
Porto betalt 



Välkommen till Trädagars  
30 augusti - 1 september  

kl 8,00 - 17,00 
hos Sågspecialisten 

Striebig väggsåg 
För plast,  

aluminium och trä! 
Tar mindre plats, 

lättarbetad och med 
ett bra resultat! Finns 

i många olika  
storlekar och mo-

deller! 

Mafell handmaskiner - tysk kvalitet! 
På Trädagars finns Oliver från Mafell 
och demar allt från små handmaskiner 
till stora timmermaskiner. 
Du som besöker oss är med på utlott-
ning av 1 st Mafell skruvdragare 

Altendorfs justersåg  
F45 - Hand Guard 

Ett säkerhetssystem be-
stående av kameror som 
reagerar när dina händer 
är i fara för sågklingan. 
Sågklingan körs ned i 

bordet och dina händer 
är hela! 

En säker arbetsmiljö!  

I vår  utställningshall kommer det som alltid finnas många av de maskiner 
som vi representerar på den svenska marknaden. Naturligtvis är de i drift 
och vi ser fram emot att visa dem för er! 



Hebrock kantlist 
 

Nyhet hos  
Sågspecialisten! 

Kvalitetsmaskin som är 
liten och smidig! 

Weinig hyvel 
Profimat 50 

 
Tillförlitlig, snabb och  

flexibel 

Dimter 
Optimrings-
kapsåg 
S50+ 
Modulär, 
flexibel och 
med hög  
användar-
vänlighet! 

Kündig kantputs 
Uniq 
 
Tiltbart bord och 
hörnavrundning. 

Mobylift  
Vakuumlyft 
 
Mobil vakuumlyft för 
skivor upp till 120 kg 

Raimann lamellsåg 
UniRip 310 
 
Lamellsåg som är  
säker, , enkel och snabb 
justering av klingor 



 
Sågspecialisten är ett företag som ligger på Haga Industriområde i  

Jönköping. Företaget är familjeägt och har funnits sedan 1994.  
Det är 10 personer som arbetar på kontoret, försäljning och service. 

 Vi säljer och har service på maskiner tillverkade i  Tyskland, Schweiz 
och Österrike. Vår marknad är hela Sverige.  

 
                       www.sagspecialisten.se          036-39 66 90 

Ni hittar oss också i monter B05:60 
på Trä och Teknik i Göteborg 

30 augusti - 2 september 
 

Här visar vi större maskiner och maskinlinjer! 

Weinig hyvel Cube + 
Enkel maskin för fyrsidig planhyvling. 

Dimter Optimeringskapsåg OptiCut 450 tillsammans med  
Luxscan scanner Easyscan. 

Höcker utsug 
och 

Mobylift vakuumlyft 


