
Tanga DX200
Een handige, lichte kracht- 

patser voor nauwkeurige  

demontage van raamkozijnen

Toepassingen van Tanga
Zaagsnede met de sponningaanslag

NIEUW
1700W,

70mm zaagdiepte,

lager gewicht



Snel, proper en nauwkeurig  
werken met Tanga DX200:
- Nauwkeurig verwijderen van het oude raamkozijn uit de omliggende muur

- Geen nabewerking nodig door stukadoor of schilder, herstel werken worden  
herleid tot een minimum

- Stof en vuil wordt door handige aansluiting op stofzuiger afgevoerd

- Snellere en goedkopere renovatie

- Kortere interventietijd bij de klant

- Meer comfort bij het werken

met
 Tanga DX200



zonder
 Tanga DX200



180°

70mm

De voordelen in één oogopslag

Zagen in hoeken van 
90° mogelijk   

Door het draaien van de bodemplaat 

kan men in hoeken zagen of langs het 

raamkozijn 



- 900 g

1700W

70mm

Lange levensduur
Licht lopende, stof verwijderende 

motor voor optimale bedrijfsveilig-

heid en lange levensduur  

Kleine compacte  
behuizing 

Dankzij het gereduceerd  

gewicht is deze machine  

handig te bedienen

Zaagdiepte
Unieke zaagdiepte van 

70 mm (blad 200mm) 

voor het nauwkeurig  

verwijderen van  

kozijnen



Wat is er nieuw?

Machine is 900 g  

lichter

Gewichtsreductie van 

5,4 kg naar 4,5 kg.  

Ideaal voor het werken 

boven uw hoofd

Functionele  

bodemplaat 

Dezelfde bodemplaat 

voor rechte zaags-

neden en zagen in 

hoeken

Snelspanmoer

Het sneller wisselen van 

het zaagblad is mogelijk, 

dankzij vernieuwde  

snelspanmoer (zonder 

schroeven) 

Ergonomie

Grote handgreep en 

kleine motor zorgen 

voor een goede gelei-

ding van de machine

Wisselen van  

bodemplaten

Dankzij het gebruik van 

kogellagers is de 

bodemplaat gemakkelijk 

om te draaien voor het 

gebruik in hoeken of op 

rechte oppervlaktes

Hoekvormig 

opzetstuk voor maxi-

male stofafzuiging

Opzetstuk om in 

hoeken te werken en zo 

stofvrij en extra veilig te 

zagen 

Hoogteverstelling

Voor het instellen van 

de zaaghoogte, is er 

een aparte hoogte 

regelplaat te bekomen 

als accessoire

Verbeterde 

snelspan- 

moer



“Voor ons is de nieuwe 
Tanga DX200 een  
krachtige en compacte 
machine voor dagelijks  
gebruik!“

 
 
 Jörn Mrohs, montageservice, rekord Fenster und Türen
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Dankzij schroefloze  
snelspanmoer:
− Snel wisselen van zaagblad 

− Snelspanmoer kan niet komen vast te zitten

− Geen verlies van bevestigingsschroeven,

− Positioneringsnokken voorkomen  
bovendien het vastklemmen van de  
opspanflens

Positionerings- 
nokken

Verbeterde 

snelspan- 

moer



 
Toepassingen van Tanga
Zaagsnede langs het raamkozijn

Rechte snede met een diepte 

van 60 mm (zaagblad 180mm)

Bodemplaat 180° draaien en 

hoekvormige stofafscherming 

plaatsen

Snede tot in de hoek

Met de hoogwaardige diamantschijf zijn zaagsneden in de omliggende muren, tegels of 
vensterbank mogelijk. De bodemplaat die 180° gedraaid kan worden maakt het daarnaast 
mogelijk om het raam door middel van zaagsneden in de hoeken in zijn geheel vrij te  
snijden. Verder kunnen bevestigingsklauwen van metaal die zich nog in de muren  
bevinden worden doorgezaagd. Met de optionele hoogteverstelling kan de positie van  
de snede voor nieuw te plaatsen, dikkere ramen exact worden ingesteld.



 
Toepassingen van Tanga
Zaagsnede langs het raamkozijn

Toepassingen van Tanga
Zaagsnede in houten kozijnen
Het zaagblad met 24 tanden is net zo scherp als een met 12 tanden, maar gaat wel langer 
mee. Door de snede in het houten kozijn kan het raam snel worden verwijderd. Voor 
aluminium of kunststof kozijnen is er eveneens geschikt zaagblad verkrijgbaar. Indien de 
machine onder een kleine hoek wordt geplaatst, kunnen ook kozijnen dikker dan 70mm 
worden uitgezaagd.

Rechte snede tot een  

kozijndikte van 70mm 

(zaagblad 200mm)

Tip: Iets schuin houden om 

krassen te vermijden

Schuine snede bij een kozijn-

dikte van meer dan 70mm



 
Toepassingen van Tanga
Zaagsnede met de sponningaanslag

Machine tegen de muur  

plaatsen en zo een zaagsnede 

in houten kozijn maken

Machine tegen uw raam 

houden en zo een zaagsnede 

in muurwerk maken

Smalle sponningaanslag  

voor maximale lengte van  

de zaagsnede 

Als het kozijn zo is geplaatst dat dit gelijk loopt met de muur, kan de snede met de  
optionele sponningaanslag op de juiste plek worden gemaakt. Door het plaatsen van  
de machine tegen de muur kan u rechstreeks in het houten kozijn gaan inzagen of u kan 
ook de machine tegen het raam plaatsen en zo in het muurwerk zagen.



 

Fabrikant:
Lamello AG
Verbindungstechnik
info@lamello.com
www.lamello.com

Verdeling:
Lamello Belgium N.V. 
Verbindingstechniek 
info@lamello.be 
www.lamello.be 
www.lamello.nl A
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Art.nr. 132530

Art.nr. 132531

Art.nr. 132532

Art.nr. 132330

Art.nr. 132332

Art.nr. 132331

Art.nr. 121564

Art.nr. 121565

Freesmachine Tanga DX200 ...................Art.nr. 111570D 
Diamantschijf Ø 180mm, hoekvormige stofafscherming, 
gereedschapsset, in systainer

Freesmachine Tanga DX200  
met sponningaanslag ........................... Art.nr. 111570F 
Diamantschijf Ø 180mm, sponningaanslag, hoekvormige 
stofafscherming, gereedschapsset, in systainer,  
zaagblad 24 T (Hout)

Diamantschijf, Ø 180mm ....................... Art.nr. 132530 
voor een zaagdiepte tot 60 mm. Voor het zagen in beton, 
baksteen, gips of tegels. Met zeer hoge zaagprestaties

Diamantschijf, Ø 200mm ....................... Art.nr. 132531 
voor een zaagdiepte tot 70 mm. Voor het zagen in beton, 
baksteen, gips of tegels.

Diamantschijf, Ø 200mm 
voor kunststof.............................................. Art.nr. 132532 
voor een zaagdiepte tot 70mm. Voor het zagen  
in kunststof kozijnen met stalen frame als versterking. 

Zaagblad, Z12, Ø 200mm ..........................Art.nr. 132330 
voor een zaagdiepte tot 70 mm. Voor het zagen in houten 
kozijnen.

Zaagblad, Z24, Ø 200mm ..........................Art.nr. 132331 
voor een zaagdiepte tot 70 mm. Voor het zagen in houten 
kozijnen. Zeer hoge zaagprestaties en langere levensduur 
met 24 tanden

Zaagblad, Z32, Ø 200mm ..........................Art.nr. 132332 
voor een zaagdiepte tot 70 mm. Voor het zagen in  
aluminium kozijnen. 

 

Sponningaanslag 0 tot 50 mm ................ Art.nr. 121564 
Sponningaanslag voor het plaatsen in de sponning in plaats 
van in de dag of op het kozijnoppervlak. Ideaal voor plekken 
waar de muur en het kozijn op dezelfde hoogte liggen.

Hoogteverstelling 0 tot 50 mm ............... Art.nr. 121565 
Hoogteverstelling om de zaaghoogte per toepassing  
in te stellen.

Verbeterde 

snelspan- 

moer

Verbeterde 

snelspan- 

moer




