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HALVAUTOMATISK
B A N D S Å G

HYDRAULISK BANDSÅG
MED STYRNING

MASKINBESKRIVNING:
•	Möjlighet till vridning av bågen för gerade kap upp 

till 60° vänster och 45° höger med snabblåsning.
•	Hydrauliskt skruvstycke med snabbinställning som 

även kan justeras i sidled till valfri position.
•	Hydraulisk cylinder för bågens rörelse med möjli-

ghet till inställning av sänkningshastigheten.
•	 Transmission 1:40 i oljebad..
•	 Växellådsmotor i vertikal position för kompaktare 

maskin.
•	 Kullagrad balansaxel för sågbågen.
•	Dubbla balansfjädrar för sågbågen.
•	 PLC speciellt utformad för hel- och halvauto-

matiska bandsågar för körning, inställning samt 
felsökning.

•	 Kontrollpanel med tryckknappar för funktionspa-
rametrar digital display och huvudbrytare med hål 
för låsning.

•	 Effektiv och säker hydraulenhet.
•	Hydraulolja för hydraulenheten.
•	Manometer för kontroll av arbetstrycket i hydraul-

systemet.
•	 Fotpedal för automatisk körning.
•	Nödstopp på stativet.
•	 Säkerhetsbrytare för sågbladsmatningen i 

draghandtaget.
•	 Linjär potentiometer för styrning av bågens posi-

tion.
•	 Kylvätskesmörjning för sågbladet med elektrisk 

pump.
•	 Kylvätsketank med löstagbar pump för möjlighet 

till rengöring av tanken.
•	 Skydd över sågbladet på den del som inte sågar i 

materialet.
•	 Säkerhetsbrytare i luckan över sågbladet och 

löphjulen.
•	 Elektrisk säkerhetsbrytare för stopp vid sågblad-

sbrott.
•	 Fjäderstyrd sågbladsspänning.
•	 Justerbara sågbladsstyrningar beroende på mate-

rialstorlek.
•	 Längdstopp med graderad skala.
•	 Bandsågblad.
•	 Stort svetsat stativ utformat för enkel förflyttning 

av maskinen med handtruck.
•	 Spolhandtag för rengöring av maskinen.
•	 Instruktionsbok för körning och underhåll.
•	 Verktygsset för underhåll.

EXTRA TILLBEHÖR:
•	 Rullbanor för inmatning eller utmatning.
•	 Vertikal hydraulisk spännback.
•	 Regulator för spänntryck.
•	 Kylvätska.
•	 Bimetall sågblad.
•	 Spåntransportör.


