
* Med mjukstart (YD-start)

Du kan såga timmer med 70 cm diam.

mot sidoanhållen.

anordningarna sörjer för en säker

fastspänning av timmerstocken

Såghuvudet skjuts framåt för hand

Sågverket har en vattendunk för att

Manuell hantering av timmer, 

LT15  Start

Bandstyrning

5,4 meter såglängd

ger bra stöd åt stocken under skär.

I PRISET INGÅR:

Det levereras med  sidoanhåll som

Maximalt fullbreddskär 64 cm

Längd på sågblad, 401 cm = Stort såghuvud

Framdrivning av såghuvud

6 st justerbara sidoanhåll

Såghuvudet vevas upp och ner.

Hantering av timmer

Den rörliga bandstyrningen regleras

Manuell höjdinställning

1 st sågbladmed ett handtag från manöverplatsen.

1 st topplyft

                       2022-11-01

3 st stockspännare

  samt Svensk instruktionsbok

  medföljer leveransen.

sågutbyte.

Stockriktare

  Monteringsanvisning på DVD,

  Instruktioner / upplärning

      Alla priser fritt Storvik exklusive moms och frakt.

Komplettera bara med extra ramsektioner vid behov

STANDARD UTRUSTNING

 HYDRAULISK BANDSPÄNNING!

7 st stockhyllor

Maximal skärhöjd 66 cm

Stockriktaren lyfter upp stocken

Smörjning av sågblad

De flytt och justerbara klamp-

använd Wood-mizer timmerhake.

Stockklamp

Vattensmörjning

Bensin  -  14 hk

12 st ställbara fötter

och dras eller skjuts med tillbaka. Sågbänken

Sidoanhåll

hålla sågbladet rent från spån / kåda.

  Motor

Virkesdimensioner

den blir centrerad för maximalt

Elektrisk - 7,5 kW *

  Obegränsad support via telefon

  och e-mail.

i smaländan av stocken så att

 2.600:-       1400:- Som tillval: 6.400:-                          6.400:-                         28.000:- 
    Sågblad  MaxFlex  10 st      -      Vändhake  -   Elektrisk höjdinställning    -    Extra sågram 1,95 m       -       Trailerpaket 

Komplettera med 

7,5 kW Elmotor 

  58.000:-  
14 hk Bensinmotor                   

78.000:- 
 

Bensinmotor är Beställningsvara 

SVERIGES  
mest sålda 

Bandsågverk! 
2 år Garanti 

60 dagar öppet köp 
eller pengarna tillbaka 

om du inte är nöjd. 



LT15 Start
Marknadens mest beprövade sågverk!    Sålt i Sverige sedan 1991!

LT15 Start packad och klar för leverans

Wood-Mizer är den enda tillverkaren

som har egen tillverkning av sågblad.

MaxFlex 2.600:- 

För mera information om professionell slipning av sågblad. www.mekwood.se 

KÖP TILL TRAILERPAKET! 
Priset på trailerpaketet är utan belysning, ej registrerbart. 

 Lastramper  är tillval.  Pris: 2.200:-  + moms 

Trailerpaket 
Pris: 

28.000:-  + moms 


