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I EU SKER STORA FÖRÄNDRINGAR.

DIESELMOTOR ÄR FÖR TLLFÄLLET

INTE TILLGÄNGLIG PÅ LT70.

BMP-PLCBN Slip och skränkutrustning med CBN-slipskiva
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den blir centrerad för maximalt utbyte.

LT70 serien

  praktisk instruktion i sågning utförs

  Instruktioner / upplärning

Stockriktare

WIDE Wide Såghuvud, 86 cm fullbredd, Tillägg stationär såg

  Elektrisk - 18,5 kW

  Diesel    -  42 hk

Såghuvudet manövreras upp/ner Den hydrauliska stockroteraren vänder

Stocklyftare, stockroterare, sidoanhåll,

  Övriga specifikationer

Den hydraulisk stocklyftaren lyfter

enkelt upp även de grova stockarna.

Den hydrauliska stockriktaren lyfter upp

med elektrisk höjdinställning.

  i samband med leverans av sågverket.

stockriktare och klampanordning är

alla hydrauliska, inga tunga lyft mera!

Hydraulisk timmerhantering

  Ingår i nedanstående paketpris!

Datamåttställare är standardutrustning.

Den rörliga bandstyrningen regleras

Bandstyrning

LT70ME25SAH3-4
PÅ GRUND AV NYA UTSLÄPPSKRAV

LT70ME25SAH3

Barkfräs ,liten klinga som går före och rensar sågspåret100915           Elsåg

Stockroterare

  LT70 kan levereras i antingen mobilt

enkelt både klena och grova stockar.

  eller stationärt utförande, det är era

stocken i smaländan av stocken så att

  Svensk instruktionsbok medföljer

  Genomgång av sågverket och 

Maximal skärhöjd 89 cm

Såglängd standard. 6,1 m

Extra sågramförlängning:

Sågbänken

0,5 * 1,8 * 3,6 * 7,2 m

WIDE  = 105 cm diam. timmer, 86 cm fullbreddskär.

Stocklyftare

  Motor

  personliga behov som styr detta!

  LubeMizer, pulsbandsmörjning

Virkesdimensioner

Du kan såga timmer med 95 cm diam.

Maximalt fullbreddskär 75 cm.

Framdrivning av såghuvud

Elektrisk höjdinställning

för att klämma fast stocken på ramen.

Den hydrauliska klampanordningen

Steglös elektrisk matning av såghuvud.

Klampanordning

  Plankretur, drar tillbaka sågat virke

LT70 MED HYDRAULISK TIMMERHANTERING!

11 st sågblad, 1 st vändhake.

18,5 kW elektrisk motor, stationärt utförande

  Kort extra bänk baktill på sågramen

regleras upp och ner, och ut och in

  AutoClutch, knappstart av motor

Sågverket har en vattendunk för att

hålla sågbladet rent från spån / kåda.

ACCUSET 2 Datamåttställare.

med en brytare från manöverpanelen.

Smörjning av sågblad

DIESELSÅGVERK?
18,5 kW elektrisk motor, mobilt utförande 

TILLVAL 
26.800:- 

  KÖP TILL SLIP & SKRÄNKUTRUSTNING 

Ni kan även 
använda vår 
SLIPSERVICE 
     Datamåttställare är standard utrustning,     



Remote

Control

Förlängningsram manuell   -   Förlängningsram hydraulisk

 11 st sågblad & Vändhake

Accuset 2 på alla LT70 Barkfräs som tillval Ingår i sågverksleveransen

LT70 serien


