2 år garanti

LT15 WIDE
Egenskaper och fördelar

serien

60 dagar öppet köp
eller pengarna tillbaka
om du inte är nöjd.

Elektrisk motor
11 kW
82.900:Bensinmotor
25 hk
114.900:Moms och frakt tillkommer.

90 CM BREDA SKÄR
Virkesdimensioner
Du kan såga timmer över 100 cm diam.
Maximalt fullbreddskär 90 cm.
Maximal skärhöjd
Längd sågblad, 447 cm
Såglängd standard. 5,4 m

Sågbänken

Extra sågramsektion. 1,95 m

Motor
Sidoanhåll

Kan förlängas till den längd ni önskar.
Framdrivning av såghuvud

Det levereras med två sidoanhåll

Elektrisk - 11 kW

på varje sågramssektion, totalt 6 st.

Bensin - 25 hk

Det ger många valmöjligheter.

Såghuvudet drivs framåt med en vev.

Övriga specifikationer

När ni skall ha tillbaka såguvudet så

Stockklamp

Transport och leverans på en lång

kan ni antingen veva tillbaka eller ta tag
i veven och dra tillbaka såhuvudet, det

De flytt och justerbara klamp-

pall gör att den enkelt kan skickas

anordningarna sörjer för en säker

med lastbil eller hämta av er med

frikopplar då drivningen och rullar lätt.

fastspänning av timmerstocken

en vanlig släpvagn eller lätt lastbil.

3 st ingår i standardleveransen.
Elektrisk höjdinställning

Vikt komplett leverans:

Såghuvudet manövreras enkelt upp/ner

Stockriktare

med en elektrisk höjdinställning.

Stockriktaren lyfter upp stocken

(kompett sågverk med 5,4m sågram)

i smaländan av stocken så att

Sågverket kan transporteras ihopsatt

Hantering av timmer

den blir centrerad för maximalt

på en släpvagn eller en lätt lastbil.

Manuell hantering av timmer,

sågutbyte.

använd Wood-mizer timmerhake.

Upplärning
TILLVAL - EXTRAUTRUSTNING

Bandstyrning

Monteringsanvisning på DVD,
samt Svensk instruktionsbok

Den rörliga bandstyrningen regleras

Datamåttställare!

medföljer leveransen.

med ett handtag från manöverplatsen.

LT15 kan levereras med SW-10

Obegränsad support via telefon och

datamåttställare som tillval.

e-mail ingår i leveransen.

Smörjning av sågblad

Elektrisk matning - framdrivning

Sågverket har en vattendunk för att

LT15 kan levereras med steglös

INGÅR I LEVERANSEN

hålla sågbladet rent från spån / kåda.

elektrisk matning som tillval.

11 st sågblad och 1 st vändhake ingår.

Barkfräs!

I övrigt är sågverket komplett med all

Barkfräs finns tillgängligt på LT15.

utrustning för att såga 5,4 m stockar.
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(Liten klinga som rensar sågspåret)

Angivna priser kan ändras när som helst utan särskilt meddelande.

STANDARD UTRUSTAD MED
HYDRAULISK BANDSPÄNNING!

priser fritt Storvik exklusive moms och frakt.

LT15 WIDE serien

Barkfräs AC

0:-

Datamåttställare SW-10 7.500:Elektrisk matning AC
14.200:Elektrisk matning DC
15.900:Barkfräs AC
9.900:Barkfräs DC
11.800:-

5.400:-

1,95 m

Extra sågramsektion med 1 st stockklamp

26.800:Eller köp som tillval
Slip & Skränkutrustning
med CBN-slipskiva och skränkmaskin
som mäter med indikatorklocka, det gör
att ni sköter era sågblad med hög
kvalitet och mycket bra sågresultat.

