LT20B serien
UTRUSTAD MED
HYDRAULISK
BANDSPÄNNING!

Egenskaper och fördelar
Virkesdimensioner
Du kan såga timmer med 80 cm diam.
Maximalt fullbreddskär 64 cm.
Maximal skärhöjd 75 cm
Sågbänken

Motor

Såglängd standard. 6,8 m

Elektrisk - 11 kW
Lastramper

Bensin - 25 hk

Extra sågramförlängning

Lastramper finns för att rulla upp

Diesel

2,0 meter, förläng till valfri längd

stockarna på sågverket.
Ett rullbord är ett annat alternativ.

Framdrivning av såghuvud

- 22 hk

Övriga specifikationer
LT20B är ett stationärt sågverk.

Steglös elektrisk matning av såghuvud.

Stockvändare

Om ni vill ha ett mobilt sågverk, titta

Vändhake används för att enkelt

på ett LT20 med stora sågramen.

vända klena och grova stockar.

Elektrisk höjdinställning
Såghuvudet manövreras upp/ner

Instruktioner / upplärning

med elektrisk höjdinställning.

Stockriktare

Monteringsanvisning och Svensk

Datamåttställare som standard!

Den manuella stockriktaren lyfter upp

instruktionsbok medföljer leveransen!

stocken i smaländan av stocken så att
den blir centrerad för maximalt utbyte.

Manuell timmerhantering
Vändning, riktning och fastklämning

Praktisk instruktion i sågning kan vi
leverera på plats i Storvik

Utförs manuellt med vändhake.

om ni så önskar.
Klampanordning
Manuell klampanodningen som är enkel

Ingår i leverans

Bandstyrning

att regleras upp och ner, och ut och in

I leveransen ingår:

Den rörliga bandstyrningen regleras

för att klämma fast stocken på ramen.

11 st Sågblad

elektriskt från manöverpanelen.

1 st Vändhake

Smörjning av sågblad
Sågverket har en vattendunk för att
hålla sågbladet rent från spån / kåda.
Stationärt sågverk
LT20B är ett stationärt sågverk.
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KAMPANJPRIS PÅ LT20B MED MANUELL TIMMERHANTERING!
LT20B3E15SMH
11 kW elektrisk motor, stationärt utförande
130.000:LT20B3G25SMH
25 hk bensinmotor,stationärt utförande
157.000:LT20B3D22SMH
22 hk dieselmotor,stationärt utförande
178.000:101061
Extra sågramsektion, 2,0 meter
9.500:098699
Barkfräs, liten klinga som rensar sågspåret. AC
9.500:098700
Barkfräs, liten klinga som rensar sågspåret. DC
10.200:-

10,20 €

NYHET! DATAMÅTTSTÄLLARE som standard på alla LT20B!

Alla priser fritt Storvik exklusive moms och frakt.

BARKFRÄS Kan monteras som Tillbehör på LT20B!

LT20B serien

FAST MANÖVERPANEL!
Som tillval, pris från: 47.600:- + moms
LT20B packad för transport, kompakt!

HYDRAULISK BANDSPÄNNING ÄR STANDARDUTRUSTNING PÅ LT20B

26.800:-

