NYHET!

LX450 serien

Framdrivning av såghuvud

Sågramen

LX450 är ett stationärt sågverk

Steglös elektrisk matning av såghuvud. LX450 är utrustad med "Super Hydraulic"
Elektrisk höjdinställning

Stocklyftare

Såghuvudet manövreras upp/ner

Den hydraulisk stocklyftaren lyfter

med elektrisk höjdinställning.

enkelt upp även de grova stockarna.

Datamåttställare är standardutrustning.
Stockroterare
Bandstyrning

Den hydrauliska kedjeroteraren vänder

Den rörliga bandstyrningen regleras

enkelt både klena och grova stockar.

med en brytare från manöverpanelen.

Den kan även köras fram och tillbaka.

Smörjning av sågblad

Stockriktare 1

LX450 använder vatten för att hålla

Den hydrauliska stockriktaren lyfter upp

sågbladet rent från spån / kåda.

stocken i smaländan av stocken så att

Virkesdimensioner

den blir centrerad för maximalt utbyte.

Du kan såga stockar på 91 cm
Maximalt fullbreddskär 86 cm.
Såglängd standard. 6,1 m

"Hold Down" Klamp som tillval

Hydraulisk bandspänning
Hydraulisk bandspänning är en bra

Stockriktare 2

standardutrustning som gör att ni alltid Den andra stockriktaren har drift fram
har en korrekt och exakt bandspänning och back så att det går att flytta stocken
i längled, eller köra den av sågramen.
Barkfräs

Motor
Elektrisk - 15 kW
Elektrisk - 18,5 kW

Barkfräs är en liten klinga som går före
och rensar sågspåret, så att ni alltid går Klampanordning

Instruktioner / upplärning

in i rent virke med sågbladet.

Den hydrauliska klampanordningen

Svensk instruktionsbok medföljer

Det förlänger sågtiden per slipning.

regleras upp och ner, och ut och in

Genomgång av sågverket och

för att klämma fast stocken på ramen.

praktisk instruktion i sågning utförs
i samband med leverans av sågverket.

Sidoanhåll
Mycket kraftiga sidoanhåll som rör sig
Stationärt sågverk

upp/ner. De håller sig vinkelrätt bra.

LX450 är ett stationärt sågverk

Mycket enkla att justera.

Ingår i nedanstående paketpris!
10 st Sågblad
1 st Vändhake

LX450 med "Super Hydraulic"
LX450MEH20SAHS3, 15 kW elektrisk motor
361.000:LX450MEH25SAHS3, 18,5 kW elektrisk motor
366.300:521497, Barkfräs, liten klinga som rensar sågspåret
12.600:519368, Board Removal System, Plankretur
5.300:SW-10 måttställare

Nya X-Frame Såghuvudet

Vändhake

2018-07-01
Priserna baseras på 1 Euro = 10,40SEK
Alla priser fritt Storvik, moms och frakt tillkommer.

LX450 serien

Barkfräs som tillval

MaxFlex sågblad

För effektiv sågning
och lång livslängd
38x1,14 mm 3000:38x1,27 mm 3300:För 1 kart. med 10 st sågblad

TILLVAL
26.800:-

Utnyttja vår slipservice

eller köp till slip och skränkutrustning

För mera information, gå till www.mekwood.se och www.woodmizer.se

