Stocksåg från Forestor Pilous modell CTR 1000 H60
i huvudsaklig överensstämmelse med bifogat prospekt samt med följande tekniska data:

Tekniska data:
Max stockdiameter
Max avstånd mellan bladstyrningar
Sågbygelns vertikala rörelse
Minsta avstånd från blad till sågbädd
Avstånd från blad till bygel
Max såglängd (standard version)
Förlängningsssektion
Max såglängd
Minsta såglängd
Sågmotoreffekt
Matningsmotor (höjdinställning)
Matningsmotor (framåt / bakåt)

mm
mm
mm
mm
mm
m
m
m
m
kW
kW
kW

1000
920
900
30
365
7,5
3
13,5
1,2
22
0,55
3

Max matningshastighet

m/min 35

Diameter på bandhjul
Längd på sågblad
Bredd på sågblad
Tjocklek på sågblad
Bredd på snitt
Hastighet på sågblad
Bredd (min/max)
Höjd (max)
Längd
Vikt
Vikt på förlängningssektion (3m)

mm
mm
mm
mm
mm
m/s
mm
mm
mm
kg
kg

720
5960
50-60
0,9-1,3
1,5-2,5
32
2500/2920
2550
8700
2800
420

Standardutrustning:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Sågmotor 22 kW med elektronisk mjukstart
Elektrisk matning av sågenheten, steglös
Fullt justerbara såghjul med utbytbara slitbanor
Fullt justerbar sågbädd, sågbar längd 7,5 m
Förberedd för spånsug
Hydrauliska stockfastspännare (2 st)
Hydrauliska bakåtrullningsstopp (5 st)
Hydraulisk stockvändare (indragbar 1 st)
Hydraulisk stockhöjdsjusterare (1 st)

●
●
●
●
●
●
●
●

Hydraulisk stockhöjdsjusterare med matning (1 st)
Elektroniskt flyttbar bladstyrning
Hydraulisk sågbladsspännare
LG Automat, automatisk inställning av såghöjd
Ampere mätare
Kylvätskeutrustning, automatisk start och stopp
Undre bladstyrning med hårdmetallplatta
Instruktionsbok
CE utförande

PRIS (SEK, exkl moms)
CTR 1000 H60

398 200 :-

Extra utrustning:
Förlängningssektion 3 m
(inkl 1 st bakåtrullningsstopp)
Hydraulisk stockvändare, kedja
Hydraulisk stockladdare, dubbelarm, 2 st
Extra stockladdare, hydraulisk
Extra stockfastspännare, hydraulisk
Extra stockvändare, hydraul. (indragbar)
Extra stockhöjdsjusterare, hydraulisk
Extra stockhöjdsjusterare matning, hydr.
Brädavtagare
Hydraulisk brädmottagare (till ovan)

30 150

:-

Kylvätskepump

3 750 :-

(kyler även undersida av sågblad, auto. start/stopp)

30 300 :15 300 :7 600 :8 500 :18 350 :10 300 :17 750 :3 750 :10 150 :-

Försnittssåg med hårdmetallständer
(1,1 kW 250x5 mm)
XP 1000, Bandtransportör
(2 hastigheter 20 och 40 m/min
XPF 1000, Bandtransportör
(steglös hastighet 0-50 m/min)
X 1000, Transportör, rullar

16 700 :42 400 :46 200 :27 750 :-
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