Stocksåg från Forestor Pilous modell CTR 550 Hobby

Bandsåg konstruerad för sågning av stockar upp till 55 cm i diameter. Den idealiska sågen för familjejordbruket,
snickeriet eller skogsägaren som vill förädla sitt eget virke.
- Mycket enkel service av maskinen
- Samma sågblad sågar alla typer av trä.
- Maximal precision av snittet precis som professionella sågar
- Du kan börja med stocksågning direkt utan tidigare erfarenhet.
- Låg ineffekt av maskinen håller driftskostnaden låg och endast 16 Amp säkring krävs

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)
Förlängningsssektioner
Max såglängd
Minsta såglängd
Sågmotoreffekt
Matningsmotor (höjdinställning)
Matningsmotor (framåt / bakåt)

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

550
400
465
20
200
3,6
2,25
0,9
4
Manuell
Manuell

Max matningshastighet

m/min Manuell

Diameter på bandhjul
Längd på sågblad
Bredd på sågblad
Tjocklek på sågblad
Bredd på snitt
Hastighet på sågblad
Bredd
Höjd (max)
Längd (2 sektioner)
Vikt
Vikt på förlängningssektion

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

400
3110
27-34
0,9
1,5-2,0
15
1560
1600
4500
250
78

Standardutrustning:
Sågmotor 4,0 kW (16 A)
Manuell höjdinställning, vev
● Manuell matning av sågenheten
● Justerbar sågbädd, sågbar längd 3,6 m
● Kylvätskeutrustning (av/på manuellt)

Stocklåsning, 3 st
Avrullningsstopp, vinkelanhåll, 3st
● Instruktionsbok
● CE utförande

●

●

●

●
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PRIS (SEK, exkl moms)
CTR 550

43 900 :-

CTR 550 E
Steglös elektrisk matning i längdsled

54 700 :-

Extra utrustning:
Förlängningssektion 2,25 m,
st
4 500 :inkl 1 st stocklåsning.
Sågbar längd vid en extra sektion = 5,85 m / 8,10 vid 2 osv.

Extra stocklåsning, komplett
(i grundutförande ingår 3 st)
Endast stocklåsningsarm

st

1 400 :-

st

300 :-

Stocklåsning, för snabb, säker
och låg fastlåsning. Bra komplement
till standard låsningen. Används på
samma stång som standard låsning

st

1 400 :-

Stockkrok
Bra hjälp för att rotera större stockar
på bädden

1 000 :-

Auto start/stopp av kylvätskan
1 800 :Magnetventil öppnar flödet vid motorstart
(som standard öppnar/stängs flödet med kran

Manometer för att avläsa bladspänning
Som standard spänner man bladet till
anvisat mekaniskt läge, med manometer
fås ett mer exakt värde

2 100 :-

Sågblad, Stelit X-cut (3110x35x0,9) 5 st
2 655 :Var tredje tand har pålödd tandspets av stelit
detta ger ett blad som håller skärpan lång tid mellan slipning
Tanddelning är 22 mm

Smörjfett för underhåll MOGUL LV 400 g.
Fettspruta till ovan
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Bladstyrning av hårdmetall, plattor över och under och bakom
sågbladet på båda sidor av sågsnittet. Den högra styrningen är
flyttbar för att ligga nära stocken under sågning.

Sågenheten är färdigmonterad från fabrik.
Gjutna såghjul i aluminium med nersvarvat spår. Där i ligger V-rem
gummi/textil som sågbladet löper på för optimal kontakt
Sågenheten och skyddsluckan är lackad stålplåt
Bandspänningens slid är gjuten i stål och borgar för hög nogrannhet
och lång livslängd.

Sågen har "ramverk" av elförzinkade stålprofiler. De kraftiga
tvärgående stockbordbalkarna är "kantpressade" av 6,35 mm stål.
De längsgående balkarna är formpressade av 4 mm stålplåt. Varje
tvärbalk har stabila, i höjdled justerbara ben, med M20 gängor och
stora fotplattor. Delarna skruvas ihop till bäddsektioner med 2,25 m
längd. 3 st vinkelanhåll (röd på bild) inkl stocklåsning ingår i standard
längd ( 4,5 m sågbädd).

Leveransvillkor: Fritt Linköping.
Garanti: Materialgaranti gäller 1 år efter leverans.
Betalningsvillkor: 90 % före leverans, 10 % efter leverans.
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