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BKW – bandklyvsågar

Den flexibla sågen där högsta kapacitet skapar 

maximalt resursutnyttjande



4 Bandstyrning

Undre och övre bandledare av isolit, vilka 

är lätt utbytbara utan efterjustering. Den 

övre bandstyrningen är inställbar i höjdled 

för bästa styrning av olika virkeshöjder. 

Automatisk bandövervakning (option).

 BKW i Singleutförande

För att skapa maximal kostnads-

effektivitet, beroende på kapacitetsbehov, 

kan man välja BKW i både Single- och 

Twin-utförande. (BKW Single kan, även i 

efterhand, uppgraderas till en BKW Twin).
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BKW – för högsta kapacitet

120 m/min i matningshastighet, minsta tänkbara sågsnitt, perfekt 

måttnoggrannnhet, snabba måttinställningar och säker matnings-

funktion ger BKW Single och BKW Twin ett högt utbyte och hög 

produktivitet. Vårt fokus på driftsäkerhet och en servicevänlig 

konstruktion ger er den tillförlitlighet ni önskar.

 Manöverpulpet

Alla sågenhetens elektriska funktioner 

kan styras från en fristående manöver-

pulpet, vilken kan placeras på valfri plats.

Levereras med PLC för programmering av 

30 olika sågdimensioner.
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BKW – bandklyvsåg

• matningshastighet upp till 120 m/min

• elektronisk matning

• stativ och pelare av gjutgods

• motordriven tiltning av övre såghjulet

• frånklyv och mittklyv 

• motordriven bandspänning

Tekniska data

Matningshastighet 10-120 m/min

Max avstånd fast sågblad - anslagsvalsar 250 mm

Max avstånd sågblad - fjädrande valsar 250 mm

Min avstånd fast - rörligt sågblad 10 mm (BKW Twin)

Största snitthöjd 300 mm

Såghjul diameter 1250 mm

Såghjul, bredd 150 mm

Sågbladsdimension 7 805 x 155 x 1,07 mm

 Frekvensstyrd matning

Sex drivna och individuellt pneumatiskt 

fjädrande matarvalsar garanterar en 

effektiv matning och styrning av virket. 

Matarvalslådorna är justerbara i mat-

ningsriktningen för bästa snittnoggrann-

het. Kan erhållas med manuell tiltning 

0-45° (option)
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• höjdjusterbara bandledningsklossar 

 av isolit

• effektiv band- och hjulrensning

• Single eller Twin – båda finns med

 landsida till höger eller vänster


