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SHV motoriseret rondelskærere IDK 3,5
med hydraulisk tilspænding

BEKA-MAK BMSO 230 horisontal båndsave
Fuldautomatiske. Saver i 90 grader         

Gearingsbåndsaven er en robust båndsav, som er bygget efter de bedste principper med Støbejerns savbue, 
der bevirker lang levetid for båndsavklinger ingen vibrationer under savning. 
Båndsavene saver fra 0 grader op til 60 grader og 45 grader til venstre, så det er muligt at save alle opgaver 
på denne sav.

Båndsavene er opbygget med kvalitets komponenter som Siemens el-komponenter og Rex Roth hydraulik 
komponenter samt med hårdmetals båndsavsføringer, for absolut højeste nøjagtighed. 
Leveres komplet med kølevandsanlæg med filter.

BMSO fuldautomatisk båndsav, komplet med automatisk fremføring, afkortning, løft af savebuen, fremførsel 
af materiale, clamping af skruestrik og oversavning ect. 

Maskiner har 2 båndhastigheder som standard.

Ekstra udstyr:
• 3 meter rullebaner
• Minimal smøring
• Inverter - trinløs båndhastighed 

Standard udstyr:
• Kontrol Panel
• 1,2 meter rullebane
• Indstilling af tilbagegang savbue
• Hydromekanisk båndstramnning
• Materiale længdestop elektrisk
• Mekanisk top clamping
• Kølevandspumpe
• Savbåndsbørste
• 27 mm båndsavblad
• Rullebane 1500 mm
• Nødstop
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Savbåndsbørste Højde indstilling af savbue Minimal smøring

Hydromekanisk båndstramning Inverter

 

 

 

 

 

 

Skære Rund mm 230
kapacitet  Fladjern mm 240x230
0 Firkant mm 230
Skære Rund mm -
kapacitet Fladjern mm -
-45 Firkant mm -

Skære Rund mm -
kapacitet Fladjern mm -
45 Firkant mm -

Skære Rund mm -

kapacitet Fladjern mm -

60 Firkant mm -
Hovedmotor:  kW 1,0-1,3
Hydraulikpumpe:  kW 0,37
Kølepumpe:  kW 0,12
Fremføring:  kW 0,25
Skærehastighed:  m/min 35-70
Båndsavklinge:  mm 2730x27x0,9
Arbejdshøjde:  mm 590
Længde:  mm 1700
Bredde:  mm 800
Højde:  mm 1500
Vægt:  kg 530
Spænding:  3 x 400 eller 3 x 230 volt. 
  50 Hz mod merpris

MODEL: BMSO 230


