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SHV motoriseret rondelskærere IDK 3,5
med hydraulisk tilspænding

BEKA-MAK BMSO 320 LH NC horisontal båndsave
Hydraulisk fremføring. Saver 90 grader

Gearingsbåndsaven er en robust båndsav, som er bygget efter de bedste principper. Med kraftig og robust 
savbue, der bevirker lang levetid for båndsavklinger. Ingen vibrationer under savning, derved opnås der 
særdeles lang levetid på båndsavklingerne. Båndsavene saver fra 0 grader op til 45 grader for GLH modellerne. 

Den bedste fremføring som er stabil, robust og nøjagtig. 
Savene er opbygget på et kraftigt og robust maskinstativ, der er bearbejdet - komplet med kølevandsanlæg 
- samt indstilelige båndstyr med hårdt metalføringer, trinløs variabel tilspænding samt separat elskab med 
alle betjeningsknapper placeret på toppen. Nødstop. 
BMSO maskinerne har veldimensioneret separat hydraulikanlæg.

En velegnet sav til bjælker - HEB - RFHS profiler - massivt materiale ect. . Let at arbejde med. 
Funktion: Ilæg materiale i fremføringsanlægget, indtast materialetykkelse, afkortningslængde, materiale 
kvalitet, tilspændingstryk, båndhastighed samt antal stk. der skal saves, tryk på start så klarer saven resten.
Stopper selv når der ikke er mere materiale i maskinen.

Ekstra udstyr:
• 3 meter rullebaner
• Hydraulisk båndsprængningskontrol
• Hydraulisk top clamping
• Minimal smøring
• Konstant tilspændingstryk

Standard udstyr:
• Direkte indtastning af stk. antal
• Direkte indtastning af afkortningslængde
• Direkte indtastning af tilspænding samt
 båndhastighed
• Hydraulisk skruestik
• Hydraulisk tangfremføring
• Hydromekanisk båndstramningskontrol
• Inverter, trinløs, variabel båndhastighed
• Lineare føringer
• Rensebørste for båndsavblad
• Alle funktioner betjenes direkte fra betjeningspanel
• Tilspænding, båndhastighed og kølevand
• Rullebane 1500 mm 

NC-kontrol, hvor tilspænding, båndhastighed og 
stk. antal kan indtastes. Alt gemmes i hukommelsen, 
således man kan tage det frem næste gang, 
man laver den samme operation.
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Skære Rund mm 320
kapacitet  Fladjern mm 610x310
0 Firkant mm 320
Skære Rund mm -
kapacitet Fladjern mm -
-75 højre Firkant mm -

Skære Rund mm -
kapacitet Fladjern mm -
-60 venstre Firkant mm -

Skære Rund mm -

kapacitet Fladjern mm -

-45 venstre Firkant mm -

Skære Rund mm -

kapacitet Fladjern mm -

-30 venstre Firkant mm -
Hovedmotor:  kW 2,2
Hydraulikpumpe:  kW 1,1
Kølepumpe:  kW 0,12
Spåntransportør motor:  kW 0,25
Skærehastighed:  m/min 20-100
Båndsavklinge:  mm 4160x34x1,1
Arbejdshøjde:  mm 640
Længde:  mm 2100
Bredde:  mm 1850
Højde:  mm 1250
Vægt:  kg 1585
Spænding:  3 x 400 eller 3 x 230 volt. 
  50 Hz mod merpris

MODEL: BMSO 320 LH NC

Højde indstiling af savbue

Inverter Savbåndsbørste Heavy duty gearkasse

Hydraulisk skruestik Hydraulisk båndstramning


