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SHV motoriseret rondelskærere IDK 3,5
med hydraulisk tilspænding

BEKA-MAK BMSY 325 C båndsave
Linearførte. Halvautomatiske

Kraftig og robust halvautomatisk båndsav, som er fremstillet efter de bedste principper, med kraftig og vel-
dimensioneret maskinstativ, der er udført i en svejsekonstruktion, der er bearbejdet på moderne maskiner,
for at opnå den højeste nøjagtighed.

Maskinen har lineare føringer på savbuen, for at opnå største nøjagtighed. Kraftig og robust gearkasse samt
kraftig motor, således saven kan bruges til Carbide båndsavklinger.

Saver totalt vibrationsfrit i massive stålstænger og rør - RHS profiler.

Kraftig støbejerns båndhjul, der bevirker et stabilt træk af båndsavklingen - 34 mm båndsavblad.
Saven er forsynet med hårdtmetal savbåndsføringer. Heavy duty gearkasse, kølevandsanlæg og betjenings-
panel, hvor alle funktioner betjenes. Nødstop.

Alle el-komponenter er Telemekanique og hydraulik komponenter er ATOS.

Ekstra udstyr:
• Savbue med hældning 2 grader
• 3 meter rullebane
• 3 meter motoriseret rullebane
• Hydraulisk båndsvblads kontrol
• Motorisere savbladsbørste
• Hydraulisk top clamping
• Micro spray smøring
• Laser Line pointer
• Spåntransportør

Standard udstyr:
• Trinløs, variabel tilspænding
• Linearføringer på savbuen
• Kontrol panel med alle funktioner
• Hydraulisk skruestik
• Hydromekanisk båndstramningskontrol
• Trinløs, variabel båndhastighed
• Højde justering af savbuen
• Kølevandsanlæg
• 34 mm båndsavblad
• Savbladsbørste
• Nødstop
• Heavy duty gearkasse
• Konstant snittryk
• Rullebane 1 500mm

Kapacitet 325 mm
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Skære Rund mm 325

kapacitet Fladjern mm 450x325

0 Firkant mm 325

Skære Rund mm 250

kapacitet Fladjern mm 250x325

45 højre Firkant mm 250

Hovedmotor: kW 2,2

Hydraulikpumpe: kW 0,55

Kølepumpe: kW 0,1 2

Spåntransportør motor: kW 0,25

Skærehastighed: m/min 20-1 00

Båndsavklinge: mm 41 60x34x1 ,1

Arbejdshøjde: mm 580

Længde: mm 21 50

Bredde: mm 860

Højde: mm 1 500

Vægt: kg 1 01 0

Spænding: 3 x 400 eller 3 x 230 volt.
50 Hz mod merpris

MODEL: BMSY 325 C

Savbåndsbørste

Inverter Linearføringer Heavy duty gearkasse

Kontrol panel Hydraulisk top clamping


