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garanti

SHV motoriseret rondelskærere IDK 3,5
med hydraulisk tilspænding

BEKA-MAK BMSY 360 DGH horisontal gearings båndsave
Halvautomatiske

Saven som klarer alle opgaver inden for smig skæring, både højre og venstre af større dimensioner.
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. Båndsaven saver fra 
0 grader til +/ - 60 grader.

Saven er opbygget på et kraftigt og robust maskinstativ der er bearbejdet på moderne CNC maskiner. 
Komplet med kølevands anlæg samt indstillelig båndstyr med hårdtmetalføringer, trinløs variabel tilspænding
samt separat el skab med alle betjeningsknapper placeret på toppen. Nødstop.

Båndsavene er opbygget med kvalitets komponenter som Siemens el-komponenter og Rex Roth hydraulik 
komponenter samt med hårdt metals båndsavsføringer for absolut højeste nøjagtighed. 

Let at arbejde med. Savene er forsynet med separat, flytbar betjeningspult så man altid kan have betjeningen 
indenfor rækkevidde. Digital aflæsning af skærervinkel.

Bemærk: flytbar skruestik fra højre mod venstre, når der saves i smig til venstre.
Ekstra udstyr:
• 3 meter rullebaner
• 3 meter motoriseret rullebaner
• Højde justerbar sensor for løft af savbuen
• Hydraulisk båndsprængningskontrol
• Minimal smøring
• Laser Line plotter

Standard udstyr:
• Kontrol panel
• Højde justering af båndsavbuen efter savemne
• Hydraulisk skruestik
• Separat hydraulikanlæg
• Hydromekanisk båndsprængningskontrol
• Inverter, trinløs, variabel båndhastighed
• Kølevandsanlæg
• Savbåndsbørste
• Rullebane 1500 mm
• Nødstop
• Konstant snittryk
• Heavy duty gearkasse
• Flytbar skruestik fra højre til venstre
• Hydraulisk cylinder på savbuen, som modvirker vibrationer ved overskæring

Kraftig og robust sav for savning af bjælker, 
HEB - RHS profiler, samt massive materialer.
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Skære Rund mm 360
kapacitet  Fladjern mm 610x360
0 Firkant mm 360
Skære Rund mm 360
kapacitet Fladjern mm 610x360
30 højre Firkant mm 360

Skære Rund mm 360
kapacitet Fladjern mm 490x360
45 højre Firkant mm 360

Skære Rund mm 340

kapacitet Fladjern mm 300x360

60 højre Firkant mm 300

Skære Rund mm 360

kapacitet Fladjern mm 610x360

-30 venstre Firkant mm 360

Skære Rund mm 360

kapacitet Fladjern mm 490x360

-45 venstre Firkant mm 360

Skære Rund mm 360

kapacitet Fladjern mm 360x360

-60 venstre Firkant mm 360
Hovedmotor:  kW 3
Hydraulikpumpe:  kW 0,55
Kølepumpe:  kW 0,12
Spåntransportør motor:  kW 0,25
Skærehastighed:  m/min 20-100
Båndsavklinge:  mm 5000x34x1,1
Arbejdshøjde:  mm 860
Længde:  mm 2750
Bredde:  mm 1210
Højde:  mm 1870
Vægt:  kg 1460
Spænding:  3 x 400 eller 3 x 230 volt. 
  50 Hz mod merpris

MODEL: BMSY 360 DGH


