Stockkantreducerare SKR-600
Bra basmaskin

Lönsam reducering

SKR-600 är en stabil reducerare, avsedd för
planreducering av stockar. Med fler än
etthundra leveranser är detta en av
AriVislandas absolut mest sålda produkter.

Reducerhuvudena finns i två versioner med
fyra eller sex knivar och ger en mycket hög
andel acceptflis. Vilket knivantal som är
lämpligt avgörs utifrån matningshastigheter
och önskad flislängd.

Reduceraren uppfyller högt ställda krav på
prestanda, miljöanpassning och lång livslängd,
dessutom producerar den en mycket
högkvalitativ flis. SKR-600 är lämplig att
använda tillsammans med band- eller klingsåg.

Små inbyggnadsmått
Stockkantreduceraren är kompakt och har små
inbyggnadsmått, något som gör den extra
lämplig att bygga in i befintliga såglinjer och
mindre såghus.

Reducerhuvudet levereras med för- eller
eftersågande klinga med stellit- eller
hårdmetall-tänder. Därmed kan blockets
sågyta anpassas exakt till de krav som olika
marknader ställer. Klingorna kan enkelt bytas
vid normala verktygsbyten.
Reduceraren levereras med elektrohydrauliska
cylindrar för måttomställning (sk.
hydraulservon). Elservon finns som ett
alternativ.

Säker matning
En underliggande taggkedja,
med drift från utmatningstransportören, matar stocken
genom maskinen.
Tryckskenan säkerställer
matningen genom att trycka
stocken mot taggkedjan.
I standardutrustningen ingår
tillbehör och specialverktyg för
normalt underhåll.

Mått

Tekniska data
Max. matningshastighet .................. 120 m/min
Max. stockdiameter ............................. 650 mm
Min. virkeslängd ...................................... 2,5 m
4-stålshuvud
Matningshastighet vid frekvensstyrning av
varvtalet och 21 mm flislängd.....33—76 m/min
6-stålshuvud
Matningshastighet vid frekvensstyrning av
varvtalet och 21 mm flislängd...50—114 m/min
Reducerhuvud
Max. skärdjup............................. 195 mm/sida
Max. skärhöjd ovanför matn.nivån ...... 575 mm
Måttomställning ......................... hydraulservon
Inställningsområde, standard ...... 70—470 mm
Varvtalsområde ......................... 400—900 rpm
Antal huggstål per reducerhuvud .... 4 eller 6 st

Motoreffekt
Spindelmotorer, 1483 rpm ............. 75-110 kW
Hydraulaggregat, måttomställning............4 kW
Vikt ........................................................9,5 ton

Extra tillbehör
-

hörnfräsar som möjliggör mindre
klingstorlek alt. grövre stockar

-

drivna utmatningsvalsar

-

huggstöd vid rundkörning

-

”Centro” som automatiskt centrerar
stockens toppände och därmed ökar
inläggningsnoggrannheten och
centrumutbytet
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