Stockkantsåg KS-122/124
Robust och tät
KS-122/124 är avsedd för utsågning av brädor
efter stockkantreducerare. Beteckningen 122
respektive 124 står för klinga med Ø1200 mm
och 2 respektive 4 klingor.

Klingan har en extra lång ståndtid tack vare
luft-, vatten- och oljekylda styrblock.

AriVislanda har i dag levererat ett femtiotal
stockkantsågar av denna modell som, med få
rörliga delar, har en mycket bra driftsäkerhet
och lång livslängd. Maskinen är väl inbyggd
mot buller och damm.

Hög måttnoggrannhet
Sågklingorna i stockkantsåg KS-122/124 har
flytande nav och är försedda med klingstyrningar. Konstruktionen minimerar
svängningar i sågklingan och ger en hög
måttnoggrannhet. Styrningen bidrar även till
maskinernas snabba omställning mellan olika
sågdimensioner.

Klingstyrningar

Blandningsaggregat med ställbart flöde av
luft/vatten/olja till varje klinga eller klingpaket
ingår.
För att ytterligare öka ståndtiden på
klingorna kan flytande
bakkantstyrning (Floatex) installeras
som extra utrustning. Floatex
dämpar vibrationer i sågklingan
och medför en högre tillgänglighet.

Säker matning
Matningen sker med en genomgående taggkedja.
De hydrauldrivna remmar som
sköter utmatning av bakar eller
sidobrädor kräver minimal service
tack vare en förbättrad inbyggnad
av lagringarna.

Mått

Tekniska data
Max. matningshastighet ....................................................90 m/min
Max. stockdiameter (275 mm blockhöjd)............................. 550 mm
Min. stocklängd ....................................................................... 3,0 m
Max. skärhöjd från kedjan ................................................... 490 mm
Sidobrädor (KS-124)
Inre (fast)............................................ 19/22/25/32/38/44/47/50 mm
Klingor
Antal klingor .........................................................................2 eller 4
Klingdiameter .........................................................1000—1200 mm
Klingtjocklek/skärbredd .................................................. 5,0/3,6 mm
Vattenbehov .................................. tryck .............................. 4,5 bar
flöde, KS-122...............0,4 l/min
flöde, KS-124...............0,8 l/min
Luftbehov ..................................... tryck .................................. 6 bar
flöde, KS-122..............500 l/min
flöde, KS-124............1000 l/min
Min/max avstånd mellan klingor .... KS-122.................... 75/330 mm
KS-124.................... 75/275 mm
Motoreffekt
Spindelmotorer.............................. KS-122................... 2x45/55 kW
KS-124................. 2x90/110 kW
Spindelvarvtal (1200 mm) ................................................... 730 rpm
Klingstyrning
Styrblock ................................ 4+4 st yttre styrblock med JM-plattor
Måttomställning ..........................................................hydraulservon
Vikt .......................................................................................ca 4 ton
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