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Besöksadress: Stationsvägen 17
Postadress: Box 2042, 141 02 Huddinge

08-711 28 45

@

info@sernbrandt.se
www@sernbrandt.se

Välkommen till oss
på Sernbrandt Maskiner!
Vi säljer CNC-maskiner, kantlistmaskiner, justersågar,
hylvar, spånsugar m.m. Allt för ditt snickeri!
Alltid i lager för snabb leverans:
• Fräsverktyg för CNC – vertikalfräsmaskiner
• Slipband
• Klingor
• Bandsågblad
• Limknektar – tvingar
• Centrumtappborr
• Spånsugsrör, stosar, spjäll
• Elhandmaskiner; Festool – Makita – Dewalt – Fein

www.sernbrandt.se

CNC-MASKINER

Optimal nestingmaskin för skivmaterial
BIESSE ROVER A 1531 SMART FT/Nesting/Flatbord/5-axlig
BIESSE ROVER A SMART FT är konfigurerad med flatbord för optimal bearbetning av skivmaterial för tillverkning
av garderober och köksluckor m.m. 5-axligt arbetshuvud utrustat med 13 kW HSD-spindel och 360° kontinuerlig
rotation på vertikala och horisontella axlar möjliggör bearbetning av komplexa former som garanterar kvalitet.
Maskinen är utrustad med full bumper vilket gör att du inte behöver säkerhetsstaket, mattor eller fotoceller
runtom maskinen. Detta för att spara plats i snickeriet samt ha 360° åtkomst vid produktion. Nya Rover A FT
kan även utrustas med automatisk in- och utmatning av ämnen.

• Arbetsområde X 3100 mm Y 1560 mm Z 200 mm
• 2 st 250 kubik vakuumpumpar

Tillbehör:
Arbetsbord i andra storlekar

• Borrlåda BH 17L

Koppar för att få upp materialet och ha möjlighet
att arbeta runtom och borra igenom

• Verktygshållare HSK 63F för sågklinga

bPad – trådlös fjärrkontroll istället för standard

• 5 Axligt arbetshuvud 13kW Hsk F63, vätskekyld

• Revolvermagasin med 8 platser på X-axeln
• Utsugshuv med 12 lägen ger mycket bra utsug

Pris på förfrågan
1.000 kr/st
19.900 kr

Integrerad kamera som skickar bilder till kunder/service m.m.
med de viktigaste funktionerna för att köra maskinen.

• Mjukvara med bSolid + extra licens för t ex kontor
• bNesting modul för nesting + extra licens för t ex kontor
• 21,5” LCD – skärm, fjärrkontroll
• Uppkoppling mot Sophia, direkt uppkopplad med felsök,
statistik, service

Inkl frakt – Installation – Utbildning – Programvaror

NU 1.250.000 kr
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CNC-MASKINER

Produktivitet och flexibilitet
BIESSE ROVER A 1532/Balkbord/5-axlig
BIESSE ROVER A är konfigurerad med balkbord och är framtagen för högsta prestanda och flexibilitet.
5-axligt arbetshuvud utrustat med 13 kW HSD-spindel och 360° kontinuerlig rotation på vertikala och
horisontella axlar möjliggör bearbetning av komplexa former som garanterar kvalitet. Nya Rover A är
en kraftfull och mångsidig NC-maskin som är anpassad för möbeltillverkning, trappor och fönster m.m.
Maskinen är även utrustad med full bumper vilket gör att du inte behöver säkerhetsstaket, mattor eller
fotoceller runtom maskinen. Detta för att spara plats i snickeriet samt ha 360° åtkomst vid produktion.

• Arbetsområde X 3140 mm Y 1560 mm Z 245 mm
• 6 ATS bordsbalkar, 18 glidvagnar för vacuumkoppar
(med Set upp Assistans)

Tillbehör:
Arbetsbord i andra storlekar

Pris på förfrågan

Automatiska arbetsbord EPS (styrda koppar/balkar 6 st)

105.000 kr

• 90 kubik vakuumpump

250 kubiks klovakuumpump

15.000 kr

• Matarband för utmatning av spåner

bPad – trådlös fjärrkontroll istället för standard

19.900 kr

• 5-axligt arbetshuvud 13kW Hsk F63, vätskekyld

Integrerad kamera som skickar bilder till kunder/service m.m.
med de viktigaste funktionerna för att köra maskinen.

• Borrlåda BH 17L
• Verktygshållare HSK 63F för sågklinga
• Revolvermagasin med 13 platser på X-axeln
• Utsugshuv med 12 lägen ger mycket bra utsug
• Mjukvara med bSolid + extra licens för t ex kontor
• 21,5” LCD – skärm, fjärrkontroll
• Uppkoppling mot Sophia, direkt uppkopplad med felsök,
statistik, service

Inkl frakt – Installation – Utbildning – Programvaror

NU 1.185.000 kr
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CNC-MASKINER

Kraftfull och kompakt allroundmaskin
BIESSE ROVER K 1532 SMART/Balkbord/3-axlig
BIESSE ROVER K SMART är konfigurerad med balkbord med oändligt med tillverkningsmöjligheter som
möbeltillverkning, trappor och inredning. Rover K Smart är utrustad med 3 oberoende axlar och kan även
konfigureras med en C-axel för att ha möjligheten att bearbeta ämnet på sidorna. K Smart modellen kan
förses med aggregat som kan hantera alla typer av bearbetningsoperationer. Smart-sortimentet för Rover
har skapats för att möta kundernas behov av hög prestanda med en begränsad investering.
Arbetsbord: X=3200 mm, Y=1560 mm, Z=165 mm

• Skydd för bearbetningsenheter

Tillbehör
SA bord – Halv automatiska balkar/koppar

50.000 kr

• Säkerhetsanordning enligt CE

C-axel – För bearbetning av sidorna på ämnet

70.000 kr

• 6 ATS bordsbalkar, 18 glidvagnar för vakuumkoppar

Fräsaggregat för bearbetning från sidan

25.000 kr

• 6 st bakrestopp med 96 mm slaglängd

Sågaggregat

22.000 kr

• 4 st sidostopp 96 mm slaglängd

bPad – Trådlös fjärrkontroll

19.900 kr

• 21,5” LCD-skärm

• 90 m³/h lamellvakuumpump
• Fräsmotor 13.2 kW (17.7 hk), fäste HSK F63, luftkyld

Utbildning, installation och frakt tillkommer

• Borrhuvud BH 17
• Revolvermagasin med 16 verktygsplatser placerad på X-axeln
• Komplett verktygsset för maskintest

bSolid – mycket lättanvänd
och flexibel programvara

• Mjukvara bSolid grundmodul
• IoT uppkoppling mot SOPHIA – Vi har full koll på din maskin

640.000 kr
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CNC-MASKINER

Kompakt och högpresterande nestingmaskin
BIESSE ROVER K FT 1224/Flatbord/3-axlig
BIESSE ROVER K FT 1224 är den ideala lösningen för snickeriet som arbetar mycket i skivmaterial som kräver
flexibilitet och produktivitet. Den nya Rover K FT är utrustad med 3 oberoende axlar med möjlighet till C-axel
för bearbetning av sidorna på ämnet. KF T modellen är konstruerad för att ge maximal prestanda i en extremt
kompakt lösning. Den nya K FT modellen är även utrustad med ”full bumper” lösning vilket gör att du inte
behöver staket, säkerhetsmattor eller fotoceller vilket sparar plats och ger dig 360° åtkomst runt maskinen.
Arbetsområde: X=2465 mm och Y=1260 mm

• Skydd för bearbetningsenheter

Tillbehör
Arbetsbord i andra storlekar

• Säkerhetsanordning enligt CE för Rover K FT

C-axel – För bearbetning av ämnets sidor

• 21,5” LCD-skärm

som standalone-maskin med tillgänglighet från 3 sidor
• 250 m³/h lamellvakuumpump

Pris på förfrågan

Vakuumkoppar i olika storlekar
bPad – Trådlös fjärrkontroll

70.000 kr
1.000 kr/st
19.900 kr

• Fräsmotor 9.0 kW (12 hk), fäste HSK F63, luftkyld
• Borrhuvud BH 5

Utbildning, installation och frakt tillkommer

• Verktygsmagasin placerat i maskinstativet
• Komplett verktygsset för maskintest
• Mjukvara bSolid grundmodul
• IoT uppkoppling mot SOPHIA – Vi har full koll på din maskin

bSolid – mycket lättanvänd
och flexibel programvara

490.000 kr
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KANTLISTMASKINER

Lättanvänd och precis kantlistmaskin!
ROBLAND KANTLISTMASKIN KM-675
KM675 är en smidig och produktiv kantlistmaskin för mindre snickerier och seviceverkstad. Maskinen tar
liten plats, men är otroligt stabil och lättanvänd. Maskinen har alla de vanligaste aggregaten; två förfräsar,
limaggregat, kapaggregat, under- och överfräs, radieskrapa, limsickel för rengöring av skivmaterial.
Har förfräsar som tar bort lika mycket som kantlisten är tjock. Maskinen tar upp till 3 mm kantlist och upp till 5 mm
massiv kantlist. Radieskrapan för absolut finaste resultat, den har även sickelskrapa som tar bort eventuella limrester
på skivan. Tydlig display i framkant av maskinen där du styr vilka aggregat som ska vara igång, där kan du även se
temperatur i limbehållaren och felkoder.

TEKNISK DATA
Tjocklek arbetsstycke
Kantlist tjocklek
Min bredd arbetsstycke
min längd arbetsstycke
Matningshastighet
Vikt
Storlek L x D x H

8-50 mm
0,4-5 mm
75 mm
120 mm
5 1/2 m/min
773 kg
1360 x 980 x 3500 mm

198.000 kr
Yteffektiv kantlistmaskin med hörnaggregat
BIESSE AKRON 1130
Förfräsar – Limpåläggning – Kapning – Radiefräsning över / under
Hörnavrundning – Radieskrapa – Limskrapenhet – Borstenhet
Denna yteffektiva kanlistmaskin har en 7” pekskärmskontrollpanel placerad vid maskininmatningen och
dedikerad programvara med ett enkelt och intuitivt pekgränssnitt för snabb inlärning för alla operatörer.

NY HET !

Smidigt ON/OFF-val för arbetsenheterna genom en knapptryckning. Program i tabeller för hantering av kantlistinställningar. Larm visas med koder och kommentarer. Produktionsstatistiska data. Flerspråkig funktion.
”Green Function” för att automatiskt sänka limtankens temperatur efter en tillfällig användning av maskinen.
Inkl förvärmning, antividhäftningsenhet och applicering av rengöringsvätska.

328.000 kr

TEKNISK DATA
Materialtjocklek
Höjd för kantlistmaterialet
Tjocklek för kantlistmaterial i rullar
Tjocklek för kantlistmaterial i remsor
Matningshastighet
Utsug för varje arbetsenhet
Tryckluftsanslutning
Limbehållare, kapacitet
LxBxH

8 till 50 mm
12 till 54 mm
0,4 till 3 mm
0,4 till 5 mm
9 m/min
1 stos Ø 100 mm
6 bar
1.2 kg
4213x1000x1716 mm

Inkl installation, igångkörning
och utbildning; 1 dag
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KANTLISTMASKINER

Osynliga fogar med hetluftssystem
BIESSE AKRON 1300/1400
Nya generationens kantlistmaskin, som ger den
perfekta slutfinishen på kantlisten. Välj aggregat
efter dina behov. Mycket tydlig pekskärm för enkel
användning. Kantlistmaskinen är utrustad för flexibel
produktion i ett mångsidigt snickeri. Omställningar
sker snabbt och exakt med stegmotorer styrda
från maskinens manöverskärm. Akron kan utrustas
med styrda axlar och Beisse Air force hetluftsystem,
som ger en tät fog.

BIESSE
AIRFORCE

SYSTEM

590.000 kr

Biesses nya Air Force System ger perfekta
kantlistresultat! Osynlig kantlistning som
tål både vatten och värme!

760.000 kr
TEKNISK DATA

AKRON 1300

AKRON 1400

Materialtjocklek
Höjd för kantlistmaterialet
Tjocklek för kantlistmaterial i rullar
Tjocklek för kantlistmaterial i remsor
Matningshastighet
Utsug för varje arbetsenhet
Tryckluftsanslutning
Limbehållare, kapacitet
LxBxH

10 till 60 mm
14 till 64 mm
0,4 till 3 mm
0,4 till 5 mm
12 m/min
1 stos Ø 100 mm
7 bar
2 kg
5460x1000x1716 mm

10 till 60 mm
14 till 64 mm
0,4 till 3 mm
0,4 till 12 mm
18 m/min
1 stos Ø 100 mm
7 bar
2 kg
5474x1000x1716 mm
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Robland justersågar
För skivkapning med precision

Kraftiga justersågar från belgiska Robland. Med hög precision, kraftigt och vinkelbart kapanhåll och ett mycket precist justerbord ger justersågen perfekta resultat.
Det nya invinklade chassit gör att operatören kommer närmare sågen. Sågen har
en klinga på 500 mm som ger ett sågdjup på 175 cm.

ROBLAND JUSTERSÅG Z500 X3

NY HET !

Hängande kontrollpanel, styrning av paralellanhåll, 3-axlar
Detta ingår:
• Komfortpaket (Index system för kompensation vid vinkling av arbetsstycke, utdragbart 		
rullstöd, teleskopbord för större arbetsyta)
• Höj & sänkning av klingan med digital avläsning på hängande kontrollpanel
• Vinkling av sågklingan med digital avläsning på hängande kontrollpanel
• Elektrisk inställning på parallellanhållet med digital avläsning
• Kapanhållet är vinkelbart med snabbinställning och kompenserar för vinkel
• Vinkelanhåll med snabbtving
• Automatisk YD-start
• Suvaskyddsbåge, vikbar med spånstos, bakåtvinklad så du kapar 600 mm material
• Uppläggningsbord med stödarm och kapanhåll med två digitala flipperstopp
• Extra stort uppläggningsbord 1505x760 mm

TEKNISK DATA
Slaglängd justerbord
Max klingstorlek utan rits
Max klingstorlek med rits
Såghöjd
Max såghöjd
Vinkling av klinga
Varvtal av klinga
Max klyvbredd mot anhåll
Ritsklinga
Separat motor till ritsklinga
Motor
Vikt
Mått
Spånstos

3500 mm
500 mm
350 mm
175 mm
350 mm = 100 mm
0-45°
3000, 4000, 5000 v/min
1350 mm
120x20 mm
1,3 kW
7 kW
1050 kg
3975x3200x1400 mm
1x120 mm, 1x80 mm

• 7” touchskärm
• LED belysning när rits är igång

185.000 kr
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JUSTERSÅGAR

ROBLAND JUSTERSÅG Z500 X1
Hängande kontrollpanel, styrning av paralellanhåll, 1-axel
Detta ingår:
• Komfortpaket (Indexsystem för kompensation vid vinkling av arbetsstycke,
utdragbart rullstöd, teleskopbord för större arbetsyta)
• Elektrisk höj & sänkning av klingan med digitalavläsning på hängande kontrollpanel
• Elektrisk vinkling av sågklingan med digitalavläsning på hängande kontrollpanel
• Kapanhåll med materialklämma och skala för mindre kaparbeten
• Hängande kontrollpanel med numerisk styrning av klyvanhållets position
• Automatisk YD-start
• 7” touchskärm

152.000 kr

TEKNISK DATA
Slaglängd justerbord
Max klingstorlek utan rits
Max klingstorlek med rits
Såghöjd
Max såghöjd
Vinkling av klinga
Varvtal av klinga
Max klyvbredd mot anhåll
Ritsklinga
Separat motor till ritsklinga
Motor
Vikt
Mått
Spånstos

3500 mm
500 mm
350 mm
175 mm
350 mm = 100 mm
0-45°
3000, 4000, 5000 v/min
1350 mm
120x20 mm
1,3 kW
7 kW
1050 kg
3975x3200x1400 mm
1x120 mm, 1x80 mm

NY HET !

ROBLAND JUSTERSÅG Z500
Kontrollpanel i chassit
Detta ingår:
• Komfortpaket (Indexsystem för kompensation vid vinkling av arbetsstycke,
utdragbart rullstöd, teleskopbord för större arbetsyta)
• Elektrisk höj/sänk/tiltning av klinga
• Kapanhåll med materialklämma och skala för mindre kaparbeten
• Automatisk YD-start
• Svängbart suvaskydd med utsug
• Två kraftiga vippstoppar ingår som standard
• LED belysning när rits är igång

112.000 kr

TEKNISK DATA
Slaglängd justerbord
Max klingstorlek utan rits
Max klingstorlek med rits
Såghöjd
Max såghöjd
Vinkling av klinga
Varvtal av klinga
Max klyvbredd mot anhåll
Ritsklinga
Separat motor till ritsklinga
Motor
Vikt
Mått
Spånstos

3500 mm
500 mm
350 mm
175 mm
350 mm = 100 mm
0-45°
3000, 4000, 5000 v/min
1350 mm
120x20 mm
1,3 kW
7 kW
1050 kg
3975x3200x1400 mm
1x120 mm, 1x80 mm

NY HET !
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VÄGGSÅGAR

Skivsågning

med precision och effektivitet
ELCON VÄGGSÅG är en av de mest precisa och stablia väggsågarna på marknaden. Den är mycket
användarvänlig, lätt att ställa om från horisontal till vertikal sågning. Tydliga skalor, finjustering på
anhåll, kraftig sågbalk, rundade och härdade lagerbanor för högsta precision. Du har möjlighet att
anpassa sågen efter dina behov då det finns mycket tillbehör.
För Trä – Plast – Alucobond – Aluminium

ELCON 185-DSX

174.000 kr

ELCON 185-DS

Ingår i DS modellerna 250 klinga
• Remsågningsanhåll, du remsar uppifrån
• Ritsfunktion
• Finjustering på anhåll
• 3-delat materialstöd i mitten av sågen för mindre material
• Spånstos i såghuvud
• Tydlig start och stoppanel med feldiagnosering
Ingår i DSX modellerna 300 klinga
• Remsågningsanhåll, du remsar uppifrån
• Ritsfunktion
• Finjustering på anhåll
• 3-delat materialstöd i mitten av sågen för mindre material
• Spånstos i såghuvud
• Tydlig start och stoppanel med feldiagnosering
• Automatisk insågning i materialet, pneumatiskt
• Pneumatisk låsning av såghuvud med finjustering

149.000 kr
TEKNISK DATA

185-DS

185-DSX

Max såglängd
Max såghöjd
Klingstorlek
Sågdjup
Motor
Vikt
Ritsklinga
Maskinstorlek H x B x L
Spånstos

3300-4300 mm
1850 mm
250 mm
55 mm
3 hk
750 kg
Nej
2565 x 1450 x 4510
1x100 mm

4300-5300 mm
1850 mm
303 mm
80 mm
4 hk
900 kg
Nej
2900 x 1450 x 5510
1x100 mm

Anpassa sågen efter dina behov.
Vi har stort tillbehörsprogram.
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PUTS

Biesse bredbandsputs
Lätt och användarvänlig maskin

BIESSE VIET S211 R/KRT-1100
Viet S211 är en universell kompakt bredbandputs som kombinerar hög
prestanda med stor flexibilitetet för slipning trä/fanér/lack mm. Den är en
ideal lösning för många snickerier då den med sin utrustning kan utföra
merparten av de uppgifter som ofta förknippas med de större maskinerna.
Pos 1:
• Vals
• Elektropneumatisk till/frånslag av slipvals
• Bandrengöring

235.000 kr
Installation och igångkörning ingår

Pos 2:
• Kombinerad vals och slipkudde
• Elektropneumatisk till/frånslag samt styrning
• Upp/ner av slipvals vid arbetsstycke fram- och bakkant
• Pneumatisk slipsko
• Bandrengöring
Tillbehör
Steglöst reglerbar matning med omformare 1,5 kW
Förlängning av inmatningsbordet med 2 rullar
Förlängning av utmatningsbordet med 2 rullar

12.600 kr
4.700 kr
4.700 kr

PLANHYVEL

PLANHYVEL CASOLIN TS-630
En av marknadens tystaste och mest effektiva planhyvel. Ger ett fantastiskt
hyvelresultat med tersakutter med4 st hyvelstål i kuttern och två utmatningsrullar i gummi. Touch screen för att bestämma hyvelhöjd och
matningshastighet. Spånstosen går att montera på den sida av maskinen
som passar er. Automatisk sänkning av genommatningshastigheten om
det börjar att gå för tungt i maskinen. Variabel inmatningshastighet.

149.000 kr

118.000 kr

Utrustad med:
• 5” touchscreen med färg
• Tersakutter
• Variabel inmatningshastighet
• 1 st ståltandad inmatningsvals
• 2 st gummibeklädda utmatningsvalsar
• Planbordet är utrustat med 4 st pelare för högsta stabilitet
• Motor 10 hk
• Automatisk YD-Start

RIKTHYVEL

RIKTHYVEL CASOLIN DIGIT PF 530
En modern rikthyvel som är enkel att använda. De chipphyvlade riktborden är bearbetade med omsorg för att nå ett perfekt resultat vid
hyvling. Inmatningsbordet är elektriskt styrt för att underlätta vid
omställning av avverkningsgrad. Digital avläsning av inmatningsbordets
läge, ger bättre precision och lättare inställning.
Utrustad med:
• Ett kraftigt riktanhåll som låses med hjälp av pneumatik
• Riktanhållet löper på linjära stänger för mer precision
• Speciellt framtagen hålprofil vid kuttern för att få ner dB vid tomgång
• Motoriserad höj/sänk av inmatningsbordet med fotpedal
• Kontrollpanel med digitalvisning av inmatningsbordet
• Två delat kutterskydd för att bespara plats
• Tersakutter
• Motor 5,5 hk
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Stromab snabbkap
STROMAB SNABBKAPMASKINER finns i många modeller för att passa alla behov. Från 350 klinga upp till 600.
Mycket användarvänliga och precisa kapmaskiner som kan fås med passande längder på in/utmatningsrullbanor
och vippstoppar.

STROMAB SNABBKAP TR 601
Med hydraulisk sågrörelse. Ger precisa och snabba kap.
En mycket kraftig kapmaskin med 600 klinga.
Variabel ställbar kaphastighet på klingan.

138.000 kr
Tillbehör:
Front pneumatiskt skydd/skyddet går ned
efter kap för att lättare lasta in material
14.500 kr
Extra rullbana med anhåll/skala
7.300 kr/meter
1.500 kr
Flippstopp 60 mm
Flippstopp 400 mm
4.700 kr
TCT Klinga 600 mm
5.500 kr

X

Y

660 mm

30 mm

640 mm

50 mm

600 mm

90 mm

550 mm

130 mm

460 mm

170 mm

300 mm

200 mm

Utrustad med:
• 1 meter inmatningsbord
• 1 meter utmatningsbord
• Variabel ställbar kaphastighet på klingan
• Småbitar går automatiskt ned i spånbalja
• 2-handad säkerhets- och startsystem
• Front skydd
• Motorbroms
• TCT sågblad

TEKNISK DATA
Motoreffekt
Bladdiameter
Sågkapacitet
Sågkapacitet
Varvtal
Arbetshöjd
Max bar
Utsug
Netto vikt
Luftförbrukning

PNEUMATISK KAPSÅG
MODELL		

14

TR 601

12 hk
600 mm
300 x 200
660 x 30
2636
850 mm
8
3 x Ø 100
780 kg
6 bar

HYDRAULISK KAPSÅG
TR 501

TR 450
5,5 hk

Motor hk		

12 hk

10 hk

Motor kW		

9,2 kW

7,5 kW

4 kW

Klingdiameter		

600 mm

500 mm

450 mm

Kapkapacitet		

660x30 mm

360x60 mm

330x25 mm

Kapkapacitet		

300x200 mm

250x135 mm

250x95 mm
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SNABBKAP

STROMAB SNABBKAP TR 501
Med pneumatisk sågrörelse. Ger precisa och snabba kap.
En mycket kraftig kapmaskin med 500 klinga.
Variabel ställbar kaphastighet på klingan.

112.000 kr

Utrustad med:
• 1 meter inmatningsbord
• 1 meter utmatningsbord
• Variabel ställbar kaphastighet på klingan
• Småbitar går automatiskt ned i spånbalja
• 2-handad säkerhets- och startsystem
• Front skydd
• Motorbroms
• TCT sågblad
Tillbehör:
Front pneumatiskt skydd/skyddet går ned
14.500 kr
efter kap för att lättare lasta in material
7.400 kr
Hel skyddskåpa
4.800 kr/meter
Extra rullbana med anhåll/skala
1.500 kr
Flippstopp 60 mm
2.400 kr
Flippstopp 250 mm
5.500 kr
TCT Klinga 600 mm

TEKNISK DATA
Utrustad med pneumatiskt
nedfällbart skydd

Utrustad med hel skyddskåpa

Motoreffekt
Bladdiameter
Sågkapacitet
Sågkapacitet
Varvtal
Arbetshöjd
Max bar
Utsug
Netto vikt
Luftförbrukning

TR 501

TR 450

10 hk
500 mm
360 x 60
250 x 135
3000
850 mm
8
3 x Ø 100
450 kg
6 bar

5,5 hk
450 mm
330 x 25
250 x 95
3000
850 mm
8
3 x Ø 100
340 kg
6 bar

STROMAB SNABBKAP TR 450
Med pneumatisk sågrörelse. En mycket kraftig kapmaskin
med 450 klinga. Variabel ställbar kaphastighet på klingan.
Utrustad med:
• 1 meter Inmatningsbord
• 1 meter utmatningsbord
• 2-handad säkerhets- och startsystem
• Motorbroms
• TCT sågblad

89.000 kr

Tillbehör:
Extra rullbana med anhåll/skala
Flippstopp 60 mm
Flippstopp 250 mm
TCT Klinga 600 mm
Motor 7,5 hk

4.800 kr/meter
1.500 kr
2.400 kr
5.500 kr
2.200 kr
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Vi planerar er spånsugsanläggning
med rördragning
Lätt och kompakt spånsug. Lätt att byta spånsäck eftersom maskinen står på hjul.
Spånsugen är godkänd för inomhusbruk och tar liten plats. Mycket hög sugeffekt.
Med maskinen medföljer ljuddämpare och hjulsats.

RL 160

RL 200

RL 250

RL 300

Max luftflöde 3200 m3/h
HxBxL 1775x898x2005 mm

Max luftflöde 4000 m3/h
HxBxL 1775x898x2005 mm

Max luftflöde 5000 m3/h
HxBxL 2640x1140x2260 mm

Max luftflöde 6000 m3/h
HxBxL 2640x1140x2260 mm

37.500 kr
832 kr/36 mån

51.900 kr

1.141 kr/36 mån

104.000 kr

2.287 kr/36 mån

122.000 kr

2.683 kr/36 mån

SPÅNSUG FÖR CONTAINER
Kraftig spånsugsanläggning med fläkt JK & rotosluss för t.ex. snickerier,
serviceverkstäder, plastindustri m.m. Spånsugen placeras utomhus
med container undertill eller bredvid, vilket medför mycket enkel stofthantering. Container väljer du själv efter ditt behov. Högsta kvalitet
och effektivitet på filter, fläkt och rotosluss.

9000 m³/h

250.000 kr
3.509 kr/60 mån

15000 m³/h

320.000 kr

i ne r
Väl j c o n t a o v !
be h
e f te r di t t

4.491 kr/60 mån
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