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Sågaggregatet CSMK utförs som 
dubbelaxlig maskin och används 
för sönderdelning av stockar 
samt två- och fyrsidiga block. 

Sågaxlarna kan tillsammans juste-
ras i höjdled för att jämnt fördela 
snittkrafterna till de övre och undre 

SÅGAGGREGAT
CSMK

Sågaxlar
CSMK sågaxlarna kan utföras med en 
till tre axlar per sida.

Huvudsågaxlarna ① och ② justeras 
tillsammans med de övre maskinra-
marna.

När maskinen utrustas med fyra 
axlar rör sig såghylsorna (③ och ④) 
på huvudaxlarna ① och ②. Dessa 
såghylsor positioneras med egna 
servocylindrar och kan ha flera 
sågklingor med fast avstånd emel-

lan. Beroende på snitthöjden, är den 
maximala inspänningslängden mellan 
110 och 150 mm.

Om maskinen utrustas med sex 
axlar, utförs huvudaxlarna ① och ② 
som hålaxlar i vilka axlarna ⑤ och 
⑥ placeras. Justeringen görs med 
servoaxlar. Vardera en sågklinga kan 
monteras på dessa axlar.

Antalet axlar på höger och vänster 
maskinsidan kan vara oberoende av 
varandra och ligga mellan en och tre 
axlar.

Den maximala maskinutrustningen 
med sex axlar och oberoende positio-
nering tillåter blockens uppdelning i 
sju produkter av olika dimensioner.

Den snabba servohydrauliska juste-
ringen tillåter en inställning stock för 
stock med små luckor och är därför 
lämplig för bearbetning ov osortera-
de stockar.

sågklingorna. Maskinens utrustning 
med två upp till sex axlar tillåter 
användningen som ren sidobrädessåg 
eller som flexibel delningssåg.

Servostyrda styrplåtar är alternativt 
tillgängliga för hög måttnoggrann-
het.

③ ① ⑤ ⑥② ④
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Styrplåtar
Sågaggregatet CSMK kan utrus-
tas med styrplåtar för en hög 
noggrannhet av trävarorna

Beroende på postningsbilden, 
flyttas styrplåtarna till sin po-
sition med hjälp av en separat 
servohydraulisk axel och garante-
rar en pålitlig blockstyrning.

Begränsningsfräsar
Begränsningsfräsar tillhandahålls 
i fall CSMK maskinen används för 
kantsågning.

Dessa fräsar används inte för sido-
brädornas profilering utan bara för 
att skydda sågaxlarna.

Begränsningsfräsarnas positione-
ring görs tillsammans med sågax-
larnas justering.

Den robusta och vibrationståliga 
maskinramen som bär de två 
maskinhusen är förutsättningen för 
en lång livslängd och den utmärkta 
måttnogrannheten.

Breddinställningen kan antingen 
göras med en eldriven kullrullspin-
del eller med hydrauliska servocy-
lindrar.

Två standardtrefasmotorer per 
sågaxel med vardera 200 kW 
maximal driveffekt används som 
huvuddrivmotorer.
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Tekniska Data CSMK 225 CSMK 285 CSMK 325 CSMK 375 CSMK 425

Genomgångsbredd max. (beroende på matningsenheter) mm 750
Sågklingdiameter mm 480 540 580 648 695
Snitthöjd min. mm 50
Snitthöjd max. mm 225 285 325 375 425
Snittbredd min. mm 18
Snittbredd max. mm 450
Blocklängd min. m 2,00 2,50
Driveffekt per sågaxel max. kW 4 x 200
Varvtal sågaxel 1/min 3250 3100 2800 2500 2300
Nettovikt, beroende på utförande t 17,7 18,8 21,4 22,1

Verktygsbyte
De två övre maskinhusen är mon-
terade på linjärgejder.

Den ökade bredden på verktygs-
bytesidan tillåter att flytta maskin-

halvorna brett isär så att generöst 
med utrymme finns för att gå in i 
maskinen för verktygsbyte.

Ett verktygsbytesystem kan alter-

nativt användas för sågaggregat 
med en axel per sida för att utföra 
ett snabbt, säkert och bekvämt 
verktygsbyte.
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Då vi eftersträvar att ständigt förbättra våra konstruktioner, är bilderna och tekniska data inte till alla delar bindande.


