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BS 350 GH - Autocut 
 
Bandsåg med justerbar automatisk nedmatning, passande för kapning i profiler och solider från 60° vänster 
till 45° höger. Modellen optimerar operatörens tid eftersom han kan föra ned sågramen till arbetstycket för 
hand och sedan låta sågcykeln fortsätta för sig själv, endast justera nedmatningshastigheten vid behov. 
Retur till startposition sker manuellt efter avslutad arbetsoperation.  
Sågram i svetsat stål. Bandspänning upp till 2300 kg/cm². Snabb inställning av det rullagrade bordet genom 
automatiska stopp vid 60, 45, 0, 45 grader. Justerbart koniskt rullager i sågramens lagertapp. Såghjulens 
diameter 360 mm. Växellåda arbetar i oljebad. Hårdmetallstyrningar för sågbladet.  
Bandspänning på framsidan av sågbågen. 

Standardutförande med 
• Elektriska installationer enl. EU-normer. 
• Lågvolt (24V) med startknapp inbyggd i 

manöverspaken. 
• Låsbar huvudströmbrytare och underspännings 

skydd, överströmsrelä för skydd av motor. 
• Nödstopp och ampére mätare för motor. 
• Omställare för manuell nedmatning (snabb / 

reglerad) och vred för justerbar matning av 
sågramen på kontrollpanel. 

• Säkerhetskontakter för bandskydd samt 
bandspänningsanordning. 

• Stativ med dörr och invändig öppning, utdragbar 
spånpanna och kylvätsketank, pump, flyttbart 
med gaffelvagn. 

• Koppling för inmatningsrullbana, inkl stödrulle. 
• Materialutmatningsbana konverterbar för 

tillkoppling av rullbana på utmatningssidan. 
• Flyttbart skruvstycke med snabblåsning. 
• Motordriven rensborste för band. 
• Justerbart materialanslag. 
• Bi-metall sågblad 
• Nödvändiga serviceverktyg och manualer 

Tekniska Data 
Kapkapacitet  °  0 45V 60V 45H 
.. mm  305 250 175 250 
. mm  260 230 155 230 
. mm 350x200 230x200 170x100 230x200 
 
 
Sågblad  mm  H s l.max l.min  
   27 0,9 3380 3360 
 
 
Spänning  std 400V  50Hz 3-fas 
Motoreffekt  kW 1,5 / 1,8 alt. Steglös 1,5 
Hastigheter  m/1’ 37/74 alt. Steglös 18-100 
Backöppning  mm 350 
 
 
Platsbehov  mm  B H D 
   1480 1900 1700 
Arbetshöjd  mm  940   (bordsplan) 
Vikt  kg  606 
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 Maskinen på bilden är extrautrustad 


