Известният банциг Wood-Mizer LT40 - сега с широка
глава като опция
Wood-Mizer представя нова опция за широка глава на банцига за своя
световноизвестен модел LT40, която увеличава капацитета на обработка
и е полезна за преработватели, които изискват допълнителна ширина
на рязане.

Широката глава на банцига увеличава максималната ширина на рязане от 72 см при стандартните
модели до 84 сантиметра. По-широката глава позволява бичене на
трупи с по-голям диаметър - до 100
cантиметра.
Моделът LT40WIDE е оборудван с
лентоводни колела с бандажни ремъци с диаметър 483 мм и използва
банцигови ленти с дължина 433 cантиметра. За да се осигури по-добра
стабилност на лентата, новият
LT40WIDE е оборудван с подобрена
система за водене на лентата.
Капацитет на обработка на
банциг LT40WIDE
• 100 см максимален диаметър на
трупите
• 84 cм максимална ширина на рязане (разстояние между лентоводните ролки)
• 63 см максимална ширина на призмата
• 5 м (S легло) или 6.3 м (M легло), или
8.6 м (L легло) дължина на трупите.
Опцията за широка глава се предлага и в други серии банцизи като
Wood-Mizer LT15WIDE и LT70WIDE.
“Тъй като опцията за широка глава
е разработена за най-популярната
ни серия LT40, установихме, че например в САЩ почти всички нови LT40
вече са поръчани с тази опция - казва
Роман Фронтчак - директор за корпоративни изследвания и развитие
на Wood-Mizer. - Новите банцизи с
широка глава дават на нашите клиенти повече капацитет за бичене

Дизайнът на притискача на трупа
също ще бъде подобрен, за да осигури
по-голям капацитет на работа с
максимална широчина на призмата
до 72 cантиметра.
Свържете се с
местния представител на WoodMizer, за да научите повече или да
получите оферта.

на по-широки трупи, без да се
жертват нуждите от мобилност
или производството на дървен
материал.”
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