Wood-Mizer
представя нов банциг LT70 с усилена конструкция
Wood-Mizer успешно комбинира най-добрите характеристики на два добре
доказали се банцига в един нов продукт. Банцигът LT70 HEAVY-DUTY
с усилена конструкция произвежда дървен материал на промишлено ниво
с лекотата на банциг LT70

Банцигът LT70 HEAVYDUTY с усилена конструкция комбинира усъвършенстваната режеща глава
от банцига LT70 от професионалната серия, която
дава изключителни резултати при бичене, заедно с
най-съвременното легло за
тежки натоварвания от
промишления банциг
Wood-Mizer WM4000. Тази
комбинация произвежда
висококачествен продукт
с висока скорост и лесна работа.
Добре доказалата се режеща глава
на LT70 се предлага в две ширини СТАНДАРТ за трупи с диаметър до
95 см и WIDE (ШИРОКА) за трупи с
диаметър до 105 сантиметра.
Стандартната версия може да произвежда дъски с ширина 73 см, докато с по-широката режеща глава
капацитетът на ширината се увеличава до 86 сантиметра. Главата
разполага със стандартни рамена
за дъските, които отвеждат готовите дъски върху изходящия транспортьор за повишена ефективност.
LT70 HEAVY-DUTY използва ленти с
ширина 38-50 мм и дължина 4670 мм,
а LT70WIDE HEAVY-DUTY изисква
ленти с ширина 38 мм и дължина
5000 милиметра. Работата на банциговите ленти се подобрява от
електрически регулируемия лентоводител и автоматичната система за смазване на лентата, което
води до удължаване на живота на
лентата и увеличаване на нейната
стабилност при бичене на материали с различни размери. По желание
режещата глава може да бъде оборудвана с устройство за белене на
кората за удължаване на живота на
лентата и лазерен показалец за прецизно рязане.
Стандартният LT70 HEAVY-DUTY

се предлага с отделен операторски
пулт, който може да бъде позициониран на най-удобното място навсякъде около банцига. За автоматично настройване на дебелината
на дъската операторският пулт
включва добре познатото, бързо и
точно компютърно устройство за
задаване на дебелините SW10 или
предлаганите като опция PLC1,
PLC2 или Accuset 2.
Банцизите HEAVY-DUTY са изградени върху голямо и здраво легло, което включва здрав централен притискач, ролка за нивелиране на трупа, помощна ролка и лентов транспортьор за къси материали. За манипулиране на материалите се
предлага пакет Супер Хидравлика,
предназначен за бързо и лесно боравене с трупи до 3 тона. Хидравлична
помпа с мощност 5.5 kW за големи
натоварвания ефективно задвижва
функциите за манипулиране на трупи с две задвижвани ролки на двойни
цилиндри за по-лесно позициониране
на трупа върху релсите на леглото,
двупосочен верижен обръщач за бързо въртене на тежки трупи и три
двойни вертикални опори за по-голяма стабилност при затягане и
завъртане на трупа. Конфигурацията на леглото може да бъде подобрена чрез допълнителна секция на
леглото (с дължина 0.9 или 3.6 м),

рампа за товарене на трупи, сортировъчен транспортьор или повдигнати крака на леглото, за да се
интегрира в съществуващите системи за бичене.
“LT70 HEAVY-DUTY е мощен банциг
на здрава и устойчива конструкция
на леглото, която ефективно обработва масивни тежки трупи. Допълнителният комплект за крака
повдига рамката на леглото и улеснява почистването под него - казва
Хуберт Поветчински - директор на
отдел “Продажби” в Wood-Mizer
Europe. - Леглото на банцига е снабдено с хидравлична система за тежък режим на работа, позволяваща
много по-бързо манипулиране на
големи трупи, което води до общ
ръст на производителността. Ето
защо големите промишлени предприятия за производство на дървен
материал са оценили толкова високо мощния LT70 HEAVY-DUTY”.
За повече информация посетете
www.woodmizer.bg или се свържете
с местния представител.
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