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Automatisk båndsav type XT

Made in 
EU 

Automatisk CNC dobbeltsøjle båndsav, fleksibel og velegnet til flere forskellige savebehov. Udført i særdeles 
robust konstruktion med avanceret teknologi for at sikre høj effektivitet og høj nøjagtighed. 
Mulighed for ”Short batch & One Off” savning, så man ikke saver emnet helt ned i automatisk cyklus.
Automatisk Trim-cut mulighed, som sparer tid og materialespild.

Forskellige features for automatisk båndsav type XT:

• Vertikalt sænkningssystem
• 10” touchskærm med automatiske driftsparametre så alle kan betjene maskinen, operatøren skal blot 

vælge type, dimensioner og form på materialet
• Softwaren indeholder mere end 100 materialer fordelt på 16 forskellige grupper
• Savbue fremstillet af meget kraftigt elektro-svejset stål, som gør at saven er vibrations- og støjfri
• Savbuens bevægelse er grundigt afbalanceret vha. en børsteløs motor med høj ydelse
• Høj præcision og kort omstillingstid 
• Alle bevægelser af savbue, skruestik, fremføring og klingestyr udføres vha. recirkulerende kuglespindler 

med høj statisk og dynamisk belastningskapacitet, som sikrer minimal friktion
• Ved afsluttet saveproces bevæger fremføreren sig tilbage for at løsne materialet fra klingen
• Skruestik på hver side af savklinge, sikrer perfekt fastspænding af emnet
• Software til automatiske snit, som stopper ved foruddefineret dybde, uden at skære hele stykket
• Klingesensor med automatisk fremføringskompensation i tilfælde af klingeafvigelse ± 0,2 mm
• Klingestyr af hårdmetal i hydraulisk kontakt med klingen, som trækkes via hydraulisk cylinder og er styret 

af savens software
• Hvis saven ikke kører i nogen tid, frigives klingen automatisk for at undgå unødvendig belastning
• I tilfælde af klingebrud stoppes savecyklussen straks, og en nødsituation vises i displayet
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Automatisk båndsav type XT

Art. no. Type Egnet 
materiale Snitvinkel

Skærekapacitet 
90° 

rund/firkant 

Skærekapacitet 
90°  rekt.

m.bundtskæring

Klinge-
størrelse

 Motor 
klinge Fremføring Klinge- 

hastighed 
Dimension 

BxLxH
Højde 

arb.bord Vægt

mm mm mm kW mm m/min. mm mm kg

31685 XT 4
stål/støbejern/
højstyrkestål/

legeringer
90° 360/360 360x350 5900x41x1,3 3 500 15 ÷ 150 2800x1794x2210 877,5 3500

31686 XT 5
stål/støbejern/
højstyrkestål/

legeringer
90° 460/460 460x450 6100x54x1,3 5,5 500 15 ÷ 150 3100x1900x2300 870 4300

31687 XT 6
stål/støbejern/
højstyrkestål/

legeringer
90° 560/560 560x550 7320x54x1,6 7,5 500 15 ÷ 150 3600x1900x2500 870 5300

Standardudstyr for automatisk båndsav type XT:

Ekstraudstyr for automatisk båndsav type XT:

Type Motor 
fremføring

Motor 
hydraulik

enhed

Tank kap. 
hydr.enhed

Kapacitet 
køletank

Min. 
skære- 
længde

Rest- 
stykke

kW kW liter liter mm mm

XT 4 1,5 5,5 60 100 6 20

XT 5 1,5 5,5 60 160 6 20

XT 6 1,5 5,5 60 190 6 20

• Motoriseret klingebørste
• Matererialefremføring via elektrisk drevet tandhjulstransmission
• Lubro kølesystem inkl. elektrisk pumpe og afgangsventiler
• Automatisk klinge-indkøringsprocedure (30% større effektivitet)
• Elektrisk drevet spåntransportør
• Hydraulikenhed med stabil strømningspumpe med afløbsfilter og manometer
• Trim Cut mulighed - vælges på tastaturet

• Rullebaner
• Minimal smøring
• Stanglader, automatisk system med trækkæder til 0,5-4 tons belastning
• Off-line programmering - tilslutning til Ethernet for fjernsupport og opdateringer fra Imet
• Bundtskæring
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