NYHET

Lennartsfors bandsågverk

blir nya LUMBERLINE Sawmill
Nu när vi övertagit produkträttigheterna
Vi på Bamsesågen kan nu glatt meddela att vi tagit över produkträttigheterna för
bandsågverket från Lennartsfors AB som vi sedan några år varit återförsäljare för.
Bandsågverket som vi förvärvat får nu i vår regi namnet LUMBERLINE, trots sitt
internationella namn en svensktillverkad produkt som i själva verket är sågverket från
Lennartsfors AB. Vi ser detta förvärv som ett viktigt komplement till vårt nuvarande
utbud av sågverk. Att vi från och med nu kan erbjuda våra kunder ett bandsågverk är
en viktig pusselbit för oss att kunna agera som en helhetsleverantör inom småskalig
träförädling direkt till våra kunder.

MODERNT SÅGVERK
MED BEPRÖVAD TEKNIK
Detta sågverk togs fram redan på 1990-talet
och har idag sålts i över 6000 exemplar.
Sågverket ägdes och marknadsfördes
under 90-talet som Jonsereds sågverk.
Försäljningen skedde genom Husqvarna och
Jonsereds återförsäljarnät runt om i världen.
Sågverket har under alla år utvecklats och
förbättrats och vi väljer att behålla den
beprövade tekniken men ger bandsågverket
en ny modern design som passar på den
globala marknaden tillsammans med ett
nytt internationellt namn.

FRÅN VÄRMLAND TILL NORRLAND,
VIDARE UT I VÄRLDEN
Tillverkningen som tidigare varit belägen
i Värmland flyttar nu till norra Sverige,
Västerbotten och närmare bestämt Skellefteå där vi tillverkar sågverket Bamsesågen.
Att vi själva sköter tillverkningen ger oss en
möjlighet att säkerställa rätt kvalitetsnivå på
produkten och vidareutveckling av funktioner. Det medför även att vi kan våra sågverk
ner till minsta detalj, något som gör att vi
snabbt kan bemöta frågor och funderingar
från våra kunder. Försäljningen inom Sveriges gränser kommer vi att i huvudsak sköta
själva och då direkt till slutkund. För att nå
utanför Sveriges gränser kommer vi att jobba med återförsäljare runt om i hela världen
som sitter på kunskap om sina respektive
marknaders behov och förutsättningar.

RESERVDELAR TILL
LENNARTSFORS SÅGVERK
Den som redan idag har ett sågverk från
Lennartsfors eller Jonsered behöver inte
vara orolig då vi även i framtiden kommer
att lagerhålla reservdelar och tillbehör till
dessa modeller. Reservdelar kommer att
finnas till de flesta gamla modeller, som alla
kedjesågverk, timmerfräsar och bandsågar
som Jonsered/Lennartsfors tillverkat en
gång i tiden. Vi ser de gamla sågverksägarna som viktiga kunder och vi kommer att
jobba hårt för att hjälpa dem med service,
reservdelar och tillbehör.
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NYHET
INFORMATION OM LUMBERLINE Sawmill
Nya LUMBERLINE kommer att vara gedigna
bandsågverk med robust design, smarta
funktioner & smidiga tillbehör. Ljudnivån
vid sågning är mycket låg och det tunna
sågsnittet ger minsta möjliga materialspill.
LUMBERLINE passar perfekt för de ﬂesta
sågprojekt och det går såga stockar upp till
hela 5.2 meter i standardutförandet, sågverket klarar dessutom en stockdiameter
på upp till 70 cm i diameter. Bandsågverket
levereras med elmotor eller bensinmotor.
Elmotorn är på hela 5.5 kw och arbetet
blir smidigt och lönsamt. Bensinmotorn är
en driftsäker Honda GX 390 med ett högt
vridmoment och låg bränsleförbrukning
som möjliggör sågning där det inte ﬁnns
tillgång till ström.

Byggd för att användas
När vi producerar sågverk eftersträvar vi att
de ska vara av högsta kvalitet. De ska även
vara användarvänliga, gällande både funktion och kapacitet. LUMBERLINE blir inget
undantag utan den robusta konstruktionen
tillsammans med motorernas pålitlighet
bidrar till ett sågverk du ska nytta och glädje
av under väldigt många år framöver.

LUMBERLINE har flera användarvänliga funktioner som:
] Färdigmonterat såghus & enkel montering av sågräls
] Kombinerat kopplings- och bromsreglage för högsta säkerhet på både bensinoch eldriften. Tryck ner reglaget och sågbandet startar, släpp reglaget och såg
bandet stannar.
] Enkel och exakt höjdinställning.
] Alla reglage samlade på högersidan med spånutblås på vänstersidan för att
hålla både dig och arbetsytan ren från sågspån.

Smarta och smidiga tillbehör
Sågverket har en hög utrustningsnivå och kapacitet redan i standardutförande med
det kan uppgraderas med en hel del smarta tillbehör för att öka produktionskapaciteten ytterligare.
] Förläng enkelt sågverket genom extra rälssektioner.
] Utrusta sågverket med en effektiv barkfräs som tar bort smutsen i barken och
förlänger livslängden på bandsågsbladen.
] Digital höjdjustering gör det enkelt att få ut mesta möjliga material ur stocken
och med den inbyggda minnesfunktionen kan du programmera ﬂera olika
virkestjocklekar för en snabb ändring av virkesdimensionen.
Barkfräsen och den digitala höjdmätningen är unika tillbehör i segmentet och
brukar normalt bara ﬁnnas på större sågverk i högre prisklasser.

Tillbehör till LUMBERLINE
]Svensktillverkat för nordiska klimat
]Robust design, smarta funktioner & smidiga tillbehör
]Färdigmonterat såghus & enkel montering av sågräls
]Över 6000 sålda sågverk över hela världen
LUMBERLINE
Elektrisk motor 5.5kw
INTRODUKTIONSPRIS!
NU 46.100:-

LUMBERLINE
Bensin. Honda 4-takt
INTRODUKTIONSPRIS!
NU 56.000:-

Förlängning 2m Rälssektion
Levereras komplett med stockspännare, stockstöd, topplyft
och skarvstycken för anslutning.
Pris 6.400:-

Barkfräs
Tar bort smutsen i barken och förlänger bandsågsbladets livslängd.
Pris 13.990:-

Automatisk bandslip
Sågbandets tänder slipas
helt automatiskt.
Slipdjup och tandvinkel är
justerbar.
Skärvinkeln kan justeras i
tre lägen, 7, 10 och 14 grader.
Bandslip 12V. Levereras med
benstativ och justerbara
bandstöd.
Pris 6.390:-

Digital höjdjustering
Maximera sågutbytet. Med den
inbyggda minnesfunktionen kan
du programmera olika dimensioner för en snabb framtagning.
Pris 14.990:-

Bandsågsblad
5st Lennartsfors Std
Pris 1.450:-

5st Lennartsfors HSS
Pris 2.290:-

Frågor, offert eller beställa? Ring 0910 – 880 19
Moms tillkommer.
Gäller tom 30/4
Endast Sverige.
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www.bamseprodukter.se

info@bamseprodukter.se 0910-880 19
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