


En modulariserad och mycket flexibel lösning till lågt pris. Avsedd att hantera 

material före och efter kapning. Rullarna kan vara av stål eller plast.

Tack vare de unika profilerna som ingår i System M kan en anpassning till kundens 

önskemål ske snabbt. Ett stort antal tillbehör finns att tillgå.

Materialhanteringssystem M
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Materialhanteringssystem M

Rullbanorna är väl skyddade för 

att erhålla en hög säkerhetsnivå.

Stödben för rullbanor av typ M kan 

lätt justeras i höjd för att passa 

ihop med övrig utrustning

Manuellt anslag med digital 

visning MRA

Rullbana

Exakt längdmätning med anslag
Längdmätningssystemet för system M kan 

utrustas med manuellt justerbara anslag med 

visuell avläsning på en mätskala. Alternativt kan 

rullbanan utrustas med ett motordrivet anslag 

med digital avläsning av inställd längd.

Individuell anpassning
Varje rullbana av typ M kan anpassas till 

er produktion med hjälp av våra tillbehör. 

Moduluppbyggnaden medför att rullbanorna 

snabbt kan förändras vid behov.

Anslagets dimensioner är väl 

tilltagna för att garantera att 

inställd längd inte ändras

Med en lastkapacitet på 150 kg/m samt ett omfattande tillbehörsprogram för våra bandsågar är System 

M ett perfekt system för materialhantering i er verkstad. Rullbanornas flexibilitet vad gäller längd och 

möjligheten att välja olika typer av anslagssystem erbjuder stora möjligheter att erhålla optimala 

förutsättningar för en effektiv produktion.
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Materialhanteringssystem M

Användning med plastrullar
Om ömtåliga material hanteras där risk för repor förekommer  

kan rullbanorna förses med rullar av plast.

Rullbanorna av typ M är i första hand 
avsedda för bandsågarna Ergonomic, 
Aluminium och Practix.

Monteringen av rullbanorna till sågarna 
sker med speciella anslutningsenheter.

Anpassade lösningar - förlängning och tillbehör  

Vertikalrullar
Idealt är att den bakre backen hos skruvstycket 

tangerar vertikalrullarna vilket medför att materialet 

positioneras korrekt under förutsättning att det 

är rakt. Vertikalrullarna ger förutom en enklare 

hantering av materialet också ökad säkerhet för 

operatören och människor i maskinens närområde.

Sidostöd
Förenkla och snabba upp materialhanteringen med 

enkla medel genom att montera sidostöd avsedda 

för system M. 

Bredden på sidostöden ger goda möjligheter 

att mellanlagra och förbereda materialet före 

kapningen.

Flyttbara vertikalrullar
Flyttbara vertikalrullar underlättar arbetet avsevärt 

vid kapning av staplade eller buntade material. De 

används alltid tillsammans med fasta vertikalrullar. 

Även de flyttbara vertikalrullarna hindrar materialet 

från att rulla av från rullbanan.

Plastrullar
Skonsamma rullar av högkvalitativ plast som 

används då det kapade material skall skyddas från 

skador. 

Anslag
Anslag finns i olika varianter från manuellt 

justerbara anslag till NC-styrda anslag med 

möjlighet att lagra längderna i maskinens minne. 

Anslutningsenhet för rullbana
Bomar bandsågar är förberedda för att ansluta 

rullbanor av typen System M som i första hand är 

avsedd för modellerna Pulldown, Practix, Ergonomic 

och Aluminium.

Varje rullbana av typ System M kan enkel anpassas till olika typer av arbetsstycken.

*Rekommenderas speciellt för cirkelsågar i serien Aluminium



Mätskala
Mätskalan är monterad i ett fräst spår på 

en massiv stång. Hållaren för anslaget 

är försedd med en visare placerad direkt 

över mätskalan vilket minimerar risken 

för avläsningsfel.

Stabil konstruktion
Anslagets stabila konstruktion säkerställer 

att den inställda längden inte ändras under 

produktionen.

Utfällbar och justerbar
För att erhålla en problemfri 

materialtransport efter kapning kan 
anslaget vikas upp. Anslagets arm kan 

anpassas beroende på materialets 
dimensioner.

Anslag MA är ett manuellt och lättanvänt anslag som är försett med en noggrann mätskala. Anslaget 

är uppvikbart för att underlätta materialtransporten efter kapning. Anslaget finns som standard i 

längderna 2000 mm och 3000 mm. Andra materialmateriallängder kan levereras på beställning.

Anslag MA Anslag

Anslag MRA

Anslag MRA - manuellt anslag ned digital visning
Digital display
Enheten är placerad direkt på anslagets styrning 

och visar inställt värde i realtid. Visningssystemet 

erbjuder olika möjligheter till justering och 

processoptimering.

Absoluta och relativa mått
Den digitala displayen kan visa absoluta och relativa mått. Armen för anslaget kan fällas upp för lättare 

transport av materialet efter kapning.

Detta anslag justeras manuellt och det inställda värdet visas digitalt i realtid med upplösningen 0,1mm. 

För att underlätta materialtransporten efter slutförd kapning kan anslaget vikas upp.

254.002 Manuellt anslag med måttband 2000 mm MA-2

254.003 Manuellt anslag med måttband 3000 mm MA-3

254.009 Manuellt anslag med måttband 4000 mm MA-4

254.007 Manuellt anslag med måttband 5000 mm MA-5

254.056 Manuellt anslag med måttband 6000 mm MA-6

254.612 Manuellt anslag med digital visning 2000  mm MRA-2

254.613 Manuellt anslag med digital visning 3000  mm MRA-3

254.614 Manuellt anslag med digital visning 4000  mm MRA-4

254.615 Manuellt anslag med digital visning 5000  mm MRA-5

254.616 Manuellt anslag med digital visning 6000  mm MRA-6

 Art.Nr.  Beskrivning  Mätlängd Beteckning 

 Art.Nr. Beskrivning  Mätlängd Beteckning 

N
ol

lp
os

iti
on

Mått 1

Mått 1

Mått 2

Mått 2

Mått 3

Mått 3

Mått 4

Mått 4

Relativa mått

Absoluta mått

N
ol

lp
os

iti
on

128



Fotografierna är endast för information.© BOMAR / 2015 /

Det CNC-styrda anslaget MNCA tillåter programmering av absoluta- och relativa mått och är försedd med ett programminne med plats för 99 

program. Mätning av inställd längd utförs med ett linjärt magnetiskt mätsystem som har en noggrannhet av 0,1 mm över hela mätlängden.

Elektronisk styrd frigång
För att förhindra skador på sågbandet kan 

anslagets styrenhet kopplas till sågen för 

att flytta anslaget 20 mm från materialet då 

kapningen påbörjas. 

Uppfällbart anslag
De kraftiga dubbla lagringarna på det 

uppfällbara anslaget säkerställer att inställt 

värde inte förändras då anslaget fälls upp 

och ned.

Enkel och överskådlig 

manöverpanel
Manöverpanelen hos MNCA är enkel och 

överskådligt uppbyggd vilket medför att 

operatörer med begränsad erfarenhet lätt 

kan använda utrustningen.

MNCA är ett effektivt och lättanvänt anslag. Dess 

styrsystem tillåter lagring av upp till 99 olika 

materiallängder vilka snabb kan ställas in med enhetens 

kontrollpanel.

Visningen sker på två tydliga displayer på rullbanans kontrollpanel. Anslaget 

frigång kan aktiveras automatisk i början av kapningen.

Enkelt handhavande och hög positioneringsnoggrannhet 

säkerställer en effektiv produktion. Anslaget MNCA kan 

också monteras på rullbanor från andra tillverkare.

Anslag MNCAAnslag

 Enkelt och överskådligt användargränssnitt

 För att förhindra skador på sågbandet kan anslagets styrenhet kopplas till 

sågen för att flytta anslaget 20 mm från materialet då kapningen påbörjas.

 Anslaget kan vikas upp för att förenkla materialtransporten efter kapning

 Anslagsarmen är ställbar för enkel anpassning till såg, rullbana och 

arbetsstycke.

 Möjlighet att välja mellan längder som absoluta eller relativa mått.

 Noggrannheten utmed hela mätskalan är 0,1 mm

 Anslaget är enkelt att installera och kan monteras på andra produkter än 

Bomars egna.

 Anslaget innehåller en integrerad kalibreringsfunktion.

 Inställningshastighet av anslaget är 20 m/min. Styrsystemet innehåller upp- 

och nedrampning av anslagets hastighet för att ge mjuk start och stopp av 

anslaget.

Funktioner

254.057 NC-anslag med elektronisk styrd frigång - vänster 3000 mm MNCA-3L

254.033 NC-anslag med elektronisk styrd frigång - höger 3000 mm MNCA-3R

254.701 NC-anslag med elektronisk styrd frigång - vänster 4000 mm MNCA-4L

254.702 NC-anslag med elektronisk styrd frigång - höger 4000 mm MNCA-4R

254.703 NC-anslag med elektronisk styrd frigång - vänster 5000 mm MNCA-5L

254.704 NC-anslag med elektronisk styrd frigång - höger 5000 mm MNCA-5R

254.705 NC-anslag med elektronisk styrd frigång - vänster 6000 mm MNCA-6L

254.037 NC-anslag med elektronisk styrd frigång - höger 6000 mm MNCA-6R

254.706 NC-anslag med elektronisk styrd frigång - vänster 7000 mm MNCA-7L

254.707 NC-anslag med elektronisk styrd frigång - höger 7000 mm MNCA-7R

 Art.Nr. Beskrivning  Mätlängd Beteckning 

Kontakta er återförsäljare för ytterligare information 
om maskinen och dess tillbehör.
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