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Med materialhanteringssystem X och XP erhålls en mycket flexibel lösning för hantering av 

tunga material.

Tack vare de unika profilerna som ingår i system X och XP kan en anpassning till olika arbets-

uppgifter ske snabbt och enkelt enligt kundens önskemål. 

Rullbanornas bärighet kan ökas genom minska avståndet mellan rullarna.

Ett brett utbud av anslutningsenheter samt en lång rad olika tillbehör finns tillgängligt för att 

anpassa system X och XP för olika typer av arbetsuppgifter.
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Materialhanteringssystemen X och XP ger goda möjligheter att anpassa utrustningen för de arbetsuppgifter som förekommer. Systemets konstruktion medger en hög bärighet och goda möjligheter 

till varierande grad av automatisering. 

Rullbanorna kan fås i både odrivna som i motordrivet utförande och materialhanteringssystemet X och XP omfattar ett stort antal tillbehör, från vertikalrullar, linjära längdmätningssystem, uppfällbara 

anslag för att möjliggöra enkel passage genom rullbanorna efter kapning. 

Längdmätningsutrustning finns från enkla manuella anslag samt manuellt inställbara anslag med digital visning. Systemet kan även utrustas med längdmätningsutrustning med CNC-styrda anslag 

där matningen av material stoppas med hög precision då inställd längd nås. Exakt kapning av tyngre material möjliggörs med hjälp av drivna rullbanor.

Materialhanteringssystem X och XP

Sidostöd
Sidostöd kan monteras när som helst för att 

underlätta materialhanteringen samt som 

förstärkning av rullbanorna.

Odriven rullbana X

Driven rullbana XP

XEV - sidostöd Vänster anslutning till bandsåg Höger anslutning till bandsåg

Digitalt anslag med handmatningsratt 

och pneumatiskt styrd broms

Drivenhet av rullbana XPXVR - vertikalrullar

Genomgång för rullbanan
Genomgången är utrustad med en 
säkerhetsbrytare som kopplar ur drivningen 
på rullbanan så snart genomgången lyfts 
upp.
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Individuell anpassning - förlängning och tillbehör 
Varje rullbana kan anpassas till sin arbetsuppgift genom ett omfattande utbud av tillbehör avsedda 

för system X och XP. Rullbanorna är försedda med avlånga monteringshål vilket gör både montage 

och justering av tillbehör enkelt.

Exakt längdmätning
Längdmätningen för system X och XP är 

kompatibelt med alla hanteringsenheter 

vilket är möjligt tack vare den motoriserade 

inmatningsrullbanan.

Individuell anpassning
Halvautomatisk bandsåg

Odriven rullbana X

Driven rullbana XP

Vänster anslutning av inmatningsrullbana Höger anslutning av utmatningsrullbana

XVL - Automatisk matare XVR - vertikalrullar

Odriven rullbana X

Driven rullbana XP

Tack vare konstruktionen och den unika flexibiliteten hos rulltransportörerna tillåter systemen X och XP att ytterligare utrustning 

lätt kan monteras på detta materialhanteringssystem. Tillbehör som enkelt kan monteras när som helst är längdmätnings-

system och andra innovativa tillbehör.
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Materialhanteringssystem X och XP

Bilden visar en komplett lösning med en halvautomatisk bandsåg vars drivna in- och utmatningsrullbanor försetts med tvärtransportör samt uppfällbar genomgång. Detta flexibla system gör det möjligt 

att när som helst anpassa utrustningen till den aktuella arbetsuppgiften.

Nödstopp

Uppfällbar genomgång

Drivaxel för tvär- 
transportörer

Driven matarrullbana XP 

Tvärtransportör på in- och utmatningsrullbanor.

Individuell anpassning - monterad hos kunden
 Halvautomatisk bandsåg

 Drivning på både in- och utmatningsrullbanor

 Anslag avsett för tunga material

 Tvärtransportör
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XU - Hållare för utökat anslagssystem

Drivaxel

Eldriven tvärtransportör och egen hydraulisk domkraft.

Tack vare den innovativa konstruktionen på profilerna för rullbana XP kan maximal 

flexibilitet erhållas. Rullbanorna kan lätt förses med flera stödrullar och ben om så 

önskas. Tillbehören som vertikalrullar kan också lätt eftermonteras om behov uppstår.

Driven 
utmatningsrullbana XP

Anslutningsdetaljer för höger och vänster sida X - NCAS - automatiskt anslag för tunga material XVR - NC -vertikala rullar anslag

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