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Prislista Snittparametrar

GERMANY

Ergonomic 290.250 DGANC

Ergonomic 290.250 DGANC

0° 230 200x300 200x300 230 150 150 -
45°R 195 100x130 100x130 195
45°L 200 130x190 130x190 200
60°R 135 95x130 95x130 95

Driftläge  ..................  helautomatisk/halvautomatisk
Kapvinkel  ................................................. -45°- 60°
Elanslutning  .................. 1,1/1,5 kW, 3x400 V/50 Hz
Bandhastighet  ...............................  20 - 120 m/min.
Sågbladets dimension ...............  2 910x27x0,9 mm
Maximal materialhöjd ................................. 755 mm
Maxvikt för kapat material .............................250 kg
Maximal materialinmatning ..................... 1 500 mm

Längd ...........................................  2 900 mm
Bredd  ..........................................  1 850 mm
Höjd  ............................................  1 650 mm
Vikt  ...............................................  1 500 kg

60°

-45°

A CNC

Skjutdörr

Video på Youtube.com

Maskinen är helt inbyggd

Flyttbar kontrollpanel

Enkel förankring av maskinen

Materialränna

Hydraulikaggregat

Hydraulisk skruvstycke

För bandsågen Ergonomic 290.250 DGANC finns ett stort ett stort tillbehörsprogram som Micronizer 

dimsmörjning, Laserliner laserpekare, arbetsbelysning med halogenlampa, spolpistol för att rengöra 

maskinen samt Tenzomat bladspänningsmätare tillgängligt. Maskinens konstruktion gör den lämplig 

för automatisk kapning av små till medelstora arbetsstycken där frekventa omställningar av kapvinkel 

förekommer.

Maskinens noggrannhet vid frammatning av material är 0,2 mm.

Ergonomic 290.250 DGANC är en helautomatisk bandsåg försedd med hydraulisk sänk- och höjfunktion av sågbygeln, 

hydrauliskt manövrerat skruvstycke samt motoriserad materialmatning med 1500 mm i en frammatning.

Maskinen klarar dubbelsidig gering från -45° till + 60° och maskinen har automatisk omställning av sågbygeln.

Maskinen är i sitt standardutförande försedd med frekvensomvandlare för steglös inställning av bandhastigheten.

Maskinen är försedd med en givare som känner av materialets höjd och anpassar lyfthöjden av sågbygeln för att 

undvika onödigt långa cykeltider.
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Art.Nr.

101.041.B3

252.300

252.302

281.128

252.020

221.7904-300

262.100

262.014

262.101

252.084

269.005

252.070

Beskrivning

Ergonomic 290.250 DGANC 3x230V, 20-120 m/min

Micronizer dimsmörjning 24V

Micronizer dimsmörjning 24V/BOX

Visning av hydraulisk bandspänning

Spänntrycksreglering för bägge skruvstyckena

Slitagekontroll för sågblad

Enhet för fjärrunderhåll

USB-port för dataöverföring

Minnesutbyggnad till 200 platser

Extra skärvätskemunstycke

Arbetslampa - halogen

Spolpistol



Fotografierna är endast för information.© BOMAR / 2015 /

60°

-45°

A CNC Ergonomic 290.250 DGANCRullbana med tillbehör

Justerbara benJusterbara ben

Detaljbild av matningsmagasinet SLE
Detaljbild över matningsmagasinets 

anslutning till maskinen

Video på Youtube.com

Tack vare det enkla matningsmagasinet SLE är 

Ergonomic 290.250 DGANC med dubbelsidig gering en 

helautomatisk enhet med hög produktivitet

Inmatningsrullbanan har en 

egen kontrollpanel

Innovativa tillbehör

...Läs mer på sid 113

Bandsågen Ergonomic 290.250 DGANC levereras som standard med oöverträffade funktioner. Med intelligent tillvalsutrustning och 

tillbehör kan maskinen anpassas till olika arbetsuppgifter.

Exempel på maskin med tillbehör

101.041.B3 Ergonomic 290.250 DGANC

253.SP3.B1 Lutande laddningsmagasin SLE 300

GSP utmatningsenhet

Säkerhetssystem SECURFLEX

Art.Nr. Beskrivning Beteckning 

Enhet för fjärrunderhåll
Med en internetanslutning kan status- 

och felmeddelanden sändas vilket 

underlättar felsökning och reducerar 

stilleståndstiden.

Fastspänningsenhet för 
buntkapning
Vertikal fastspänningsanordning 

avsedd för staplade och buntade 

material.

Spolpistol
Spolpistolen används för snabb 

och enkel renspolning av 

maskinen

Extra skärvätskemunstycke
För breda material kan ett extra 

skärvätskemunstycke monteras. 

Det extra skärvätskemunstycket är 

flexibelt och kan enkelt anpassas 

efter materialets form.

Micronizer dimsmörjning
Idealiskt tillbehör som säkerställer 

kylning och smörjning genom 

dimsmörjning då rör och profiler 

kapas.

LaserLiner laserpekare
Laserpekaren visar exakt var sågsnittet 

kommer att utföras och möjliggör en 

exakt inställning av det uppmärkta 

materialet

Tenzomat bladspännings-
mätare 

Mekanisk bladspänningsmätare 

som genom töjningsmätning med 

hög precision används för att 

kontrollera bladspänningen

Mätare för bladspänning
Denna hydrauliska enhet gör det enkelt 

att hela tiden ha full kontroll över att 

bladspänningen är korrekt inställd

Arbetslampa - halogen
Den kraftiga halogenlampan 

belyser hela arbetsområdet

Med ett brett utbud av tillbehör och integreringen med Bomar bandsågar är materialhante-

ringssystemet M en idealisk utrustning för effektiv materialhantering i er verkstad. Tack vare att 

rullbanorna är modulariserade och kan fås i olika längder kan utrustningen enkelt anpassas till 

alla typer av arbetsuppgifter och miljöer.
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