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PS315 Formatsåg

■ Stabil formatsåg med stor kapacitet

■ Lagringskonstruktion som ger jämn gång och fint snitt

■ Gjutjärns-chassi

■ Fullstor stabil släde monterad på gjutjärns-chassit

Standarutrustad



Professionell formatsåg med hög precision och kapacitet. Gjutjärnschassi med tung
släde ger extremt hög stabilitet. Sågspindel med långt mellan lagringar och poly-v-
remsdrift ger vibrationsfri gång och därmed bästa ytfinish.

Det styva gjutjärnsbordet är inte bara ett bord utan också ett gjutjärnschassi som utgör
centret där allt är monterat på. Stativet i stålplåt fungerar endast som ett benstativ.

Sågklingan lyfts och sänks lodrätt via slider i gjutjärn. Både höjning och snedställning
vevas in till rätt position.

Den tunga och styva släden är lagrade med härdade stålkulor som rullar på härdade
stålskenor. Lagringen ger jämn gång och tål höga belastningar. Stålkulor ger också en
större okänslighet mot smuts

Motorn ger 4 hk vid kontinuerlig drift, S6/100%.

Maskinen är utrustad standard med:

– Spånstos under bord med anslutning  D 100 mm.

– Skydd med anslutning till spånsug monterad på klyvkniv.

– Förlängningsbord på släde B 350 mm x L 500 mm

– Förlängningsbord på bord, utmatning B 150 mm x L 500 mm

– Klyvanhåll med mikrojustering

– Kapanhåll med serieanslag L 1100 mm

– Kombisågklinga



Tillbehör
Suvaskydd

Förlängningsbord vid klyvanhåll 440 x 900 mm

Extra förlängningsbord på släde 500 x 350 mm

Snabbtving för släde

Sågklinga Z52 kombi

Sågklinga Z72 finsnickeri

Sågklinga Z100 finsnickeri

Kort släde 1100 mm

Mindre kapacitet, mindre avstånd klinga –
klyvanhåll 400 mm (platsbesparande) 

Tekniska data
Såghöjd 0-103 mm
Spindeldiameter, standard 30 mm
Kling-diameter 315 mm
Varvtal 4400 v/min
Tiltning klinga 0-45 grader

Motor
Motoreffekt, 3-fas 3 kW (4 hk)

Dimensioner
Klyvbredd till anhåll 800 mm alt 400 mm
Slädlängd 1100, 1250 mm
Bredd släde 350 mm
Kaplängd släde 1085, 1235 mm
Bordslängd 900 mm
Bordsbredd 750 mm
Förlängningsbord släde
L x B 500 x 350 mm
Förlängningsbord, bord
L x B 500 x 150 mm
Bordshöjd 850 mm
Vikt 295 kg

www.moretens.com Made in Sweden

MOReTENs tillverkningsenhet i Östersund.
Här tillverkas alla våra maskiner till högsta kvalitetsstandard.

Unika
snickerimaskiner

MOReTENs har tillverkat snickerimaskiner i över 25 år. 

Den innovativa konstruktionen formad av våra kunders behov har
gjort att vi fått kostnadseffektiva lösningar och unika fördelar.


