
Tekniset tiedot:
•  9 m pitkä, 740 mm leveä teräsprofiilipöytä
•  18 m pitkä runko, jonka päällä
 ruostumattomat teräsjohteet
•  hydrauliset teräohjaimet
•  pystytela
•  mekaaninen/elektroninen mittalaite
•  purunpuhallin 3 kW sähkömoottorilla
 tai kiilahihnalla teräakselilta
•  hydraulinen tukinkäsittelylaite
•  sahatavaran pudotuslaitteisto
•  tukinannostelija
•  oma hydrauliikkajärjestelmä öljylämmitti- 
 mellä ja painemittarilla varustettuna
•  kuorijyrsin
•  turvalaitteet
•  hydraulinen tukinkiinnitin
•  sähkökäyttöinen 5,5 kW yläterälaite

Slidetecin kuorijyrsimessä on erittäin kapea 
jyrsinpää, jolla pystyy myös puhdistamaan 
tukin kolmannen sahauksen (hydraulimoottori
ei esteenä). Voimansiirto tapahtuu 1,8 kW:n 
sähkömoottorilta kiilahihnoin. Helppo jälkiasen-
taa myös muihin sahamerkkeihin.

SLIDETEC on markkinoiden ainoa kenttäsaha, 
joka on myös läpäissyt saksan tiukat GS normit, 
kiitos liukupöytätekniikan.
Myös melu on markkinoiden pienin.

Lisäksi Slideteciin on saatavana hydraulinen 
tukinkiinnitin, jota sahuri käyttää hydrauliikka-
venttiilistä oikealla kädellään.

Lisävarusteena saatavana sahatavaran jako-
laite, tukin annostelija ym. kuljettimet.

Puh. +358 2 856 625, fax +358 856 656
Gsm +358 400 821 014, +358 400 975 999
Osoite toimisto: Keskuskatu 23 B, 23800 LAITILA
 tehdas: Teollisuustie 3, 23800 LAITILA

 tommi.laine@slidetec.fi, www.slidetec.fi

SIIRRETTÄVÄ SLIDETEC

• hydrauliset taittopäädyt
• hydrauliset jalat
• katos valoilla
• tukinnostimet
• hydraulinen akselisto & vetoaisa
• hydraulinen yläterä
• voimansiirto traktorilta



SLIDETEC on uuden sukupolven pyörösaha, jossa rullat 
sahapöytien alla on korvattu liukukiskoilla. Tämä patentoitu 
konstruktio mahdollistaa erittäin tasaisen pöydän liikkeen 
ja hallinnan (kuten kuormantuntevat hydrauliikkajärjestelmät). 
Jämäkkä rakenne näkyy hyvänä sahatavaralaatuna, vähem-
pinä ongelmina pyöröterissä (pöytien keikkuminen rasittaa 
terää). Useilla Slidetec-sahoilla on sahattu yli 50.000 m3 
sahatavaraa ongelmitta. Myös pöytien manklaantuminen 
on olematonta. Pöydät kulkevat äänettömästi ja turvalli-
sesti, koska pöydän pään ja rullien välistä nielua ei ole. 

SLIDETEC sahan hydraulinen 
tukinsiirrin on ainutlaatuinen.
Siirtimessä on toiminto, jolla 
sahaaja voi vaivattomasti  
kääntää myös neliskulmaisia 
saheita pöydällä rouhimatta 
pelkkaan koloja. Tämä tapahtuu 
ajamalla saheen alle pelkan-
kaatokynsi ja nostamalla kynttä 
pelkka kaatuu. Tukinsiirtimessä 
on myös kaikki perinteiset 
toiminnot mm. tukin pyöritys 
hydraulisesti, mitta-asteikko, 
pituussuuntaan siirto. 
Tukinsiirtimessä on myös pitkät 
liikeradat ja siirtokynsi, jolla 
sahe voidaan siirtää vaivatto-
masti pintatelineelle ja takaisin. 

Slideteciin on saatavana myös 
yläterälaite 5,5 kW:n sähkö-
moottorilla helpottamaan 
järeiden puiden sahausta. 

Sahapöydän molemmilla 
puoliskoilla on oma hydrauli-
nen veto, joten pöydän pituus 
voidaan hyödyntää maksimaali-
sesti, ns. läpiajettava. 

TUKKIPYÖRÖSAHA

Teräohjaimet siirtyvät kätevästi 
kurottelematta sahurin paikalta. 
Voimansiirto toimii hydraulisesti
ilman ruostuvia ja väljääntyviä
niveliä antaen hyvän tuen
terälle.

Slidetecin teräakseli on järeä, 
65 mm ja laippojen halkaisia 
230 mm. Teräakselissa on 
järeät ja helppohoitoiset SKF 
pop-release -laakerit. 

Slidetecin mittalaite on järeää 
muotovalssattua terästä 
(ei kolhiintuvia peltikuoria). 
Mittalaitteen sydän koostuu 
neljästä lineaarilaakerista ja 
lineaarijohteesta, joiden 
ansiosta mittalaite liikkuu 
herkästi, välyksettömästi sekä 
erittäin huoltovapaasti. 
Mittalaitteen mittakammasta 
löytyvät sekä saksalaiset 
mittastandardit, että tuuma-
standardit. Mittojen hienosäätö 
käy kätevästi mittalaitteen ulko-
puolelta. 


