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 ”Som erfaren sågare uppskattar jag verkligen 

en snabb hantering av sidobrädorna. 

Vilket fantast iskt flyt i arbetet !”
 

ÖKA KAPACITETEN!



Ett säkert kantverk till ett lågt pris och perfekt anpassat för småskaliga sågverk – nu finns det ett! Med 
Logosols kantverk C210 får du en svensktillverkad kvalitetsmaskin till ett pris som ligger långt under 
konkurrenterna.

Effektiv produktion
Med Logosols kantverk C210 har det aldrig 
varit lönsammare och enklare att få ett bra 
resultat. Den patenterade konstruktionen gör 
att man ur en kompakt maskin kan få resulta-
tet som bara de dyrare kantverken klarade ti-
digare. Du ökar din kapacitet väsentligt, vare 
sig du har en solosåg, ett bandsågverk eller 
en cirkelsåg. Du får ut mer av stocken, dessu-
tom blir hanteringen rationell när brädorna 
kantas i en separat maskin i stället för på ditt 
sågverk.

Bevara det värdefullaste virket
Kantverket används främst till kantning av 
brädor från stockens sidoutbyte. Dessa sido-
brädor kallas ofta för stockens filéer. De är 
i många fall kvistrena och blir i industriell 
produktion råvaror för produktion av lister 
och snickerier. Som sågare känns det bra att 
med kantverkets hjälp kunna ta vara på detta 

värdefulla virke, som annars ofta hamnar i 
vedhögen.

Optimera produktionen genom att plac-
era C210 nära ditt sågverk. Du fortsätter att 
såga medan kantverket gör jobbet. Maskinen 
är lätt att jobba med och med några enkla 
handgrepp är du igång. Maskinen tål att stå 
utomhus när du arbetar med den. All el är 
kapslad och alla detaljer är rostskyddade. Ett 
undantag är klingorna, men de sitter skyd-
dade och rostar inte i första taget.

Obegränsad ämnesbredd
Kantverkets steglösa justering för bredd gör 
exakt inställning enkel. Sågklingorna kan 
justeras i sidled från 30 till 210 mm, men 
ämnet kan vara betydligt bredare än så. Den 
unika konstruktionen, där kantverket är öp-
pet på ena sidan av maskinbordet, gör att det 
saknas begränsning för hur breda ämnen du 
kan mata in. Ställ bara in önskad bredd och 

skicka igenom virket. Brädan kantas snabbt 
och kontrollerat.

Kraftigt matarverk
Det inbyggda matarverket består av två sto-
ra tandade matarvalsar för både in- och ut-
matning. Matningshastigheten är i grundut-
förande 20 m/min. Vill du öka hastigheten 
kan växeln enkelt bytas ut.

Energieffektiv
Maskinens maximala ämnestjocklek är 38 
mm, vilket mer än väl täcker behoven för 
kantning av brädor. Genom att begränsa 
ämnestjockleken kan mindre sågklingor och 
motorer användas. Det ger låg driftström, 
vilket kan vara av stor betydelse när du kör 
ditt sågverk på samma säkring. Dessutom 
ger det en kompakt och prisvärd konstruk-
tion.

Öka kapaciteten med ett 
kantverk från Logosol

• Sidoanhåll för en andra kantning 
eller för läkttillverkning.

• Brädan kantas snabbt och kon-
trollerat. Det sparar mycket tid att 
kanta i en separat maskin.

• Dubbla sågklingor med hårdmet-
alltänder håller skärpan tiotusen-
tals meter. 

• Sidoskyddet viks upp när breda 
ämnen kantas.
 



4 En patenterad konstruktion i kompakt 
format ger exakt resultat.
 

4 Klyver hur breda ämnen som helst! 

4 Hanteringen av okantade brädor blir 
en bekväm och lönsam uppgift.

4 Det är det säkraste kantverket någon
sin tack vare sin unika design.

4 Större virkesutbyte! 

 4 Högre kapacitet i din produktionslinje.

4 Det går snabbare och det blir en
bekväm och rolig arbetsprocess.

4 Smarta lösningar ger en maskin som 
är enkel att äga.

Se f i lmen om 
Kant verke t på
w w w.logoso l . se

4 Från manöverpanelen 
styrs maskinens tre motorer.

Hanteringen av okantade brädor blir 
en bekväm och lönsam uppgift.

4 Högre kapacitet i din produktionslinje.
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4 Från manöverpanelen 
styrs maskinens tre motorer.

LOGOSOL KANTVERK C210

TEKNISKA DATA: C210

Max. ämnesbredd:              Obegränsad

Max. kantningsbredd:         210 mm

Max. ämnestjocklek:           30 mm

Matningshastighet:            10 m/min*

Vikt med stativ:                  240 kg

*Kan anpassas enligt önskemål.



FAKTURA

Leasingperiod 24 mån Leasingperiod 36 mån

Ränta f.n 6,95 % Ränta f.n 6,95 %

Restvärde i procent  25 % Restvärde i procent  20 % 

Uppläggningsavgift 495 kr Uppläggningsavgift 495 kr

S:a administrativa avgifter 24x49 kr S:a administrativa avgifter 36x49 kr

BETALNINGSALTERNATIV

SÅ BESTÄLLER DU

LEASING FÖR FÖRETAG

DELBETALNING – 0% RÄNTA

FAKTURA

Känn dig trygg med ett marknadsledande företag med 20 års erfarenhet. Vi har daglig 
kontakt med kunder världen över som uppfyller sina drömmar av trä! Ring oss så hjälper  
vi till att hitta en lösning som passar just dig.

2 ÅRS GARANTI
Vi vet att våra 
maskiner 
håller högsta 
kvalitét. 
LOGOSOL lämnar 
2 års garanti på samtliga 
maskiner. På begagnade 
maskiner lämnas ett års 
garanti. Förslitningsdetaljer 
som remmar, svärd och 
kedjor står du själv för.

2 MÅNADERS 
ÖPPET KÖP
Testa maskin
en innan du 
bestämmer dig.
LOGOSOL 
lämnar också 
två månaders öppet köp på 
samtliga maskiner. Du kan 
således prova om maskinen 
uppfyller dina krav innan 
du slutgiltigt bestämmer 
dig. Som kund betalar du 
endast frakten tillbaka. 
Förslitningsdetaljer som rem-
mar, svärd och kedjor står du 
själv för.

SERVICE ÖVER 
HELA VÄRLDEN 
Vi sköter själva 
servicen av 
våra produkter. 
Kunniga tekniker 
svarar på era frågor 
per telefon, 0611-182 85 
från kl. 8.00 till 16.00 alla 
vardagar. Vi hjälper dig 
gärna! Det går även bra att 
få support via e-post.
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* Observera att alla priser är angivna exklusive moms. 

Om du inte vill betala ditt köp kontant så spring inte i väg till banken för att låna pengar. 
Hos oss får du köpa maskiner på delbetalning till 0 % ränta under 12 månader. Endast 
kostnader för uppläggning och avisering tillkommer.

Vi kan även fakturera varorna på 15 dagar till företag och privatpersoner (kredit
upplysning görs).

Tveka inte att fråga oss om råd för bästa sågekonomi. Du når oss på telefonnummer  
0611182 85 eller via epost på info@logosol.se 

Du är varmt välkommen att kontakta oss! 

Tfn 0611-182 85
www.logosol.se
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