
 

 

 

  

 
   
Rootsi lintsaag LUMBERLINE 
 

• Täis kompaktne lõikeosa  

• Üle 6000 müüdud saeveski  

• Tugev disain, nutikad funktsioonid ja mugavad tarvikud 

 

LUMBERLINE lintsaed on tugevad ja kasutajasõbralikud saed, mis muudavad teie 

saematerjali lõikamise lihtsaks. Müratase selle kasutamisel on madal ja lintsaeteraga 

lõikamine tekitab väga vähe saepuru. 

Standard varustuses on 6 meetrit relsse, millest kasutatavat saeteed on 5,2 meetrit, millel 

võib töödelda kuni 70 cm läbimõõduga palke. 



LUMBERLINE sael on mitu kasutajasõbralikku funktsiooni nagu: 

• Eelkoostatud lõikeosa ja saeteed mida on lihtne paigaldada. 

• Lihtne ja täpne kõrguse reguleerimine 

• Kombineeritud siduri ja piduri juhtimine maksimaalse ohutuse tagamiseks, standardina 

nii elektri kui ka bensiini mootoriga sael. Lihtsalt suruge hooba alla ja saelint käivitub, 

vabastage hoob ja saag lõpetab kohe töö. 

• Kõik juhtseadmed on paigutatud paremale küljele ja saepuru väljalase on vasakul küljel, 

et hoida operaatorit kui ka tööpinda saepuru eest puhtana. 

 

ELEKTRI -VÕI BENSIINIMOOTOR 

Lintsaag on saadaval kas bensiini või elektrimootoriga. Elektrimootor on võimsusega 5,5 

kW ja võimaldab teil töötada sujuvalt ja ökonoomselt. Bensiinimootor on võimas ja 

usaldusväärne Honda GX390, millel on suur pöördemoment ja madal kütusekulu, 

võimaldab saagimist seal, kus puudub elektri kasutamise võimalus. 

 

 

EHITATUD KESTVAKS LÕIKAMISEKS 

LUMBERLINE saeveski tootmisel on tagatud kõrgeim kvaliteet kuni viimase 

detailini. Eesmärk on pakkuda suure tootlikkusega lintsaage, mis on 

kasutajasõbralikud nii funktsionaalsuse kui ka manööverdusvõime seisukohalt. 

Lõikamisseadme rattad on valatud alumiiniumist, mis tagab kõrge kvaliteedi ja 

tulemuse, mis on võrreldav suurte saeveskite kvaliteediga. LUMBERLINE saeveskid 

on tugevad ja koos töökindlate mootoritega on nad loodud igapäevaseks tööks 

ja pakkumaks naudingut paljudeks aastateks. 

  

NUTIKAD LISASEADMED TOOTLIKKUSE SUURENDAMISEKS 
Lintsaeveskil on standardvarustuses kõrge varustus tase, mida saab täiendavalt 

täiendada mitmete lisatarvikutega, et suurendada tootmisvõimsust.  

Näiteks on võimalik: 

• pikendada saeteed lisasektsioonidega, 

• lisada eellõikuri, mis lõikab läbi koore ja eemaldab muu võimaliku prügi, et 

säiliks lõiketera teravus ja pikeneks saetera tööiga, 

• lisada Digitaalse kõrguse regulaatori, mille abil saab suurendada tootlikust. 

Näiteks pärast saeraami tagasipöördumist reguleerib see automaatselt saepinna 

järgmisele tasemele, 

Sisseehitatud mälu funktsiooni abil saab ka erinevate mõõtmete vahel hõlpsasti 

valida, 

• lisada täiendav palgi tugi kui näiteks palk on lühem kui 1m. 



     LUMBERLINE elektriline - elektrimootor 5.5kw 

 

 

Spetsifikatsioon: 

Efektiivne saeteepikkus 5.2m 

Max palgi diameeter 70cm 

Lõikelaius 50cm 

Min viimase kihi paksus 

24mm 

Kaal (vaid relsid) 108 kg 

Kaal (vaid saeraam) 182 kg 

 

 

 

    

LUMBERLINE bensiinimootoriga - Honda 390cc 

 

 

 

Spetsifikatsioon: 

Efektiivne saeteepikkus 5.2m 

Max palgi diameeter 70cm 

Lõikelaius 50cm 

Min viimase kihi paksus 24mm 

Mootor Honda 390cc, 4 taktiline 

Võimsus 9.6kw/13hj 

Kütusepaak 6.5l 

Kaal (vaid relsid) 108 kg 

Kaal (vaid saeraam) 184 kg 

 

 

 

 

* Komplekti kuulub 3 sektsiooni saeteid , 1 lintsaetera, 1 palgiklamber, 6 lisa tuge, 

tõsteseade, 

6 reguleeritavat palgitoetust, 12 reguleeritavat jalga, jahutusvesi ja reguleeritav 

lõiketera suunaja. 



TARVIKUD  

 

 

LISA SAETEE 2 M 
Pikendab saeteed 2 meetri võrra. Iga sektsioon 

on komplekteeritud palgiklambriga, palgialus 

palgi toega ja koos ühendustega. 

 

 

EELLÕIKUR 
Eemaldab tõhusalt koore ja muud prahi, mis 

pikendab lintsae tera eluiga ja teravust. 

Eelrõivas on tugeva konstruktsiooniga ja 

sisseehitatud piduriga. 

 

 

 

 

DIGITAALNE KÕRGUSE 

REGULAATOR 
Saagimise protsess kiireneb ja suurendab 

tootlikust. Pärast tagasipöördumist reguleerib 

automaatselt saelindi järgmisele kõrgusele. 

Sisseehitatud mälu - kuni 10 isikupärastatud 

mõõdet. 

  
 

LISA PALGIALUS 

Iga 2-meetrine sektsioon on eelneva 

valmidusega lisa palgialuste paigaldamiseks. 

Ideaalne lisavarustus, kui palk on lühem kui 1 

meeter. Palgialus tarnitakse koos palgi toega ja 

klambriga. 



  
 

 

LISA PALGI KLAMBER 

Palgi kinnitusseade täiendava fikseerimiseks 

palgi alusel. Saab panna kõigile palgialustele. 

Seadet saab reguleerida, palk on kinnitatud 

ekstsentriku abil. 

 

 

  

 

AUTOMAATNE TERITAJA 
Täis automaatne saelindi teritaja. Teritus 

sügavus on reguleeritav. Lihvimisnurka saab 

reguleerida kolmes erinevas asendis, 7, 10 ja 14 

kraadi. 

 

  

 

SAELINDID 
Tarnitakse 5 tk komplektis. Saehambad on 

valmistatud karastatud terasest. Saelint on 1 mm 

paks, 32 mm lai ja hammaste samm 25 mm. 

 

 

KÕRGENDUSE KOMPLEKT 
Hoidke oma selga. Kõrgendus annab teile 15 

cm kõrgema töötasapinna. 

 
 

*LUMBERLINE saed on valmistatud Rootsis, 

tehtud põhja kliima jaoks ja on kõrge 

kvaliteediga. 


