
EJCA Bandsåg BS500
EJCA Bandsåg BS500 är den absolut bästa bandsåg du kan få tag i på marknaden idag. En maskin
med mycket lång livslängd. EJCA BS500 saknar jämförelse. Vi har inte sparat in på något! 
Allt är av bästa kvalité. T ex den automatiska bromsen som bromsar mjukt och effektivt och som du aldrig
behöver justera, samt att du enkelt kan flytta maskinen med en ”handtruck” (urtag finns redan på 
maskinen). EJCA BS500 är den optimala bandsågen där största vikt är lagd vid säkerhet, miljö och 
arbetsvänlighet. Den unika sågbladsledaren är i toppklass med slipade, härdade och kullagrade blad-
ledarrullar runt om. Skyddet runt sågbladet är optimalt med ett snillrikt skydd av aluminium profiler med 
teleskopfunktion. Den dubbla bordvaggan är mycket kraftig och stabil och går att tippa +45 grader. 
Bandsågbladets spänning avläses på en skala som ger dig hjälp med att få rätt spänning. EJCA Service
garanterar att du aldrig behöver bli stående någon längre tid med en bandsåg ur funktion. CE-standard. 

T E K N I S K A  D ATA
Såghjuls Ø                                                505 mm
Sågbladets längd                                     3900 mm
Sågbladets max/min längd              3940/3840 mm
Största såghöjd                                          370 mm
Största sågdjup                                          500 mm
Bordets storlek (tillverkat av gjutjärn)      630x550 mm
Max sågblads bredd                                     20 mm
Skärhastighet i standardutförande   21 (1260 m/min)
Motoreffekt                                                 1,5 kW
Arbetshöjd (över golvet)                               980 mm
Totalhöjd                                                 2000 mm
Vikt netto                                                     250 kg

M A D E  I N  S W E D E N

Återförsäljare:
Sjöbergs Workbenches AB • Fabriksgatan 1 
SE- 570 02 Stockaryd • Sweden 
Tel +46 (0)382-257 00  
office@sjobergs.se • sjobergs.se

T I L L B E H Ö R
SKYDDSGRIND 48-85231
Med Ejca Skyddsgrind så får du ett säkerhetsav-
stånd runt maskinen för både din och dina elevers
säkerhet, samtidigt som grinden fungerar som 
materialstöd. Skyddsgrinden är uppfällbar och
monteras enkelt med skruvar direkt i maskinbordet.
Fästplatta/grind i pulverlackerad metall. 
Säljs som tillbehör.

GERINGSANHÅLL
Med Ejca Geringsanhåll utför du sågningar i alla
vinklar med god precision

EJCA Maskin AB förbehåller rätten till ändringar av tekniska data.


