
EJCA Träsvarv TSL 30
Träsvarv med steglös elektronisk varvtalsreglering. En modern maskin där teknik och kunnande har förenats till marknadens
förnämligaste maskin i sin klass. Svarven är uppbyggd kring ett svetsat stålstativ. Prisma, bakdocka, spindelhus och försättar-
fot är tillverkade av gjutjärn. Svarvspindeln är genomborrad och lagrad i koniska precisionsrullager vilket ger oöverträffad,
extremt stadig och praktiskt taget outslitlig lagerkonstruktion. Svarvspindeln är i båda ändar försedd med kona MK3 och i
främre delen är den försedd med utvändig gänga för chuck, planskiva etc. Spindelvarvtalet regleras steglöst under drift.
Spindeldockans ovansida har rundats mjukt för att ge bra åtkomlighet av arbetsstycket. Försättarfoten flyttas lätt och låses
med en spak på fotens framsida. Bakdockans spindel har genomgående hål 10 mm Ø för ”långhålsborr”. Bakdockan är 
utformad för att ge maximal åtkomlighet med svarvjärnet framifrån. 
Träsvarven levereras komplett: Drivdubb, roterande motdubb, planskiva 150 mm, svarvanhåll 300 mm samt verktyg och 
instruktionsbok. 
CE-standard.

T E K N I S K A  D ATA
Avstånd mellan driv- o rulldubb     270 mm
Svarvens totala längd             ca 950 mm
Vikt netto                                      180 kg

Spindelgängan på alla modeller är
UNC1½”x6 mm. 
Dubbhöjden är 300 mm. 
Alla konor är MK3, Spindelvarvtalet är 
steglöst reglerbart från 80 till 2300 r/min.
Svarvens totalabredd är ca 400 mm och 
höjden ca 1200 m på alla modeller. 
Motoreffekten är 1,5 kW.

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
SKYDDSHUV TS-60
Maskinskydd med härdat glas,
lätt att manövrera tack vare en 
låsbar gasfjäder.
Damm- och striltät belysning för
kåpan, 2 maskinskyddshuvar och
gränslägesbrytare (vänster skydds-
huv) ingår som standard. 

T E K N I S K A  D ATA
Mått siktruta      285x285 mm
Spänning lampa            230V
Kapslingsklass                 IP66

EJCA Maskin AB förbehåller rätten till ändringar av tekniska data.


