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Hordozható fűrésztelepek és fafeldolgozó gépek

Üdvözöljük a LOGOSOL világában!
Válassza a munkájához a legmegfelelőbb LOGOSOL eszközt!
A piacvezető LOGOSOL termékek egyedülállóan széles palettája lehetővé teszi az Ön
számára, hogy munkájához a legmegfelelőbb
eszközt tudja választani, legyen az otthoni,
vagy a legmagasabb szintű fafeldolgozás. A
LOGOSOL az elmúlt években több mint 25.000
fűrésztelepet és 10.000 egyéb feldolgozó
gépet értékesített világszerte. Szakértő
kollégáink nap mint nap kapják a visszajelzéseket világszerte a termékekkel kapcsolatban és ezen
vásárlói információk alapján igyekszünk a lehető legmagasabb színvonalú és megfizethető termékeket kifejleszteni,
melyek a legtöbb vásárlói igénynek megfelelnek.
A nálunk vásárolt berendezések nagy előnye, hogy később
modulárisan bővíthetők, a növekvő vállalkozás igényeinek
megfelelően fejlesztheti LOGOSOL fűrésztelepét.

”

A fafeldolgozás nyereséges foglalkozás, függetlenül attól, hogy fűrészüzemét személyes
használatra vagy üzleti célra vásárolja meg.
Aki egyszer megtapasztalja, hogy milyen
érzés a nyersfából valami tartósat alkotni, az
megtapasztalja egyúttal a munkája által elért
teremtés örömét is.”

Termékeink között megtalálhatóak az otthoni és nagyipari fafeldolgozó gépek egyaránt. Minden nálunk vásárolt
eszközre vonatkoznak a legmagasabb szintű minőségi,
garanciális és terméktámogatási feltételek. Az összes
gépünk CE jelöléssel van ellátva és tervezésük során
nagy jelentőséget tulajdonítunk az Ön biztonságának
is. Kérjük, látogassa meg a www.logosol.hu oldalunkat,
hogy több információt kapjon termékeinkről, a LOGOSOL
minőségről, garanciákról és vásárlási lehetőségekről.
További információért a termékekről, szállításról és a jótállásról látogassa meg www.logosol.hu honlapunak.

Bengt-Olov Byström
Bengt-Olov Byström a LOSOGOL alapítója. A svéd
központú társaság 1989–ben alakult, és azóta a világ
legtöbb országában jelen van.
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A legnagyobbak vagyunk
a hobbi és kisüzemi
fafeldolgozás terén

A világ összes
országában jelen
vagyunk

Több mint 25 éves
tapasztalattal a
fafeldolgozás terén

Ügyfélközpontú családi
vállalkozás

LOGOSOL
Garantáljuk, hogy nem bánja meg
vásárlását!
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A LOGOSOL minden gépére 2 éves teljes
körű garanciát ad. A kopó alkatrészek (kések,
vezetőlemezek, láncok, stb.) nem tartoznak a
garanciális termékek közé.
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A LOGOSOL Magyarország szakértői e-mailben és
telefonon is azonnal válaszolnak minden kérdésére, a
részletes műszaki kérdések megválaszolásában pedig a
svéd központ specializált mérnökei segítenek.
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Folyamatos műszaki támogatás
telefonon és e-mailben
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A LOGOSOL minden gépe esetében vállalja, hogy
két hónapon belül visszavásárolja a terméket,
LO
amennyiben Ön nem elégedett vele. Így használat
GO S OL
közben még eldöntheti, hogy megfelelő terméket
választott-e. Vásáróinknak csak a visszaszállítás költségét
kell állnia.

GOSOL

Rendelések
Megkönnyítjük vásárlását. A LOGOSOL Magyarországnál telefonon, faxon,
e-mailben, internetes honlapunkon és postai levél útján érkező rendeléseket
fogadunk el. A termékek részletes leírását megtalálja a www.logosol.hu oldalon. Ha segítségre van szüksége a feladathoz megfelelő eszköz kiválasztásában, szakembereink állnak segítségére.
Elérhetőségeink

FŰRÉSZTELEPEK

4

LOGOSOL M8
Farmer M8
Logosol Fűrésztelep Adapterek
LOGOSOL Fűrésztelep Tartozékok
Big Mill Kézi Fűrésztelepek
LumberMan MN26 Szalagfűrésztelep
LumberMate LM29 Hordozható Szalaggatter
LumberPro HD36 Hordozható Szalaggatter
Szalagfűrésztelep Kiegészítők
LM410 Rönk Gyalupad és Marógép
Láncfűrész és Szalagfűrész Vágóelemek
Élezőgépek
Kézi Rönkmozgatás
Fűrészpor Kezelés & Tüzifa és Kérgező készletek
Kenőanyagok
LOGOSOL SH230 Gyalu és Élezőgép
C210 Duplatárcsás Deszkaszélező Fűrész
KS150 Hasító Körfűrész
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LOGOSOL

fűrésztelepek

Dolgozza fel a
saját faanyagát
és építse meg
álmait fából!

A LOGOSOL
termékei
között minden
szükséges gép
rendelkezésére
áll a sikerhez.

Tervezze meg az építést a LOGOSOL
termékeivel, segítünk!

LOGOSOL LÁNC-FŰRÉSZTELEPEK

Az eredeti fűrésztelep
Már több, mint 25.000
LOGOSOL terméket
értékesítettünk a világ
több, mint 100 országában
6
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Több, mint 20 év
tapasztalat a
fafeldolgozás terén

Mobil és fűrésztelepi
alkalmazásra egyaránt
használható

A LOGOSOL fűrésztelepekkel lenyűgöző vágási
pontosságot és minőséget lehet elérni a kezdő és
profi felhasználók számára egyaránt. Termékeinkkel
garantáltan rövid idő alatt tud jó minőségű munkát
elérni, mindezt megfizethető áron.

LOGOSOL M8 – tökéletes pontosság
az első vágástól
✔✔ Minden LOGOSOL M8 ellenőrzött és részben előszerelt
állapotban kerül kiszállításra.

✔✔ Fekete eloxált alumínium szerkezete garantálja a fűrésztelep
könnyű, erős és merev szerkezetét.

✔✔ A LOGOSOL M8 alapanyagait és szerkezetét úgy terveztük,
hogy minden időjárási körülményben tökéletesen
működjön.

Hátékony rönk kezelés

LOGOSOL M8 – válassza a legjobbat!
A pontos munkavégzés elengedhetetlen feltétele, hogy a
rönktartó ágyazatok magassága
külön állítható, így a munkadarabot könnyű a megfelelő állásban
rögzíteni az alsó és felső átmérő
függvényében.

4 A rönktartó ágyazatok
stabilizálva vannak mindig a
megfelelő magasságban.

Az M8 lánc – fűrésztelep használatát könnyű
elsajátítani, jó eredményeket érhetünk el a
kezdetektől!

4  A rönk és a levágott deszka
megfelelő magasságban van.

Rönktől a deszkáig a LOGOSOL M8 lánc – fűrészteleppel
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A láncfűrész tartókosárra történő
könnyű és gyors felszerelése után
a vezető sín sima és pontos vágást
biztosít.

A rönkvezető segítségével egy
személy képes a munkadarabot a
vágóasztalra helyezni.

Beépített mérce biztosítja a vágások
pontosságát, a beállított méreteket az
önzáró rendszer stabilan tartja a vágás
időtartama alatt.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

A munkadarab megfelelő beállítása és
rögzítése után már az első vágás után
pontosan vágott, jó minőségű terméket
kapunk.

Állítsa be a rönköt a fűrésztartó megfelelő
magasságába és egyszerűen tolja keresztül a
láncfűrészt a munkadarabon. A végeredmény
egy tökéletesen levágott
deszka lesz.
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LOGOSOL M8 használatát kombinálhatja Stihl láncfűrésszel

A tökéletes megoldás, ha mobil fűrésztelepet szeretne
A

Stihl fűrésszel felszerelt M8
fűrésztelepből értékesítünk a világon
a legtöbbet, jelenlegi modellje 25 év
tapasztalatának eredménye. Az eszköz
használatával garantált a legmagasabb
színvonalú minőség és pontosság. Az
M8 fűrésztelephez javasoljuk a Stihl
MS660 láncfűrész használatát, mely
teljesítményében és fordulatában is a
legmegfelelőbb. A 7 lóerő feletti nyomaték
és a vékony vezetőlemez finom felületet és
gyors vágást biztosít.

A termék használatáról videókat és
leírásokat talál a LOGOSOL internetes
oldalán.
A hordozható fűrésztelep
kialakítása több, mint 25
éves tapasztalaton alapul!

A racsnis mérési skála lehetővé
teszi a rönk pontos beállítását.

Könnyű és erős, korróziómentes szerkezet.
5.2 méteres
vágóasztal,
amely tovább
bővíthető a rönk
méretéhez.

Két munkaasztal állító a rönk
pontos beállításához.

A speciális rögzítő rendszer
segítségével gyorsan fel tudja szerelni fűrészét és be tudja állítani annak
pontos helyzetét.

2
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A rönklétra segíti a
munkadarab könnyű
asztalra helyezését.

A termék tartozéka
4 2 rönklétra

4 2 rönktartó

Az állítható emelőlábak által
támasztott munkaasztal teherbírása
több mint egy tonna.

A LOGOSOL M8 műszaki adatai:
Súly: 70 kg
Hosszúság: 5,5 m szabvány (könnyen bővíthető)
Szélesség: 0,6 m, rönk létrával:1.6 m
Támasztólábak közötti távolság: 2 m

8
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Vágási átmérő: legfeljebb 60 cm-es (bővíthető)
Vágási hossz: 5,2 m alapban, de akármilyen
hosszúságúra bővíthető
Fűrész kapacitás: 3-4 rönk/óra

Az állítható lábak lehetővé teszik az
egyenetlen talajon történő munkavégzést.

4508-000-1000

LOGOSOL M8 – Stihl láncfűrészhez illeszkedő tartókosárral

2 660 €

4508-555-0660

LOGOSOL M8 – tartókosárral és Stihl MS661 láncfűrésszel

3 950 €

4508-720-7502

Külön tartókosár a LOGOSOL M8-hoz

160 €

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Ha többet szeretne
tudni a hordozható
fűrésztelepünkről, kérjük
lépjen kapcsolatba a
LOGOSOL szakembereivel!

MOBIL FŰRÉSZTELEPBŐL HORDOZHATÓ
GYALUPAD ÉS MARÓGÉP
A láncfűrész vezérelt gyalu- és
marópad egyszerűen kialakítható
LOGOSOL fűrésztelepéből,
segítségével a fűrészelt gerendát
vagy deszkát akár az erdőben
gyalult vagy esztergált fűrészáruvá
varázsolhatja.

Olvassa tovább
a 14. oldalon!

1 330 €

7700-000-0230

Stihl fűrészre szerelhető gyalu és maró

7000-002-5237

Gyalukés szett, 3” (75 mm)

364 €

7000-002-5212

Gyalukés szett, 5” (125 mm)

572 €

7000-002-5202

Gyalukés szett, 6” (150 mm)

645 €

7000-002-5232

Gyalukés szett, 8” (200 mm)

728 €

BŐVÍTSE KI LOGOSOL FŰRÉSZTELEPÉT

Akár extra hosszú deszkát is vághat
Működtetése egyszerűen, könnyen elsajátítható
4 hordozható kivitel,
4 Ukezelése egyszemélyes, kényelmes és biztonságos,
4 a gyorsan és pontosan beállítható munkaasztal segítségével
magas hozam és jó minőség érhető el,

4 korróziómentes szerkezet, szabadtéren is tárolható,
4 könnyedén beállítható a legkényelmesebb munkapozíció.

Kezdő készlet – minden,
amire szüksége van
A készlet tartalmaz: 1 lánc élezőt,
1 fűrész lapot, 5 láncot, mélységállítót,
mélységhatároló korongot és egy
kézikönyvet.
9999-000-0225

416 €

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Björn Christiernssonnak hét
meter hosszú deszkákra volt
szüksége az új családi ház
megépítéséhez, ám ekkora
méretű faanyagot nem lehetett
fatelepen beszerezni. Björn
megvárásolta a bővített LOGOSOL Fűrésztelepet, és olyan
hosszúságú faanyagott vágott
vele, amilyenre szüksége volt.

Az összes M8 tartozékért
lapozzon a 15. oldalra!
FŰRÉSZTELEPEK | LOGOSOL M8
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LOGOSOL M8 elektromos láncfűrésszel

A legnagyobb kapacítású LOGOSOL láncfűrésztelepünk, amely kiemelkedő
minőséget és kapacítást biztosít tulajdonosa számára
A
A termék használatáról videókat és
leírásokat talál a LOGOSOL internetes
oldalán.

LOGOSOL M8 saját elektromos
láncfűrésszel szerelt változata
különösen nagy kapacitású és fixen
telepíthető. Ezzel a típussal kifejezetten
a nagyobb méretű és átmérőjű rönkök
megmunkálása a cél, kiegészíthető továbbá
E37 hidraulikus előtolással is, mely tovább
fokozza a berendezés termelékenységét.

A racsnis mérési skála
lehetővé teszi a rönk pontos
beállítását.

Fekete eloxált alumínium szerkezete
garantálja a fűrésztelep könnyű, erős és
merev szerkezetét.
5.2 méteres
vágóasztal, amely
tovább bővíthető
a rönk méretéhez.

Felszerelheti
automatikus vagy
kézi előtolással is.

2
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Az állítható emelőlábak által támasztott munkaasztal teherbírása több,
mint egy tonna.

A termék tartozéka
4 2 rönklétra

10

Az állítható lábak lehetővé teszik az
egyenetlen talajon történő munkavégzést.

4 2 rönktartó

A LOGOSOL M8 elektromos fűrésztelep műszaki adatai:

4508-000-1000

LOGOSOL M8

2 660 €

Súly: 70 kg
Hosszúság: 5,5 m szabvány (könnyen bővíthető)
Szélesség: 0,6 m, rönk létrával: 1.6 m
Támasztólábak közötti távolság: 2 m

4508-555-0800

LOGOSOL M8 profi elektromos láncfűrésszel és kézi előtolással

5 341 €

4508-555-0837

LOGOSOL M8 profi elektromos láncfűrésszel és automatikus előtolással

5 940 €

4508-555-1235

LOGOSOL M8 profi elektromos láncfűrésszel, automatikus előtolással és gyaluval

7 680 €

4508-555-4000

LOGOSOL M8 E4000 hobbi elektromos láncfűrésszel és kézi előtolással

4 190 €

FŰRÉSZTELEPEK | LOGOSOL M8

Vágási átmérő: legfeljebb 60 cm-es (bővíthető)
Vágási hossz: 5,2 m alapban, de bővíthető
bármilyen hosszúságúra
Fűrészelés kapacitás: 5-6 rönk/óra

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Kérjen tanácsot
szakértőinktől a
fűrésztelep
beüzemeléséről!

ELEKTROMOS GYALU ÉS MARÓPAD
Kiegészítheti vele fűrésztelepét,
így már készáruvá is alakíthatja
nyers faanyagát. A gépek
kombinálásával hatékonyan és
gyorsan végezheti a fűrészelést
és a fűrészáru további
feldolgozását.

Olvassa
tovább a
14. oldalon!

1 940 €

7605-000-1230

Fűrészre szerelhető gyalu/maró

7000-002-5237

Gyalukés szett, 3” (75 mm)

364 €

7000-002-5212

Gyalukés szett, 5” (125 mm)

572 €

7000-002-5202

Gyalukés szett, 6” (150 mm)

645 €

7000-002-5232

Gyalukés szett, 8” (200 mm)

728 €

ELEKTROMOS ELŐTOLÁS

Kényelmes és hatékony
Csendes és kényelmes munkavégzést biztosít
4 Megkíméli a hátát a munkaasztal állítható magassága.
4 Az elektromos motorfűrész különösen finom
felületet ad.
4 A rönktartó ágyazat segíti a lehető legjobb kihozatalt.
4 Könnyű tisztán tartani és egész évben használhatja akár
fedetlen helyen is.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Kjell Kampe a stockholmi
életet adta fel egy vidéki
házért, amelynek építéséhez
a LOGOSOL M8-at használta
gyalupaddal és automatikus
előtolóval. Kjell gyorsan és eredményesen megtanulta a gép
használatát, és ma már álmai
házában éli életét, amelyet
saját kezével épített.

kért
Az összes M8 tartozé
lapozzon a 15. oldalra!
FŰRÉSZTELEPEK | LOGOSOL M8
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FARMER – HORDOZHATÓ FŰRÉSZTELEP

Egy megfizethető LOGOSOL fűrésztelep mindazoknak, kiknek szenvedélyük
a természet és a fa.
A

A termék használatáról videókat és
leírásokat talál a LOGOSOL internetes
oldalán.

Farmer fűrésztelep az ideális választás
mindazoknak, akik otthonuk, hétvégi házuk
építéséhez, esetleg kisiparosként, korlátozott
mennyiségű, de jó minőségű faanyag feldolgozását
tűzik ki célul. Kis méretei és pehelysúlya
ellenére a Farmer szerkezete rendkívül erős
és stabil, könnyedén szállítható és percek
alatt összeállítható akár az erdőben is. Hobbi
felhasználásra ideális láncfűrész típusa a Stihl
MS391, mely segítségével elvégezheti a tűzifa
darabolását is, félprofi és kisipari felhasználásra a
Stihl MS660 láncfűrész típussal ajánljuk.

Négyméteres vezetősín, mely
a későbbiekben bármikor
toldható méteres egységekkel.

Két rögzítőszerkezet biztosítja a rönk
pontos beállítását.
Ha rövidebb vezetősínnel
szeretnénk dolgozni, a
gyári érték három méterre
csökkenthető.

Egyszerű szállíthatóság,
szétszerelés és összerakás.

A racsnis mérési skála és az
önzáró rendszer lehetővé
teszi a rönk pontos
beállítását.

Építhet vele:
•

kerti grillező sarkot

•

kerti padokat, vagy más berendezést

•

virágtartót

•

új burkolati elemeket

•

faanyag tárolót

•

tüzifát is hasíthat vele

Szerkezete könnyű, de
erős alumínium.

Az állítható emelőlábak által támasztott
munkaasztal teherbírása több, mint egy
tonna.

FARMER hordozható fűrésztelep műszaki adatai:
Súly: 50 kg
Hosszúság: 4 m szabvány (könnyen bővíthető)
Szélesség: 0,6 m
Támasztólábak közötti távolság: 1 vagy 2 m (állítható)
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Vágási átmérő: legfeljebb 60 cm-es (bővíthető)
Vágási hossz: 3,8 m alapban, de bővíthető bármilyen
hosszúságúra
Fűrészelés kapacitás: 3-4 rönk/óra

4520-000-1000

Farmer Fűrésztelep

1 430 €

4520-555-0391

Farmer Fűrésztelep Stihl
MS391 láncfűrésszel

2 325 €

4508-720-7502

M8 motorfűrész tartókosár
mechanikus előtolással

160 €

A csomag részét képezik
4 2 rönk befogó 4 Tartókosár
4 Önzáró rendszer

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Építsen olcsón szerszámtárolót!

Mi lesz az első
munkája a FARMERral? Talán madárles,
egy egyszerű
szélfogó, vagy
magasles? Nincs más
dolga, mint keresni
egy kidőlt fát és
megépíteni ezt az
erdő közepén.

Ha magunk fűrészeljük az épület faanyagát, egyrészt rengeteget spórolunk, másrészt gazdagabbak leszünk az építés élményével.

A Farmer fűrészteleppel levágott deszka, vagy gerenda megmunkálása
egy helyen elvégezhető. A fűrésztelep felszerelhető gyalu és
maró egységgel is, így nem kell szakembert fizetnie a faanyag
megmunkálásáért sem. (A LOGOSOL hordozható gyalu és maró
adapterekről a következő oldalakon talál információt!)

Szeretne egy saját gatterüzemet, de egyszerre
túl sokba kerülne? Van megoldás:
4  Vásároljon egy megfizethető FARMER fűrésztelepet és építsen hozzá
fedett színt.
4  Állítsa fel a FARMER fűrésztelepet, és ahogy nőnek a megrendelései,
úgy növelje a fűrésztelep méretét.
4  A FARMER teljesen kompatibilis a LOGOSOL M8 profi fűrészteleppel,
így modulárisan fejleszthető (rönklétra, hidraulikus előtolás,
automatikus vezérlés, elektromos fűrész is csatlakoztatható hozzá),
illetve bármilyen méretű rönk befogadására alkalmassá tehető.
4  Így lépésről lépésre megalkothatja saját fűrésztelepét.

Kezdő készlet – minden,
amire szüksége van
A készlet tartalmaz 1 lánc élezőt,
1 fűrész lapot, 5 láncot, mélységállítót,
mélységhatároló korongot
és egy kézikönyvet.
9999-000-0225

képzeletét
„Engedje szabadjára a
”
al!
és kreativitását a fáv
Ha kivág egy gyümölcsfát
a kertben, készítsen
belőle virágládát, kaspót
vagy egy kerti padot, így
a sok éven keresztül ápolt
növény tovább élhet a
kertben!

416 €

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját
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LOGOSOL FŰRÉSZTELEP adapterek

Melyik fűrésztelep illik Önhöz a legjobban?
B

A fűrész tartozékai
könnyen a láncfűrésztelepbe szerelhetők!

ármely típusú LOGOSOL fűrészüzem felszerelhető bármelyik LOGOSOL adapterrel, legyen az felszerelve
elektromos vagy benzines hajtással. A fűrésztelep kapacitása szalagfűrész adapterünkkel bővíthető tovább.

BENZINES LÁNCFŰRÉSZEK

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZEK

Egyszerű és gyors
lánc csere, szerszám A LOGOSOL SPEED láncfűrész műszaki adatai:
használata nélkül!
LOGOSOL E5 SPEED:
Teljesítmény: 4,6 kW (max 8 kW) Súly: 40 kg

Stihl láncfűrész gerenda fűrészeléséhez
A hordozható LOGOSOL fűrésztelepek elengedhetetlen tartozékai a Stihl láncfűrészek. A leginkább
ajánlott típus az MS660s, mely ereje és sebessége
tökéletes vágást biztosít a fűrésztelepnek.
A Stihl láncfűrészek műszaki adatai:

LOGOSOL E8 SPEED:
Teljesítmény: 8 kW (max 16 kW) Súly: 45 kg

LOGOSOL SPEED elektromos láncfűrészek
A SPEED modell egy közvetlen meghajtású, rönkök
fűrészelésre specializált, professzionális elektromos
láncfűrész. Villámgyors fűrészelést és finom felületet biztosít. A vágási átmérő 50 vagy 70 cm lehet.

Benzines
láncfűrészhez

A TF230 rönkgyalu és maró műszaki adatai:
Súly: 35 kg
Szélesség/átmérő: 210 mm/72 mm
Kés max. kiemelkedése: 25 mm
Gyalulás max. szélessége: 210 mm
A marótárcsa 4 maró- vagy gyalukés
befogadására alkalmas.
Motor: 4 kW-os villanymotor vagy
benzines láncfűrész

E5 Speed Fűrész kézi előtolással

2 171 €

6608-555-0025

E5 Speed Fűrész automatikus előtolással

2 770 €

6608-555-0010

E8 Speed Fűrész kézi előtolással

2 681 €

Stihl MS391: vezetőlemez maximális
hossza 63 cm
Teljesítmény: 4,5 LE. Súly: 6,4 kg

6608-555-0005

E8 Speed Fűrész automatikus előtolással

3 280 €

A hagyományos LOGOSOL elektromos
láncfűrészek műszaki adatai:
E4000
Teljesítmény: 4,6 kW (max. 8 kW). Súly: 35 kg
E8000
Teljesítmény: 8 kW (max. 16 kW). Súly: 40 kg

Hagyományos LOGOSOL elektromos láncfűrészek
Elektromos csatlakozás: 3 fázisú, 400V, 16A
Használja a régi fejlesztésű, hagyományos
LOGOSOL elektromos fűrészeket 40 cm vágási
Automata olajhűtést tartalmaz.
átmérőtől egészen 90 cm–ig.

A TF230 gyalu és marógép megvásárolható hordozható motorfűrész-meghajtású és fix elektromos meghajtású változatban egyaránt. A gyalu funkción kívül
választhat hozzá a több száz féle profilban vásárolható kelelőkések közül, melyekkel szinte bármilyen
felhasználásra előkészítheti a LOGOSOL fűrészteleppel levágott gerendát vagy deszkát 21 cm-ig.
7700-000-0230

Benzines motorfűrész meghajtású rönkgyalu és maró

1 330 €

7605-000-1235

Elektromos meghajtású, 4 kW teljesítményű rönkgyalu és
maró mechanikus vagy automatikus előtolásra kiépítve

1 740 €

7605-000-1230

elektromos meghajtású, 4 kW teljesítményű rönkgyalu és
maró klasszikus kézi előtolóval

1 940 €

SZALAGFŰRÉSZ
Műszaki adatok:

1122-011-3052

Stihl MS661

1140-011-3034

Stihl MS391

735 €

1124-011-3016

Stihl MS880

1 330 €

6602-000-0100

E4000 kézi előtolással

1 530 €

6605-000-0205

Fűrészlap
rezgéscsillapító

48 €

6604-555-0090

E8000 mechanikus előtolással

2 471 €

BS350 SZALAGFŰRÉSZ ADAPTER

6604-555-0010

E8000 automatikus előtolással

3 070 €

Dupla teljesítmény a láncfűrésztelepekhez képest.

6605-000-0100

Vízhűtés elektromos láncfűrészekhez

146 €

9999-000-7500

BS350 (kézi előtolással)

3 370 €

6605-000-0200

Kézvédő elektromos láncfűrészekhez

115 €

6670-000-0010

BS350 mechanikus és automata előtolású rendszerre kiépítve

3 270 €

4508-720-7502
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Elektromos

Elektromos csatlakozás: 3 fázisú, 400V, 16A

6608-555-0020

1 130 €

Gyalukés szett
a 9. és 11. oldalon!

Vízhűtés, beépített fűrészpor és
légcsatornák, valamint automata
olajhűtés.

Stihl MS661: vezetőlemez maximális
hossza 90 cm
Teljesítmény: 7,1 LE. Súly: 7,5 kg

Stihl MS880: vezetőlemez maximális hossza
150 cm
Teljesítmény: 8,6 LE. Súly: 9,9 kg

TF230 HORDOZHATÓ RÖNKGYALU ÉS MARÓ

Tartókosár,
mechanikus
előtoláshoz

SAWMILLS
| SAW
UNITS
FŰRÉSZTELEPEK
| ADAPTEREK

160 €

2 mm-es
barázdák!

Fűrészelés max. szélessége: 350 mm
Max. vágási átmérő: 40 cm
Névleges teljesítmény: 5 kW (Max. 10 kW)
Elektromos csatlakozás: 3 fázisú, 400V,
16A Súly: 50 kg

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

LOGOSOL FŰRÉSZTELEP TARTOZÉKOK

ELŐTOLÓ
ELEKTROMOS FŰRÉSZHEZ, GYALUHOZ
ÉS SZALAGFŰRÉSZHEZ HASZNÁLHATÓ

Eredeti kiegészítők – több
lehetőség az Ön fűrésztelepéhez

K

ással!

Most huzalos meghajt

E37 Automata előtoló

Kiegészítőinket csomagban is ajánljuk
LOGOSOL M8 kiegészítő csomagok
Az M8 alapállapotban 5,5 m hosszú, ez a kiegészítő csomag ajánlat lehetővé teszi annak
1,2 vagy 3 méteres megtoldását, utóbbi kettőben benne foglaltatik az extra rönktartó
ágyazat.

önnyítse meg munkáját. A megfelelő kiegészítőkkel az Önnek legmegfelelőbb
fűrésztelepét kapja!
logosol.hu oldalon

1,0 méteres kiegészítés

További kiegészítők a

A drótvezérelt E37-es előtoló könnyen
mozgatható a rönktartó és a fűrész között, így
a vágószerszámok élettartamát is megnöveli.

AZ M8 ÉS FARMER
TERMÉKEKRE
ILLESZTHETŐ

M8-HOZ ÉS FARMERHEZ ILLESZTHETŐ

2,0 méteres kiegészítés rönktartó ágyazattal

Az ár az előtolók nálunk vásárolható fűrész egységekkel való használatra vonatkozik. Régi fűrésztelepekkel
való használathoz átalakítóra van szükség. Lásd lejjebb.

6600-000-3015

1 130 €

ELEKTROMOS FŰRÉSZHEZ, GYALUHOZ
ÉS SZALAGFŰRÉSZHEZ HASZNÁLHATÓ

Rönktartókar vastag rönkökre

Állítható magasságrögzítő

A rönktartó ágyazatra illeszthető, hogy a legnagyobb munkaanyag is stabilizálva legyen.

Bizonyos méretű faanyagok esetében szüksége
lehet további rögzítésre, amit ez a kiegészítő el
tud látni.

58 €

4508-001-1027

4510-720-6104

100 €

MINDENTERMÉKHEZ ILLESZKEDIK
M8-HOZ ÉS FARMERHEZ ILLESZTHETŐ

Kézi előtoló
A kézi előtoló segítségével a fűrésztelep kezdőpontjából tudja kontrollálni a folyamatot Az árban benne foglaltatik a vezetősín és a tartólábak.
Az ár az előtolók nálunk vásárolható fűrész egységekkel való használatra vonatkozik. Régi fűrésztelepekkel
való használathoz átalakítóra van szükség. Lásd lejjebb.

6600-000-6005

531 €

Előnye

Kiegészítő munkaasztal
Az acél munkaasztal kényelmesebbé teheti a
munkát nagyobb mennyiségű feldolgozandó
faanyag esetén. Magassága és szélessége
állítható, a rönkhossz bővíthető, alapesetben
2,4 m.
6101-000-1030

Sétáljon a munkaasztal mellett, és a tekerős
fogantyúval ellátott előtoló berendezéssel
irányítsa a folyamatot! E4000 és TF230-hoz!

Tökéletes
nagyméretű anyag
vágásánál

Munkaasztal a
fűrésztelep elé!

806 €

M8 kiegészítő csomag – 1 m

4508-555-0003

M8 kiegészítő csomag – 2 m, rönktartó ágyazattal

1 430 €

4508-555-0004

M8 kiegészítő csomag – 3 m, rönktartó ágyazattal

1 654 €

FARMER kiegészítő csomagok
Alapesetben maximum 4 méteres rönkhosszúságot tud kezelni a FARMER, ez a kiegészítő
csomag lehetővé teszi annak 1,2 vagy 3 méteres megtoldását, utóbbi kettő árában benne
foglaltatik az extra rönktartó ágyazat.
1,0 méteres kiegészítés

Mérce

A pontosság érdekében folyamatosan mérheti a vágási magasságot, ez pedig különösen értékes, amikor nagyobb munkaanyagon
dolgozik.
4507-001-1300

224 €

4508-555-0001

2,0 méteres kiegészítés rönktartó ágyazattal

34 €

Akár 1 méteres
rönkök vágására is.

MINDENHEZ ILLESZKEDIK

MINDENHEZ ILLESZKEDIK

3,0 méteres kiegészítés rönktartó ágyazattal

Átalakító készlet
Akkor ajánljuk, ha új előtolót vásárol
egy régi fűrész egységhez.
6600-001-0500 Régi típusú elektromos fűrészhez

89 €

6670-001-0505 Régi BS350s -hez

13 €

7700-001-0074 Régi TF230s -hez

156 €

Rönktartókar hosszú rönkökre
Rönkforgató egység
Több oldalról történő befűrészelést tesz
lehetővé a munkaasztalon.
9999-000-1100

167 €

A munkaasztalra illeszthető támasztókar,
amely a különlegesen hosszú faanyag stabilizálását biztosítja. Magassága automatikusan illeszkedik a rönktartó ágyazathoz.
4500-070-2000

4520-555-0001

FARMER kiegészítő csomag – 1 m

224 €

4520-555-0003

FARMER kiegészítő csomag – 2 m, rönktartó ágyazattal

764 €

4520-555-0004

FARMER kiegészítő csomag – 3 m, rönktartó ágyazattal

939 €

271 €/rész

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját
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BIG MILL KÉZI FŰRÉSZTELEPEK

Kis befektetés, nagy megtérüléssel!

Egy komplex rendszer a
legkisebb felhasználók
és kisiparosok részére
16
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Szinte bármilyen méretű
rönköt felvághat vele
gyorsan és pontosan

Alakítsa át láncfűrészét
egy pillanat alatt egy
mini fűrészteleppé

A Big Mill kézi fűrésztelepek csoportja egy egyszerű,
termelékeny, olcsó és könnyen kezelhető rendszer.
A termékcsalád bármely tagjának birtokában Ön kis
befektetéssel vásárol egy komoly feladatok elvégzésére
is képes, hordozható, kézi fűrésztelepet. Garantált
megtérülés, minőség és pontos munkavégzés pont az
Ön elképzelése szerint!

A Big Mill termékek megvásárlásával
kis befektetéssel, gyorsan, nagy teljesítményekre lesz képes.
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Rönktől a deszkáig a Big Mill termékekkel

.LO G O S OL

A vezetősín megfelelő rögzítése után nincs más
dolga, mint a rönköt 90 fokokkal elforgatva
követni a használati utasításban leírtakat.

A technikai utasítások betartásával tökéletes helyen rögzíthető a jobb és bal oldali
vezetősín, így a Big Millel minimalizálhatja
a fűrészelési veszteséget.

Miután a rönk három oldalát már végigvágta,
elkezdheti a pallók és deszkák méretre vágását.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Utána eltávolíthatja a vezetősínt, a pontos
munkához utána a Timberjig mini-gatter használata
javasolt. Segítségével beállíthatja a kívánt méreteket bármely szélességben és hosszúságban.

FŰRÉSZTELEPEK | BIG MILL

17

BIG MILL BASIC

Tökéles egy nyaraló
építéséhez

Alakítsa kézi fűrészteleppé láncfűrészét!

A Big Mill Basic a tökéletes eszköz, ha asztalos- vagy ácsmunkát végez. Használatával
olcsóbb és könnyebb lesz az építkezés.

A

legtöbb vásárlónk a világon a Big Mill Basic
termékünk segítségével ismerkedik meg a
LOGOSOL hordozható fűrésztelepek világával. A
Big Mill Basic segítségével Stihl láncfűrészét egy
pillanat alatt hordozható fűrészteleppé alakíthatja.
Nagy pontossággal és termelékenységgel,
egyszerűen és gyorsan vághatja le a megfelelő
pallót, deszkát vagy gerendát.

Könnyedén építhet vele:

4
4
4
4
4
4

Egy megfelelő éles lánccal
biztonságosan és kényelmesen
elvégezhető a munka.

Legújabb fejlesztésünknek
köszönhetően a vezetősín már három,
1 méteres darabra bontható, így
szállítása és kezelése még gyorsabb és
egyszerűbb lett.

2,9 méter hosszú,
könnyedén bővíthető.

Erdei vadászlest
Padokat, asztalokat
Kerti kiegészítőket
Kerti szaunát vagy fürdőt
Asztalos munkákat
Burkolati elemeket

Hordozható
szerkezet.

Egyszerű használat,
gyors és pontos
munkavégzés.

Nagy pontosságú
alumínium
vezetősínek.

A Big Mill a legtöbb Stihl motorfűrésszel
használható
A LOGOSOL a MS391 vagy MS661 típusokat
ajánlja. Bár természetesen meglévő
motorfűrészét is használhatja, a pontosabb vágás
érdekében a LOGOSOL speciálisan
vékonyított láncvezetőt és
láncot kínál a
termékekhez.
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Könnyedén
bővíthető!
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Ajánlott vezetőlemez hossza: 50-63 cm
Max. vágási átmérő: 80 cm

A négy ponton rögzített vezetősín
90 fokos elforgatásával tudod tartani
a pontos méreteket.

GOS
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ME

KAT
IN

Az alapcsomag tartalma: Timberjig, síntartó, 3 x 1 m
vezetősín, használati útmutató
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A Big Mill Basic műszaki adatai:
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A LOGOSOL útmutatásait
betartva használata pár
óra alatt megtanulható.
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728 €

4900-007-1000

Big Mill BASIC

4900-555-0391

Big Mill BASIC Stihl MS391 (4.5 LE) motorfűrésszel

1 463 €

4900-555-0660

Big Mill BASIC Stihl MS661 (7.1 LE) motorfűrésszel

1 858 €

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

BIG MILL TIMBERJIG

BIG MILL TARTOZÉKAI

4508-000-0800

1.0 m

136 €

4508-001-1000

2,75 m

333 €

Best buy!
*A vezetősín elkészítésének lépéseit a
részletes leírás tartalmazza.

Az alapcsomag tartalma: Timberjig
és a szög beállító vasalatok*

A Timberjig segítségével könnyedén juthat deszkához és pallóhoz, csupán
követnie kell a használati utasításokat.

Ajánlott vezetőlemez hossz: 40-50 cm
Max. vágási átmérő: 60 cm

4900-000-1000

Big Mill Timberjig

160 €

4901-555-0391

Big Mill Timberjig és Stihl MS391 (4.5 LE)

895 €

4901-555-0660

Big Mill Timberjig és Stihl MS661 (7.1 LE)

1 290 €

A LOGOSOL SEGÍT, MILYEN TERMÉKEKET
KÉSZÍTHET VELE ELSŐ LÉPÉSBEN

Hogyan lesz az öreg almafából kerti pad?
A Timberjig hamar minden kisiparos
kedvencévé válik

37 €

Vásárolja meg készülékét a LOGOSOLNÁL – két éves jótállást,
60 napos pénzvisszafizetési
garanciát és korlátlan műszaki
segítséget biztosítunk!

Széles átmérőjű, hosszabb rönkökhöz
A Big Millel a legtöbb rönköt kezelni tudja, milliméteres
pontossággal.

Hívja a LOGOSOL-t, és mi kiválasztjuk az Önnek
legmegfelelőbb tartozékot akár extrém átmérőjű
rönk megmunkálásához.
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www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

4900-001-0400

Garanciát
vállalunk!

+3

A

hu – ról!
Töltse le egyszerűen a logosol.

A vágás közben egy helyben tartja a
rönköt. 60 cm átmérőig.

59 €

9999-000-1026

HÍVJ

A Svéd Jegybank alelnöke, Lars Nyberg, munkája után hétvégi házában
tölti pihenőidejét. Elengedhetetlen társa a LOGOSOL Timberjig, mely
segítségével meg tudja valósítani elképzeléseit.

Ha letölti a logosol.hu oldalról a Big Mill kisokost, rajzokat és leírásokat
talál a legegyszerűbben elkészíthető kerti bútorokról! A legkisebbel a
legnagyobb rönköt. Egyedülálló, ahogy ez a kis Big Mill képes legyőzni
a legnagyobb rönköket is. Pontos és jó minőségű vágás, mellyel értékes
fűrészárut kaphat!

Big Mill rönktartó

Használata 3 méternél hosszabb
vezetősínhez ajánlott.

40

A Big Mill Timberjig műszaki adatai:

Vezető sín fixáló

24

.LO G O S OL

Bővítse ki a vágás hosszúságát

6/70 42
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Legelső lépésként vágja
le és rakja össze a
vezetősínt.*

A Timberjig a legjobb választás, ha úgy dönt, hogy lépésről
lépésre akarja felépíteni LOGOSOL fűrésztelepét. Olcsó és gyors
megoldás, ha saját maga épít hozzá vezetősínt, és később kívánja
majd megvásárolni a Big Mill Basic vezetőrendszerét is.

NÉZZ
E

Kicsi és egyszerű, de annál hatékonyabb!

FŰRÉSZTELEPEK | BIG MILL
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LOGOSOL SZALAGFŰRÉSZEK

Az eredeti LOGOSOL –
NORWOOD fűrésztelepek
Egy sikeres svéd-kanadai
együttműködés gyümölcse
a LOGOSOL – NORWOOD
profi szalagfűrész család
20

FŰRÉSZTELEPEK | SZALAGFŰRÉSZEK

Több, mint 100 országban
értékesített 30.000 eladott
fűrésztelep garantálja a
LOGOSOL minőséget

Professzionális
technológiák, hatalmas
teljesítmények

Ha a teherbírás és professzionális kivitelezés fontos
az Ön számára. Lenyűgöző teljesítmény és pontosság,
stabil szerkezet, mobilitás és sokoldalúság, mindezek
jellemzik a LOGOSOL – NORWOOD hordozható
szalaggatter telepeit. A LOGOSOL – NORWOOD
fűrésztelepeit bárhol összeszerelheti, így akkor is
tökéletes, ha Ön az erdőben szeretné feldolgozni
faanyagát.
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Rönktől a deszkáig a LOGOSOL hordozható szalaggatter gépeivel
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A rönk vágóasztalra rakása után
egyszerűen állítsa be a megfelelő
magasságot az automata szintezővel.

Csendes és egyenletes vágás, ezt
garantálják a LOGOSOL hordozható
szalagfűrész telepei.

A rönk súlya mindig a merev vázat
terheli, így nulla az elmozdulás és az
anyagfáradás kockázata.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

A biztonságos kezelőszervek
egyben garantálják a kényelmes
munkavégzést.

A vezetősín és az automata vízhűtés
fokozzák a teljesítményt, garantálják a
minőséget.

21

SZALAGFŰRÉSZTELEP LUMBERMAN MN26

ÚJ SZALAGFŰRÉSZTELEP!

Nagyra értékelt fűrésztelep kiváló áron!
A

Logosol szalagfűrész kínálatának legkisebb
modellje Kanadában most már a
legkeresettebb termék a palettán. Az MN26-ot
is ugyan azzal a technikával fejlesztették, mint
nagyobb társait, így örökölte a már jól megszokott,
letisztult formát. A LumberMan MN26 a legtöbb
munkára alkalmas, masszív szalagfűrész. Akár 3,8
m rönköt is vághat vele. Az MN26 kifejezetten
kisebb munkálatokra lett kifejlesztve. Emellett
az LM29 minden kiegészítőjével (porelszívó,
rönkbeemelő, hosszabbítók) is kompatibilis.

A legtöbb vágási munkálathoz
használható.
4  Nagy fűrésztelep alacsony árral.
4  A szalagkerekek átmérője nagy stabilitást biztosít.
4  Minden LM29-hez tartozó kiegészítőt az MN26-hoz
is használhat.

410 mm széles Logosol LM410
gyalu tökéletesen illik rá.

Az LM29-hez is használható
átmérőjű szalagkerékkel.

Automatikus vágófej leállítás.

Akár 65 cm szélességű
faanyagot is vághat

Technikai adatok: LumberMan LM26
3,8 méteres vágási
hosszúság. 1,2 méteres
bővítmények is
vásárolhatók.

2
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LumberMan MN26
Briggs & Stratton
13 hp motorral
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Rezgésmentes és pontos vágást biztosít.
FŰRÉSZTELEPEK | MN26 HORDOZHATÓ SZALAGGATTER

GOS

8070-000-0005

Benzines meghajtású gyalu: A 410 mm széles
Logosol LM410 gyalu tökéletesen illik rá.

22
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Benzines meghajtású fűrésztelep: Az MN26
Briggs & Stratton motorral van felszerelve,
emellett lehetősége van gyalut is szerelni a
szalagfűrészre.
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Meghajtás MN26

L.

Rönk hosszúság (standard): 3,80 m
Bővítmények: 1,2 m-enként
Gép szélesség: 1,90 m
Gép hosszúság: 4,80 m
Gép súly: kb. 400 kg, (kiegészítők és motor fajtájának
függvénye)
Szalagfűrészkerés: 47,5 x 2,2 cm
Max. rönk átmérő: 65 cm
Max. munkaszélesség: 42,5 cm
Utolsó deszka min. vastagsága: 25 mm

.LO G O S OL

4 750 €

A rönk befogatása és a vastagság beállítása most
még egyszerűbb.

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Megbízható, stabil működés, ez
jellemzi az LM29 hordozható
fűrésztelepet!

LM29 HORDOZHATÓ szalaggatter

A tökéletes kisüzemi fűrésztelep
A

Hordozható dízel motoros és
fix elektromos rendszerrel is
felszerelhető.
A csapágyazott görgők lehetővé
teszik a sínen történő könnyű
mozgatást.

Erős, merev alvázkeret.

A vezetősínek távolsága
410 mm.
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Az állítható lapvezető igazodik a rönk vastagságához.
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Elektromos fűrésztelep, nagy hatékonyságú 4,6
vagy 8 kW villanymotorokkal.
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Benzines fűrésztelep, 13 lóerős Honda
motorral.
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LM29 meghajtások:
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A 4,9 m vágási hossz, 1,2 m –
es toldókkal a végtelenségig
bővíthető.

Több, mint 72 cm vágási átmérő.

24

Fűrészelési hossz: 4,9 m, mely 1,2 m – es
szakaszokkal bővíthető
Szélesség: 1,90 m
Hosszúság: 5,50 m
Súly: kb. 400 kg
Szállítókerekek: 47,5 cm x 2,2 cm
Max. rönk átmérő: 72 cm
Max. munkaszélesség: 55 cm
Utolsó deszka min. vastagság: 25 mm

4  Kényelmes munkapozíció.

2

Az LM29 műszaki adatai:

Szabadalomaztatott,
egyedi automatikus
szintszabályozási
rendszer.

4  Működése rendkívük stabil, kizárt az elmozdulás és a
vibráció.

.H

z LM29 fűrésztelep a kisüzemi szolgáltatók
professzionális eszköze. Egyszerűség,
megbízhatóság, pontosság és nagyfokú
variálhatóság, bővíthetőség jellemzi. Akár 4,9 m
rönkhoz is használható. Számtalan bővítménnyel
növelheti a termelékenységét. Az LM29 benzines
és elektromotoros meghajtással is elérhető,és
tökéletes megoldás, ha Ön a szalagvágót helyezi
előtérbe a lánccal szemben.

4  Egyszerű használat, könnyű beállítások.

.LO G O S OL

8060-000-0010

LumberMate LM29
13 LE Honda motorral

6 330 €

8060-000-0020

LumberMate LM29
4,6 kW elektromos
motorral

5 820 €

8060-000-0025

LumberMate LM29
8 kW elektromos
motorral

6 330 €

A szabadalmaztatott háromállású rögzítő stabilan
tartaja a munkadarabot.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

FŰRÉSZTELEPEK | LM29 HORDOZHATÓ SZALAGGATTER
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HD36 HORDOZHATÓ szalaggatter

Robosztus felépítés a nagyobb ipari
felhasználóknak
A

LOGOSOL-NORWOOD HD36 típusú
hordozható szalaggatter telepe a legprofibb
felhasználók kedvence. Hatalmas méretei
ellenére hordozható, benzinmotoros kivitelben
is kapható és akár 70 cm átmérőjű rönk is gond
nélkül feldolgozható vele az erdőben. Hatalmas
teljesítménye mellett pontosság, könnyű
kezelhetőség és rengeteg variációs lehetőség
jellemzi.

Szabadalmaztatott
racsnis vágófej fixáló
automatika.

Könnyen leolvasható
skálás vagy digitális
mérőskála.

Bővíthető motorteljesítmény.

A szabadalmaztatott kerámia pengevezető
kerekek hosszú élettartamot és kimagasló
vágási pontosságot garantálnak.

A normál vágási hossz 5,1 méter,
a vágási átmérő 90 cm – re is
bővíthető.

Hidraulikus adapterekkel bővíthető,
mely megkönnyíti a munkavégzést!

6/70 42
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Elektromos fűrésztelep, 9,2 vagy 12,6 kW teljesítényű
villanymotorral
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Benzines fűrésztelep, 23 lóerős Briggs motorral
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HD36 meghajtás opciók:
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FŰRÉSZTELEPEK | HD36 HORDOZHATÓ SZALAGGATTER

A képen látható fűrészüzem opcionális
felszereléssel is el van látva.
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Normál vágási hossz: 5,10 m, mely mindkét végén
1,20 m vagy 0,60 m elemekkel bővíthető
Szélesség: 2,0 m
Hosszúság: 6,28 m
Súly: kb. 600 kg
Szállítókerekek: 51,4 cm x 2,2 cm
Max. rönkátmérő: 90 cm
Max. munkaszélesség: 70 cm
Utolsó deszka min. vastagság: 25 mm

Stabil, merev alvázszerkezet.

WW

A HD36 műszaki adatai:
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Robosztus felépítés, 410 mm széles.

.LO G O S OL

8050-000-0060

LumberPro HD36
23 LE Briggs motorral

8 670 €

8050-000-0020

LumberPro HD36 9,2
kW-os elektromos
motorral (E- Twin)

8 670 €

8050-000-0025

LumberPro HD36 12,6
kW-os elektromos
motorral (E- Twin)

9 290 €

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Szeretné növelni vállalkozása termelékenységét?
A megoldás a HD36 hordozható gattertelep!

Bővítse gyalu és maró egységgel
HD36 fűrésztelepét!
Bővítse fűrésztelepét egy LOGOSOL LM410 gyalu és maró adapterrel,
mely akár az erdőben képes a levágott deszkát vagy gerendát gyalult,
formára mart készáruvá varázsolni.

Keresse a további
kiegészítőket a
26-27. oldalon!
Az LM410 gyalu és maróegység
az összes szalagfűrészünkkel
kompatibilis.

Vásárolja a legjobbat!
4  Messze a legjobb ár – érték arány a fűrésztelepek piacán.
4  Automatikus vízhűtéses rendszerrel felszerelve.
4  400 tonna teherbírásával minimális a sérülések veszélye.

Az innovatív E-Twin elektromos meghajtásról
Az E-Twin szabadalmaztatott hajtási rendszer, melynek lényege,
hogy az első villanymotor 110 km/h sebességre gyorsítja a
fűrészt, míg a második az állandó teljesítményért felel. Elérhető
9,2 és 12,6 kW teljesítményekkel, ajánlott áramfelvétele 16A vagy
20A, 4 mm2-es rézkábellel kötve.

Gyors és pontos méretre állítás.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Szabadalmaztatott munkadarab rögzítő
egységek.

FŰRÉSZTELEPEK | LM29 HORDOZHATÓ SZALAGGATTER
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SZALAGFŰRÉSZTELEP kiegészítők
MN26 & LM29

HD36, LM29 & MN26

Vékony deszkalefogó

A tökéletes kiegészítő, amikor különös pontosságra van szükség.

Alacsonyan rögzít, így Ön a deszkát elmozdulás nélkül vághatja.

HD36

416 €

8044-000-0040

LM29 & MN26

416 €

75 €

8040-001-0045

Az irányító készüléktől tudja a fűrészt és az
előtolót is működtetni. Az E-Twin rendszerrel kompatibilis.

1 430 €

198 €

8040-001-0020

HD36, LM29 & MN26

Részletes skálázással.
18-24-30-4050 mm

15 €

9999-110-0010

16-19-22-2550 mm

15 €

8034-001-0060

40-50-60-7080-90-100 mm

16 €

1-700 mm

16 €

776 €

HD36, LM29 & MN26

Rönkadagoló

Deszka-visszahúzó fogak a
HD36-hoz 5 cm vastagságig
Segítségével kényelmes és gyorsan
dolgozhat a könnyebb deszkákkal, pallókkal.
Könnyű leszerelni.
8034-000-0015

229 €/pár

HD36

A nagyobb méretű munkaanyagot felemeli
és forgatja igény szerint.

Tréler adapter
Ha szalagfűrésztelepét hordozhatóvá kívánja
tenni, javasoljuk egy erre tervezett vontató
egységcsomag beszerzését. A LOGOSOL
szívesen segít Önnek ha kérdése lenne az
adapterrel kapcsolatban.
Egyedi ár, kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

8030-001-0025

HD36

1 130 €

8040-001-0040

LM29 & MN26

1 130 €

HD36, LM29 & MN26

Kiegészítő munkafelületek
A 0,6 méteres verziót leválasztható, az 1,2
méteres verziót pedig fixen a munkaasztalhoz kell rögzíteni.
8040-001-0005

LM29/MN26 1,2 m

260 €

8030-001-0010

HD36 0,6 m

364 €

8030-001-0005

HD36 1,2 m

666 €

Garanciát vállalunk!

HD36

125 €

8030-001-0155

HD36

479 €

8044-000-0030

LM29 & MN26

125 €

8040-001-0060

LM29 & MN26

479 €
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A VILÁG

8034-000-0010

JÓTÁL
ES
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Kiemeli a rönköt a vágóasztalon történő
könnyebb továbbításhoz.
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FŰRÉSZTELEPEK | SZALAGFŰRÉSZTELEP KIEGÉSZÍTŐK

Legfeljebb 50 cm átmérőjű rönkhöz. Beépített fordító kampóval.

IZETÉS
AF

541 €

Az acél-ujjak a fűrészfejre erősíthetőek,
így a nehezebb deszkákat is biztonságosan
fordítják vissza.
8030-001-0080
219 €

HD36, LM29 & MN26

Deszka pillanatszorító

Vásárolja meg készülékét a LOGOSOLNÁL – két éves jótállást, 60 napos
pénzvisszafizetési garanciát és korlátlan
műszaki segítséget biztosítunk!
S
LÁ

A stabilabb fűrészeléshez szükséges extra
kiegészítő.

Deszka-visszahúzó fogak a HD36hoz 5 cm vastagság felett

Hidraulikus rönk kiemelő és
továbbító

2É

Kiegyenlítő talpak a HD36-hoz, 10 db

26

A 15-40 cm-es vastagságú rönkök kezeléséhez ajánljuk, nagyban felgyorsítja az
ezzel történő munkát.
8030-001-0085

HD36

8030-001-0015

Görgős rönk-gyorskezelő rendszer

HD36, LM29 & MN26

Mágneses mérce

8034-001-0065

A stabilabb fűrészeléshez szükséges extra
kiegészítő.

E37 előtoló a HD36-hoz

6600-000-5000

HD36

HD36 & LM29

9999-110-0015

HD36, LM29 & MN26

MN26 & LM29

Rönktartó készlet LM 29-hez

Digitális magasságmérő

8034-001-0070

HD36

GOSOL

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

SZALAGFŰRÉSZTELEP kiegészítők

Hidraulikus kiegészítők a szalagfűrésztelepéhez

A

LOGOSOL moduláris rendszere segítségével elkezdheti munkáját a HD36-tal kézi vezérléssel, majd fokozatosan
hozzáillesztheti azokat a kiegészítőket, amelyek lehetővé teszik, hogy a teljes munkafolyamatot kényelmesen és
biztonságosan kövesse az irányító paneltől.
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LM410 RÖNK GYALUPAD ÉS MARÓGÉP
ille sz th e tő!
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600x600 mm-ig használható gép, amely benzines és 3 fázisú elektromos
meghajtással is elérhető. A munkaasztal állítható szélességű, így a legtöbb márkájú
szalagfűrésszel használható (pl. LOGOSOL-NORWOOD, Woodmizer, Solidsaga,
Lennartsfors).

3

Logosol LM410 XL met 8 PK benzinemotor

5 100 €

8033-000-0030

Logosol LM410 XL met 4kW elektrische motor (voor E37)

4 490 €

8020-007-5202

Balkenfrees messenset (150 mm)

827 €

8020-007-5232

Balkenfrees messenset (200 mm)

1 000 €

8020-007-5252

Balkenfrees messenset, D-stam (150-200 mm) incl. spieen

1 130 €

8033-000-0025
2

Válogas san a renge teg profil közül a LOGOSOL szerszámk atalógu sából!

4
1. Kezdőcsomag a hidraulikus kiegészítőkhöz
Tartalmazza a 12V meghajtású, olajtartállyal
rendelkező hidraulika szivattyút, akkumulátort, generátorokat, illetve kezelőszerveket.
8030-001-0100

2 040 €

2. Hidraulikus rönkadagoló:
felemelik a munkaanyagot a földről. (Alkalmazásához már szükség van a hidraulikus
kezdőcsomagra.)
8030-001-0105

2 150 €

3. Rönkfordító:
lánc és hidraulikus kar segítségével forgatja
a rönköt. (Alkalmazásához már szükség van
a hidraulikus kezdőcsomagra.)
8030-001-0115

1 530 €

4. Rönk-rögzítő rendszer:
nagy erővel biztosítja a munkaanyag mozdulatlanságát. (Alkalmazásához már szükség
van a hidraulikus kezdőcsomagra.)
8030-001-0120

2 960 €

5. Hidraulikus rönkfordító:
Segít a rönk könnyed továbbításában a
vágóasztalon. (Alkalmazásához már szükség
van a hidraulikus kezdőcsomagra.)
8030-001-0110

1 230 €

6. Elektromos vezérlésű előtoló és
fűrészfej emelő:
a vágásmélység és az előtoló a kézi
készülékről irányítható. Használható benzines HD36 géphez is. (Alkalmazásához nincs
szükség a hidraulikus kezdőcsomagra.)
8030-001-0125

3 680 €

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

A LOGOSOL LM410 műszaki adatai
Hosszúság: 720 mm
Magasság: 1000 mm
Szélesség: 1400 mm
Tömeg: kb. 200 kg
Maximális vágószélesség: 600 mm
Maximális vágómagasság a sínektől:
600 mm

Vágófej átmérő: 72 mm
Vágófej szélesség: 410 mm
Vágási sebesség: kb. 6000 rpm
Max. kelelés: 7 mm
Max. gyalukés mélység: 25 mm
Típusa megegyezik a LOGOSOL PH260-nal.

FŰRÉSZTELEPEK | SZALAGFŰRÉSZTELEP KIEGÉSZÍTŐK
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LÁNCFŰRÉSZ vágóelemek

Megbízható szállítás határidő
szerint, nagy választékkal!
LÁNCVEZETŐK ÉS LÁNCOK
Márka

Lap típusa

Hosszúság

Ár

3003-025-0040 Logosol
3009-025-0040 Logosol
3003-000-6313 Stihl

Solid
Solid Premium
Standard

40 cm (16’’)
40 cm (16’’)
40 cm (16’’)

52 €
53 €
52 €

3003-025-0050 Logosol
3009-025-0050 Logosol

Solid
Solid Premium
Solid
Solid Premium
Standard
Solid
Solid Premium

50 cm (20’’)
50 cm (20’’)
63 cm (25’’)
63 cm (25’’)
63 cm (25’’)
90 cm (36’’)
90 cm (36’’)

59 €
65 €
70 €
77 €
73 €
135 €
145 €

3003-025-0063
3009-025-0063
3003-000-7831
3003-025-0090
3009-025-0090

Logosol
Logosol
Stihl
Logosol
Logosol

Típus: 3/8” 1,6 mm. Kompatibilitás: Stihl MS880*.
Cikkszám
3002-000-9231
3002-000-8041
3002-000-8052
3002-031-0120
3002-002-8064
3002-001-8076

3614-000-0072
3614-000-0072
3614-000-0084
3614-000-0084
3614-000-0084
3614-000-0114
3614-000-0116

Ár

Lap típusa

Hosszúság

Ár

Stihl
Stihl
Stihl
Logosol
Stihl

Standard
Standard
Standard
Solid
Standard
Standard

63 cm (25’’)
75 cm (30’’)
90 cm (36’’)
120 cm (47’’)
120 cm (47’’)
150 cm (59’’)

115 €
125 €
146 €
427 €
416 €
541 €

Hosszvágó,
hasító lánc
3653-000-0088
3653-000-0100
3653-000-0114
3653-000-0152
3653-000-0152
3653-000-0189

Daraboló lánc

Cikkszám

28

Márka

Lap típusa

Hosszúság

Ár

3008-010-1050 Logosol
3008-010-1070 Logosol

Speed Saw
Speed Saw

50 cm (20’’’)
70 cm (28’’)

61 €
85 €

FŰRÉSZTELEPEK | LÁNCFŰRÉSZ VÁGÓELEMEK

Ár

24 €
24 €
24 €

3636-000-0060
3636-000-0060
3636-000-0060

24 €
24 €
24 €

29 €
29 €
34 €
34 €
34 €
45 €
45 €

3636-000-0072
3636-000-0072

29 €
29 €
34 €
34 €
34 €

3636-000-0084
3636-000-0084
3636-000-0084
-

-

Ár

Daraboló lánc

Ár

43 €
48 €
55 €
73 €
73 €
90 €

3652-000-0088
3652-000-0100
3652-000-0114
3652-000-0152
3652-000-0152

32 €
41 €
46 €
60 €
60 €
75 €

Típus: 3/8” 1,3 mm. Kompatibilitás: LOGOSOL elektromos fűrész, E5 Speed fűrész és E8 Speed fűrész
Hosszvágó,
hasító lánc
3614-000-0088
3614-000-0108

Ár
36 €
44 €

HU

O

Típus: 3/8” 1.6 mm. Kompatibilitás: LOGOSOL PK1500 Rakatvágó

*Az összes laphoz és lánchoz szükség van . a 1124-640-2004 cikkszámú csillagkerékre

Márka

Stihl

Hosszvágó,
hasító lánc
3614-000-0060
3614-000-0060
3614-000-0060

GOS

LÁNCVEZETŐK ÉS LÁNCOK A RAKATVÁGÓHOZ

Típus: 3/8” 1,3 mm. Kompatibilitás: Stihl MS362, MS391, MS660, MS661 és LOGOSOL elektromos fűrész
Cikkszám
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4 Gyors szállítás! 4 Premium minőség! 4 Egyszerű rendelés!
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3652-000-0189

A „Solid” megnevezésű láncvezetőket
egy darabból kovácsoljuk, így várható
élettartamuk sokszorosa a hegesztett
termékekének.

Cikkszám

Márka

3002-031-0120 Logosol
3002-001-8076 Stihl

Lap típusa

Hosszúság

Ár

Solid
Standard

120 cm (47”)
150 cm (59”)

427 €
541 €

Rakatvágó lánc
3673-000-0152
3673-000-0189

Ár
56 €
68 €

CSILLAGKEREKEK
Cikkszám

Termék

1122-640-2002
1122-640-2006
1124-640-2004
6608-001-0035
0000-642-1223
0000-642-1240
0000-642-1250

Csillagkerék Stihl MS660/661 3/8“-7 1,6
Csillagkerék Stihl MS660/661 3/8“-7 1,3
Csillagkerék Stihl MS880 3/8“-7 1,6
Csillagkerék Speed Saw E5 & E8
Csillagkerék 3/8“-7 MS880, MS660, MS661, MS361 1,3/1,6
Csillagkerék 3/8“-7 MS261
Csillagkerék 3/8“-8 E4000, E5000, E8000 1,3/1,6

Ár

SPEED fűrész
vágókészlet

Hagyományos elektromos
fűrész vágókészlet

5 lánc, 1,50 cm-es láncvezető –
kompatibilitás: E5 és E8 Speed
fűrész

5 lánc, 1 50 cm-es láncvezető –
kompatibilitás: Hagyományos elektromos fűrész, MS661, MS391

9999-000-0230

241 €

9999-000-0210

204 €

35 €
35 €
44 €
20 €
15 €
15 €
30 €

Szintén lehetőség
van Jonsered
és Husquarna
fűrészekhez lapot,
láncot illetve
csillagkereket
rendelni.
Lépjen velünk
kapocsolatba!

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu
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SZALAGFŰRÉSZ vágóelemek

TIPP! A vágóelemeket keresse
webshopunkban!

Lépjen kapcsolatba velünk, és segítünk
kiválasztani az Önnek legmegfelelőbb
fűrészszalagot

S

zerelje fel szalagfűrésztelepét profi késekkel és észre fogja venni a különbséget. Minden gyártóra
és felhasználási célra ki tudjuk elégíteni kérését, akár a különleges szalaghosszokra is. Válassza
tűhegyesre élezett, edzett acélból készült LOGOSOL Premium termékeinket vagy legújabb fejlesztésünket,
a LOGOSOL HSS termékcsalád termékeit, amelyek különlegesen kezelt acélból vannak, így jelentősen
hosszabbodott élettartamuk.

Segítünk választani!
Hívja a +36/70 422-2440-es telefonszámot,
és mi segítünk a megfelelő szalagfűrész lap
kiválasztásában!

Rendeljen Silco vagy HSS minőségű
szalagot a jobb vágás érdekében!

k!
t egyenesen raktárunkból szállítju
Gyors szállítás! Fűrészszalagainka
Szalagjaink a legtöbb termékkel kompatibilisek!
Keresse meg az Önnek legmegfelelőbbet és rendeljen
profi késeket!

PREMIUM

HSS

termékek (5 db egy csomagban)

Hosszúság

Szélesség

Cikkszám

Ár/
csomag

Szélesség

Logosol LMPro, HD36

4246

32

9000-032-4246

38 €

Logosol LM40, ML26, LM29

3660

32

9000-032-3660

Logosol BS350/BS320

2760

32

Centauro CO500

3937

32

Centauro CO600

4597

Centauro CO700
Centauro CO800

termékek

Cikkszám

Ár/
csomag

Szélesség

38

9000-038-4246

44 €

33 €

38

9000-038-3660

9000-032-2760

28 €

38

9000-032-3937

42 €

38

32

9000-032-4597

46 €

38

5080

32

9000-032-5080

50 €

5588

32

9000-032-5588

54 €

Centauro SP400, Elektra BAS450

3378

32

9000-032-3378

Forestor 650

3980

32

9000-032-3980

Forestor 800

4380

32

Forestor 950

4820

Forestor Tom Thumb

5029

Hudson Oscar 18

(5 db egy
csomagban)

LumberPro HD
árajánlat

Cikkszám

Ár/
csomag

Szélesség

Cikkszám

Ár/
csomag

34

9002-034-4246

62 €

41

9002-041-4246

86 €

40 €

34

9002-034-3660

56 €

41

9002-041-3660

76 €

–

–

34

9002-034-2760

45 €

41

–

–

9000-038-3937

48 €

34

9002-034-3937

59 €

41

9002-041-3937

81 €

LumberMate 29
árajánlat

9000-038-4597

55 €

34

9002-034-4597

66 €

41

9002-041-4597

92 €

10 fűrészszalag

38

9000-038-5080

59 €

34

9002-034-5080

73 €

41

9002-041-5080

100 €

38

9000-038-5588

63 €

34

9002-034-5588

80 €

41

9002-041-5588

115 €

38 €

38

9000-038-3378

43 €

34

9002-034-3378

52 €

41

9002-041-3378

70 €

42 €

38

9000-038-3980

48 €

34

9002-034-3980

59 €

41

9002-041-3980

82 €

9000-032-4380

45 €

38

9000-038-4380

52 €

34

9002-034-4380

64 €

41

9002-041-4380

88 €

32

9000-032-4820

48 €

38

9000-038-4820

57 €

34

9002-034-4820

69 €

41

9002-041-4820

95 €

32

9000-032-5029

50 €

38

9000-038-5029

58 €

34

9002-034-5029

71 €

41

9002-041-5029

99 €

3350

32

9000-032-3350

38 €

38

9000-038-3350

43 €

34

9002-034-3350

51 €

41

9002-041-3350

70 €

Lennartsfors/Jonsered/Serra, Filius

3570

32

9000-032-3570

33 €

38

–

–

34

9002-034-3570

54 €

41

–

–

Wermlandssågen

3280

32

–

–

38

9000-038-3280

36 €

34

–

–

41

–

–

Woodmizer LT10/LT15/LT20

4000

32

9000-032-4000

36 €

38

9000-038-4000

42 €

34

9002-034-4000

59 €

41

9002-041-4000

82 €

Woodmizer LT40

4000

32

9000-032-4000

36 €

38

9000-038-4000

42 €

34

9002-034-4000

59 €

41

9002-041-4000

82 €

Woodmizer LT70

4670

32

9000-032-4670

47 €

38

9000-038-4670

55 €

34

9002-034-4670

67 €

41

9002-041-4670

93 €

Woodmizer Multihead

5200

32

9000-032-5200

51 €

38

9000-038-5200

60 €

34

9002-034-5200

74 €

41

9002-041-5200

102 €

Szalagfűrésztelep

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

10 fűrészszalag
380 €

330 €

Szalagtorzulás-mérő
Segítségével pontosan
és gyorsan megmérheti
a szalag esetleges
torzulását.
8030-001-0059 416 €

FŰRÉSZTELEPEK | SZALAGFŰRÉSZ VÁGÓELEMEK

29

ÉLEZŐGÉPEK – láncfűrészekhez és vezetőlemezekhez

Egyszerű út a tökéletes végeredményhez!
É

lezőinkkel egyszerű a vágóeszközeit jó formában tartania. Élezőgépeink függetlenül a vágóeszköz fajtájától, minden esetben a kívánt minőséget biztosítják. Gépeink közt
a legegyszerűbb manuális élezőtől a robot élezőig mindent megtalál. Egy köszörűtárcsa kő, illetve egy gyémánt köszörűtárcsa is a csomag részét képezi, hogy Ön minél
jobb eredményt érhessen el.

LÁNCKÖSZÖRŰ – KISMÉRETŰ

LÁNCKÖSZÖRŰ – NAGYMÉRETŰ

LÁNCÉLEZŐ ROBOT

Egyszerű használat

Ez a nagy teherbírású gép
azok számára készült, akik
nagy követelményeket
támasztanak.

Automatikusan élezi a fogakat!

A kisméretű köszörűnk használatát nagyon könnyen
elsajátíthatja, a gép benzines és elektromos láncfűrész
élezésére is alkalmas. 220V, 85W, 4800 rpm. A kezelési
útmutatót minden esetben biztosítjuk a gép rendelése
esetén!

Az összes típusú
lánc köszörülését
gyorsan és pontosan végzi.
A géphez alapban
három köszörűtárcsa
tartozik, melyek mérete
3, 4,5 és 6 mm
(1/8”, 3/16” és ¼”). 220 V
vagy 120 V-os, 180W-os,
3200 f/p.

Tipp! Az alacsony fordulati
sebesség jobb
minőséget
eredményez!

Köszörűinkhez gyémánt betét is
rendelhető.

30

59 €

•

Egy lánc élezése oldalanként kb. 1,5
percet vesz igénybe.

•

Hosszvágó és daraboló lánccal is
használhatja!

Köszörűinkhez
gyémánt betét is
rendelhető.

Maximális élesség, ami
tökéletes végeredményt
biztosít.
281 €

9999-000-1555

Láncköszörű – nagyméretű

9999-000-0511

Köszörűtárcsa, kő Alaptartozék!
145 D x 22 HD x 3,5 T mm

9999-000-0512

Köszörűtárcsa, kő Alaptartozék!
145 D x 22 HD x 4,5 T mm

9999-000-0514

Köszörűtárcsa mélység- Alaptartozék!
mérőhöz: 145 D x 22 HD x
6,0 T mm

9999-000-1535

Láncköszörű - standard

9999-000-0503

Köszörűtárcsa, kő –
Alaptartozék!
100 D x 22 HD x 3,2 T mm

9999-001-0100

Mélységmérő készlet: élező
kő, mélységállító, reszelő

14 €

9999-001-0100

Gyémánt köszörűtárcsa
145 D x 3,2 HD x 22,2 T mm

9999-001-0605

Gyémánt köszörűtárcsa
108 D x 22 HD x 3,2 T mm

67 €

9999-001-0100

Mélységmérő készlet: élező
kő, mélységállító, reszelő

FŰRÉSZTELEPEK | ÉLEZŐGÉPEK

A gép meghökkentően élessé varázsolja a láncokat, tudományos vizsgálataink alátámasztják, hogy a vágófogak élei élesebbek egy újonnan vásárolt lánc fogainál. Alkalmas a legtöbbféle típusú és méretű lánc élezésére. A
fog szöge és a vágás szöge is állítható.

125 €
14 €

9999-000-1515

Láncélező robot

9999-000-0505

Köszörűtárcsa, kő - 150 D x 16 HD x 4,0 T mm

9999-000-0506

Gyémánt köszörűtárcsa - 145 D x 3,2 hd x 16 T mm

9999-000-0506

Köszörűtárcsa mélységmérőhöz: 150 D x 16 HD x 6,0 T m

1 130 €
29 €
125 €
29 €

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

ÉLEZŐGÉPEK Szalagfűrészlapokhoz
6/70 42

2

Végezze el még időben!

Tartsa karban a vezetőlemezet is a hatékony fűrészeléshez

A Pferd reszelőkészletet bármikor előveheti az
erdőben vagy tüzifa felvágásánál. Az 1,3-as láncokhoz
4,8 mm-es élezőfejet javasolunk.

SZALAGFŰRÉSZLAP ÉLEZŐ ROBOT

Gépünkkel újjávarázsolhatja
fűrészlapjait.

A borotvaéles penge
ntos
elengedhetetlen a po
oz!
áh
szalagfűrészes munk

WW

Szíjjal, köszörűtárcsával és stabil tartóval ellátott,
munkapadra szerelhető köszörű. Kiválóan alkalmas a
vezetőlemezek karbantartására.
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A Logosol Grindlux teljesen önműködően végzi el a
fűrészszalagok élezését. A szalagot előtolókar tolja
előre, és a szalagra ráillesztett kapocs kapcsolja ki a
gépet a szalag egy körfordulatnyi élezését követően.
A gépen beállítható a fog homlokszöge, a fűrészfogak közti mélység és a lemunkálás.

9999-000-0450

Lemezreszelő

59 €

9999-000-0620

Reszelősatu – 39 cm

47 €

9999-000-0410

Pferd reszelőfej tartó 4.8 mm

51 €

9999-000-0411

Körélező, 4.8 mm

240 €

9999-000-1505

Logosol Grindlux

713 €

9999-000-0432

Mélységmérő

730 €

9999-000-0508

125 €

9999-000-0481

Reszelő a mélységmérőhöz

Gyémánt köszörűtárcsa
145 D x 3,2 hd x 16 T mm

4 €

9999-000-0513

Élező kő

510 €

9999-000-0506

Köszörűtárcsa - kő, 150 D x
16 HD x 6,0 T mm

0458-395-1100

Kézikönyv - alaptartozék Alaptartozék!

80

7804-000-0005

Vezetőlemez köszörű

7804-001-0030

Köszörű tárcsa

7804-001-0010

Csiszolószalag

302 €
Alaptartozék!
Alaptartozék!
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Töltse le a LOGOSOL honlapjáról.

ES LETÖ
EN
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L.

Ingyenes kézikönyv, amely hasznos tippeket tartalmaz,
melyekkel megnövelheti munkája minőségét.

ING
Y

Ingyenes letöltés!

GOS

O

Minden LOGOSOL
tó!
köszörűvel használha

29 €

Gyémánt köszörűtárcsa
Cserélje ki köszörűkövét
gyémánttal bevont tárcsára,
a különbség szemmel
látható lesz mindegyik
gépünk esetén. A
gyémánt bevonatú tárcsákat nem kell kezelni
élező kővel.

Care Ins
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LOGOSOL KIEGÉSZÍTŐK A NYERS MUNKAANYAG MOZGATÁSÁHOZ
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Innovatív szerszámok, melyek
extra erőt nyújtanak tulajdonosaiknak
GFIZETH

E

H

Szabadalmaztatott LOGOSOL eszköz, mely segítségével bármilyen méretű
rönk könnyen és gyorsan átfordítható.

FŰRÉSZTELEPEK | KIEGÉSZÍTŐK A NYERS MUNKAANYAG MOZGATÁSÁHOZ

9999-000-2702

110 €
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Az eszköz tervezésekor az imádkozósáska karszerkezetét másoltuk le. Segítségével
nagyobb erőkart, hosszabb kinyúlást és a hátizmokat kímélő eszközt találtunk ki.

RÖNKEMELŐ
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Hátkímélő
megoldás!
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Forgassa és görgesse a
rönköt egyszerűen

59 €

2

WW

RÖNKFORDÍTÓ
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Fogja meg és emelje
meg, ilyen egyszerű!

G VIDEÓ
ME

Ha nagy a rönk,
nyújtsa meg a karját
9999-000-2710
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MANTIS ERŐKAR

Növelje vállalkozása termelékenységét egyszerű és jól
kitalált eszközeink segítségével!
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E

a a természetben használja fűrésztelepét vagy nincs otthon a
rönk mozgatásához megfelelő munkagép, a LOGOSOL innovatív
eszközeit Önnek találták ki.

.LO G O S OL

Fontos kellék
mindenkinek, aki
rendszeresen dönt!

A biztonságos és
kényelmes favágáshoz

A LOGOSOL egyedülálló eszköze segít helyére emelni a rönköt és a fa döntése
során is segít az irányított döntés biztonságos kivitelezésében.
9999-000-0561

179 €

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Dupla rönkkapocs
Nagy segítség rönkök emelésénél.
7001-881-3600

Tökéletes a rönk vontatásához. A nagy kerekek
stabilizálják a gépet erdei terepen is.

6/70 42

26 €
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0000-881-2903
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A készülék, ami megkönnyíti a rönk
megemelését.
N?
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a szállítani szeretné a rönköket és
az egyszerűségre, a biztonságra
helyezi a hangsúlyt, akkor ezt a nagy
kerekű, masszív rönkvontató trélert
használja. A vontató segítségével
egyedül tud megoldani komoly
rönkmozgatási feladatokat.

WW

Vontassa rönkjeit az ATV-vel

RŰ VÁSÁ
ZE

Emelőhorog

2

LOGOSOL RÖNKVONTATÓ TRÉLER

60 €

.LO G O S OL

Az automatikus emelő megkíméli térdét és hátát.
A rönk rögzítése
akkor történik, amikor
az biztonságosan a
földön fekszik.

Nem tol feleslegesen hátulról
lejtmenetben. Ha túl gyorsan halad,
akkor a teher automatikusan lejjebb
ereszkedik.

Kézi rönkfordító, 107 cm
Ügyes segítség rönk emelésénél.
9999-000-5210

177 €

A kocsikapcsoló horog teljesen
körbe forgatható, ezáltal
megelőzi, hogy az ATV
felboruljon, ha a tréler feldől.

A rönkvontató tréler műszaki adatai
Szélesség: 1250 mm
Hosszúság: 2200 mm
Magasság: 1150 mm
Súly: kb. 90 kg

Tolómérce 30 cm
Tartozék a rönk átmérőjének mérésére.
A rönk lerakása nélkül, áthelyezés céljából több
mint egy méterre hátratolható.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

1500-000-0000

1 430 €

9999-881-0910

36 €
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LÁNCFŰRÉSZTELEPEK – Fűrészpor kezelés

Tüzifa és kérgező készletek

Szánjon a biztonságos tüzifakezelésre és kéregtelenítésre, és nyugodtabban fogja végezni a munkát.

Dolgozzon tisztán és pormentesen
A

legtöbb szakember forgács és fűrészporelszívó nélkül is elvégzi a munkát, azonban mindannyian
szívesebben dolgozunk egészséges, rendezett környezetben. A LOGOSOL teljes elszívókészletei ezt
biztosítják Önnek, és így gépei is nagyobb hatékonysággal és megbízhatósággal dolgoznak majd.

Drótkészlet

Plusz terelőcső

Log moulder TF230 a TF230
gyalugéphez, 100 mm
tömlőnyílással

100 mm tömlőnyílással. Kompatibilis az LM410, a PH360 gépekhez,
illetve minden szalagfűrészhez.

FŰRÉSZTELEPEK | FŰRÉSZPOR KEZELÉS

71 €

8020-001-0150

NÉZZ
E

323 €

9999-000-0199

Kisebb Stihl fűrészekhez,
3005-ös vezetőlemezzel

323 €

44 €

9999-000-0190

Jonsered, Husqvarna
motorfűrészekhez

323 €

48 €

Rendeljen most! Hívjon minket a +36/70 422 2440 telefonszámon vagy küldje el
a rendelését a www.logosol.hu webshopunkban, ahol minden készüléket és tartozékot
megtalál. Amennyiben segítségre van szüksége rendeléséhez, írjon nekünk az info@logosol.
hu e-mail címen.

Aprítson könnyedén!

.H
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U

Stihl MS660 motorfűrészhez, 3003-as vezetőlemezzel

100 mm tömlőnyílással

Fűrészpor terelőcső

G VIDEÓ
ME

9999-000-0195

Fűrészpor terelőcső villanymotoros
fűrésztelephez
6605-000-0250

Motorfűrésze így egy hatékony fafeldolgozógéppé válik.
Válasszon Stihl, Husqvarna és Josnered fűrészekhez való
típusaink közül.

WW

Csomagár:

34

80 €

6605-000-0300

3 kW-os villanymotorral szerelve, drótkészlettel és
6 m-es elvezetőcsővel

7700-001-0001

Wizard készlet - alakítsa kérgelővé a
motorfűrészét

Kösse be gépét az elektromos
hálózatba a terelőcső mentén.
10 m-es dróttal szállítjuk.

Fűrészporkezelő készlet

Kérgelje le rönkjeit
könnyedén!

KAT
IN

ő
Vegye meg a megfelel
fűrészporelszívót
láncfűrésztelepéhez!

Megtartja a
rönkön, amíg
Ön dolgozik!

.LO G O S OL

Egyszerű aprítás a Stihl MS391 motorfűrészhez való
Smart Holder-rel, amely megtartja a rönköt vágás
közben.
6100-000-1020

849 €

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

FŰRÉSZTELEP kenőanyagok

Kenőanyagok, amikben megbízhat!
Sokéves fejlesztéseink eredményeként ajánljuk Önnek e termékeket. A megfelelő olajozással a
karbantartás egyszerűbb lesz, hosszabb lesz a vágószerszámok élettartama. Sőt, a rezgést csökkentheti, így
megelőzheti az ezzel járó amortizálódást a mozgó alkatrészeknél és munkafelületeknél.
ÉSE VA

6/70 42
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Láncokhoz és fűrészla
is megfelelő!
Tapadó kenőolaj

Standard kenőolaj
A Logosol az egyik láncolaj gyártó specialistával együttműködve kivételesen jó adhézióval rendelkező láncolajkeveréket fejlesztett ki. Ez az olaj lényegesen jobban tapad a
lánchoz, mint az általunk tesztelt bármilyen más olaj. Ennek
köszönhetően megnövekszik a vágókészülék élettartama.
0718-000-1001

1 literes kenőolaj

640 €

0718-000-1010

10 literes kenőolaj

46 €

pokhoz

Ez egy továbbfejlesztett általános kenőolajfajta. Időjárásálló, kivételesen jó az adhéziója, és természetesen kitűnő kenést
biztosít. Tegye lehetővé vágókészüléke
megfelelő beindulását minden egyes
lánccsere után! Vezetőlemezekre és
láncokra egyaránt ajánljuk.

15 €

9999-000-5100

Super Flo
Igazi csúcstechnológiájú, mikroszkopikus
teflongömböket (PFTE) tartalmazó
kenőanyag. A felületet szárazabbá és
simábbá teszi a szokványos olajhoz
képest, ami kifejezetten jó tulajdonság
poros környezetben. A Super Flo
olaj jól használható a gyalupadokon,
mivel simább előtolást tesz lehetővé a
gépen keresztül. Továbbá a teflon nem
befolyásolja a festendő építőfa felületét.
9999-000-5115

17 €

Szilikone spray
A szilikon megnöveli a műanyag és
gumi alkatrészek élettartamát, amellett
kenőanyagként is funkcionál. Előnyös
az alkalmazása a gépeken azok megtisztítását követően, mivel a szilikon vízés koszlepergető hatást fejt ki a felületen. Kerülje a szilikon alkalmazását
festendő felületek környezetében.
9999-000-5110

Mindig valami újjal jövünk!
A LOGOSOL gépek tulajdonosai
folyamatosan bővíteni,
modernizálni tudják gépparkjukat.
Javasoljuk, kezdjen egy szükséges
és alapvető gépesítéssel, majd
tapasztalatai alapján konzultáljon
velünk a bővítési igényeiről.

980 €

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját
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LOGOSOL SH230 gyalu és élezőgép

Jobb, mint gondolná!
4  Rengeteg időt takaríthat meg a géppel,
vásárlóink ezért különösen elégedettek.

Egy műveletben végzi el a megfelelő
szélességre vágást és a gyalulást
A

szólógyalu az épületfa gyalulását és
megfelelő szélességűre vágását egyetlen
műveletben végzi el. Ez úgy lehetséges, hogy
közvetlenül a 230 mm (9”) széles vágó oldalára
egy körfűrészlap van felszerelve. A Logosol
kelelőkés katalógusában számos példát talál az
Ön által legyártható kelelésekre, segítségükkel
teljesen egyedivé teheti a késztermék formáját. A
kelelőkéseket a gyalukésekkel és a körfűrész-lappal
egyidejűleg is alkalmazhatja. Ennek
a szólógyalunak ott a helye minden
fűrésztelep tulajdonosnál és ács
műhelyében. Leszélezésre, hasításra,
gyalulásra és kelelésre egyaránt képes
sokoldalú gép.

Biztonságos és gyors
.
munkát tesz lehetővé

2

4  Tökéletes gép kisebb és nagyobb munkálatokhoz is!

A hosszfűrészelés, a
gyalulás és a kelelés
egyszerre vagy külön is
elvégezhető.

6000-es fordulatszám biztosítja a
készremunkált felület simaságát.

A munkadarabnak a gépen
keresztül egyenesen történő
átvezetéséről nyomógörgő
és határolóvas gondoskodik.

W

A késztermék
maximális mérete
230 x 52 mm lehet.
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A géphez szükséges külön
forgácselvezető rendelése.

LOGOSOL SH230 műszaki adatok
Gyalulás szélessége: Max. 230 mm
Gyalulás magassága: Max. 52 mm
Kelelés mélysége: Max. 15 mm
Vágó fordulatszáma: 6000 1/perc
Fűrésztárcsa átmérője: 180 mm
Állandó összteljesítmény: 3,2 kW (4,3 lóerő)
Előtolási sebesség: 5 m/perc
Villamos tápfeszültség: 3 fázisú, 400 V, 16A
Súly: 87 kg

36
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4  A gép mérete lehetővé teszi a kisebb
műhelyekben való alkalmazását is.

Gyors magasságállítás a
fogantyú segítségével.
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4  Biztonságos vágás, akár egyedül is.
100 mm csatlakozás a
forgácselvezetéshez.

Gyalulás és élezés egyidejűleg!
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4  Kisméretű, mégis erős, 3 kW-os villanymotorral szereljük, méretének köszönhetően
pedig akár 7 mm-es vastagságú munkaanyagot is fel tud dolgozni vele.

Az illusztráción a készülék lehetséges tartozékai is szerepelnek

!

TIPP: Nézze meg a LOGOSOL SH410
szólógyalut, illetve a DH410 gyalu-/
marógépet, amelyekkel nagyobb
méreteket is fel tud dolgozni.

7202-000-0230

LOGOSOL SH230

7200-000-1000

Állvány az SH230-hoz

7500-000-1025

4 rögzíthető görgő

7202-001-0400

0,8 méteres adagolóasztal az SH230-hoz

2 350 €
125 €
96 €
146 €

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Az SH230 megmunkálja a deszka mind a 4 oldalát
Nyers deszka

A vágófelület legyalulja a deszka
tetejét, majd a körfűrész finomra
csiszolja az egyik oldalt. Így most
a megmunkált oldalak 90 fokos
szöget zárnak be. A magasságot
és a szélességet Ön állíthatja be.
Forgassa meg a munkadarabot, és
ismételje meg a műveletet.
A munkadarab teteje és alja le
van gyalulva az oldalak pedig
finomra csiszolva, így a deszka
olyan, mintha egy munkaművelet
alatt munkálta volna meg mind
a 4 oldalon. A munka sebessége
nagyjából 1 m3/óra.
Tökéletes anyag tetőléc
készítéshez.
Készítsen gerendákat és
burkolatokat.
Készítsen léceket és
díszítőelemeket.

A 6000 LOGOSOL fűrésztelep
tulajdonoshoz hasonlóan, élvezze
a rönkből saját kezűleg gyártott
késztermékeket.

aggal,
Kezdje az SH230-as kezdőcsom
l.
amit a következő oldalon talá
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Fűrészelt fából a parkettáig a LOGOSOL SH230-al
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Állítsa be a kelelőkéseket igényei
szerint.

A szélességet és magasságot állítsa
be pontosan.

A körfűrész pontosan vágja le az
anyag szélét, miközben a gyalu
dolgozik.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

A kezelő a folyamatat végig tudja
ellenőrizni.

A feldolgozott késztermék jóval
magasabb értékű, mint a nyersanyag.

SÅGVERK | STOCKHANTERING
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LOGOSOL SH230 kések

Készítse el a munkájához szükséges fadarabokat önállóan 230 mm szélességig
Profil példák amiket a SH230 kezdőcsomaggal lehetősége van elkészíteni

SH230 Kezdőcsomag
késekkel

PÁRKÁNYOK

SZEGÉLYLÉCEK

Tartalma: 6 pár HSS minőségű kelelőkés,
3 pár késbetét, valamint egy furnérlemez,
amely megvédi a munkaasztalt 12 mm feletti
vágási mélység esetén.

Rusztikus stílusú szegélyléc

GERENDÁK ÉS SZERKEZETLÉCEK
Rusztikus stílusú párkány

Szegélyléc típus 1

Ez az alapcsomag lehetővé teszi számos
egyedi profil vágását, amelyekből párat itt be
is mutatunk. Ne feledje, a késeket kreatívan
használva végtelen lehetőségek vannak a
kezében.

Hagyományos párkány

MENNYEZETBURKOLAT

BURKOLATOK

SH230 Kezdőcsomag késekkel
TB90-012

Rusztikus stílusú burkolat

458 €
Burkolat típus 1

Rengeteg további lehetőség!
A fent bemutatott profilok nem
teljeskörűek. A géppel például
körnegyed mintájú profilokat is
vághat.

5 mm átmérővel

Szegélyléc típus 2

Egy kés néhány
milliméterrel
a másik felett
helyezkedik el.

Rusztikus

LAMBÉRIÁK

Zárt rézsútos T&G

Lekerekített

!

Burkolat típus 2
Nyitott rézsútos T&G

FONTOS! Minden, a képen
látható kés tartozéka a
kezdőcsomagnak!

Ferde
Zárt lekerekített T&G

Nyitott lekerekített T&G

Az SH230-cal képes lesz elkészíteni
a munkájához szükséges fadarabokat önállóan, akár 230 mm
szélességig!
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LOGOSOL SH230 kiegészítők

Javítsa munkája eredményességét
az Önnek való kiegészítőkkel!
N

övelje a kapacitását a munka mennyiségének növekedésével. Bővítse olyan kiegészítőkkel SH230
készülékét, ami a legjobban megfelel az Ön munkájának.

Az SH230 az asztalosok egyik legjobb
barátja.

Gondosan válogatva!
SH 230-hoz alkalmas
forgácselvezető
1,1 kW-os villanymotorral
szerelve: 2000 m3/óra. Bemenő
oldal: 125 mm or 2x100 mm,
kivezető oldal: 125 mm. 230 V.
Súly: 37 kg

Görgőkészlet
4 rögzíthető görgővel, 75 mm átmérővel. Minden
LOGOSOL gyalu-, illetve marógéphez illeszkedik a
PH 360/365-ösön kívül.

96 €

7500-000-1025

7000-000-2075

Forgácselvezető 1.1 kW

7000-000-1013

Elvezető cső, 3 m

Acél adagolóasztal SH230-hoz
0,8 méteres, acéllemezből.

354 €
65 €

7202-001-0400

146 €

Az 1700-as évekbeli profil a
burkolat részévé vált
Amikor Bengt-Olov Byström újjáépített egy 18.
századi házat, a régi burkolat formája alapján
készítette el az új dizájnt. A pontos formák
kialakításához egyedileg gyártott kelelőkéseket
rendelt.

Körfűrész SH230-hoz
A 14 fogú tárcsa edzett acélból készült.
7200-000-1300

Standard: 180 x 48 x 2,8 mm

7200-000-1301

Feldolgozás: 180 x 48 x
4,5 mm

Egyedi profilok vágásához szükséges speciális kelelőkését rendelje meg tőlünk. A LOGOSOL bármilyen formájú profilhoz minőségi acélból készíti el
Önnek a szükséges késeket elfogadható áron.

Állvány az SH230-hoz
60 €
136 €

Biztosítja a kényelmes munkamagasságot.
7200-000-1000

125 €

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját
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C210 DUPLATÁRCSÁS DESZKASZÉLEZŐ FŰRÉSZ

Biztos befektetés!

Biztonságos és megfizethető árú deszkaszélező
a kisipari fűrésztelepek számára

M

ég sohasem lehetett ennyire hasznosan
vagy könnyen kiváló eredményeket elérni,
mint a LOGOSOL C210-es deszkaszélező fűrésszel.
A szabadalmazott kivitelnek köszönhetően most
egy kompakt géppel is ugyanazt az eredményt
produkálhatja, mint amit korábban sokkal drágább
deszkaszélező fűrészekkel. Jelentős mértékben
megnöveli az Ön termelését, függetlenül attól, hogy
LOGOSOL fűrésztelepet, szalagos fűrésztelepet vagy
körfűrészt használ. Segítségével képes lesz többet
kihozni a rönkből.

4  A szabadalmaztatott kivitel kompakt
formában pontos eredmények elérését
biztosítja.
4  Maximálisan biztonságos: minden
fűrészlemez takarva van.
4  Fűrészpor elvezető készletet rendelhet
hozzá, de ezek nélkül is használható.
4  A C210-zel akár zsalugáterlapokat vagy
pallókat (max. 5 cm-ig) is vághat, illetve
újraszélezéshez is használható.

Egyedülálló tervezésének
köszönhetően a valaha volt
legbiztonságosabb deszkaszélező
gép.

Bármilyen rönkszegőléc
feldolgozható vele, hiszen a
bemenő oldalon nyitott az
adagolóasztal.

A dupla körfűrésztárcsa
pontos eredményt
biztosít.

Gyors és egyszerű
módja annak, hogy
a legtöbbet hozza
ki az építőfájából.

A kívánt vágási szélességet
egyszerűen beállíthatja.

Az adagolóasztalok a
csomag részét képezik.
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Az erős előtolómotor
megkönnyíti munkáját.
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Műszaki adatok
Munkadarab max. szélessége: Korlátlan
Max. szélező szélesség: 210 mm
Munkadarab max. vastagsága: 30 mm
Előtolási sebesség: 10 m/perc
Súly gépállvánnyal együtt: 240 kg

40

FŰRÉSZTELEPEK | C210 DESZKAZÉLEZŐGÉP

5 510 €

5220-000-1000

C210 deszkazélezőgép

5220-001-0500

2,3 méteres adagolóasztalok
(bement és kimenet)

312 €

5220-001-0045

Állvány, C210-hez

281 €

5220-001-0300

Fűrészpor elvezető készlet

88 €

A kezdőcsomag tartalmazza:
4
4

Adagolóasztalokat

Karbid körfűrészlemezt

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Nagyobb kihozatal a deszkaszélezőgéppel

Eredmény fűrészteleppel történő
szélezés esetén

Eredmény a deszkaszélezővel történő
szélezés esetén

A szélezőgép akkor is növeli hatékonyságát, akár körfűrésszel vagy szalagfűrésszel rendelkezik.
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Hogyan lesz a nyers lécből feldolgozott faanyag?

.LO G O S OL

Beindítja a három motort,
mindegyiket a központi
irányítópaneltől.

Beállítja a kívánt szélességet.

A két körfűrész gyorsan és pontosan
végzi munkáját.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Az oldalfedőt ki kell nyitnia, ha
nagyobb munkaanyaggal dolgozik.

Kísérje végig a deszkát a folyamaton,
hogy folyamatosan ellőrizni tudja
a munkát.

FŰRÉSZTELEPEK | LOGOSOL M8
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KS150 HASÍTÓ KÖRFŰRÉSZ

Nagy pontosság, de
alacsony befektetés

Kisipari fafeldogozók számára tervezve

4  Finom felület és pontos méretek az erős
előtolásnak és a magas sebességű vágásnak
köszönhetően.r.

A

LOGOSOL KS150 hasító körfűrésze pontosan
az Ön által elvárt méretűre gyártja az
építőfáját. A hasító körfűrésszel gyorsan és
könnyen nagy pontosságú eredmény érhető el,
és a teljes munkafolyamat lefolytatásához mások
segítségét sem kell igénybe vennie. A hasító
körfűrészben az a jó, hogy az elvárt méretűre
történő hosszfűrészelését elegendő akkor
elvégeznie, amikor szüksége lesz az anyagra. A
fűrészelés sebessége szabályozható, és olyan
értékre állítható be, hogy egy kézzel is könnyen
irányítható legyen az üzemeltetés. A legnagyobb
előtolási sebesség használata esetén segítségre
lesz szüksége a gép kezeléséhez.

4  Akár 150 mm vágási magasságig is
használható.
Az egész vágási folyamat egy felső fedél
alatt történik, így maximálisan biztonságos.

4  Villástargoncával mozgatható.
4  A többféle biztonsági elemnek köszönhetően teljes biztonságban dolgozhat.

Gyors vágási sebesség.

Biztonsági
perem
vészfékkel
szerelve,
amely a munka
közben történő
érintéstől
leállítja a gépet.

4  Tartós körfűrészlemez, amely tesztjeink szerint többtízezer méter munkaanyagra elég.
A lemez cseréje néhány percig tart csak.

Az adagoló görgő magasságát is egyszerűen
tudja állítani.

Vágja fel a deszkának való
munkaanyagot!

Állítható előtolási
sebesség.
Alacsony fenntartási
költségek.

Biztonságos technológia.

Stabil szerkezet.

2
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6 840 €

5210-000-1000

Hasító körfűrész KS150

5210-010-2500

Adagoló asztal KS150, 2.7 m

510 €

5210-001-0048

Körfűrészlemez, KS150, 450 mm

323 €

FŰRÉSZTELEPEK | HASÍTÓ KÖRFŰRÉSZ KS150

A termék használatáról videókat és
leírásokat talál a LOGOSOL internetes
oldalán.
Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

KS150 HASÍTÓ KÖRFŰRÉSZ

KS150 műszaki adatok
Súly: 400 kg
Hossz: 1100 mm
Magasság: 900 mm
Szélesség: 800 mm
Körfűrész átmérője: 450 mm
Vágás magassága: Max. 155 mm
Állandó teljesítmény: 7,5 kW
Előtolási sebesség: 2-12 m/min.
Tápfeszültség:
3 fázisú, 400V, 32A

Hogyan akarja növelni faipari
vállalkozása bevételeit?
Nálunk megtalálja a szükséges
gépet – szívesen segítünk a
választásban.

LOGOSOL HASÍTÓFŰRÉSZ
SEGÉDBERENDEZÉS

Ipari felhasználásra tervezett
villanymotoros láncfűrész
A segédberendezés ma számos ipari gépbe építve
szolgál a világ több országában, jellemzően robotkarra
szerelve. Nézze meg lenyűgöző bemutatóvideónkat a
logosol.hu oldalon.

A körfűrészlemez egyenesen vág, és csak
nagyon kevés hulladékfát hagy maga után.

9999-000-6100

Rendeljen most!

Garanciacsomag

GOSOL

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

LO

GOSOL

A VILÁG

60 NAPOS

2É
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MINDEN
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SZÉN
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Vágjon a rönkszéldeszkából pallót, a pallóból pedig
deszkát.

ZV
PÉN ISSZ
IZETÉS
AF

Az előtoló henger adagolja a fát a gépen keresztül.

S
LÁ

V

Vásárolja meg asztalos vagy fafeldolgozógépét tőlünk,
és 2 éves garanciát, 2 hónapos visszafizetési garanciát, illetve korlátlan műszaki támogatást nyújtunk.
JÓTÁL
ES

2 250 €

Hívjon minket a +36/70 422 2440 telefonszámon
vagy küldje el a rendelését a www.logosol.hu
webshopunkban, ahol minden készüléket és
tartozékot megtalál. Amennyiben segítségre van
szüksége rendeléséhez, írjon nekünk az info@
logosol.hu e-mail címen.

GOSOL

FŰRÉSZTELEPEK | HASÍTÓ KÖRFŰRÉSZ KS150
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LOGOSOL

gyalu- és
marógépek

44

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | PH360

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Készítse el a
saját burkolatát!

Dolgozzon
gazdaságosan
saját és üzleti
célokra!

Tervezze vállalkozása
jövőjét velünk!

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | PH360

45

Gyalu- és
marógépek

Eredményes feldolgozás
Garantált
eredményesség az
első naptól
46

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK

Házi és ipari méretű
megoldások

Kelelő és marókések
széles választéka

Minden deszkában el van rejtve a következő
projektben használandó fedőléc vagy
burkolati elem. A LOGOSOL gépeivel saját
elképzelése szerint tudja ezeket megformázni,
sőt régi faremekek felújításánál is nagy
hasznát veszi.

Már egy nagyobb volumenű munka alatt
megtérül Önnek a gép beszerzése!
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Hogyan használja gépeinket?

.LO G O S OL

Működésre kész állapotban szállítjuk.
Fontos, hogy csatlakoztassa a
forgácselszívót.

Szerelje be a kívánt marókéseket
a vágófejbe.

Állítsa be a méreteket a szorosan
mozgó forgattyúk és karok
segítségével.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Működtesse a motorokat az
irányítópanelről.

Nyersdeszkája máris beépíthető
késztermékké alakult.

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | PH360
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LOGOSOL PH260 Négyoldalas gyalu- és marógép

A világ legtöbbet eladott négyoldalas gyaluja.

Ez a kisméretű ipari minőségű gyalu és marógép
átalakítja az Ön munkafolyamatát
Átlátszó műanyag ablak könnyíti meg
a gyártási folyamat megfigyelését.

A

PH260 segítségével a felfűrészelt épületfát
könnyedén hasznos késztermékké
alakíthatja át. A PH260 egyszerre négy oldalon
végzi a gyalulást és kelelést. Gyorsan és
egyszerűen elvégezheti vele az összes szabványos
és egyedi kimunkálású faélek (nutféder-lap,
hornyolt hajódeszka, tok-borítás, gerinc, stb.)
előállítását. Mivel a vágók könnyen átállíthatók,
ezért a PH260 tökéletesen megfelel kis, egyedi
sorozatok legyártására

30 mm-es (1 3/16”-os) orsó tengelyek,
széles választékú kelelőkések. A
felszerelés csak 10-20 percet vesz
igénybe.

Egyszerűen beállítható, az
egyértelmű skálák 0,1 mm-es
beosztásúak.

Az öt motor külön-külön
is beindítható. Számtalan
formájú terméket készíthet,
bármilyen fajta faanyagból.

Kültéri üzemeltetés
esetén rozsdaálló, és
minimális karbantartási
igény jellemzi.
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Görgőkkel szerelhető a könnyebb
mozgatásért.

Honlapunkon videókat, kézikönyveket talál,
amik segíthetnek megfelelő termékünk
kiválasztásában.

PH260 felhasználási adatai
Négyoldalas gyalulás
Szélesség: 15 – 260 mm
Magasság: 10 – 100 mm

Felső vágó gyalulás
Szélesség: Max. 410 mm
Magasság: 230 mm

Kétoldalas gyalulás
Szélesség: Max. 300 mm
Magasság: 10 – 230 mm

48

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | PH260

A képen látható gép kiegészítőkkel van szerelve.
7514-000-0000

PH260, állítható előtolóval 2-12 m/min

9 390 €

7505-000-0005

PH260 ECO

7 760 €

7500-000-1000

Adagoló asztal – egyoldali

:
A PH260 csomag részét képezik
4 Gyalukések 4 Kezdő szerszámkészlet
4 Gyaluállitó eszköt 4 Távtartók

292 €

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Már az első naptól hatékonyan tudja használni!
4  Működésre kész állapotban szállítjuk.
Tapasztaltunk szerint legalább 1200+
folyóláb/órás (400 m/órás) sebességgel
tud dolgozni.
4 A géppel kényelmes magasságban tud
dolgozni.
4 Erős, stabil szerkezet. Edzett acélból
készült adagolóasztalok.
4 A beállítások átláthatóak és egyszerűek,
így könnyen tudja készterméktől függően
módosítani azokat.
PH260 ECO
– Legújabb fejlesztésünket ajánljuk Önnek!
Új árfekvésű, egyedülálló négyoldalas gyalu/
marógép. A gép funkciói több mint elegendőek a
legtöbb építkezési projekt esetében, továbbá ideális
megoldást biztosítanak, ha Ön elsődlegesen saját
felhasználásra kíván gyalulást és kelelést végezni.
4  A gép méretei mind a négy oldalán max.
260x100 mm-esek.
4  Max. 410 mm szélességben gyalul.
4  Egyszerűen beállítható, az egyértelmű skálák
0,1 mm-es beosztásúak.
4   Meggyőző teljesítmény és minőség jellemzi.
4   Tökéletesre megmunkált felület
4  Képkerettől házépítéshez való épületfáig bármi
megmunkálható vele.

Keressen meg minket részletes ajánlatunkért!

Eltérések a PH260-hoz viszonyítva
4 Alacsonyabb ár
4  A felső vágó motorja némileg kisebb (4 kW helyett
3 kW-os)
4 Fix 5 m/perces tolás, 2-12 m/perc helyett
4 Nincs átlátszó panel a burkolaton
4 Nincsenek belső csővezetékek (a tömlőt közvetlenül a vágónál levő csőre kell csatlakoztatni)
Nézze meg informatív összehasonlító
táblázatunkat a gyalués marógépekről.

A forgattyún található körmérő tizedmilliméterben mutatja a méretbeállítást.

Egy építkezésnél sok különböző mérető gerenda és
deszka legyártása szükséges.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

A PH260 minden formájú, profilú léc, burkolat
elkészíthetü a mennyezetekre és falakra is.
GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | PH260
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LOGOSOL PH260 Négyoldalas gyalu- és marógép

Gyártsa le az Önnek tetsző profilt a kiválasztott késekkel
PH260/360/365 kelelőkés
kezdőcsomag

Profil példák

SZEGÉLYLÉCEK

Minden itt bemutatott
profilt el tud készíteni a
kezdőcsomaggal, sőt a
profilok változatosságának
csak kreativítása szab határt.
A csomag tartalmaz: 14 kelelőkéspárt és
3 pár késbetétet.

PÁRKÁNYOK

LAMBÉRIÁK

Rusztikus stílusú szegélyléc

Szegélyléc típus 2

Szegélyléc típus 1

Szegélyléc típus 3

Nyitott rézsútos T&G

Nyitott lekerekített T&G

Zárt lekerekített T&G

Standard T&G

Rusztikus stílusú
párkány

Hagyományos
párkány

Vessen egy pillantást az itt bemutatott
példákra, amelyekkel inspirációt szerezhet
további, egyedi formák kitalálásához.
A PH360 kezdőcsomaggal ezen kívül még egy
típusú késbetétet szállítunk a felső vágókéshez.

MENNYEZETBURKOLATOK

BURKOLATOK

GERENDÁK ÉS SZERKEZETLÉCEK

PH 260 kezdőcsomag késekkel
TB90-009

949 €

PH 360 és PH 365 kezdőcsomag
késekkel
TB90-008

50

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | PH260

1 130 €

Rusztikus stílusú burkolat

Burkolat típus 2

Burkolat típus 1

Burkolat típus 3

Ferde

Rusztikus

Lekerekített

A gép a következő maximális méretekben használható. Szélesség a
PH260 esetében: 260 mm, a 360 esetében 360 mm, magasság:
60 mm.

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

LOGOSOL PH260 Egyedi késekkel
TIPP! Nézzen körül a
környékbeli, már nem működő
asztalosműhelyekben a
tradicionális helyi
mintázatok után.

Profi renoválás
elérhető áron!
S

zámos vásárlónk azzal keres meg minket, hogy régi házát
szeretné felújítani, és az ott található minták ma már nem
kaphatóak kereskedelmi forgalomban. Az évtizedek során már
számtalan egyedi profilt gyártottunk le, amelyek az Ön segítségére
lehetnek. A LOGOSOL bármilyen marókést legyárt Önnek,
keressen meg minket, és mident megteszünk,
Szülessen újjá
hogy anyagilag elfogadható ajánlatot
régi faszerkezete
adjunk.
keze alatt!

az Ön

PH260 műszaki adatok
Méret- és tömegadatok
Hossz: 1100 mm
Szélesség: 900 mm
Magasság: 970 mm
Súly: 420 kg

Négyoldalas megmunkálás
A PH260 egy menetben munkálja
meg a nyersanyag minden oldalát,
így gyors munkavégzést tesz
lehetővé.

Villamosrendszer
12,2 kW, Eco 11,2 kW
3 fázisú, 400V, 16A

További információkért keressen minket!

Előtolási sebesség
2-12 m/perc vagy 4-24m/perc
Megfelelő forgácselszívó
3 vagy 4 kW-os villanymotorral

PH260 vágófej műszaki adatok
Felső vízszintes vágó
Átmérő: 72 mm
Szélesség: 410 mm
Állandó teljesítmény: 4 kW
(5 lóerő)
Fordulatszám: 6000 1/perc (50 Hz)
Max. lemunkálás, gyalulás: 8 mm
Max. lemunkálás, kelelés: 20 mm

Királyi famintázatok
A dániai Amalienbor kastély renoválásánál Pal Davidsson asztalosműhelye a PH 260-ba szerelt egyedi profilú marókésekkel
utángyártotta az évszázados mintadarabok alapján a szükséges
fenyőfaburkolatokat, szerkezeteket. Ma már aranybevonással
díszitik a kastély mennyezetét az általa készített művészi darabok.

Készítse el ügyfelei otthonának
faburkolatait
A LOGOSOL PH 260 négyoldalas gyalu- és marógéppel minden
ügyfele kérésének eleget tud tenni. Az egyedi profilok jó
reklámot jelenthetnek asztalosműhelyének.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Alsó vízszintes vágó
Átmérő: 72 mm
Szélesség: 300 mm

Állandó teljesítmény: 3 kW
(4 lóerő)
Fordulatszám: 6000 1/perc (50 Hz)
Lemunkálás, gyalulás: 0 – 4 mm
Max. lemunkálás, kelelés: 5 mm
Oldalvágók
Orsó tengely átmérője: 30 mm
Vágó max. magassága: 100 mm
Vágó max. átmérője: 140 mm
Állandó teljesítmény: 3 kW (4 lóerő)
Fordulatszám: 6000 1/perc (50 Hz)

Szakértők vagyunk a kisipari fafeldolgozás terén.
Keressen meg minket személyesen vagy telefonon,
hogy ajánlatot tudjunk tenni.
GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | PH260
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Ipari teljesítmény - letisztult formában
S

tabil négyfejes gyalu/marógép profi
termelés céljára. Ennek a teljesen új gépnek
ott a helye minden fafeldolgozó műhelyben,
fűrésztelepen, házépítő létesítményben, és
természetesen az építő-iparban. Ugyanazon
az egyetlen gépen bármi kitűnő eredménnyel
megmunkálható, kezdve a finom burkolatoktól a
bárdolt építőfa rönkökig.

A 30 mm átmérőjű orsó gyakorlatilag minden méretű kés
használatát lehetővé teszi.

A gép minden egyes vágójának saját nagyméretű
motorja van.

Rendeljen most! Hívjon minket a
+36/70 422 2440 telefonszámon vagy írjon
nekünk az info@logosol.hu e-mail címen.

Az egész műveletet - beleértve a
fűrészporelszívót is - egy helyről
irányíthatja.

Az előtoló asztalok
olyan magasságra
vannak beállítva, hogy
könnyen bővíthetők és
adaptálhatók legyenek.
A felhajtható előtoló tálca a könnyű
kezelhetőséget segíti.
Az összes beállítási lehetőség a gép
ugyanazon oldalán található.
A magasságot és szélességet
beállító karok számlálókkal
vannak ellátva.
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Gyorsan összeszerelhető
munkaasztal. Az illesztő eszköz
extra stabilitást biztosít a
sarokillesztéseknél.
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PH360 nyersanyagának adatai
Négyoldalas megmunkálás
Szélesség: 360 mm
Magasság: 10 – 150 mm
Kétoldalas megmunkálás
Szélesség: 410 mm
Magasság: 10 – 230 mm

52

Egyenes síkpadgyalulás
(szerelvény szükséges)
Szélesség: 510 mm
Magasság: 230 mm

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | PH360

A PH360 rendelése esetén a tartozékok:

7536-000-0000

PH360, 3-15 m/min sebességet biztosító előtoló motorral

13 500 €

4 Gyalukések 4 Kezdő szerszámkészlet
4 Gyaluállító eszköz 4 Távtartók 4 Adagolóasztalok

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Gyorsan megtérülő
befektetés!
4  Egy géppel számos készterméket végezhet,
és alapesetben csak 20 percre van szükség
a gép egyik kelelésről egy másikra történő
átállításához.
4  Az előtoló asztalok derékmagasságra
vannak beállítva.
4  A felső vágó és az előtoló görgők egy
külön tartóban ülnek, mely túlméretezett
trapéz alakú rudak segítségével szintén
az öntöttvas asztalba van integrálva.
4  A felső vágó és a hengerek magassága
10 mm és 230 mm között változtatható.
4  A munkaasztal mindig azonos magasságban van a gyaluasztallal.
4  Ezt a gyalu- és marógépet is kiegészíthető
egy ötödik vágófejjel (bővebb információk
a PH 365-nél)

A kések cseréje egyszerű a
hozzáférhetőség megfelelő
tervezése miatt.

Töltse le eszközkatalógusunkat
a logosol.com oldalról

Mechanikus számláló a felső, alsó és oldalsó vágófejhez is.

Gyaluljon és vágjon minden faanyagot a kívánt
méretre akár saját, akár üzleti célra. Keressen
meg minket tanácsért!

Építőgerenda, amely minden oldalon megmunkálásra
került, kissé lekerekített élekkel.

Gyalu- és marógépeink tökéletesen működnek egyedi
kelelőkésekkel. Gyakori kérés a széles padlódeszkák
készítéséhez szükséges kés.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

A System Linus megoldásunkkal gyorsan rögzítheti az
egyes pallókat. (Lásd a 71. oldalon)
GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | PH360
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Alapozza meg vállalkozása sikerét gépünkkel!
Kezdje a megfelelő profillal!

PH260/360/365 kelelőkés
kezdőcsomag

Értékesítsen kész kerti házakat!

A képe látható minták csak kis részben
mutatják be a késkombinációink
segítségével vágható
profilokat.

Gyártsa le az Önnek tetsző profilt a kiválasztott
késekkel.

Késztermék-gerenda
lekerekített külső
felülettel (D-alakban)

A PH 360 kezdőcsomag a PH 260-as csomaggal
azonos, egyedül a PH 360/365-höz illő
betétekben különbözik. Minden itt bemutatott
profilt el tud készíteni a kezdőcsomaggal,
sőt a profilok változatosságának csak
kreativítása szab határt.

A csomag tartalmazza a
rönkkelelő késkészletet (D-alak
150-200 mm), betétekkel.
Késeinkkel teljesen egyedi
kerti házakat, gerendaházakat
kivitelezhet.

TB90-008

Bízza a mintázatot az ügyfélre!

Az ügyfélnek leginkább
tetsző, egyedi profil kivitelezésében is segítünk!
Az évtizedek során már számtalan egyedi profilt
gyártottunk le, amelyek az Ön segítségére
lehetnek. A LOGOSOL bármilyen marókést
legyárt Önnek, keressen meg minket, és mindent
megteszünk, hogy anyagilag elfogadható ajánlatot
adjunk.

Igény esetén akár egyedi
késeket is készítünk.

1 130 €
7536-001-1505

624 €

Kérje az egyedi árat a LOGOSOL-tól.

Pro eszközök – tartósabban és növelik a hatékonyságot
Nagyobb marási mélység mind
a kelelőkéseknél!

T&G Vágók

Külső faburkolat
megmunkáló kés szett

Nagy mennyisésű T&G
faanyag vágásához
ajánljuk. A csap hossza
6 mm.

A teljes szett két pár 40
mm-es TB90-es HSS kést
tartalmaz.
WP52500

333 €

Szabályozható
vágók, gerendák és
szerkezetlécek

54
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Horony vágó

260 €

WP51501

Csap vágó

292 €

Szabja személyre profilját
fogazott késekkel!

Azoknak kifejlesztve, akik
nagy számú gerendát és
szerkezetlécet készülnek
gyártani. Kerekített szélek, 3
mm rádiusz. Két részből álló
vágószett, 19 mm és 50 mm
között állítható.
WP50903

WP51502

Különösen eredményes
és még nem telített üzlet!

Fogazott hátsó vágó
A fogazott hátsó vágók
nagyobb marási mélységgel
lettek kifejlesztve, mély
profilok kialakításához.
468 €

7000-000-9096

333 €

A városi emberek egyre inkább vágynak természetközeli élményre a mindennapokban, vagy legalább
szabadidejükben, így visszafordulnak a fához mint
építőanyaghoz.

Az egyediség mindig
divatban lesz!
Ennek jó példája a svéd Bertilsson testvérek
ácsüzeme, akik már több, mint 10 000 méternyi
épületfát dolgoztak fel a PH360-nal. Tapasztalatuk
szerint senki nem akarja ugyanazt a mintát:
miközben a PH 360 ezt könnyedén lehetővé teszi, a
késztermékért jó árat tudnak elkérni.

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

LOGOSOL PH360 Négyoldalas gyalu- és marógép

Kis, egyedi darabok, vagy nagyüzemű gyártás?
A PH360-nal mindkettő megoldható!
PH360 műszaki adatok

Minden felhasználási célra alkalmas!

Méret- és tömegadatok
Hosszúság és szélesség:
2970 mm x 1125 mm
Magasság: 1430 mm
Súly: 675 kg

4  Asztalosmunkák
4  Nyílászárók
4  Lépcsők
4  Gerendaházak
4  Padozatok
4  Kerti házak és szerszámtárolók
4  Szaunák
4  Irodadekoráció
4  Csónakok
4  Gyerekjátékok
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Avrundning, dubbel, 19
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HONLAPUNKRÓL LETÖLTHETŐ SZERSZÁMKATALÓGUS!
Rendelje meg szerszámkatalógusunkat, vagy töltse
le ingyen honlapunkról. 180 oldalon válogathat az
Önnek megfelelő vágókésekből, fűrészlemezekből,
betétekből.

ox

Szakértőink szívesen
segítenek!
Mindig szívesen vesszük visszajelzését.
Filozófiánk, hogy tanulunk ügyfeleink
tapasztalataiból, és világszerte
megosztjuk ezeket ügyfeleinkkel.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját
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Előtolási sebesség
3-15 m/min

ÉS
LT

TOOLBOX

regel & trall

Megfelelő forgácselszívó: 4 kW-os
villanymotorral

Villamosrendszer
16.25 kW
3 fázisú, 400V, 32 A,
azonban 16 A is elég a kisipari
munkákhoz.

foglister

Kombinationer

A PH360 egy munkamenet
alatt a faanyag minden oldalát
megmunkálja.

PH360 vágófej műszaki adatok
Felső vízszintes vágó
Átmérő: 88 mm
Szélesség: 510 mm
Leadott teljesítmény:
5,5 kW (7,5 lóerő)
Fordulatszám: 6000 1/perc
Lemunkálás gyaluláskor: 0-8 mm
Lemunkálás keleléskor: Max. 20 mm
Alsó vízszintes vágó
Átmérő: 72 mm
Szélesség: 410 mm
Leadott teljesítmény:
4 kW (5,5 lóerő)

Fordulatszám: 6000 1/perc
Lemunkálás gyaluláskor: 0-8 mm
Lemunkálás keleléskor: Max. 10 mm
(Horonymarás: 15 mm)
Oldalvágók
Orsó tengelyének átmérője:
30 mm
Vágó magassága: Max. 130 mm
Átmérő: Max. 140 mm
Leadott teljesítmény: 3 kW (4 lóerő)
Oldalvágók fordulatszáma:
6000 1/perc
Vágási mélység: Max. 30 mm

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | PH360
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LOGOSOL PH365 Négyoldalas gyalu- és marógép ötödik vágóval szerelve

Különleges gyalu/marógép egy ötödik vágóval
A

LOGOSOL PH365 segítségével az összetett
profilokat egyetlen műveletben lehet
előállítani. Például ablak készítéséhez használt
anyagot gyárthat. Ez a gép egy nagy, négyoldalú
PH360 gyalu/marógép, amely egy különleges
ötödik vágóval is el van látva. Ez a vágóegység
a LOGOSOL MF30 függőleges marógépéből
van kifejlesztve. Minden mástól különbözik a
piacon annak következtében, hogy 270 fokban
elfordítható vágófejjel rendelkezik. Ez azt jelenti,
hogy a munkadarabot alulról, oldalról vagy felülről
egyaránt megmunkálhatja. A gyors beállítások
segítségével hatékony munkavégzést tesz
lehetővé!

Rendeljen most! Hívjon minket a
+36/70 422 2440 telefonszámon vagy írjon
nekünk az info@logosol.hu e-mail címen.

30 mm-es orsótengelyek, széles
választékú csiszoló és a kefés
szerszámok.
Nagyméretű átlátszó panel a
burkolaton. A folyamat
könnyen megfigyelhető.

Két további adagolóhenger biztosítja
a stabil és egyenletes előtolást.
Tizedmilliméter pontosságú
beállítások.

Az ötödik vágófej 270
fokban elfordítható.

Felszerelhető nagy
sebességű orsókkal
végmarókhoz.
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Külön motor minden
egyes vágóhoz. Összetett
feldolgozás végezhető az
összes fafajtával!

.LO G O S OL

PH365 nyersanyagának adatai
Négyoldalas kelelés
Szélesség: 360 mm
Magasság: 10 – 150 mm
Kétoldalas kelelés
Szélesség: 410 mm
Magasság: 10 – 230 mm

56

Egyenes síkpadgyalulás
(szerelvény szükséges)
Szélesség: 510 mm
Magasság: 230 mm

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | PH365
PH360

7537-000-0005

PH360, 3-15 m/min sebességet biztosító előtoló motorral

7537-000-0050

Az ötödik vágó, amely csatlakoztatható a PH 360-hoz.

18 800 €
4 800 €

A PH365 rendelése
esetén a csomag részég képezik:
4 Gyalukések 4 Kezdő szerszámkészlet
4 Gyaluállító eszköz 4 Távtartók 4 Adagolóasztalok

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

A lehetőségek gépe
A LOGOSOL PH365-höz széles választékban
állnak rendelkezésre végmarók, kefék
és csiszológörgők. Ideális eszköz, amikor
különlegesen finom eredményre van
szüksége.
4  Tökéletes felületkészítés csiszolással
4 Kefézés
4 Végmarás
4 Csiszolás
4 Felületek érdesítése festés előtt
4 Kelelés igen mély (max. 50 mm-es)
profillal

Az ötödik vágó segítségével az alapos kidolgozású
termékeket egyetlen műveletben lehet előállítani.
Ezzel a géppel értékes idő takarítható meg a
famegmunkáló műhelyében, és megnöveli az
üzleti vállalkozása versenyképességét.

A PH365-ben egyedi a szögben forgatható ötödik vágófej,
valamint a barázdavágási lehetőség.

Csak képzelete szab határt az alkalmazásának!

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Akár 18 cm szélességű épületfát is feldolgozhat.

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | PH360
PH365
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LOGOSOL PH365 Négyoldalas gyalu- és marógép ötödik vágóval szerelve

Speciális feldolgozási lehetőségeket is nyújt az ötödik vágófej

Nagyméretű barázdavágó

Barázdavágó

Csiszolóhenger

A képen is látható, milyen szögzárású barázdát tud
a munkaanyagba vágni a marással párhuzamosan.
Méretek: 4, 6, 8, 10 or 12 mm, maximális vágási
mélység: 35 mm.

Különböző átmérőkkel rendelhető, ezeket a
katalógusunkban részletesen megismerheti.

Függőleges csiszolásra alkalmas 80, 100 vagy 120 mm
méretekben

WP50108

94 €

911,050,11

34 €

125 €

45000

Élvágó

Kelelőkés kezdőcsomag

Átmérő: 100 mm. Szélesség: 1 mm.

Negyedre kerekített élekre, és profilok csiszolására.
Diszítőelemekre is használható. R:5

Több, mint 20 féle profilú kést és betétet tartalmaz.
A részleteket keresse az 50. oldalon

58
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156 €

Ferde késekkel szerelt csavarorsós csiszolófej. A kések
tovább tartanak, a felület pedig finomabb lesz.
Átmérő: 80 mm / Szélesség: 120 mm / Kések száma: 18

Ablakpárkányvágó

WP52101

Ferde késekkel felszerelt
vágófej

927,050,11

45 €

TB90-008

080,120,030

333 €

Találja meg az Önnek való
szerszámot weblapunkon.
Ha bizonytalan, hívjon minket bizalommal a
+36/70 422 2440 telefonszámon, vagy nézzek
körül honlapunkon: www.logosol.hu

1 130 €

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

TOOLBOX

2011/2012

LOGOSOL PH365 Négyoldalas gyalu- és marógép ötödik vágóval szerelve

Készítse el saját ablakát!
PH365 műszaki adatok

MF30 multigyalugéphez tartozó
készlet ablakkészítéshez

r
tools fo
Machine
cessing
woodpro

A csomagban megtalálható a párkányvágófej,
egy 140 mm-es biztonsági vágófej és 4 pár
kés is.
TB90-FONST

Engedje szabadjára
kreativitását!

Itt minden eszközt megtalál!
642 €

Töltse le honlapunkről szerszámkatalógusunkat, hogy a teljes
szerszámkínálatból válogathasson.

INGYENES LETÖLTÉS!
Ne feledje, hogy a legtöbb MF30
multigyaluhoz ajánlott szerszámunk a
PH365-tel is kompatibilis!

Méret- és tömegadatok
Hosszúság és szélesség:
3660 x 1125 mm
Magasság: 1430 mm
Súly: 1000 kg

A LOGOSOL PH365-tel végtelen lehetőségei vannak, azt javasoljuk,
először próbálja ki egy egyszerűbb késztermékkel.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Megfelelő forgács-elvezető motor
LOGOSOL 4 kW-os villanymotor

Villamosrendszer
19.25 kW
3 fázisú, 400V, 32 A,
azonban 20A is elég a kisipari
munkákhoz.

270°
270˚

PH365 vágófej műszaki adatok
Felső vízszintes vágó
Átmérő: 88 mm
Szélesség: 510 mm
Teljesítmény: 5,5 kW (7,5 lóerő)
Fordulatszám: 6000 1/perc
Lemunkálás gyaluláskor: 0-8 mm
Profil kiemelkedése: Max. 20 mm

Ablakok, bútorok, játékok…

Előtolási sebesség
3-15 m/perc

Alsó vízszintes vágó
Átmérő: 72 mm
Szélesség: 410 mm
Teljesítmény: 4 kW (5,5 lóerő)
Fordulatszám: 6000 1/perc
Lemunkálás gyaluláskor: 0-8 mm
Lemunkálás keleléskor: Max. 10 mm
(Horonymarás: 15 mm)

Oldalvágók
Orsó átmérője: 30 mm
Vágó magassága: Max. 130 mm
Átmérő: Max. 140 mm
Teljesítmény: 3 kW
Fordulatszám: 6000 1/perc
Ötödik vágó
Állítható szög, 270 fok
Orsó átmérője: 30 mm
Leadott teljesítmény: 3 kW
Fordulatszám:
3000, 6000, 9000 1/perc

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | PH365
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LOGOSOL DH410 Kétoldalas gyalu- és marógép

Rendeljen most! Hívjon minket a
+36/70 422 2440 telefonszámon, vagy írjon
nekünk az info@logosol.hu e-mail címen.

Erős gyalu- és maró, oldalvágóval
A

Logosol DH410 és a PH260 sok mindenben
megegyezik egymással. A gép a PH260
típussal megegyező alapelvek szerint épült, és a
legtöbb komponense is megegyezik azzal. Ebből
az következik, hogy a gép szerkezete igen masszív.
Egy öntöttvas gépasztallal, valamint az egyes
vágókhoz és az előtoláshoz különálló motorokkal
van ellátva. Továbbá mindkét gép azonos típusú
késekkel és vágófejekkel van felszerelve. A
különbség annyi, hogy a DH410 négy helyett két
vágóval dolgozik. A négyoldalas gyaluláshoz a
deszkát kétszer kell átmeneszteni a gépen, ha csak
egyszer munkálja meg a deszkát, akkor a gyalulás
és méretrevágás kétoldalasan történik max. 310
mm (12 1/4”) szélességben és 100 mm (3 15/16”)
magasságban.

Maximális gyalulási méretek:
410x260 mm (16”x10”).

6000-es fordulatszám biztosítja
a készremunkált felület
simaságát.

4 Új dizájn
4 Kibővített hosszúság, standard előtolással
4 Könnyebb előtolás irányítás
4 Egyszerűbb beállítás
4 Megújult 125 mm átmérőjű felső marókés
4 A felső marókés profilmélysége 20 mm
4 Erősebb felső marókés

Egyszerű beállítás
felhasználóbarát skálák
segítségével 0,1 mm-es
lépésekben.

2

Görgőkkel is szerelhető
a könnyebb mozgatás
érdekében.
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Erős szerkezetű adagolóasztalok
kiegészítőként elérhetőek.
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A gépasztal alacsony
súrlódású betétje
gondoskodik a
problémamentes
előtolásról.

RŰ VÁSÁ
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Kezdje a DH410 kezdőcsommaggal
(lásd: 62. oldal) !

DH410 nyersanyagának adatai
Kétoldalas gyalulás
Szélesség: 325 mm
Magasság: 100 mm

8 mm-es gyalulási
mélység!

Gyalulás
Szélesség: 410 mm
Magasság: 260 mm
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PH360

ÚJ! Most még jobb!

A három motor külön-külön is
beindítható.

7301-000-0410

DH410, 6 m/min sebességet biztosító előtoló motorral

4 290 €

7305-000-0410

DH410, 2-12 m/min sebességet biztosító előtoló motorral

4 700 €

7500-010-0010

Adagoló asztal

323 €

A DH410 rendelése esetén
a csomag részei:
4 Gyalukések
4 Kezdő szerszámkészlet
4 Gyaluállító eszköz
4 Távtartók

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Ugyanaz az eredmény érhető
el, mint egy négyoldalas gyalu/
marógéppel – alacsonyabb áron!
4  A gyalulás 410 mm szélességben és
260 mm magasságban végezhető vele,
ezért padlóburkolás vagy lambériázás
elkészítésére is használhatja.
4  Az oldalvágó maximális magassága 30
mm. Ablakokra olyan vágókést válasszon,
amellyel mélyebb barázdát tud vágni.
4  Párkányok és csapolások készítéséhez is
használható.
A kések cseréje
egyszerű, ezért
javasoljuk, hogy
többfajta profilt is
rendeljen hozzá.

A DH410 410x230 mm-es méretig képes a
munkadarab feldolgozására.

Kültéri fa medencék speciális mintázattal.

Gyönyörű és szilárd mennyezetszegélyek.

A munkaanyag két oldalát egyszerre vágja a gép.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Válasszon többszáz profilból weboldalunkon.

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | DH410
PH360
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LOGOSOL DH410 Kétoldalas gyalu- és marógép

Dolgozza fel fanyagát költséghatékonyan
Profil példák

DH410 kezdőcsomag

LAMBÉRIÁK
SZEGÉLYLÉCEK

Ezt mind el tudja készíteni
a kezdőcsomaggal!

PÁRKÁNYOK
Rusztikus stílusú szegélyléc

Szegélyléc típus 1
Szegélyléc típus 2

A csomag tartalma: 10 HSS kelelőkéspár és
két ékbetét.

Szegélyléc típus 3

Rusztikus stílusú
párkány

Hagyományos
párkány

A kezdőcsomagban található késekkel
rengeteg profilt készíthet.

Standard T&G

Nyitott rézsútos T&G

Zárt lekerekített T&G

Nyitott lekerekített T&G

Maximális
szélesség:
410 mm

A kezdőcsomag azonnali
eredményt biztosít Önnek.

BURKOLATOK

GERENDÁK ÉS SZERKEZETLÉCEK

MENNYEZETBURKOLATOK

A gép a következő maximális méretekben használható.
Szélesség: 410 mm, magasság: 60 mm.
Burkolat típus 1

DH410 kezdőcsomag
TB90-011

Burkolat típus 2

676 €
Rusztikus stílusú burkolat
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Burkolat típus 3

Rusztikus

Lekerekített

Ferde

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

LOGOSOL DH410 Kétoldalas gyalu- és marógép

Legyen saját kültéri medencéje!

Kültéri medencekészítő készlet
Építse meg saját kerti, fával fűthető
fürdőjét. A csomag tartalmazza az
aluminiumkályhát, a kéménycsöveket,
abroncsokat, vízleeresztőt,
lótuszvirágot, illetve kezelési
útmutatót. Mindent rendelkezésére
bocsátunk a faanyagon és a
csavarokon kívül.

DH410 műszaki adatok

Faépítésű terasz

Töltse le a műszaki
tervet honlapunkról!
7500-000-7000

980 €

A DH410-es egy alacsony árú, ám tökéletes minőségű eszköz
ahhoz, hogy elkészítse magának, barátainak vagy akár
ügyfeleinek a fából készülő terasz minden elemét.

Méret- és tömegadatok
Hosszúság, szélesség:
1000 x 840 mm
Magasság: 1230 mm
Súly: 225 kg
Villamos rendszer
Állandó összteljesítmény: 6,2 kW
Elektromos tápfeszültség:
3 fase, 400V, 16A

Megfelelő forgács-elvezető motor
LOGOSOL 2,2 kW-os villanymotor
A gép a faanyag mindkét
oldalát egyszerre munkálja
meg. A maradék két oldal
megmunkálásához még
egyszer vezesse át az anyagot a
gyalupadon.

Előtolási sebesség
6 m/perc vagy 2-12 m/perc

DH410 vágófej műszaki adatok
Vízszintes vágó
Átmérő: 72 mm
Szélesség: 410 mm
Állandó teljesítmény: 3 kW
Fordulatszám: 6000 1/perc
Lemunkálás, gyalulás: Max. 8 mm
Lemunkálás, kelelés: Max. 10 mm

A kerti kádak készítése jó üzlet

Építsen meg egy teljes lépcsőt!

Henrik Dolk Svédországban egyedi megrendelésre készít
medencéket a DH410-zel, és elmondása szerint ez az
egyik legsikeresebb terméke. Emellett kerti házakkal,
szerszámtárolókkal is foglalkozik.

Honlapunkon erről is talál egy teljes bemutató videót. A
videókurzust 7 részben mutatjuk be, hogy a kezdő LOGOSOL
tulajdonosok is könnyen el tudják sajátítani.

Videó a logosol.hu oldalon

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Max. átmérő: 100 mm
Max. magasság: 140 mm
Állandó teljesítmény: 3 kW
Fordulatszám: 6000 1/perc
Vágási mélység: Max. 30 mm

Oldalvágó
Orsó tengelye: 30 mm

Szakértők vagyunk a kisipari fafeldolgozás terén. Keressen
meg minket személyesen vagy telefonon, hogy
ajánlatot tudjunk tenni.
GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | DH410
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LOGOSOL SH410

Pontosan méretre vághatja
a munkaanyagot!

Gyalu, maró és szélezőgép
A

termékcsalád bevezető darabja, az SH230
szólógyalu nagy sikernek bizonyult a
bevezetése óta eltelt 10 év alatt. Vásárlóink nagyra
értékelik a sokoldalúságát és egyszerűségét,
melynek következtében szinte elengedhetetlenül
szükségessé teszi a készüléket az Ön számára,
miután megtapasztalta annak előnyeit. Ezt a típust
továbbfejlesztve az SH410 gépében a LOGOSOL
olyan új szintre emelte a fűrészelési és gyalulási
funkciókat, amely mégjobban megfelel a nagyobb
projektek és a magas színvonalon termelő,
bármilyen típusú famegmunkáló műhelyek
számára.

4  Biztonságos formatervezés
4  A körfűrész félretolásával lehetőséget
kap akár 410x260 mm nagyságú faanyag
gyalulására.

Megfelelő méretre gyalulás és
marás egy munkamenet alatt!
Egyszerű beállítás
felhasználóbarát skálák
segítségével 0,1 mm-es
lépésekben.

Anyagkészítés ragasztott,
90 fokos saroklécek
egymenetben történő
előállításához!

2

W

Azonnal felhasználható!
Ászokfák, kelelések, padlózatok,
deszkázatok és sok egyéb más
gyártásához.
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Kezdje az SH410 kezdőcsomaggal.
Lásd: 66. oldal.
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4  Rengeteg kelelőkést kínálunk a géphez,
így sokoldalú a felhasználás.

Erős szerkezetű adagolóasztalok
kiegészítőként elérhetőek.

6000-es fordulatszám
biztosítja a készremunkált
felület simaságát.

RŰ VÁSÁ
ZE

4  Az átállítás nagyjából 5 percet vesz
igénybe.

.LO G O S OL

SH410 nyersanyagának adatai
Max. szélesség: 410 mm
Körfűrész átmérője:
225 mm
Gyalulás adatok
Szélesség: 410 mm
Magasság: 250 mm

64

Marási mélysége:
20 mm
Körfűrész vágási
magasság:
75 mm

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | SH410

Görgőkkel is szerelhető a könnyebb
mozgatás érdekében.
7504-000-0005

SH410, 6 m/min sebességet biztosító előtoló motorral

3 570 €

7504-000-0020

SH410, 2-12 m/min sebességet biztosító előtoló motorral

4 390 €

7500-000-1000

Adagoló asztal

292 €

A SH410 rendelése esetén
a csomag részei:

A körfűrészlemezt, a késbeállító eszközt, a szerszámkészletet, illetve a szükséges kelelőkéseket a géppel
együtt szállítjuk, így azonnal elkezdhet dolgozni.

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Az SH410-zel majdnem
bármilyen méretű deszkát
megmunkálhat.

SH410 műszaki adatok
Méretek és súly
Hosszúság: 110 mm
Szélesség: 700 mm
Magasság: 1050 mm
Súly: 195 kg

Megfelelő forgács-elvezető motor
LOGOSOL 2,2 kW-os villanymotor
SH410 tartozékok
Asztalbővítés, forgácskezelés,
kelelőkések, stb.

Elektromos igény
Állandó összteljesítmény:
3,2 kW/4,2 kW
Villamos bekötés:
3 fázisú, 400V, 16A
Előtolási sebesség
Standard: 6 m/perc
Állítható: 2-12 m/perc

SH410 vágófej műszaki adatok
Vízszintes vágó
Átmérő: 72 mm
Szélesség: 410 mm

Lenyűgöző munkabírás – egyszerre több
munkafolyamatot is el tud végezni.

A vágófej és a körfűrész párhuzamos használata
egyedivé teszi a gépet!

Ennek köszönhetően a vágással párhuzamosan az
élek máris lekerekítésre kerülnek.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Állandó összteljesítmény: 3 kW/4 kW
Sebesség: 6000 1/perc
Marási mélysége: Max 20 mm

Ha kisebb gyalu-/ marógépre
vágyik, akkor nézze meg az
SH230-at, amit a szabadban is
bizalommal tarthat.
GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | SH410
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LOGOSOL SH410 Kelelőkések

Késeink a legmagasabb minőségű acélból készülnek
Profil példák

SH410 kelelőkés
kezdőcsomag

SZEGÉLYLÉCEK

PÁRKÁNYOK

LAMBÉRIÁK

A készlet tartalma: 9 pár HSS kelelőkés, 3 pár
betét, és egy pár rögzítő heveder.
Rusztikus stílusú párkány

Rusztikus stílusú szegélyléc

Az oldal jobb oldán megtalálja azokat a
profilokat, amelyeket – többek között – a
kezdőcsomag késeivel vágni tud.

Szegélyléc típus 1
Hagyományos párkány
Szegélyléc típus 2

708 €

Korlátok, lambériák és számos más késztermék
Az itt található
mintázatok csak példák,
ennél sokkal több formát
tud vágni a késkészlettel.

Nyitott rézsútos T&G

Zárt lekerekített T&G

Nyitott lekerekített T&G

Gyöngyözott T&G

Koronaíves párkány

SH410 kelelőkés kezdőcsomag
TB90-010

Zárt rézsútos T&G

BURKOLATOK

MENNYEZETBURKOLATOK

Rusztikus stílusú burkolat

Az egyik kés
pár mm-rel el
van tolva.

GERENDÁK ÉS SZERKEZETLÉCEK

Rusztikus

Burkolat típus 1
Lekerekített
Burkolat típus 2

A kefézési folyamat egyedi
külsőt kölcsönöz a fának.
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Gyöngyözött burkolat

Ferde

Max. 5 mm átmérő.

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

GYALU- ÉS MARÓGÉPEINK összehasonlítása

Ötödik vágófej

Oldalvágó

Alsó vágófej

Felső vágófej

Kapacitás

Logosol PH360

Logosol PH260

Logosol PH365

Logosol PH260 ECO

Logosol DH410

Logosol SH410

Tömeg

600 kg

925 kg

350 kg

350 kg

225 kg

195 kg

Villanymotor

16,25 kW

19,25 kW

13,2 kW

12,2 kW

6,2 kW

3,2 kW

Villamos rendszer

3 fázisú, 400 V, 32 A

3 fázisú, 400 V, 32 A

3 fázisú, 400 V, 16 A

3 fázisú, 400 V, 16 A

3 fázisú, 400 V, 16 A

3 fázisú, 400 V, 16 A

Előtolás

Standard: 3-15 m/perc

Standard: 3-15 m/perc

Standard: 2-12 m/perc

Standard: 5 m/perc

Standard: 6 m/perc

Standard: 6 m/perc

Gyalulási/marási max. mélység

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Max munkaanyag szélesség

360 mm

360 mm

260 mm

260 mm

410 mm

410 mm

Négyoldalas megmunkálási
szélesség/magasság

360/10 – 130 mm

360/10–130 mm

15–260/10–100 mm

15–260/10–100 mm

–

–

Kétoldalas megmunkálási
szélesség/magasság

410/10 – 230 mm

410/10–230 mm

300/10–230 mm

300/10–230 mm

325/100 mm

–

Gyalulási szélesség/magasság

510/10 – 230 mm

510/10–230 mm

410/10–230 mm

410/10–230 mm

410/10–260 mm

410/ 10–260 mm

Szélezési magasság, lemezátmérő

–

–

–

–

–

80/180

Átmérő

88 mm

88 mm

72 mm

72 mm

72 mm

72 mm

Szélesség

510 mm

510 mm

410 mm

410 mm

410 mm

410 mm

Motorerősség

5,5 kW

5,5 kW

4 kW

3 kW

3 kW

3 kW

Vastagolás

0-8 mm

0-8 mm

0-8 mm

0-8 mm

0-8 mm

0-8 mm

Max. profilmélység

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

10 mm

20 mm

Átmérő

72 mm

72 mm

72 mm

72 mm

–

–

Szélesség

410 mm

410 mm

300 mm

300 mm

–

–

Motorerősség

4 kW

4 kW

3 kW

3 kW

–

–

Vastagolás

0-8 mm

0-8 mm

0-4 mm

0-4 mm

–

–

Marási mélység

Max. 10 mm

Max. 10 mm

Max. 10 mm

Max. 10 mm

–

–

Orsó átmérő

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

–

Max. vágási magasság

130 mm

130 mm

100 mm

100 mm

100 mm

–

Max. átmérő

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

–

Motorerősség

3 kW

3 kW

3 kW

3 kW

3 kW

–

Standard orsó átmérő

–

30 mm

–

–

–

–

Kiegészítő orsó átmérő

–

1-20 mm

–

–

–

–

Motorerősség

–

3 kW

–

–

–

–
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VÁGÓESZKÖZÖK a gyalu- és marógépeinkhez

Felső és alsó vágókra

Mindenfajta kést be tud
szerezni tőlünk!

GYALUKÉSEK

Nagyobb munkabírás
keményfával is.

A

Felső és alsó vágókra

2011/2012

LOGOSOL minden gyalugépét késekkel szerelve szállítja. Szerszámkatalógusunkban ezen felül
számos kelelő és gyalukést talál a felső, az alsó és az oldalsó vágókra is. Standard késeink mellett
keresse egyedi profiljainkat is, minden esetben a lehető leggyorsabban kiszállítjuk Önnek!

TOOLBOX

Felső és alsó vágókra

Válassza a munkajának megfelelő minőséget!
High Speed Steel (HSS): normál felhasználásra
Hard Metal (HM): ipari felhasználásra, keményfára

2

6/70 42

U

NÉZZ
E

W

MM

HSS

HM

7000-002-8410
7000-002-8330
7000-002-8300
7000-002-8230
7000-002-8510

410
330
300
230
510

56 €
51 €
48 €
39 €
82 €

396 €
375 €
354 €
281 €
437 €

.LO G O S OL

Különösen tartós HSS kések nagyobb igénybevételhez.
Ha élezés nélkül akar gyorsan késeket cserélni, ezt a
terméket javasoljuk.

241-053

2 HSS nagyobb igénybevételhez
a felső vágóhoz 410x12x1,5 mm

241-054

2 adapter a felső vágóhoz,
410 mm

260-053

2 HSS nagyobb igénybevételhez
az alsó vágóhoz 300x12x1.5 mm

241-055

2 adapter az alsó vágóhoz,
300 mm

A kelelőkések rögzítése

Az ékbetétekkel a felső vágófejhez
tudja rögzíteni a kést.

93 €

KIL360-048

Engedje szabadjára fantáziáját! A LOGOSL gépeivel és végtelen kelelőkés
kínálatával mindent el tud készíteni!

47 €
115 €
44 €
110 €

DH410, PH260, PH360,

Az ékbetétekkel a felső, illetve PH365 KOMPATIBILITÁS
alsó vágófejhez tudja rögzíteni
a kést. PH360/365: kizárólag az
alsó vágóhoz

A kelelőkések rögzítése

G VIDEÓ
ME

.H

24

40

KÉ

+3

Item no.

PH360, PH365 KOMPATIBILITÁS

KAT
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HU

ÉSE VA
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O
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GOS

A

Válasszon többszáz késünkből!

.LO

HÍVJ

W

ÁS
RL

RŰ VÁSÁ
ZE

WW

A szerszámkatalógust ingyenesen letöltheti
honlapunkról vagy megrendelheti tőlünk
a +36/70 422 2440 telefonszámon vagy az
info@logosol.hu e-mail címen.

!

Kétfajta minőségű acélból készült, élezhető kések.
HSS a kisipari, HM a professzionális felhasználásra,
illetve keményfára.

ÉKBETÉTEK

TIPP: Keresse a megfelelő kést a weblapunk
„Keresés” menüpontja segítségvel.

L.

INGYENES LETÖLTÉS!

EGY
S

r
tools fo
Machine
essing
woodproc

NAGYOBB
IGÉNYBEVÉTELHEZ

7000-000-9502

Standard, ár/1 pár

52 €

7000-000-9506

Állítható, ár/1 pár

59 €

7000-000-9508

Keskenyített, ár/1 pár

52 €

MARÓKÉSEK

Felső és oldalsó vágókhoz
Kétfajta minőségű acélból készült, élezhető kések.
HSS a kisipari, HM a professzionális felhasználásra,
illetve keményfára.
Méret

4 Asztalosmunkák
4 Nyílászárók
4 Lépcsők
4 Gerendaházak
4 Padozatok
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4 Kerti házak és szerszámtárolók
4 Szaunák
4 Irodadekoráció
4 Csónakok
4 Gyerekjátékok

4... és sok más!

Gyaluljon és marjon saját
felhasználásra, vagy akár
ajánlja ügyfeleinek!

40 mm
50 mm
60 mm
100 mm felső vágóhoz
130 mm felső vágóhoz

HSS

HM

60 €
75 €
87 €
125 €
146 €

250 €
271 €
290 €
–
–

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

OLDALVÁGÓKHOZ
VÁGÓFEJEK
Több kés – finomabb felület

TB912 vágófej

TB912-92
Két vágófejet egymásra tud illeszteni. Az ékbetéteket és
az 50 mm-es késeket tartalmazza a csomag.
7000-000-9092

Kétkéses oldalvágó

156 €

7000-000-9094

Négykéses oldalvágó

250 €

VÁGÓKÉSZLET
3 mm-es átmérővel.
Távtartókkal 19-50 mm között
állítható. Az oldalvágókhoz
elérhetó késeinket megtalálja
a katalógusban.

7502-001-1164

Furat

Kések

Magasság

Ár

120

30

2+2

30+30

468 €

208 €

MARÓKÉS KÉSZLET
PROFILSTÅLPAKET

Kétfajta minőségű acélból készült, élezhető kések.
HSS a kisipari, HM a professzionális felhasználásra,
illetve keményfára.
HSS

HM

94 €
115 €
136 €
167 €
188 €

250 €
271 €
290 €
–
–

Melyiket választja?

Késeink választéka gyakorlatilag végtelen, de az
egyszerűbb válogatás érdekében összeállítottunk kezdő
készleteket.
Kezdőcsomag SH230 lásd a 38. oldalon
Kezdőcsomag PH260/360/365, lásd a 50. oldalon
Kezdőcsomag DH410, lásd a 62. oldalon
Kezdőcsomag SH410, lásd a 66. oldalon

Az M90-esbe négy kés illeszthető, az ékbetéteket
tartalmazza a csomag. Elsősorban széles faanyaghoz
használja. Rugalmasan használható, hiszen a négy kést
különbözőképpen kombinálhatja.

PH260

jobb- és baloldali

Átmérő

Egyedi kések

40 mm
50 mm
60 mm
100 mm
130 mm

354 €

További vágóeszközök
az Eszközkatalógusban!

MARÓKÉSEK

Méret

Orsó-bővítmény

M90 VÁGÓFEJ

Az oldalvágókhoz számtalan
vágóeszköz beszerezhető
30 mm-es résekkel, melyek
illeszkednek LOGOSOL
gépéhez.

Állítható HM minőségű acélból
készült gerendavágó

Termékazon.

PH260, PH360, PH365, DH410, MH410 KOMPATIBILITÁS

Nagyobb vágófej, amelybe két kés
illeszthető, 120 mm-es vágási felülettel. Akkor ajánljuk, ha jellemzően
vastagabb munkanyaggal dolgozik.

TB90 Általános vágófej

WP50903

VÁGÓFEJEK

PH260, PH360, PH365, DH410 KOMPATIBILITÁS

7502-001-3005

M90 100 mm (PH260,
DH410, MH410 gépekhez)

344 €

7536-001-3005

M90 130 mm (PH360 and
PH365 gépekhez)

416 €

7536-001-3010

M90 160 mm (PH360 and
PH365 gépekhez)

583 €

Flexibilis vágófej igazán keskeny darabokhoz!

Ahogy megérkezett a gép,
máris bevételt termelt
Dave Barnes Arkansasban alig állította be új
LOGOSOL gyalupadját, máris 1000 dollárért kapott
munkát. Az első munka egy ciprusfenyőből készülő
mennyezet volt. Azóta Dave egy PH260-as gyalués marógéppel bővítette LOGOSOL gépparkját a
megnövekvő megrendeléseknek hála.

Gondosan válogatott készletek
Késkészleteinket több évtizedes tapasztalatunk
alapján állítottuk össze, így bátran merjük ajánlani.
Bengt-Olov Byström, a LOGOSOL alapítója, úgy
fogalmaz: „Célunk az, hogy olyan anyagilag is előnyös
csomagokat állítsunk össze, amelyek ügyfeleink
munkáját kiszolgálják. Az évek alatt sok faanyaggal
dolgoztam, ezekből a tapasztalatokból merítettem.
Legnagyobb projektem a saját házunk építése volt, és
ott is sokat segítettek a kiváló vágókéseink.”

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

A saját
tapasztalataimat
is felhasználtam.
Bengt-Olov Byström,
LOGOSOL alapítója
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KIEGÉSZÍTŐK gyalu- és marógépekhez

Segítségre van szüksége? Hívja
ügyfélszolgálatunkat! Biztosítjuk
a megfelelő kiszolgálást!

KIEGÉSZÍTŐK A GÉP BEÁLLÍTÁSÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐK A MUNKABÍRÁS NÖVELÉSÉHEZ

PH260, PH360, PH365

PH260, PH360, DH410

Késmagasság állító
A gyalukések
magasságát állíthatja
be vele.

PH260, DH410, SH410

Adagoló asztalok acélból
Automatikusan igazodnak a gép magasságbeállításához. A PH360 és 365 gépek esetében a géppel együtt szállítjuk.
7500-000-1000

PH260 1,2 m

292 €

7500-010-0010

DH410 1,2 m

323 €

7202-001-0400

SH230

146 €

7500-000-1000

SH410 1,2 m

292 €

Vezetősín beállító

Görgőkészlet
4 rögzíthető duplagörgő. (A PH360/365-ön
kívül minden géphez illeszthető.)
7500-000-1025

96 €

Az oldalsó vezetősínek helyzetének beállítását
segíti. Mágnessel kerül a vágóhoz rögzítésre.

7502-001-0405

xxx:83 €

PH260, PH360, PH365

Hosszabb munkadarabok pontos
kezeléséhez segít az oldalsó támasz
meghosszabbítása.

88 €

7536-001-0510

Garanciát kínálunk!

LO

GOSOL

A VILÁG

60 NAPOS

2É

70

GOSOL
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LOGOSOL gépére két hónapos
visszafizetési garanciát, valamint
kétéves jótállást vállalunk!

GOSOL
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19 €

FŰRÉSZTÁRCSA
SH230, SH410

Rendeljen most!

7504-001-0008

SH410, 225 x 35 x
2.8 mm, 16 fogas

219 €

7200-000-1300

SH230, 180 x 48 x
2.8 mm, 14 fogas

60 €

7200-000-1301

SH230, 180 x 48 x
4.5 mm, 14 fogas

136 €

88 €

WR200

Hossztartó

19 €

PH360 gép
felsővágójához

Edzett acélból, karbid
fogakkal az SH230 és
SH410 gépekhez

Elsősorban az oldalvágókések
magasságának beállítására alkalmas,
de más méretbeállításokhoz is segíti
a pontos munkát.

Csapágyak az adagolóasztalhoz. Egyszerűbb
munkadarabok esetében felgyorsítják
a munkát.

PH260, DH410

7536-001-0714

Fűrésztárcsa

Magasságmérő

Tapadókorongos vezető

7500-000-1020

Keressen minket a +36/70 422
2440 telefonszámon, vagy az info@
logosol.hu e-mailcímen, vagy
látogasson meg minket veszprémi
központunkban: 8200 Veszprém, Acél
utca 2. Megkeresésére 2 napon belül
válaszolunk és segítünk a megfelelő
gép kiválasztásában. Elégedettsége a
legfontosabb nekünk!

IKEA játszósarkok
MINDEN GYALUPADHOZ ILLESZTHETŐ

Mágneses pozícionáló
A felső és alsó vágók gyalukéseinek
beállításához.

7502-001-0102 PH260 1300mm

87 €

7536-001-0505 PH360 1300 mm

323 €

7500-001-0050

Felsővágóhoz

125 €

7536-001-0506 PH360 2000mm

406 €

7500-001-0051

Alsóvágóhoz

125 €

MINDEN GYALUPADHOZ ILLESZTHETŐ

További kiegészítőket
a www.logosol.hu
oldalon talál.

Ha legközelebb egy IKEA áruházban
jár, jól figyelje meg a játszósarokban
található feberendezéseket, mert azokat
egy LOGOSOL PH260-nal gyártotta le
Ulf Feldt, a Kvickstorps Snickeri cég
tulajdonosa. Termékeit az IKEA világszerte
mindenhol használja. A LOGOSOL
gépeivel ilyen magas minőségi elvárást is
ki tud szolgálni!

Távtartók
Az oldalvágó
magasságának
beállításához.
7502-001-0230

13 €

Szakértők vagyunk a kisipari fafeldolgozás terén.
Keressen meg minket személyesen vagy telefonon, hogy
ajánlatot tudjunk tenni.

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

LINUS Sarokillesztő rendszer
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KÖSZÖRŰK Gyalu- és marógépekhez
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TORMEK FÉLE KÉSKÖSZÖRŰ

Mindig éles kések!
Tartsa élesen a szerszámait a Tormek féle módszerrel:
Gyalu- és kelelőkések illetve egyéb szerszámok élezéséhez.
Informatív, keménykötésű használati utasítással együtt
kerül leszállításra. A köszörűkő munkavégzés közben
vízfürdőbe merülve lassan, maximum kb. 100/perc
fordulatszámon forog. Mindennel fel van szerelve, ami a
tökéletes élezéshez szükséges! Az összes bölcső és tartozék
felszerelhető A T7 modell csúcsminőségű motorral és rozsdamentes acél tengelyekkel, illetve acéllemez állvánnyal
van ellátva.

:
csomagban szállítjuk
A T7-et a következő
1. Fenőkő 2. Gyalukésekhez való tokmány
3. Marókésekhez való tokmány
4. Egyenes élekhez való tokmány

765 €

7010-000-1025

Pontos és szép sarokillesztések egyszerű
Építkezzen gyorsan!
megoldással!

A

sarokillesztő egyszerű építési megoldás,
egy kerti házat akár egy nap alatt is meg
tud vele építeni, a LINUS rendszerben pedig
hasznos mintákat adunk Önnek. Az oldalsó nyergek
egy manuális vezetővel készülnek, mikörben a
horony kifűrészelésre kerül és a sarkokat ferdére
vágjuk. A minták 50 és 75 mm vastag deszkákra
használhatóak.

Külön rendelhető tokmányok a T7 LOGOSOL kiadáshoz:

Tartozék!

Gyalukésekre

7010-000-1005 125 €

Tartozék!

Marókésekre

7010-001-1012 115 €

Késekre
9 €
50

7010-001-1011

26 €

Rendeljen most!

Hosszú késekre
7010-001-1010

35 €

Ollókra
7010-001-1022

34 €

4  Kerti házat
4 Szaunaházat
4 Árnyékolót
4 Garázst
4 Kocsibeállítót
akar készíteni

Nézze meg a videót a
használatról!

Fejszére
7010-001-1014

A LINUS rendszer a legjobb megoldás, ha például:

Keressen minket a +36/70 422 2440
telefonszámon, vagy az info@logosol.hu
e-mailcímen, vagy látogasson meg minket
veszprémi központunkban: 8200 Veszprém,
Acél utca 2.

Fűrész minta
Vezető minta
7500-000-5010

Vezető minta 2’’ (50 mm)

292 €

7500-000-6010

Vezető minta 3’’ (75 mm)

312 €

7500-000-5000

Fűrész minta 50 és 75 mm

240 €

7001-000-0073

Vezető vágóél, 6 mm, 45 fokos

51 €

7001-000-0068

Karmanytú adapter 6-8 mm

13 €

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját
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4  Minél erősebb motorral szereli a forgácselszívót, annál kevesebb problémája lesz később.

Forgácselszívó
1,1 KW

Műszaki adatok: Forgácselszívó 1,1 kW
Zsák mérete: 250 liter
Bevezető tömlőnyílás: 125 mm (adapterrel 2x100 mm-re alakítható, két gépre)
Kivezető tömlőnyílás: 125 mm
Villamoshálózat: 1 fázis, 230 V
Súly: 37 kg

354 €

Amennyibe bármi kérdése van a
forgácselszívókról, keressen minket:
+3670/422-2440!
MINDEN LOGOSOL GYALU ÉS
MARÓGÁPHEZ ILLESZKEDIK

Elszívócsövek
Erős, és könnyen hajlítható. 100 mm, vagy
125 mm

72

PH260-HOZ AJÁNLJUK

KÉ

+3

PH360, PH365-HOZ AJÁNLJUK

6/70 42

FORGÁCSELSZÍVÓ 4 KW-HOZ AJÁNLJUK

Kapcsolódoboz nélkül

SH410, DH410, MH410HOZ AJÁNLJUK

Kisebb mennyiségű
forgácshoz ajánljuk.

7000-000-2075

TIPP! Nagyobb mennyiségű
forgácshoz ajánljuk.

N?

!

SH230, MF30, MH410,
H410-HOZ AJÁNLJUK

4  Értékesítse fahulladékát
segítségünkkel, kérje
tanácsunkat!

A

épei jobb hatékonysággal fognak dolgozni, pontosabb, szebb munkát tud végezni és saját maga és emberei számára is megfelelő
munkakörnyezetet tud biztosítani. Ma már jó áron lehet értékesíteni a faport és a faforgácsot. A Logosol széles választékban,
több méretben kínál forgácselszívókat és forgácskezelő termékeket, pl. csappantyúkat, csőelosztókat és egyéb tartozékokat.

HÍVJ

G

4  Mindenképpen szabadtérre
vezesse a kivezetőcsövet.

Nehéz összehasonlítani a
piacon lévő termékeket, mert
a gyártók különböző módon
mérik a gép teljesítményét. Mi
a hosszadalmas kiválasztást
elvégeztük Ön helyett, és
így a legjobb
ÉSE VA
RD
terméket tudjuk
gépeink mellé
ajánlani.

40

Sokat nyerhet a forgács szakszerű
kezelése révén

A forgácselszívókról általában

24

Jobb minőség –
nagyobb teljesítmény!

2

FORGÁCSKEZELÉS Gyalu- és marógépek

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | FORGÁCSKEZELÉS

Forgácselszívó
2,2KW

6 ágas adapter
6 ágas adapter a 4 kW-os elszívóhoz.
Bevezető tömlőnyílások: 5x100 mm és
1x125 mm. Kivezető tömlőnyílás: 200 mm

3 csatlakoztató
100 mm-es csőhöz.

208 €

7000-001-2035

Műszaki adatok: Forgácselszívó 2,2 kW
Zsák mérete: 250 liter
Bevezető tömlőnyílás: 150 mm (adapterrel 3x100 mm-re alakítható)
Kivezető tömlőnyílás: beépítve (négyzetalakú)
Villamoshálózat: 3 fázis 400 V 16 A
Súly: 64 kg
7000-000-2080

552 €

7000-000-1013 3 m. 100 mm

65 €

7000-000-1017 6 m. 100 mm

136 €

7000-000-1019 12 m. 100 mm

260 €

7020-001-0130 Kapocs, 100 mm

490 €

7000-000-1021 3 m. 125 mm

81 €

7000-000-1023 6 m. 125 mm

167 €

7020-001-0135 Clamp, 125 mm

480 €

Forgácselszívó 4 kW
Forgácselszívó 3 kW
3 csatlakoztató 100 mm-es és 1 csatlakoztató 125 mm-es csőhöz.

Műszaki adatok: Forgácselszívó 3 kW
Elszívó kapacitás: 4000 m3/óra
Max negatív nyomás: 3000 mP
Zsák mérete: 250 liter
Bevezető tömlőnyílás: 3x100, 1x125
Kivezető tömlőnyílás: 200 mm
Villamoshálózat: 3 fázis 400 V 16A
Súly: 42 kg
7000-000-2130

Forgácselszívó
3 kW

1 230 €

7000-555-2130

Elszívókészletre
példa: gép, cyclone, cső

2 558 €

Nagyobb üzemekben is megállja helyét. A
PH360 és PH365 megfelelő motorral van
szerelve, hogy kezelni tudja az elszívót, ezért
villamos rendszer nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok: Forgácselszívó 4 kW
Elszívó kapacitás: 5500 m3/óra
Max negatív nyomás: 3000 mP
Zsák mérete: 250 liter
Bevezető tömlőnyílás: 250 mm
Kivezető tömlőnyílás: 250 mm
Villamoshálózat: 3 fázis 400 V 16 A
Súly: 42 kg

7000-000-2060

Forgácselszívó
4 kW

1 430 €

7000-555-2060

Elszívókészletre
példa: gép, 6 adapter, 2 cyclone, cső
elválasztóval

4 044 €

Porszűrő
Szerelje fel forgácselszívóját egy profi
proszűrővel!
7805-001-0005

1.1 kW
elszívóhoz

198 €

7805-001-0005

2.2 kW
elszívóhoz

198 €

További forgácskezeléshez szükséges
termékeinket a honlapunkon találja.

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

ÉSE VA

indannyian tudjuk, hogy az eredeti, természetes úton történő szárításnál nincs jobb módszer. Azonban
ha gyorsan kell megmunkálnia a faanyagot, ajánljuk Önnek a SAUNO faanyag-szárító rendszert, amellyel
fenyő esetén egy héten belül teljesen száraz munkaanyagot kaphat. A rendszer sajátossága, hogy alacsony
beruházási költséggel növelheti üzeme kapacitását, hiszen a LOGOSOL tervei alapján Ön készíti el a rendszerhez szükséges szárítószekrényt. A Sauno szárítókamra gőz és magas hőmérséklet segítségével végzi az épületfa
szárítását. Feszültségmentesíti, és repedések nélkül kiegyenesíti az épületfát. A szárítószekrényt Ön építi fel
szigetelt anyagból. A szerelvények és az építési utasítás a szállítmány részét képezik.

CLEAN-AIR PORELSZÍVÓ

Szárítókamra

Könnyű kezelés, tiszta levegő!
Az RL 4000 porelszívó nagyon kevés helyet foglal
el a műhelyben, a porzsákokat erős gumigörgőkkel
ellátott kocsikkal tudja gyorsan elvinni és üríteni.
4  Bizonyított, hogy az általános levegőtisztasági
előírásoknál 4-szer jobb eredményt biztosít.
4  Hatékony hangszigetelés.
4  A szűrőket gyorsan tisztíthatja magasnyomású
levegővel.
4  Egyszerű működtetés, be és kikapcsoló
gombok.
4  A görgős kocsikkal emelés nélkül tudja cserélni
a zsákokat.
4  Elérhetőek az automatikus működést lehetővé
tévő kiegészítők is.

Clean-air porelszívó

Keressen minket
az árért.

7000-001-3001

Automata
szűrőtisztító

Keressen minket
az árért.

RL 4000 műszaki adatok
Motor: 3 kW
Villamoshálózat: 3 fázis, 400 V, 16 A
Max. levegőbeáramlás: 4000 m³/óra
Elszívókapacitás 250 Pa nyomásnál:
2500m³/óra
Szűrőfelület: 20 m²
Tömlőnyílás az elvszívócsőhöz: Ø 200 mm
Zsák méret: 2x250 liter
Méret: 650x2000x1560 mm
Súly: 220 kg

6200-000-0015

HU
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O

Szárítóegység Sauno VT3 - 2 kW
Teljes kapacitás: 3.5 m3
745 €

6200-000-0003

A teljes készletet leszállítjuk, tervekkel együtt.
A készregyártott deszkák, csavarok is a csomag
részét képezik. Teljes kapacitás: 1.2 m3

7000-000-3000

W
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Szárítókamra
Méret: 2400x1200x600 mm

RŰ VÁSÁ
ZE

WW

s bútor fát nyersfából
Készítsen repedésmente
módszerrel! Mindezt
egy héten belül a svéd
alacsony áron!
összehasonlíthatatlanul

L.
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A SAUNO rendszerrel gyorsabban tudja
szárítani a nedves munkaanyagot
M

40

RD

SZÁRÍTÓKAMRA

N?

KÉ

FORGÁCSKEZELÉS

520 €

Szüksége van egy szárítókamrára?
A legtöbb esetben nyilvánvalóan a szabad levegőn
szárított fára esküszünk. De néha, asztalosmunkákhoz
szükséges száraz fára van gorsan szükségünk. Használja ilyenkor a SAUNO svéd szárító rendszert, így a
munkaanyag repedésmentes marad. A SAUNO-val a
különleges, nehezen megmunkálható faanyagokat is
sikerrel tudja előkészíteni a megmunkáláshoz.
Ajánljuk a Sauno szárítókamrát, ha Ön:
4 el akarja kerülni, hogy faanyaga berepedezzen

Szárítóegység Sauno VT5 – 4 kW
Teljes kapacitás: 12.5 m3
6200-000-0005

1 330 €

Mérje a SAUNO
hatásfokát a Stihl Profi
nedvességmérővel
Ha a szabadban kezd
fafelületek festéséhez,
akkor elkerülhetetlen,
hogy ellenőrizze a fa
nedvességtartalmát.
Betonra is alkalmazható.

4 ha lehetősége van különleges faanyaggal dolgozni
4  ha ajtót, ablakot vagy bútort készít

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

0464-802-0000

20 €

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | SZÁRÍTÓKAMRA
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LOGOSOL

asztalosgépek

74

GYALU- ÉS MARÓGÉPEK | PH360

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Konyhafelújítás
vagy teljes
nyílászárócsere?

Gépeink
eredményes
munkát
biztosítanak

Építse ki asztalosműhelyét a LOGOSOL
gépeivel – teljes palettát kínálunk!

ASZTALOSGÉPEK | MF30

75

ASZTALOSGÉPEK

Pontosság és
teherbírás
76

ASZTALOSGÉPEK

Profi gépek kis és
nagy projektekre
egyaránt

Kelelőkések és
szerszámok végtelen
választéka

Az ács- és asztalosműhelyek teljes gépesítési igényét lefedjük
Gépeinkkel bútoroktól kezdve nyílászárókon át a
díszes faburkolatokig mindent el tud készíteni. Áraink
megfizethetőek, mert a gépek kapacitását és méretét
úgy terveztük, hogy ne tartalmazzon felesleges
elemeket.

Keressen minket részletes tanácsadásért.
Minden asztalosmunkához tudunk megfelelő
gépet ajánlani.

Mindenképpen kérjen ajánlatot tőlünk, mielőtt bővíti üzemét. Meglátja, hogy megéri!

Faanyag darabolására!

Szélezésre és gyalulásra!

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Padlók és bútorok készítésére!

ASZTALOSGÉPEK
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PS315 PRECÍZIÓS KÖRFŰRÉSZ

Egyenes élek, finom
felület

Végtelenül pontos

4  A gépet egy 315 mm méretű univerzális
fűrésztárcsávál szállítjuk.

M

inden asztali fűrésszel rendelkező hobbi
asztalos jól tudja, hogy a fűrész nem
minden esetben hozza az elvárt pontosságot.
Ugyanakkor bárki, aki már vásárolt szakember
által felfűrészelt deszkákat vagy falemezeket,
értékelni tudja a milliméteres pontosságot és az
egyenes szélű síkfelületeket. A szakemberek olyan
méretre vágó fűrészeket használnak, melyek ára
egy új autóéval vetekszik. A LOGOSOL precíziós
körfűrészével pontosan ugyanilyen eredményt
lehet elérni, csak lényegesebb alacsonyabb áron.

4 Minden vágási szög állítható. A
határolóvas a fűrészelendő munkadarabok
magasságától függően álló vagy fekvő
helyzetben is beszerelhető.
4 Tartozékként a csúszóasztalhoz további
bővítőasztalok, bilincsek és különböző célú
fűrésztárcsák állnak a rendelkezésére.
SUVA védőburkolattal
ellátott fűrésztárcsa.

Hosszfűrész határolóvas
mikrobeállításának
lehetősége.

Stabil mozgást és finom vágást
biztosító, egyedülálló csapágy
konstrukció.

Öntöttvas alvázra
szerelt teljes méretű,
stabil csúszóasztal.

A csomag tartalmazza:
A vágótálca alatt és
a védőburkolaton
is található egy
forgácselszívó
csatlakozás.

Keresztasztal szélességének bővítése, 900 x 440 mm

136 €

7100-001-0001

Gyorskapocs

115 €

ASZTALOSGÉPEK | PS315
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94 €
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Csúszóasztal szélességének bővítése, 500 x 350 mm
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PS315 méretre vágó fűrész SUVA védelemmel
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3 570 €

7101-000-0105
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4 500 x 350 mm méretű csúszóasztallal
szélesíthető, illetve 500 x 150 mm méretben bővíthető is.
4   Bővíthető asztalok, állítható
határolóvasak.
4  Univerzális fűrésztárcsa SUVA
védőburkolattal.

LOGOSO

L

Görgőkkel felszerelhető.

Honlapunkon megtalálja a további
információkat, illetve a géphez rendelhető
kiegészítőket.
Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

A PS 315-ös sokoldalú használati
lehetőségeivel kapcsolatosan keressen
meg minket közvetlenül!

PS315 műszaki adatok
Kapacitás
Fűrészelési magasság: 0-104 mm
Orsó átmérője, normál: 30 mm
Fűrésztárcsa átmérője: 315 mm
Fordulatszám, fűrésztárcsa:
4400 1/perc
Fűrésztárcsa döntése: 0-45 fok
között
Motor
Állandó teljesítmény, motor: 3 kW
(4 lóerő)
Villamos rendszer: 3 fázisú, 400V,
egyfázisú 220V-os kivitel is rendelhető

A gépet egy 315 mm (12 7/16”) méretű
univerzális fűrésztárcsával szállítjuk.

A súlyos és stabil asztal tizenhat tekintélyes,
18 mm-es átmérőjű temperált acélgolyón siklik.

A körfűrész magassága és szöge (0 és 45 fok
között) egyaránt precíziósan állítható.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Méretek
A fűrésztárcsa és a hosszfűrész

határolóvas közötti hossz: 800 mm
vagy 400 mm
Csúszóasztal hossza: 1250 mm
Csúszóasztal szélessége: 350 mm
Csúszóasztal vágási hossza:
1235 mm
Asztal hossza: 900 mm
Asztal szélessége: 750 mm
Asztal magassága: 850 mm
Súly: 295 kg
Bővítések
Csúszóasztal szélesítése (H×SZ) 500
x 350 mm
Asztal szélesítése (H×SZ): 900 x
440 mm
Csúszóasztal bővítése (H×SZ): 500
x 150 mm

ASZTALOSGÉPEK | PS315
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LOGOSOL H410 Illesztő/Gyalugép

Nagy pontosság kompakt formában

Gyalul és illeszt átszerelés nélkül

4  A pontosság garantált, mert nem kell állítgatni az illesztés és a gyalulás között.

A

z illesztő/gyalugép az asztalos műhely
alapeszköze. Az épületfa illesztése vagy
gyalulásakor Ön a következő munkafázist
alapozza meg. Minél jobb a gyalu, annál jobb
végeredményt fog elérni. Ezért kifizetődő ennek
a gépnek a beszerzése. A Logosol illesztő/
gyalugépe ugyanolyan felépítésű, mint a profik
többszörösébe kerülő drága gépei. Precíziós
megmunkálású öntöttvas gépasztalokkal,
stabil oldalsó határolóvassal és dupla motorral
van ellátva. Ez a gép olyan erős, hogy még a
legkeményebb fafajták illesztése és gyalulása is
elvégezhető vele.

4 Egyszerű, de erős szerkezet. Az egész folyamatot biztonságosan végignézheti.
A hátsó illesztőasztal
mikrobeállítási lehetőséggel
rendelkezik.

2 vagy 4 gyalukés
a vágófejben.

4 Bővítse a gyaluasztalt, vagy egészítse ki
más hasznos LOGOSOL szerszámokkal.

Gyorsan beállítható elülső
illesztő asztal.
A vágót és az
előtolót külön
motorok hajtják
meg.

Beépített illesztő védőburkolat.

A gyaluasztal skálája 1 és
1/10 mm-es léptékű.

A csomag tartalmazza:
Nem kell átállítani az
illesztési és a gyalulási
művelet között .

7100-001-0040

Adagoló asztal (250x390mm)

71 €

7500-000-1025

Görgőkészlet

96 €

ASZTALOSGÉPEK | H410

Görgőkkel felszerelhető.
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H410 Illesztő/Gyalugép, 4 késsel

GOS

ÉSE VA

WW

7102-000-0230

.LO

RD

N?

3 370 €

A

80

H410 Illesztő/Gyalugép, 2 késsel
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4 Gyalukések a felsővágóhoz, illetve ezek
rögzítőtokmánya
4 Szerszámkészlet
4 Erős határolóvas az illesztőasztalnál

.LO G O S OL

Honlapunkon megtalálja a további
információkat, illetve a géphez rendelhető
kiegészítőket.

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Állítsa össze gépe felszereltségét
egyéni igényei alapján. Keressen
minket, és segítünk a megfelelő
szerszámok kiválasztásában.

H410 Műszaki adatok
Illesztés
Asztal szélessége, illesztő: 310 mm
Asztal hossza, illesztő: 1400 mm
Vágás mélység, illesztő: 0-10 mm
Határolóvas mérete: 152 x 1100 mm

Motor teljesítménye: 0,18 kW (0,25
lóerő)
Előtolási sebesség: Alapesetben, 6
m/perc, de változtatható előtolással (opcionális) 2-12 m/perc

Gyalulás
Asztal szélessége, gyalu: 410 mm
Asztal hossza, gyalu: 630 mm
Max. gyalulási szélesség: 410 mm
Max. gyalulási magasság: 260 mm
Max. vágás mélység, gyalu: 4 mm

Súly és villamos rendszer
Súly: 195 kg
Villamos rendszer: 3 fázisú, 400V,
16A (egyfázisú 220V-os kivitel is
rendelhető)
Hővédelem: Minden motoron

Vágófej
Átmérő, vágó: 72 mm
Fordulatszám: 6000 1/perc
Motor: 3 kW (4 lóerő)

Forgácselszívás: javasolt 1.1 kW-os
motorral

Előtoló
Átmérő, előtoló görgők: 32 mm

H410 – Gyaluló-illesztő

Az első illesztőasztal egy 0-10 mm-ig állítható
magasságmérővel rendelkezik.

Az illesztőasztal határolóvasa biztonságot és
pontosságot nyújt.

Nincs szükség átalakításra. Az illetszőasztal tökéletesen illeszkedik.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Végezze az illesztést a felső
asztalon, majd gyaluljon az alsó
asztalon, átállítás nélkül.

ASZTALOSGÉPEK | H410

81

LOGOSOL MH410

A géppel időt és helyet
spórol!

Multifunkciónális illesztő, gyalu, maró és
oldalvágó gép
A

Logosol multigyaluja egyetlen gépben ötvözi
az illesztő-, a gyalu- és oldalvágók funkcióit.
Sőt ezek mellett még előtoló egységgel ellátott
függőleges marógépként is használható, és egy
oldal vágóval is fel van szerelve. Ez azt jelenti, hogy
akár nutféderes padlólapokat is gyárthat vele.

4  Először egy illesztő művelettel
megmunkálja a munkadarab két oldalát,
majd egyetlen műveletben elvégezheti a
maradék két oldal gyalulását és kelelését.
4 Egyszerű, de erős szerkezet. Az egész
folyamatot biztonságosan végignézheti.

A vágót és az előtolót külön
motorok hajtják meg.

4 A pontosság garantált, mert a három
művelet között nem kell semmit átállítani.

Beépített illesztő védőburkolat.
A hátsó és első illesztőasztalok
mikrobeállítási lehetőséggel
rendelkeznek.
Nincs szükség átállásra az
illesztés, a gyalulás és a
kelelés között.
Gyors és pontos
beállítás a skálával.

A csomag tartalmazza:

Görgőkészlet

ASZTALOSGÉPEK | MH410
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MH410 6 m/min sebességet biztosító
előtoló motorral
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4 Távtartók

24

4 Szerszámkészlet

2

4 Állítható határolóvas a gyaluasztalnál

KÉ

4 Erős határolóvas az illesztőasztalnál

HU

4 Oldalvágó késekkel

Állítható előtoló
motorral is
szerelhető
(kiegészítőként
kapható)

L.

4 Gyalukések a felsővágóhoz, illetve ezek
rögzítőtokmánya

.LO G O S OL

4 700 €
323 €
96 €

Görgőkkel szerelhető.

Honlapunkon megtalálja a további
információkat, illetve a géphez rendelhető
kiegészítőket.

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Saját vagy üzleti célra végzi a
faanyag feldolgozását? Keressen
minket, szívesen adunk
tanácsot az MH410 megfelelő
használatában.

Ragasztáshoz is
előkészítheti a
munkadarabokat.

Nézze meg
a ragasztott
táblákat is a
85. oldalon!

MH410 Műszaki adatok
Illesztés
Asztal szélessége, illesztő: 310 mm
Asztal hossza, illesztő: 1400 mm
Vágás mélység, illesztő: 0-8 mm
Határolóvas mérete: 152 x 1100 mm

Előtolás sebessége: normál
esetben: 6 m/perc (9 láb/perc),
változtatható előtolás (opcionális):
2-12 m/perc (7-39 láb/perc)
Motor: 0,18 kW (0,25 lóerő)

Gyalulás
Asztal szélessége, gyalu: 410 mm
Asztal hossza, gyalu: 830 mm
Max. gyalulási szélesség: 410 mm
Max. gyalulási magasság: 260 mm
Max. vágás mélység, gyalu: 4 mm

Súly és villamos rendszer
Súly: 275 kg
Villamos rendszer: 3 fázisú, 400V,
16A, de egyfázisú 220V-os kivitel is
rendelhető
Hővédelem: Minden motoron

Vágófej
Átmérő, vágó: 72 mm
Fordulatszám: 6000 1/min
Motor: 3 kW (4 lóerő)

Faforgácskezelés:
javasolt a 2.2 kW-os elszívó
használata

Előtoló
Átmérő, előtoló görgők: 32 mm

MH410 – multigyalu

Mindössze két munkafázissal máris a kerti
bútorokhoz szükséges deszkákat tud készíteni.

A LOGOSOL-lal akár hajópadlódeszkákat is el tud
készíteni.

Egyedi funkció az oldalvágóval felszerelt gyalu és
marógép.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Használja az illesztőt a felső
gépasztalon, majd mindenféle
átállítás nélkül gyaluljon le két
oldalt az alsó asztalon!

ASZTALOSGÉPEK | MH410
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LOGOSOL MF30 Függőleges marógép

Univerzális gép az
asztalosműhelybe!

Az ipari felhasználó igényeinek megfelelve

4  Az orsó egyszerűen helyettesíthető
nagysebességű vágóval végmarás céljára.

A

4 Rugalmasan és gyorsan állítható marógép.
Beltéri és kültéri berendezésekhez is
praktikus.

Logosol függőleges marógépe minden
asztalosműhely univerzális készüléke. Az
építőfa fogazott illesztés céljára történő hosszés keresztirányú előkészítésétől kezdve a teljes
ablakok és bonyolult bútor alkatrészek marásáig
mindenben segít Önnek. Az MF30 multigyalupad
és marógép olyan nem szokványos függőleges
marógép, amely határolóvassal történő marásra,
szánon történő vég és oldalmarásra, ívmarásra és
két koordinátatengelyű asztalon történő marásra
is használható. Így olyan gépre tehet szert, amely
a versenytársainál jóval kisebb áron biztosítja a
multifunkcionalitást.

4  Csapozógép + Hosszúfúrólyukas fúró +
Merülő felsőmaró és mindegyik dönthető
orsóval!

A panelen állítani lehet a
munka irányát.

Az orsóval együtt a teljes
motoregység 270 fokban
dönthető és oldalirányban is
állítható.

Nagy kapacitású, teljes méretű
és stabil szán.

Az orsók könnyen
cserélhetők.

Öntöttvas alváz.

2
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MF30 függőleges marógép
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Görgőkkel szerelhető.
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4  Gyorskapocs a csúszóasztalhoz
4  Standard védőburkolat elszívónyílással
4  Állítható határolóvasak a csúszóasztalon
4  Stabil határolóvasak az öntöttvas asztalon
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Honlapunkon megtalálja a további
információkat, illetve a géphez rendelhető
kiegészítőket.

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

A LOGOSOL függőleges
marógépével padozatoktól a
teljes konyhabútorzatig mindent
a legnagyaobb részletességgel tud
elvégezni. Nézze meg videóinkat
honlapunkon!

MF30 Műszaki adatok
Orsó átmérője, alapkivitel: 30 mm
Orsó végmaráshoz (tartozék): 6-20 mm
Szerszám max. átmérője (szabványos járattal): 200 mm
Szerszám max. magassága: 130 mm
Fordulatszám, orsó: 3000, 6000,
9000 1/perc
Fordulatszám, orsó a szár végmarásához: 3000, 6000, 9000,
14000 1/perc
Határolóvas hossza: 1100 mm
Határolóvas magassága: 152 mm
Villamos rendszer
Villamos rendszer: 3 fázisú, 400V,
valamint egyfázisú 220V-os kivitel is
rendelhető

Bútorkészítéshez való profil.

Az MF30 egyedülálló tulajdonsága: megdöntheti a
maráshoz kívánt szögben a hátsó határolóvasat.

Zsanérokat, pántokat is készíthet.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Függőleges elmozdulások: 500 mm
Vízszintes elmozdulások: 350 mm
Állandó teljesítmény, motor: 3 kW
(4 lóerő)
Méretek
Csúszó szán hossza: 1100 mm
Csúszó szán szélessége: 350 mm
Csúszás hossza: 1087 mm
Asztal hossza: 900 mm
Asztal szélessége a szánnal: 750 mm
Asztal magassága: 850 mm
Súly: 375 kg
Faforgácskezelés:
javasolt a 1.1 kW-os elszívó
használata

Az orsó mozgásai
Dőlés: 270 fok

ASZTALOSGÉPEK | MF30
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MF30 Kiegészítők ablak- és padlókészítéshez

Minden, ami a készregyártáshoz kell!

Pontosság mindenekelőtt!

MF30 „Padló”
kiegészítőcsomag

MF30 „Ablak”
kiegészítőcsomag

T&G profilú deszkák gyors
készítése. A csomag
tartalmazza a vágófejet,
a kelelőkéseket és egy
féket.

Fenyőből készülő minőségi ablakkeretekhez.
A csomag tartalmaz egy horonyvágó kést,
a 140 mm-es vágófejet, 4 pármarókést
határolókkal.
885 €

642 €
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Készremunkálás 4 lépésben
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Segítünk Önnek - fontolja meg előre kitalált szerszámkészleteink beszerzését

r
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A záródáshoz szükséges profilokat
az MF30 csomagban megtalálja.

A gyorsrögzítéshez szükséges kapcsokat használva egyszerre két deszkát
munkálhat meg.

3

4

Katalógusunkban minden további
szerszámot megtalál
Minden vágófejet, gyalu- és kelelőkést, körfűrészlemezt megtalál
szerszámkatalógusunkban.

INGYEN LETÖLTHETŐ

“T&G azonos időben!”
Az illesztés két oldalát egyszerre
keleli.

Az eredmény a tökéletesen illeszkedő padlódeszka.

Tökéletes készremunkálás!
Amikor T&G illesztésű profilt készítünk, akkor a
deszka felső oldalát ferdére vágjuk a kelelőkés
megfelelő beállításával. A szükséges profilt megtalálja az MF30 „Padló” kiegészítőcsomagban.
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Az ablakkészítéshez a legjobb gépre
van szükség
Minden, a készre munkáláshoz szükséges eszköz
megtalálható nálunk.

Az MF30 „Ablak” kiegészítőcsomag minden szükséges szerszámot
tartalmaz, hogy ablakait maga készíthesse el az építési projektjéhez.

Ne feledje, hogy a PH365
legtöbb szerszáma az
MF30-hoz is használható!
Nézze meg eszközeink
kínálatát az 58. oldalon.

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

MF30 További kiegészítők

KIEGÉSZÍTŐK asztalosgépeinkhez
KENŐANYAGOK

Ma már minden
fával dolgozó
embernek
szüksége van
egy digitális
szögmérőre!
Biztonsági vágófej

Állítsa be a nullszöget, majd a mágnesek
segítségével olvassa le a szöget. MF30 és
PS315 kompatibilis.

Az MF30-hoz mindig használjon biztonsági
vágófejet. A vágófejet 40 mm-es
gyalukésekkel szállítjuk.

60 €

Falvezető

Silbergleit

Digitális szögmérő

7804-001-0065

Rögzítőkapocs 3 csomag

TB90-92S

Száraz, nem ragadós
felületet biztosító
kenőanyag, ami
engedi a faanyag
könnyű mozgását és
megakadályozza a
szerkezeti egységek
rozsdásodását.
7500-001-5069

1 l kiszerelés műanyag palackban

30 €

7500-001-5067

1 l kiszerelés
fémdobozban

30 €

7500-001-5070

Permetezőfej

470 €

177 €

Főként az illesztőgépek
használatánál ajánlott.

500 x 340 mm munkaasztalt (X/Y)

Az előtolás sebessége percenként 2,5 és
54 méter között állítható.

Illessze a csúszóasztalhoz, így marás közben
függőleges és horizontális mozgást is
lehetővé tehet.

7100-001-0265

1 010 €

7100-001-0015

619 €

7500-001-5050

28 €

Super Flo

7100-001-0010

Gyorsrögzítő kapocs
385 €

7100-001-0001

Minden gépet és kiegészítőt lehetősége van megrendelni
webáruházunkban! www.logosol.hu

115 €

406 €

Rögzítőkapcsok (2)

281 €

Hosszúság

17 €

A szilikon megnöveli a műanyag
és gumi alkatrészek élettartamát,
amellett kenőanyagként is funkcionál.
Előnyös az alkalmazása a gépeken
azok megtisztítását követően, mivel
a szilikon víz- és koszlepergető hatást
fejt ki a felületen. Kerülje a szilikon alkalmazását festendő felületek környezetében.

9999-000-5110

Rögzítőkapcsok (3)

6200-000-0035

Válasszon a Håkansson cég standard lemezei
vagy a LOGOSOL HSS lemezei között. Mindkettőt tudjuk 6 és 31 mm közötti szélességben szállítani. Áraink egy alapárból és egy
méterenként számolt árból állnak össze, és
a lemezeket 5-ös csomagokban szállítjuk.

Silicone spray
Gyorsorsó készremaráshoz

6200-000-0030

Szalagfűrészlemezek

Igazi csúcstechnológiájú, mikroszkopikus teflongömböket (PFTE) tartalmazó
kenőanyag. A felületet szárazabbá és
simábbá teszi a szokványos olajhoz
képest, ami kifejezetten jó tulajdonság
poros környezetben. A Super Flo
olaj jól használható a gyalupadokon,
mivel simább előtolást tesz lehetővé a
gépen keresztül. Továbbá a teflon nem
befolyásolja a festendő építőfa felületét.

9999-000-5115

Préselje a ragasztott
elemet a falon!
A Plano ragasztásos prés elosztja a nyomást
a megragasztott faanyagon, miközben kevés
helyet foglal el. A szerkezet 1200 mm széles
és 120 mm vastag munkadarabot tud
rögzíteni, bármilyen hosszban.

Súrlódáscsökkentő szer

MF30 előtoló egység

Mindkét csomag tartalmaz
egy 1 méteres fali sínt.

980 €

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Standard €/m

HSS €/m

Alap

3.20 €

9.30 €

Szélesség 6 mm

3.20 €

9.40 €

Szélesség 10 mm

4.10 €

9.40 €

Szélesség 12 mm

4.70 €

9.40 €

Szélesség 16 mm

4.80 €

–

Szélesség 19 mm

5.10 €

9.40 €

Szélesség 25 mm

5.10 €

–

Szélesség 27 mm

–

9.90 €

Szélesség 31 mm

5.80 €

–

ASZTALOSGÉPEK | MF30
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Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Ipari
kapacitás
teljes
gépsorral

Rövid
megtérülési
idő

Keressen minket, és segítünk a
megfelelő gépsor összeállításában

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját
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LAKS LL500 KERETES FŰRÉSZGÉP

Invesztáljon egy rentábilis keretes fűrészgépbe

4 Olcsón telepíthető, és az első perctől
kezdve nagy termelékenységgel üzemel.

A

Logosol Laks keretes fűrészgép
hatékonysága és üzemi megbízhatósága
egészen kiváló minőségű. Az elmúlt 20 évben a
keretes fűrészgép egyre jobban tökéletesedett,
nemcsak újabb technológiák és ügyes funkciók
kerültek bevezetésre, hanem a keret szögén,
a lendkeréken és a mechanikus előtoláson is
számos apró módosítást hajtottunk végre. Ennek
következtében tovább erősödött a gép eredeti
jellege. A keretes fűrészgép legfontosabb része
a maximálisan húsz fűrészlapot tartalmazó
keret, melyet ellensúlyként egy kiegyensúlyozott
lendkerék mozgat le és felfelé. A keret, a
lendkerék és a mechanikus előtolás tökéletesen
összehangolva dolgozik, mely jól megfigyelhető
fűrészelés közben. A zajszint alacsony, egy pöfögő
gőzmozdonyra emlékeztető.

Alacsony bekerülési
költség – az oktatást
ingyen biztosítjuk!

Tiszta munkát biztosít, két elszívó
tömlőnyílással is rendelkezik.

4 Masszív kivitel és egyenletes üzemelés

Könnyű összeszerelni, így
gyorsan eredményt tud
elérni.

4 11 kW-os (15 lóerős) háromfázisú
villanymotor hajtja meg, összehasonlítva
más gépekkel, kifejezetten környezetbarát
technológia
4 A fűrészlapok fésűalakú tartóban, fix
helyeken vannak rögzítve.

Nagy pontosság, finom
felületek, egyenes és
éles élek.

4  Az élezőgépet a comagban szállítjuk.

Nagyjából 20 perc alatt
elvégezheti a lemezek
újraélezését és a gép
újraindítását.

Fenntartása olcsó, a gép
megbízhatósága nagyon
magas. Teljes kapacitáson csak
kétnaponta kell kést éleznie.

Rendeljen a munkájához,
megbízásához megfelelő
késeket.

Nagy hatékonysággal vágja a
barázdákat, így kevés hulladékot
termel.

A csomag tartalmazza

4 Élezőgép a fűrészlemezekhez.
4 Adagolóasztalok 4 Nyomatékkulcs

Könnyű működtetni. Egy
ember egy óra alatt akár
3 köbméter fát is fel tud
dolgozni.
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Alacsony zajszint a lendkerekek
mozgásának köszönhetően.

OL

6100-000-0500

LL 500 keretes fűrészgép, 11 kW motorral

24 400 €

6100-000-0505

LL 500 keretes fűrészgép, 15 kW motorral

25 400 €

6100-000-0503

LL 500 keretes fűrészgép, 23 lóerő motorral

25 400 €

6100-001-0105

LAKS fűrészlemezek

6100-001-0001

Fűrésztartó

84 €
219 €

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

Az LL500 keretes fűrészgéppel egyszerre tesz szert
egy körfűrészre, egy szalagfűrészre és egy LOGOSOL
fűrésztelepre? Keressen minket az LL500-zal kapcsolatosan,
és segítünk a megfelelő szerszámok kiválasztásában.

A rönköket két oldalon le kell fűrészelni a Logosol Laks keretes fűrészgépbe történő betolásuk előtt, így az épületfa szélezett lesz, mielőtt deszkákra vágná a gép.
A kantfák minden hűhó nélkül átalakulnak felfűrészelt termékekké.

8-10 üzemórát vagy kb. 100 rönköt követően el kell távolítani a keretből a
vídia fogazású fűrészlapokat.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

Megbízható technológia. Elégedett vevőinket a világ bármely táján
megkérdezheti!
IPARI GÉPEK | LAKS
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LOGOSOL-LÅKS KERETES FŰRÉSZÉP

Hatékony fafeldolgozás az Önnek alkalmas gépsorral
Javaslatunk egy tipikus,
LOGOSOL fafeldolgozó
gépsorra:
1 szalagfűrésztelep
1 sorozatvágó fűrészgép
1 deszkaszélező fűrészgép
1 szárítókamra
1 gyalu- és marógép

GYALU- ÉS MA RÓ GÉ P

Gépsor
LOGOSOL M7
LOGOSOL Laks 500
LOGOSOL MH410
LOGOSOL PH260

SZÁ RÍTÓK AM RA

Nagy kapacitás egy szinte önállóan
működő gépsorral
A svéd Tord Bramwehl évente többszáz köbméter fát dolgoz fel és nagyon
elégedett a közösen összeválogatott gépsorral.

DESZ KA SZ ÉLE ZŐ

Ingyenes letöltés a www.logosol.hu oldalon!
Találja meg a megfelelő modellt!
Traditional Sawing Using New

92
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Egyemberes gépsor
Marc Petitroulet Franciaországból meglepetten tapasztalta, hogy az
Logosol Laks megvásárlása után nem kellett felvennie alkalmazottat. A fafeldolgozási folyamat automatizálva lett, és különösen elégedett a finom
felületekkel, valamint a kikezdhetetlen pontossággal.

LO GO SO L LA KS

SZA LAGF ŰR ÉS Z

S
LOGOSOL LAK
Technology

Gépsor
Szalagfűrésztelepek
LOGOSOL Laks 500
Szárítókamra

Nézze meg a további vágási lehetőségeket, és
olvasson a keretes fűrészről külön katalógusban!
Ingyenesen letölthető a www.logosol.hu oldalon.

Gépsor
LOGOSOL M7
Szalagfűrész telepek
LOGOSOL Laks 500
LOGOSOL PH360

Gépsor
LOGOSOL Laks 500
LOGOSOL PH260

Méretre szabva

Jövőálló hatékonyság

Stig Johansson euro-raklapokra való távtartók gyártásával foglalkozik. A
nagy volumenű munka miatt kiemelten fontos, hogy kevés hulladékkal
tudjon dolgozni, ezt pedig a Logosol Laksban megtalálta.

Olav Sve évtizedek óta asztalosként dolgozik, első LOGOSOL négyoldalú
marógépét 2004-ben vette. Azóta olyan gépparkot alakított ki, amely
véleménye szerint a kisipari fafeldolgozás jövőjét határozza meg majd.

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

LOGOSOL-LÅKS KERETES FŰRÉSZÉP

LL 500 Műszaki adatok
LAKS 500
Méretpontosság

+/- 0,5 mm

Előtolási sebesség

0,7 m/perc

Fűrészlapok max. száma

20

Fűrészlapok közti min. távolság

16 mm

Max. termelés/óra

3,4 m3 a beállítástól függően

Keret elmozdulása

260 mm

Súly

1 100 kg

Két élezés közötti üzemidő

8–10 óra

Gép hossza

9,0 m

Gép szélessége

1,2 m

Gép magassága

2,2 m

Villanymotor

11,0 kW (15 lóerő)

Hálózati tápfeszültség

25 A

Fűrészlapélező gép

alap felszerelés

Az éle zőgép a
cso ma g rés zét
kép ezi !

Ha saját erdejét szeretné sajátkezűleg feldolgozni,
méghozzá üzletileg is eredményesen, akkor a keretes
fűrészgép a megoldás. Keressen minket, és segítünk a
felszereltség kiválasztásában.

Példaszámítás a gép kapacitására
Példa
Munkaanyag mérete
Deszkák száma
Előtolási sebesség

25x125 mm
10
0,9 m/perc

Megmunkált méterfa/perc

9 m/perc

Megmunkált méterfa/óra

540 m

Megmunkált méterfa/nap
(6 óra aktív munkával számolva)
Megmunkált fa/nap

Az Ön adatai

3240 m/nap
10 m3/nap

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját
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PK1500 RAKATVÁGÓ

Kisebb mennyiségű fa
feldolgozása esetén is
Végezze a deszkarakatok vágását költséghatékonyan és lenyűgöző precizitással gazdaságilag előnyös a
használata
rakatvágó a deszkarakatok nagy pontossággal

A

történő keresztbevágását teszi lehetővé. A
150 cm, 135 cm vagy 120 cm (59”, 53” vagy 47”)
hosszú vezetőlemez kormányzását a vezetőlemez orrtartója végzi. A lánc szabványos 3/8”-os
keresztben vágó lánc, melyet saját, erős, 5 kW-os
(7 lóerős), 3 fázisú E5000 típusú villanymotorunk
hajt meg. A Logosol filozófiájával összhangban
megvizsgáltunk egy korábban csillagászati áru
funkciót, majd legyártottunk rá egy kisebb és
egyszerűbb megoldást. Így a rakatvágó lineárisan
függőleges irányú vágásra képes, mely szolgáltatás normál esetben csak drágább és nagyobb
ipari gépeknél található meg. A lineáris vágás
előnyei abban nyilvánulnak meg, hogy a kapacitás lényegesen megnövekszik mind a fűrészelési sebesség, mind pedig a deszkarakat mérete
vonatkozásában. A Logosol rakatvágója aránylag
kis súlyú, mivel főleg alumíniumból készül. A
nagyméretű kereknek köszönhetően a gép kézzel
könnyen mozgatható. Az egyik kerék magassága
állítható, a vágást rögzített irányzékok segítségével
lehet beállítani. A rakatvágóval együtt van leszállítva egy 2 m (6 láb 7”) hosszú mérőrúd, mely jól
használható a rakat hosszának megmérésére.

4  Pontossága, megbízhatósága megegyezik
a hasonló funkciójú, de jóval drágább
gépekével.
A rakatot nem kell teljesen összeigazítani a vágás
előtt, így egyszerűbb és gyorsabb a használata.

A stabil vas szerkezet egyenes
vágást biztosít.
A 3/8”-os keresztben
vágó lánc alacsony
működési költséget
jelent.

2

W

Forgattyú által működtetett
függőleges szögbeállítás.
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A nagy kerekeken
könnyen mozgatható.
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8520-000-0150

PK1500 rakatvágó 150 cm vezetőlemezzel

9 290 €

8510-001-0123

4 adapter a 120 cm vezetőlemezhez

41 €/set

3002-001-8076

150 cm-es vezetőlemez

3673-000-0189

Lánc

IPARI GÉPEK | PK1500

A motor maximális
teljesítménye 10 kW
(14 lóerő).

Szintezőkar
a fűrészjárat
pozíciójához.

KAT
IN

+3

Automata
olajpumpa.

1,5 m x 1,5 m méretű
rakatok fűrészelésére
képes +/-2 mm-es
(1/16”-os) pontossággal.
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4 Könnyű összeszerelni és tárolni, az
acélszerkezet formájának és a nagy
kerekeknek köszönhetően.

A kétoldali vezetők
segítségével gyors
és pontos vágás
felülről – lefelé.

A függőleges vágás előnyei

4 Simább felület
4 Nagyobb faanyagot is képes kezelni
4 Alacsony költségű felszerelés

4 Könnyen és biztonságosan üzemel. A plexi
védőlemez megfogja a fűrészport.

541 €
68 €
Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

PK1500 műszaki adatok
Munkaméretek
Max. szélesség: 1450 mm
Max. magasság: 1450 mm
Rakatvágó külső méretei
Hossz: 2600 mm
Szélesség: 1900 mm
Magasság: 1100 mm
Súly: 145 kg
Vágóeszközök
Lánc osztás: 3/8 inch
Lánc sebesség: 22,5 m/mp

G VIDEÓ
ME

W

Állítsa fel, majd indítsa be. A hosszfűrész gyorsan
és pontosan vág.

Raklapemelővel tudja mozgatni a rakatot.

U

.LO G O S OL

A további megmunkáláshoz nagy pontosságú
deszkarakatot tud szállítani.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját
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WW

Készítse elő faanyagát a rakatvágóval!

A vezetőlemez egyenletes vágást
tesz lehetővé.

KAT
IN

NÉZZ
E

Vágás közben a motort esőérzékelő védi.

Villamos rendszer és motor
Állandó összteljesítmény: 5 kW
(7 lóerő)
Elektromos tápfeszültség: 3 fázisú,
400 V, 16 A
Szigetelési osztály: IP54
Ez a szigetelési osztály azt jelenti,
hogy a motor és a teljes villamosrendszer fröcskölő víz elleni
védelemmel rendelkezik, így képes
ellenállni az esőnek.

Szakértők vagyunk a fa gyors
feldolgozásában! Hívjon minket!
IPARI GÉPEK | PK1500
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LOGOSOL Weblap

Inspiráció és ötletek

Ingyenes letöltés a
TOOLBOX
ol.hu oldalról.
logos
2011/2012

Katalógus és
kézikönyvek

Tájékozódjon on-line termékeinkről, ismerje meg honlapunkon jobban a LOGOSOL elkötelezettségét
a fával történő munka iránt.

Töltse le a kézikönyveket ingyen!
Mindent megtalál az eszközök
helyes karbantartásáról.

The Handbook for
Your Cutting Tools

tools for
Machine
ssing
woodproce

Care Instructions and Tips

Technikai adatok és
használati utasítások

USE R MAN UAL

USER MAN UAL

USER MANUAL IN ORIGINAL FORMAT.
ARTICLE NO: 0458-395-0802

TRANSLATION OF ORIGINAL USER

MANUAL.

Customer no:
M8 serial number:

Bármelyik gépünk használati
utasítását ingyenesen letöltheti.
A logosol.hu oldalon technikai
adatokat, részletes képeket és
használati utasításokat is talál
gépeinkről.

LOGO SOL M8 LOGOSOL PH360
Read through the user manual carefully
before you use the machine.
This user manual contains important
WARNING! Incorrect use can result

and make sure you understand its

contents

Read through the user manual carefully
and make sure you understand its
contents
before you use the planer/moulder.

safety instructions.
in serious or fatal injuries to the operator

or others.

This user manual contains important

safety instructions

WARNING! Incorrect use can result
in serious personal injury or even death
to the
operator or others.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapja meg a legfrissebb híreket termékeinkről és akcióinkról.
Továbbá kiállításainkról és aktuális híreinkről is tájékozódhat.

Honlapunkon mindent megtalál, amire szüksége lehet
a famegmunkáláshoz!

Kiállításaink időpontjai

LOGOSOL | WEBOLDAL
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GOSOL

A VILÁG

60 NAPOS
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GOSOL
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A logosol.hu oldalon tájékozódhat
a soron következő kiállításunkról és
termékbemutatóinkról is.

GOSOL

Magyar nyelvű honlapunkon (www.logosol.hu) megtalálja a termékkínálatot és a termékek rövidített kezelési útmutatóit. Az angol nyelvű központi honlapon (www.logosol.com) megtalálja a LOGOSOL legfrissebb katalógusait, részletes
kezelési útmutatókat képekkel, illetve vevőink történeteit, visszajelzéseit arról, hogyan dolgoznak a LOGOSOL-lal. Olyan
referenciamunkák útmutatóit tesszük közzé, amelyek segítenek Önnek álmai faszerkezetének elkészítéséhez a LOGOSOL
gépekkel. David Torstensson törzsvásárlónk például faházépítési munkáinál a LOGOSOL faablakok terveit használja, ugyanis munkája során ezekat találta legpraktikusabbnak.
A LOGOSOL fűrésztelepeinek kezelését legegyszerűbben a honlapunkon található videók megnézésével sajátíthatja el.
Honlapunkon több, mint 100 videót talál, amely az egyes gépek kezelését, illetve a kiegészítők felszerelését,
alkalmazását mutatja be.

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

LOGOSOL e-bolt

LOGOSOL apróságok

Biztonságos internetes
vásárlás

Vágjon fát stílusosan!

A

LOGOSOL sapkát hordva egyszerűen felismerhetik Önt azok,
akiknek szintén a famegmunkálás a szenvedélyük.

V

ásároljon a logosol.hu oldalon, az Önhöz legközelebbi
fafeldolgozással kapcsolatos termékeket értékesítő oldalon!
Egyszerű és gyors kezelhetőség jellemzi oldalunkat, amit az otthon
melegéből is kényelmesen böngészhet. Jőjjön, és győződjön meg
róla a logosol.hu oldalon!
•

A web-safe alkalmazások megvédik személyes adatait.

•

Rendeléseit személyesen, saját kezűleg dolgozzuk fel. Amennyiben már leadott rendelésén változtatna, hívjon minket és
segítünk.

•

Készítse el saját felhasználói fiókját, ahol láthajta rendelési
statisztikáit, vagy elmentheti rendeléseit.

•

Csak a tényleges rendelésnél van szükség bank kártyájának
adataira.

Találja meg a legmegfelelőbb vágóeszközt!
Amennyiben pontosan tudja milyen vágót szeretne vásárolni, keressen rá
honlapunkon!

Minden „Logosolosnak

Vegye fel a kapcsolatot már
meglévő ügyfeleinkkel
Napi kapcsolatban vagyunk elégedett ügyfeleinkkel, akiktől
hasznos információkat és tippeket tudhat meg készüléke
használatával kapcsolatban.

Találja meg a
megfelelő
eszközt!

1. lépés: Válassza ki a berendezést

2. lépés: Válassza ki a márkát és a méretet

3. lépés: Rendelje meg a berendezést

Vezetőlemez és fűrész lánc, szalagfűrész
vagy marókés?

Berendezéséhez válassza ki a márkát vagy típust,
illetve a méretet.

Rendelje meg a berendezést webáruházunkból.
Garantáljuk a gyors házhozszállítást.

Találja meg a megfelelő pótalkatrészt!

” kötelező!

Válassza a LOGOSOLT minden
évszakban!
LOGOSOL sapkáink minden fajtája elérhető.
Egyszerű siltestől a téliig.
9922-120-0000

Siltes sapka (fekete)

940 €

9922-120-0020

Téli sapka (fekete)

940 €

Logosol reklámtárgyak!
LOGOSOL márkázott apróbb kiegészítő
termékeink hasznosak lehetnek a
munka során, illetve ajánljuk
arra az esetre is, ha egyszerűen
meg akarja ajándékozni
kollégáit, partnereit. Sapkáink több
formában is elérhetőek.

Honlapunkon lehetőség van rákeresni közvetlenül az alkatrészekre is.

1. lépés: Válassza ki a gépet

2. lépés: Válassza ki az alkatrészt

3. lépés: Rendelje meg alkatrészét

Válassza ki a gépet melyhez akatrészt keres.
A terméklistát folyamatosan bővítjük.

Az alkatrésznek gépben elfoglalt helye
egyértelműen jelölve van a mintákon.

Hívjon minket, vagy használja webáruházunkat,
és rövid időn belül meg is érkezik alkatrésze.

www.logosol.hu • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját

6200-000-0060

LOGOSOL vinkli

15 €

9922-130-0000

Collstok

14 €

9922-140-0000

Kés (rozsdamentes acél)

810 €

9922-110-0005

Termométer

320 €

650707

Asztalos ceruza

370 €
LOGOSOL | WEBOLDAL
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A LOGOSOL Magyarországról

A LOGOSOL Magyarország elérhetőségei
Internet elérhetőségünk
Az összes LOGOSOL termékről és kiegészítőről
információkat találhatsz a www.logosol.hu internetes
oldalunkon

Kérdéseit és megrendeléseit email útján is
elküldheti nekünk az info@logosol.hu címre.

Amikor 25 évvel ezelőtt megszületett
a
LOGOSOL koncepció, vállalatunk
azzal az elhatározott céllal kívánt
elindulni, hogy a minőség és a
vásárló áll mindenekfelett. Azóta
piacvezetőként elmondhatjuk, hogy
sikerült megvalósítani elképzelésünket, a vásárlói panaszok mára szinte
nullára redukálódtak, a minőség és
ügyfélközpontú filozófiánk meghozta
eredményét.

Látogason el a vadonatúj veszprémi LOGOSOL
központba

A LOGOSOL koncepció alátámasztására
minden termékünkre két hónapos
pénzvisszafizetési garanciát nyújtunk,
hogy szavatoljuk a befektetés biztonságát.

Telefon
Hívja a +3670/422 2440 telefonszámot. Kérdéseire és
megrendeléseire kollégáink hétköznap 8.00 – 16.00 –
ig állnak rendelkezésedre.

E-mail

A LOGOSOL Magyarország 2015-ben kezdte meg
tevékenységét, így ma már hazai műszaki támogatással
érhetőek el a skandináv minőségű termékek. Ha élőben
is kíváncsi a LOGOSOL világára tiszteljen meg minket
azzal, hogy meglátogat veszprémi központunkban.
Itt megismerheti a LOGOSOL termékek működését,
információt kap árainkról, akcióinkról.

Elérhetőségünk:
LOGOSOL Magyarország, 8200 Veszprém, Acél u. 2. Nyitva
tartás hétköznapokon 08.00 – 16.00
Látogasson el hozzánk akkor is, ha csak ismerkedni
szeretne a LOGOSOL világával.

98

A LOGOSOL
koncepció:

(A jótállás a gyártás során keletkezett minőségbeli problémákra vonatkozik, a helytelen használatból fakadó meghibásodásokra nem terjed ki!).

Alacsony szállítási költség
A szállítási költség függ a szállítmány súlyától. Fő szezonban a szállítás ideje
meghosszabbodhat.

Szállítás közbeni rongálódás
Amennyiben a számla kézhezvételénél, abban hibát talál, vagy a szállított
termék hibás, kérjük, azonnal jelezze a szállíónak. Amennyiben a szállító cég
elzárkózik a felelősségvállalástól, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és
mi segítünk!
Bármi nemű panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.), vagy a Veszprém Megyei Békéltető
Testülethez (Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220) fordulhat.

Az árak nem tartalmazzák az áfát és a szállítás díját • Termékeinkre két éves jótállást, és 60 napos visszavásárlási garanciát vállalunk • www.logosol.hu

LOGOSOL Szerviz és jótállás
Alakítsa ki üzleti koncepcióját
velünk együtt!
Szakembereink tapasztalatával segítünk,
hogy asztalos, famegmunkáló üzemét milyen
üzleti koncepcióval
alakítsa ki, hogy az
megfelelő eredményeket biztosítson Ön és
családja számára.

Rendelése esetén tájékoztatjuk, hogy az adott
gépből tartunk-e raktáron. Amennyiben nem, úgy
mindent megteszünk annak érdekében, hogy a
rendeléstől számított lehető legkevesebb időn belül
megérkezzen a gép.

2 éves általános jótállás

2É

ZV
PÉN ISSZ

A LOGOSOL minden gépe
LO
esetében vállalja, hogy két
GOSOL
hónapon belül visszásárolja a
terméket, amennyiben Ön nem elégedett vele.
Így használat közben még eldöntheti, hogy
megfelelő terméket választott-e. Vásáróinknak
csak a visszaszállítás költségét kell állnia.

Folyamatos műszaki
támogatás telefonon és
e-mailben

•

Profi favágás és feldarabolás

•

Gyalulás, marás, profilozás

•

Kelelés, késztermékkészítés, asztalosmunkák

MINDEN

SZÉN
RÉ

A LOGOSOL minden gépére
2 éves teljes körű jótállást
LO
vállal. A fogyóeszközök (övek,
GOSOL
vezetősínek, láncok, stb.) nem
tartoznak a jótállás alatt alló termékek közé.
A jótállás csak a rendeltetésszerű használat
során történő meghibásodás, illetve
gyártási hibák esetén érvényes.

2 hónapos visszavásárlási
garancia
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Tanácsot tudunk adni a következő
területeken:

A VILÁG

Veszprémi központunkban minden kérdésére
válaszolunk, telefonon is érdeklődhet. Garantáljuk a
kifogástalan kiszolgálást.

60 NAPOS

Gyorsan szállítunk

V

Válassza a svéd minőséget!

LO
A LOGOSOL Magyarország
GOSOL
szakértői e-mailben és
telefonon is azonnal válaszolnak minden
kérdésére, a részletes műszaki kérdések
megválaszolásában pedig a svéd gyártási
központ specializált mérnökei segítenek.
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Hordozható és fix
lánc – fűrésztelepek
Speciális mobil
és fix gyalu és
maróberendezések
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