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ARVET FRÅN NORWOOD-SÅGVERK
... STARTAR MED EN DRÖM

För mer än ett kvarts sekel sedan
vidtog Norwood Sawmills grundare Peter Dale
åtgärder för att förverkliga sin långa längtan efter
en stuga i skogen.

Även i den situationen satte han ribban högt.
Sågverket måste vara perfekt. Utöver att vara prisvärt
måste det vara kraftigt, pålitligt och exakt.

Men det fanns ett problem …

Peter Dale nöjde sig aldrig med det genomsnittliga.
Han förstod och var beredd på att lägga ner den
tid som behövdes på design, testning och förbättring
av konceptet.

Baserat på timmerkostnaden och de befintliga
sågverken på den tiden så var det inte möjligt
att klara kostnaden.
Så han gjorde vad framtidsinriktade entreprenörer
har gjort under hundratals år. Han hittade lösningen genom att bygga sitt eget bandsågverk.
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Hans ansträngningar gjorde Norwood Sawmills till
ledaren inom företagets marknad.

OCH DET ÄR ETT ARV SOM LEVER
VIDARE IDAG.

Uppfylla behovet.

ÖVERTRÄFFA FÖRVÄNTNINGARNA.

Peter Dale angav standarden för nya designer,
innovativ teknik och enkla men effektiva
mekaniska koncept som tillämpats på kreativa
sätt.
Under åren har Norwood konsekvent uppfyllt
behoven hos sågare runt om i världen genom
väl genomtänkta designer.
Idag har Norwood Sawmills fler än femtio
patent för innovativa men praktiska
personliga sågverk och komponenter, fler
än ALLA andra sågverksföretag runt om i
världen tillsammans!

Norwood har tillverkat sågverk sedan 1993 som
nu används i fler än 100 länder och de sågar
vidare utan några problem, ett bevis på
Norwoods ständiga engagemang för
kvalitet och tillförlitlighet.

HOS NORWOOD HAR VI ALDRIG
VARIT RÄDDA FÖR ATT ANTA
EN UTMANING.
Vi anser att det är oerhört viktigt
att lyssna på vår Norwood-familj av
sågverksanvändare. Det betyder att vi
också lyssnar på kommentarer, frågor och
förslag från dem som fortfarande väntar på
att investera i deras första Norwood-sågverk.

Ni bad om det. Vi lyssnade. Och det här är resultatet …

PRESENTATION AV FRONTIER TRANSPORTABLA SÅGVERK AV NORWOOD
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DU TALADE OCH VI LYSSNADE.
Under flera år har vi observerat att andra företag tillverkar transportabla sågverk utomlands som var billigt
tillverkade och av sämre kvalitet.
Vi försökte länge undvika att göra likadant. Men det går inte att förneka det stora antalet personer som vi fått
höra från som har bett oss att producera ett ännu billigare sågverk.
Detta var inte ett enkelt beslut för oss. Vi tror starkt på vårt land och det hantverk som vår skickliga personal utför.
Men vi fortsatte att höra från personer som provat andra sågverksmärken som tillverkats utomlands och som var
djupt besvikna över den klena konstruktionen, den dåliga prestandan.

Vi insåg att ni förtjänar så mycket mer.
Och vi kunde inte bara ignorera det uppenbara behovet av ett mer prisvärt transportabelt sågverk.
Efter mycket funderande, många intensiva diskussioner, månader av strategisk forskning och design, och ja, några
sömnlösa nätter, insåg vi att vi hade en skyldighet gentemot alla dem som väntar på sitt första Norwood-sågverk,
men som behövde ett alternativ som vi inte haft förrän nu.

IDAG VILL VI SÄGA …

”OM DU SKA GÖRA DET, SÅ GÖR DET MED
NÅGON SOM DU LITAR PÅ!”

Transportera sågverket från plats till plats.
Släpvagnssystem finns tillgängligt för alla Frontier-modeller.
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FRONTIER TRANSPORTABLA SÅGVERK
är våra första och enda sågverk som
tillverkats utanför Nordamerika.

OCH, SOM ALLTID, VI VISSTE ATT OM
VI SKULLE GÖRA DET HÄR SÅ SKULLE
VI GÖRA DET PÅ RÄTT SÄTT.
Frontier Sågverk är ditt BÄSTA val …

Eftersom vi gör det BÄTTRE!

1

3
Frontier-sågverken
levererar de högsta
produktionsvolymerna
inom sin klass tack
vare Norwoods
patenterade
automatiska låsning
av såghuvudet, en
funktion som sparar
timmar av tråkiga,
repetitiva åtgärder.

Enkel bladspänning – bara att vrida ”T”-handtaget och såga. Frontier
är det enda sågverket i sin klass som INTE ger dig något frustrerande
avbrott för bandhjulsjustering varje gång som du byter sågblad.
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Stora 19-tums bandhjul i gjutjärn på OS27 och OS31 för
bättre vridmoment och ökad livslängd för sågbladen.

4
Grunden till
Frontiers sågverk är
Norwoods patenterade
laminerade såghuvudskonstruktion som ger
överlägsen styrka och en
så stel konstruktion som
möjligt.
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Starka balkar för
stockhyllan.

5
Varaktiga slitstarka
vertikala klingledare.

6
Ett 144-tums bandsågblad
i full storlek på OS27 och
OS31 för ökad livslängd för
sågbladen.

7

Anpassningsbar – släp, patenterat
automatiskt smörjningssystem och
timmeranslag tillgängliga.

9
Laserskuren räls med stor precision.

•N
 orwood skapade ALLA element i designen med våra höga krav
på innovativ teknik.
• F rontier Sågverk är byggda baserade på mycket krävande
internationella säkerhetsstandarder.
• Norwoods kvalitetssäkringsteam inspekterar alla Frontier-sågverk.

0644-72100

5

MEN … DET FINNS
MER!

• Frontier-sågverk är säkrare och mer stabila i snittet:
• Vi använder mer material för att bygga ett tyngre
sågverk.
• Såghuvudet och vagnen är stadigare.
• Hela sågverket är pulverlackerat eller zinkpläterat.
• Frontier ger grovsågat en helt ny mening!
• De är enklare att installera och såghuvudet
är redan monterat.
• Norwood är kända för deras ”jämna”
drift och det sågade timrets ”jämnhet”. Frontier är
så nära det som du kan komma med vilket sågverk
som helst som byggts utanför Nordamerika.
• Du är skyddad av vår ETTÅRIGA garanti för
icke-yrkesmässig användning.

Till och med
LumberJack ger
Frontier två
tummar upp!
Och det är därför som vi säger till dem
som vill skaffa ett sågverk som tillverkats
utomlands …

”Ta ingen risk. Om du ska göra
det, så gör det med OSS!”
Vi är medvetna om att Frontier kanske inte är vad
alla köpare vill ha. Men vi vet också att vi hjälper
många som kanske inte har råd med ett
amerikanskt Norwood transportabelt sågverk
och som behöver detta alternativ.

FRONTIER ÄR RÄTT FÖR DIG OM …
• Du söker det bästa priset eftersom du behöver spara
pengar.
• Du är en ”händig” person men inte nödvändigtvis
professionell.
• Du planerar att använda sågverket för personliga
projekt och familjeprojekt.
• Du är en nybörjarsågare som uppskattar ett pålitligt
företag som har specialiserat sig på transportabla
sågverk under 25 år och har ett rykte om att
tillhandahålla innovation och tillförlitlighet.
• Detta är ditt första transportabla sågverk.
• Du letar efter ett grundläggande sågverk som är lätt
att använda.
• Du vill börja med projekt som till exempel förråd,
vindskydd och skjul.
• Du värdesätter högkvalitativt arbete som utförs här
hemma, men känner inte att du kan rättfärdiga den
lilla extrakostnaden just nu.
• Du är oberoende, smart och vill ha så mycket
sågverk som möjligt för dina pengar.
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Frontier Sågverk är det SMARTA valet …
eftersom du får Norwoods innovationer
Faktum är att många företag hävdar att de
är ”bäst” på någonting. Men vad betyder det
egentligen?
Det är mycket mer än en glänsande färg och
lite fin reklam. Så, vi ska titta på kalla fakta.

FAKTA NR 1:

FAKTA NR 2:

FAKTA NR 3:

Det krävs verklighetsunderlag – ett orubbligt
engagemang för innovation,
kreativitet, kvalitet och
genomförande – för att
kunna stiga till toppen.

Norwoods välförtjänta
rykte som det världsledande
företaget inom tekniken
för transportabla sågverk
backas upp med fler än 50
patenterade uppfinningar.

Frontier-sågverken är så
välbyggda att de bildar en
klass för sig, framför alla
andra sågverk som tillverkats
utomlands.

Och hos Norwood har vi
bevisat att ”verklighetsunderlag”
är grunden till allt vi gör. Med
andra ord, vi pratar inte bara
om det, vi gör det. Precis så
som det ska vara …

Därför har vi inkluderat
några av våra bästa i
Frontier-sågverken …

Skapade baserat på Norwoods
varaktiga tillförlitlighet är de
kraftiga små sågverk till ett
överkomligt pris. Det kan du
lita på.

Amerikanska patentnr 7,784,387, 8,215,216, 8,276,493, 8,261,647, D818013, D816742 och D831711;
kanadensiska patentnr 2,488,216, 2,687,619, 2,687,622, 2,688,407, 169785, 169786, 169787 och 169788;
europeiska patentnr EP 2,332,683 B1, 003736255-0001, 003736255-0002, 003736255-0003 och 003736255-0004;
kinesiska patentnr 4192870 och 201630653054.8; australiska patentnr 201710614, 201710616 och 201710615.
Andra patent har ansökts inom flera jurisdiktioner.

0644-72100
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Världens ENDA helt transportabla
kompakta bandsågverk

Har du någonsin önskat att du
hade ett eget sågverk för att såga
brädor och reglar till dina projekt,
men inte kunnat rättfärdiga
kostnaden? Nu kan du det.

... Frontier OS23 är vad
du behöver.

Så prisvärd att det är svårt
att motivera varför du inte
skulle ha det. Ja, det är dags
att låta sågspånen spruta.
Tillfredsställande solid,
givande och ännu bättre ...
det kan transporteras som
släp!

OS23 ÖVERSIKT ÖVER TEKNISK INFORMATION

Slutligen …

skogen, arbetslusten
och friheten är din!

Stockdiameter

23 tum (59 cm)

Stocklängd

3,4 m (eller längre med förlängningar)

Brädbredd

20 tum (51 cm)

Motoralternativ 7 hk (208 cc) Briggs (snörstartad) (endast inom EU)
7½ hk (250 cc) Briggs (snörstartad) (ej inom EU)
10 hk (306 cc) Briggs
4 kW (400 V eller 230 V)

20”/51cm
23”/59cm

Se sidan 14 för fullständig teknisk information om alla Frontier-sågverk.
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Det mest populära allsidiga
personliga transportabla sågverket

Frontier OS27 är vårt pålitliga medelstora
sågverk med ännu mer hästkrafter för att
klara dina sågningsbehov.
Kapabelt, pålitligt och starkt, OS27 är en kraftig
arbetshäst som är redo för nästan alla jobb som du
kan tänka dig. Det har större stockkapacitet och
elektrisk start som alternativ.
Det kan vara det perfekta medelstora valet!
OS27 ÖVERSIKT ÖVER TEKNISK INFORMATION
Stockdiameter

27 tum (69 cm)

Stocklängd

3,4 m (eller längre med förlängningar)

Brädbredd

22 tum (56 cm)

Motoralternativ

13½ hk (420 cc) Briggs (snörstartad)
13½ hk (420 cc) Briggs (elstart)*
5½ kW (400 V eller 230 V)

22”/56cm
27”/69cm

Se sidan 14 för fullständig teknisk information om alla Frontier-sågverk.

0644-72100
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Världens BÄSTA värde för
transportabla sågverk

Om du letar efter det största,
tuffaste och bästa värdet så har
du hittat det … Frontier OS31
är vad du har letat efter om dina
träd, drömmar och personliga
projektmål är STÖRRE.

Vi förstår. Du behöver inte
vara en heltids professionell
sågare för att behöva (eller
vilja ha!) en maskin som kan
klara större stockar och
tyngre jobb. Du har stora
planer och du vill ha större
utrustning för att få det gjort.
Frontier OS31 är det största
sågverket som du kan få för
dina pengar.
Och så är det förstås också
något att skryta över.

OS31 ÖVERSIKT ÖVER TEKNISK INFORMATION
Stockdiameter

31 tum (79 cm)

Stocklängd

3,4 m (eller längre med förlängningar)

Brädbredd

23 tum (59 cm)

Motoralternativ

13½ hk (420 cc) Briggs (snörstartad)
14 hk (429 cc) Kohler (elstart)*
5½ kW (400 V eller 230 V)

FrontierSagverk.se

31”/79cm

Se sidan 14 för fullständig teknisk information om alla Frontier-sågverk.
* Batteri ingår ej
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23”/59cm

UTRUSTA DIN FRONTIER

3

2

4

SÅGVERKSFÖRLÄNGNING 2,1M

2

Frontier-sågverket sågar upp till 11 fot (3,4 m) i standardutförande.
Om du behöver såga 18 fot (5,5 m) kan du lägga till en förlängning.
Eller lägg till så många förlängningar som du vill för att såga
stockar av vilken längd som helst. Varje förlängning bultas fast
permanent i änden av det befintliga timmerbordet.
(OS31: Artikelnr OS31-41130)
(OS27: Artikelnr OS27-41130)
(OS23: Artikelnr OS23-41130)
Obs: Högst en 7 fot (2,1 m) lång förlängning
rekommenderas för trailermodeller.
Ytterligare stockstopp och
stockanslagsmonteringar
säljs separat.

+7 fo

t/+2

,1 m

1 PAKET FÖR SLÄPVAGN/STÖD
Dra din Frontier som släp på vägarna* och på skogsstigarna
direkt till sågplatsen. När du kommer till platsen kan du snabbt
och enkelt nivellera timmerbordet med de justerbara stödbenen.
Paketet inkluderar en underramsstruktur helt i pulverlackerat
stål med kopplingsfästen, en solid axel som tål 635 kg, två
12-tums (30,5 cm) hjul, snabbkopplingsdragstång,
säkerhetskedjor, 2 tums (50 mm) koppling och 6 stödben.
(Artikelnr OS-41150)
Obs! Högst en 7 fot (2,1 m) lång underlagsförlängning
rekommenderas för släpvagnsutrustade modeller. En extra
underramsektion och ett par extrastödben som krävs för att
stödja förlängningen säljs separat.

UNDERRAMSFÖRLÄNGNING OCH
2 STÖDBEN FÖR SLÄPVAGN

Stöder en spårförlängning som installerats på din
släpvagnsutrustade Frontier. Paketet inkluderar 7 fot (2,1 m)
av underramsstruktur helt i pulverlackerat stål, två stödben,
monteringsfästen och skruv.
(Artikelnr OS-41150-B)

3 SNABBFÄSTE FÖR BLOCK
Perfekt för snabb fastklämning av blockad stock och bräda
med en snabb tryckning på handtaget. Använd den vanliga
stockklämman för att spänna fast runda stockar och snabbfästet
för att spänna fast blockade balkar och plank. (Sats med 1 st)
(Artikelnr OS27-CD01)

4 SATS MED STOCKLÅSNING
Frontier-sågverket levereras som standard med en stocklåsning.
Lägg till en extra för att låsa fast längre stockar eller om du
samtidigt sågar plank av olika längder. Paketet inkluderar en
stocklåsning med skruvvev, stång, fästen och monteringskruv.
(OS27 och OS31: Artikelnr OS27-LDKIT)
(OS23: Artikelnr OS23-LDKIT)
Obs! Stockstöd säljs separat.

1

AUTOMATISKT BLADSMÖRJNINGSSYSTEM
Automatisera bladsmörjningssystemet på Frontier-sågverket.
Vatten tillförs automatiskt när du aktiverar gasreglaget och
stoppar när du släpper gasen. Det gör att det krävs
två moment färre för varje bräda som sågas.
(Artikelnr OS-WLKIT)
* ANMÄRKNING gällande: Släpvagnspaket Verifiera med Trafiksäkerhetsverket vilka licenskrav och/eller restriktioner som gäller för
bogsering av sågverket på allmänna vägar och motorvägar. Vissa europeiska länder förbjuder att sågverket transporteras som släp med
det valfria släpvagnspaketet på allmänna vägar, eller så gäller särskilda regler, krav och hastighetsbegränsningar.

0644-72100
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STÖDBEN

För stationära sågverk, komplettera ditt sågverk med en
uppsättning justerbara stödben som är speciellt utformade bara
för att palla upp ditt sågverk. Varje stöd har utrustats med en
justerfot för exakt nivellering av timmerbordet. Paketet innehåller
10 justerbara stödben och monteringsskruv.
(Artikelnr OS-41170 för set med 10)
Obs! En ytterligare uppsättning med fyra stödben krävs för varje
sågverksförlängning. Säljs separat.
(Artikelnr OS-41170-B för set med 4)

TOPPLYFT (MANUELL)

Träd är bredare vid roten, vilket gör det svårt att såga timmer
parallellt med stockens kärna. Utplacering av mellanlägg är
tidskrävande arbete. Kompensera för avsmalning för att såga rakt,
högvärdigt timmer snabbt och enkelt. Lägg till en topplyft för ett
sågverk om du behöver kunna lyfta upp den avsmalnande änden
av stocken till den perfekta höjden och hålla den i det läget under
sågningen. Manuellt manövrerad spärrmekanism är idealisk för
små till mellanstora stockar. Paketet innehåller en topplyft,
monteringsfästen och skruv.
(Artikelnr OS-41285-LD)

ROSTFRITT TOPPSKYDD FÖR BALK
Skydda ditt värdefulla virke mot missfärgning. Locken passar
OS27-modellen och fästs på toppen av stockhyllan som stocken
vilar på. Paketet innehåller 3 lock och skruv. (Medföljer som
standard med OS31, tillval för OS27.)
(Artikelnr OS-SSBCS för set med 3)
Obs! Ytterligare lock som krävs för att täcka varje
stockhylleförlängning säljs separat.
(Artikelnr OS-SSBCS-B för set med 2)

SATS MED STOCKSTÖD

2B

Ditt Frontier-sågverk levereras med två olika stockstöd, korta och
långa stolpar. Lägg till extra för att stödja längre stockar. Paketet
innehåller en konsol, en kort och en lång stolpe för stockstöd och
monteringsskruv. (Artikelnr OS27-LRKIT)
Obs! Stocklåsning säljs separat

2A
2A

STOCKLASTNINGSRAMP

Rulla stockarna upp på sågverket från marken eller från
stockbordet. Varje ramp är profilerad för att greppa stockarna
bättre och för att förhindra glidning. Avtagbara för snabb förvaring efter lastning. Paketet inkluderar 2 lastramper.
(Artikelnr OS-41400-A)

2B

STOCKLASTNINGSVINSCH

Gör det enklare och säkrare att lasta och rulla stockar upp på
sågverket oavsett om du sågar själv eller tillsammans med en
vän. För vinschkabeln över och omkring stocken, anslut den till
timmerbordets ram och använd vinschen – stocken rullar uppför
ramperna och upp på underlaget. Du får även hjälp att kunna
rotera stocken på underlaget när du behöver och håller fast
stocken mot stockstöden medan du klämmer fast den. Paketet
innehåller en vinsch, stång/bom och vändhake.
Obs! Stocklastarens ramper säljs separat.
(Artikelnr OS-41400-B)
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VÄNDHAKE (30 TUM – 75 CM)

Designad för att vrida och rulla stockar på sågverket. Denna
vändhake är smidig och lätt att hantera. Griper stockar på
20–80 cm i diameter. (Artikelnr MS030)

4B

STOCKHAKE

Oumbärlig för att rulla stockar på avverkningsplatsen och upp på
sågverket. Stick ner stockrullarspetsen i marken för att få extra kraft
vid rullning. Griper stockar på 20–80 cm i diameter.
FRON-PV042: Stockrullare (105 cm lång) – aluminiumhandtag
FRON-PV060: Stockrullare (150 cm lång) – aluminiumhandtag
FRON-PV048-W: Stockrullare (120 cm lång) – aluminiumhandtag

STANDARD SÅGBLADSSLIP
Virkets kvalitet och sågbladets
livslängd beror på sågbladets
skärpa. Hela profilen ska slipas
regelbundet (efter några
timmars sågning). De flesta
slipningsverkstäder slipar
endast tandytan. Det gör
att sågbladet kan råka ut
för mikroskopiska
stressprickor som bildas vid
roten av sågtanden och i
tandluckan.
Norwoods standardsågbladslip bibehåller
tandprofilen, inklusive tandluckan. Denna
unika åtgärd gör det möjligt att försiktigt
avlägsna de mikroskopiska
belastningssprickorna som, om de lämnas
obehandlade, kan leda till ett bladbrott
i förtid.

SabreTooth-SÅGBLAD

Halvautomatiskt, vrid helt enkelt
vevhandtaget och Norwoods
sågbladslip kommer att göra
resten – föra fram och samtidigt
slipa hela sågbladet. Norwoods sågbladsslip är fabriksinställd
för slipning av Norwood Sabretooth med delningen 7/8 tum
och levereras komplett med ett 110 V höghastighets rotationsverktyg
och sex MTW keramikbaserade slipstenar som inte behöver
avrundas eller riktas före användning.

(Artikelnr 41180)

Motorunderhållspaket

•

•

KOHLER 14 hk

•

•

•

Artikelnr

•

(ENGP-KIT13BS)

•

(ENGP-KIT14KO)

OS27
OS31

OS23

ANTAL
I LÅDAN

Model

LUTNINGSVINKEL

1. Hitta rätt längd för din Frontier-modell.
2. Välj önskad vinkel (10º eller 7º).
3. Välj antal för lådan (5 eller 10).

LÄNGD

Tändstift

Oljefilter

Bränslefilter

Förrenare

Luftfilter

BRIGGS 13 hk

Praktiskt tillgängligt i plana förpackningar med 5
eller 10 är alla Sabretooth-blad tillgänglig för
Frontier blad med delningen 1 ¼ x 7/8 tum. 10º
vinkel är idealisk för allsidig sågning av barrträ och
lövträ. 7º är speciellt avsett för sågning av lövträ
och fruset trä, men är också lämpligt för blandad
sågning.

Att välja sågblad:

Eftersom sågverket arbetar
under svåra förhållanden är
det viktigt att det ges service
regelbundet så att det körs
i bästa skick. Det betyder att
byta olja, filter och tändstift
minst årligen, och oftare om
du sågar mycket. Beställ bekvämt
alla delar du behöver i ett enkelt steg.

Motorsats

Norwoods högkvalitets, flex-back Sabretoothbandsågblad ger pålitlig prestandakapning.
De är tillverkade av överlägset högvärdigt
amerikanskt kolstål med precisionsslipad tandprofil,
toppmodern induktionstandhärdning och
balanserad skränkning med snäva toleranser.

144”

10º

10

BLDS-ST114X144-78-10

144”

10º

5

BLDS-ST114X144-78-10-B

ARTIKELNR

144”

7º

10

BLDS-ST114X144-78-07

144”

7º

5

BLDS-ST114X144-78-07-B

129”

10º

10

BLDS-ST114X129-78-10

129”

10º

5

BLDS-ST114X129-78-10-B

VIKTIGT : Regelbundet och noggrant underhåll av sågbladen är alltid avgörande för att såga rakt, jämnt timmer och för lång livslängd för
sågbladet. Slipa sågbladen åtminstone efter några timmars sågning och återställ tändernas skränkning regelbundet. Vi beklagar, men vi
lämnar ingen garanti på förbrukningsartiklar, som t.ex. band, blad eller lager.

0644-72100
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SE ALLA DE IMPONERANDE FUNKTIONERNA FÖR FRONTIER-SÅGVERK:

LÄTTÅTKOMLIGT BLADBYTE

Stockdiameter (maximal)
Stocklängd (standard)
Brädans bredd (maximalt)
Stockbordsförlängning
(flera möjliga)
Motoralternativ

23 tum (59 cm)

PATENTERAT SÅGHUVUD MED AUTOMATISK
LÅSNINGOCH ENKEL BLADSPÄNNING

PATENTERAT UNDERVAGNSSYSTEM

27 tum (69 cm)

31 tum (79 cm)

11 fot (3,4 m)

11 fot (3,4 m)

11 fot (3,4 m)

20 tum (51 cm)

22 tum (56 cm)

23 tum (59 cm)

7 fot (2,1 m)

7 fot (2,1 m)

7 fot (2,1 m)

7 hk (208 cc) Briggs (endast inom EU)
7½ hk (250 cc) Briggs (ej inom EU)
10 hk (306 cc) Briggs
4 kW (400 V S1) (endast inom EU)

13½ hk (420 cc) Briggs
13½ hk (420 cc) Briggs (elstartad)
5½ kW (400 V S1) elstart (endast inom EU)

13½ hk (420 cc) Briggs (snörstartad)
14 hk (429 cc) Kohler (elstartad)
5½ kW (400 V S1) elstart (endast inom EU)

Patenterat laminerat såghuvud
Patenterat såghuvud med automatisk låsning
Variabelt val av djup
(jämfört med förinställda lägen)
Enkel bladspänning
(oberoende av bandhjulsinriktningen)
Patenterad automatisk låsning av justerbara
klingledare
Spånrensarkompatibel
sågspånsutblåsningsränna
Justerbar fot
Bladsmörjning (manuell)
Rostfria lock för stockhyllor

-

Tillval

Snabbfäste för block

Tillval

Tillval

Släpvagnssystem

Tillval

Tillval

Tillval

Patenterat automatiskt smörjningssystem

Tillval

Tillval

Tillval

14 fot (4,3 m)

14 fot (4,3 m)

14 fot (4,3 m)

Spårlängd
(standard före förlängningar)
Spårbredd
Sågblad
Bandhjul

37 tum (94 cm)

37 tum (94 cm)

144 tum (366 cm) x 1¼ tum Sabretooth

144 tum (366 cm) x 1¼ tum Sabretooth

16 tum (41 cm) gjutjärn

19 tum (48 cm) gjutjärn

19 tum (48 cm) gjutjärn

Stel vagnsram med 4 balkar
och patenterad
laminerad konstruktion

Stel vagnsram med 4 balkar
och patenterad
laminerad konstruktion

Stel vagnsram med 4 balkar
och patenterad
laminerad konstruktion

Transmission

Centrifugalkoppling

Centrifugalkoppling

Centrifugalkoppling

Bladstyrning

Fast och justerbart

Fast och justerbart

Fast och justerbart

Bladstyrningshjul

Stållagerhus med
bakre axiallager

Stållagerhus med
bakre axiallager

Stållagerhus med
bakre axiallager

Vagnshjul

Av stål och med förseglade lager

Av stål och med förseglade lager

Av stål och med förseglade lager

Stockstöd

Långa och korta (x2)

Långa och korta (x2)

Långa och korta (x2)

Stockskruv (x1)

Stockskruv (x1)

Stockskruv (x1)

155, 106, 55, 41, 28 mm

155, 106, 55, 41, 28 mm

155, 106, 55, 41, 28 mm

Pulverlackering och zinkplätering

Pulverlackering och zinkplätering

Pulverlackering och zinkplätering

Vagnkonfiguration

Stocklåsning
Skala för inställning av sågsnitt
Ytbehandling
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32¼ tum (82 cm)
129 tum (327 cm) x 1¼ tum Sabretooth

FrontierSagverk.se

KOMMENTARER FRÅN ÄGARE
”Jag köpte ett Norwood Frontier-sågverk
för omkring 4 eller 5 månader sedan. Jag
älskar mitt sågverk. Önskar bara att jag
kunde ha köpt det för 20 år sedan. Jag är
nu 70 år gammal och kapar omkring 300
m om dagen helt själv.
~ Michael Tedeton

”Jag köpte ett. Det är jättebra!”
~ Samson Hoeta
”Utmärkt service. De informerade mig om
när det skulle vara här och då kom det!”
~ Bobby Peoples

Om du letar efter ett
sågverk för livet ska
du överväga något av Norwoods sågverk som tillverkats i
Nordamerika. Norwood-sågverk ger bästa möjliga
mångsidighet och värde.

Om du letar efter ett prisvärt alternativ som ditt första
transportabla sågverk ska du överväga Frontiers
transportabla sågverk.
Jämför vad du får med ett Frontier-sågverk med vilket annat sågverk som helst som tillverkats
utanför Nordamerika. Vi tror att du snart kommer att förstå att den höga nivån på Norwoods
kvalitet, innovation och tillförlitlighet är vad som skiljer Frontier-sågverk från andra.

Du kan vara säker på att du kan njuta av
Ring 0644-72100
samma nivå av integritet och uppmärksamhet
för mer information.
på detaljer som du kan njuta av i ett
Eller besök vår webbplats på
Frontier-sågverk.
FrontierSagverk.se
DET FINNS EN ANLEDNING TILL ATT NORWOOD
ÄR DEN GLOBALA LEDAREN INOM INNOVATION
AV TRANSPORTABLA SÅGVERK.
0644-72100
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Skog. Roligt. Frihet.
SVERIGE
Importerad av:
Skogma Storgatan 62
833 41 Hammerdal Sverige
0644-72100
www.skogma.se
KANADA
Norwood Industries Inc.
2267 15/16 Side Road East
Oro-Medonte, ON L0L 1T0
800-408-9995
Tel: 705-325-0030
USA
Norwood Sawmills USA Inc.
730 Young Street, Suite 900
Tonawanda, NY 14150
800-408-9995
Tel: 705-325-0030

HÖR AV DIG
FrontierSagverk.se
info@FrontierSagverk.se

0644-72100

www.skogma.se
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