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Ville Norwoods grunnlegger, Peter Dale, gjøre 
alvor av sitt sterke ønske om en hytte i skogen.

Men det var et problem.

Mellom kostnaden for tømmeret og de eksisteren-
de mobile sagbrukene på den tiden og han hadde 
ikke mulighet til å bære kostnadene.

Så han gjorde som framtidstenkende entreprenører 
har gjort i mange hundre år.  Han fant sin løsning 
ved å bygge sitt eget båndsagbruk.

Selv da la han listen høyt. Sagbruket måtte gjøres 
riktig. I tillegg til å være rimelig, måtte det være 
sterkt, pålitelig og nøyaktig.

Peter Dale nøyde seg aldri med det gjennom-
snittlige. Han forsto og var forberedt på å bruke 
den nødvendige tiden på konstruksjon, testing og 
raffinering av konseptet.

Hans innsats posisjonerte Norwood som en leder 
innenfor mobile sagbruk.

OG DEN ARVEN LEVER VIDERE I DAG.

ARVEN FRA NORWOOD SAGBRUK
...BEGYNTE MED EN DRØM

For mer enn et kvart århundre siden 
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Peter Dale satte standarden for nye konstruks-
jonsdetaljer, innovativ teknologi og enkle, men 
effektive mekaniske konsepter brukt på kreative 
måter.

Gjennom årene har Norwood hele tiden møtt 
behovene til sagbrukere over hele verden med 
godt gjennomtenkte konstruksjoner.
 

I dag har Norwood mer enn femti patenter 
på innovativ, og likevel praktiske personlige 
sagbruk og komponenter, mer enn ALLE 
andre sagbruksprodusenter i hele verden til 
sammen!

Norwood har sagbruk i drift i mer enn 100 land, 
som har vært i drift siden 1993 uten problemer,  
et vitnesbyrd på Norwoods stadige  
innsats for kvalitet og pålitelighet.

I NORWOOD HAR VI ALDRI  
VÆRT REDD FOR Å TA EN  
UTFORDRING.

Vi tror også det er viktig å lytte til  
Norwood-familien. Dette betyr at  
vi også lytter til kommentarer, s 
pørsmål og forslag fra dem som ennå  
venter på å investere i sitt første  
Norwood-sagbruk.

Møter behovet   
OVERGÅR FORVENTNINGENE.

Du har spurt. Vi har lyttet. Og dette er resultatet...
FRONTIER MOBILE SAGBRUK FRA NORWOOD

SAGBRUK
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I mange år har vi sittet og sett på andre selskaper produsere mobile sagbruk i utlandet, laget billig og med lav kvalitet.

Vi sto imot denne løsningen i lang tid. Men det kan ikke nektes for at en rekke mennesker vi har hørt fra ber oss 
om å lage et enda rimeligere sagbruk.

Det var ingen enkel avgjørelse for oss. Vi tror sterkt på landet vårt og fagkunnskapen til våre dyktige ansatte. 

Men vi hørte stadig fra flere og flere som prøvde andre typer sagbruk produsert i utlandet og som var dypt  
skuffet over svak konstruksjon og dårlig ytelse.

Vi forstår at du fortjener bedre.
Og vi kunne ikke bare sitte der og ignorere det åpenbare behovet for et rimelig mobile sagbruk på inngangsnivå. 

Etter mye tankevirksomhet, mange intense diskusjoner, måneder med strategiske undersøkelser og design, og ja, 
mange søvnløse netter, har vi erkjent at vi har en plikt overfor alle de som venter på sitt første Norwood-sagbruk, 
men som trenger et alternativ vi ikke har hatt før nå.

I DAG ER VI  
HER FOR Å SI...

DU SNAKKET OG VI LYTTET.

“HVIS DU SKAL GJØRE DET, SÅ GJØR 
DET MED NOEN DU STOLER PÅ!”

Trekk ditt eget sagbruk fra sagested til sagested. 
Det finnes en tilhengerløsning for hver Frontier-modell. 
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OG SOM ALLTID, HVIS VI SKULLE 
GJØRE DET SKULLE VI GJØRE DET OR-
DENTLIG.

5

FRONTIER MOBILE SAGBRUK  
er våre første og eneste sagbruk som er 
laget utenfor Nord-Amerika.

Laserskåret spor.

EZ bladstramming  – bare drei “T”-håndtaket og sag. Frontier er det eneste 
sagbruket i sin klasse som gir deg 0 frustrerende avbrudd på grunn av 
båndhjuljustering hver gang du skifter blader.

Store 19” diameter støpejernhjul på OS27 og OS31 for 
større dreiemoment og økt levetid for bladet.

Frontier sagbruk 
leverer de høyeste 
volumene i sin klasse 
takket være Norwoods 
patenterte saghode 
med automatisk 
låsing, en funksjon 
som sparer deg for 
mange timer med 
kjedelige repeterende 
operasjoner.

Ryggraden i Frontier 
sagbrukene er Norwoods 
patenterte laminerte 
saghodekonstruksjon som 
gir dem den sterkeste og 
stivest mulige kjernen. 

Holdbare, slitesterke  
vertikale styringsblokker.

Et 144” båndsagblad i full 
størrelse på OS27 og OS31 
for økt levetid på bladet.

Tilpasningsdyktig – Tilhenger, 
patentert automatisk bladsmøre-
system og gripeklo kan leveres!

Sterke tverrbjelker 
i firkantrør.
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Frontier sagbruk er ditt BESTE valg... 
Fordi vi gjør det BEDRE!
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•  Norwood har laget ALLE elementene med våre høye standarder for  
innovativ konstruksjon.

•  Frontier sagbruk er bygd etter strenge internasjonale sikkerhetsstandarder.
•  Norwoods kvalitetssikringsteam inspiserer alle Frontier sagbruk.

SAGBRUK
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•  Du leter etter den beste prisen fordi du ønsker å 
spare penger.

•   Du er en praktisk person, men ikke  
nødvendigvis profesjonell.

• Du planlegger å bruke sagbruket til prosjekter  
   for deg selv og familien.
•  Du er nybegynner som sagbruker som 

setter pris på et anerkjent selskap som har 
spesialisert seg på mobile sagbruk i mer enn 
et kvart århundre og har et rykte for å levere 
innovasjon og pålitelighet.

• Dette er ditt første mobile sagbruk.

•  Du leter etter et enkelt sagbruk som er enkelt 
å bruke.

•  Du har lyst til å starte med rått sagde prosjekter 
som hytter, overbygg og skur.

• Du setter pris på kvalitetsarbeid gjort hjemme,  
men føler at du ikke kan rettferdiggjøre den litt 
større kostnaden akkurat nå. 
•  Du er uavhengig, smart og vil ha mest 

mulig sagbruk for pengene. 

ET FRONTIER ER 
FOR DEG HVIS ...

MEN VENT...  
     DET ER MER ...

“Ikke risiker det. Hvis du skal   
gjøre det, gjør det med OSS!”

Og det er derfor vi sier til alle som er 
ute for å skaffe seg et båndsagbruk

Kjøper du et Frontier sagbruk skal du vite at Norwood 
står bak. Det garanterer deg leveringssikkerhet på deler, 
og at Norwood som er en av de største produsentene 
av bådsagbruk vil være leverandør også i fremtiden.

Selv LumberJack  
gir Frontier to  
tomler opp!  

 

•  Frontier er sikrere og mer stabil i skjæret.

• Vi bruker mer materiale for å bygge et tyngre sagbruk

• Saghodet og sleden er mer robust.

• Hele sagbruket er pulverlakkert eller forsinket. 

• Frontier gir “rått saget” en helt ny betydning!

• De er enkle å sette sammen fordi saghodet er  
  ferdigmontert.

• Norwood sagbruk er kjent for “fine” funksjoner og  
  “fint” saget trevirke. 

• Du får selvsagt 2-års garanti!
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Frontier sagbruk er det SMARTE valget...  
Fordi du får Norwood-innovasjon 

La oss være ærlige - en masse selskaper 
hevder at de er “best” på noe. Men hva  
betyr det egentlig?

Det er mye mer enn et strøk blank lakk, og 
blinkende markedsføring. Så la oss se på fakta.

PATENTERT
PAT

ENTERT

PATENTER
T

FAKTUM #1:  
Det krever substans - et 
urokkelig engasjement for 
innovasjon, kreativitet, 
kvalitet og implementering - 
for å komme seg til toppen 
som den beste. 

Og i Norwood har vi bevist at 
“substans” ligger dypt i alt vi 
gjør. Med andre ord. Vi snakker 
ikke bare om det, vi GJØR det!

FAKTUM #2:  
Norwoods fortjente rykte 
som den globale lederen i 
mobile sagbruksinnovasjon 
støttes av et solid fundament 
av over 50 patenterte  
innovasjoner.

Det er derfor vi har tatt  
med noen av våre beste i 
Frontier-serien...

FAKTUM #3:  
Frontier sagbruk er så 
godt konstruert, de leder 
an i en klasse for seg, 
langt foran mange andre 
sagbruk.   
 
De er utviklet fra den gjen-
nomgående påliteligheten 
av Norwood-innovasjon, og 
er tøffe små sagbruk til en 
rimelig pris. Du kan stole på 
det!

U.S. Patent Nos. 7,784,387, 8,215,216, 8,276,493, 8,261,647, D818013, D816742 & D831711;  
Canada Patent Nos. 2,488,216, 2,687,619, 2,687,622, 2,688,407, 169785, 169786, 169787 & 169788;  
EU Patent Nos. EP 2,332,683 B1, 003736255-0001, 003736255-0002, 003736255-0003 & 003736255-0004;  
Australia Patent No. 201710614, 201710616 & 201710615, China Patent Nos. 4192870 and 201630653054.8,  
Andre patenter er omsøkt i flere rettskretser.
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    TEKNISKE DATA OVERSIKT

Stokkdiameter 23” (59cm)

Stokklengde 11’ (3,4m) (eller lengre med forlengelser)

Bordbredde 20” (51cm)

Motoralternativer 7 hk (208cc) Briggs (snorstart) (kun EU)  
10hk (306cc) Briggs (snorstart)
4kW (230v, S1) Electric (kun Norge)

     Se side 14 for fullstendige tekniske data for alle Norwoods sagbruk.

Endelig…
Skogen, moroa og 
friheten er din.

Har du noen gang ønsket du 
hadde ditt eget sagbruk for å lage 
trevirke til prosjektene dine, men 
har ikke kunnet rettferdiggjøre 
det? Nå kan du det. 

Frontier OS23 er svaret. 

Verdens ENESTE helt mobile 
kompakte båndsagbruk

20”/51cm

23”/59cm

Så rimelig at det er vanskelig 
å rettferdiggjøre at du ikke 
skulle ha den. Ja, det er tid 
for å la sagflisen fly.   
 
Solid, tilfredsstillende  
givende og best av alt... Du 
kan trekke det på henger!
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    TEKNISKE DATA OVERSIKT

Stokkdiameter 27” (69cm)

Stokklengde 11’ (3,4m) (eller lengre med forlengelser)

Bordbredde 22” (56cm)

Motoralternativer 13½ hk (420cc) Briggs (snorstart)
13½ hk (420cc) Briggs (elektrisk start)* 
5½kW (230v, S1) Electric (kun Norge)

     Se side 14 for fullstendige tekniske data for alle Norwoods sagbruk.
* Batteri leveres ikke med.

Det mest populære allsidige  
personlige mobile sagbruket

22”/56cm

 27”/69cm

Frontier OS27 er vårt pålitelige sagbruk i  
mellomstørrelsen med enda flere hestekrefter 
til tjeneste.

OS27 er kapabelt, driftssikkert og sterkt; en 
muskuløs arbeidshest som er klar for nesten enhver 
jobb du kan tenke på, med større stokkapasitet.

Dette kan være det perfekte valget for deg! 
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    TEKNISKE DATA OVERSIKT

Stokkdiameter 31” (79cm)

Stokklengde 11’ (3.4m) (eller lengre med forlengelser)

Bordbredde 23” (59cm)

Motoralternativer 13½ hk (420cc) Briggs (snorstart)
14hk (440cc) Briggs (elektrisk start)*
5½kW (230v, S1) Electric (kun Norge)

     Se side 14 for fullstendige tekniske data for alle Norwoods sagbruk.
* Batteri leveres ikke med.

Verdens BESTE mobile sagbruk 
i forhold til prisen

Hvis du ser etter det største,  
tøffeste og mest prisgunstige av 
dem alle har du funnet det...   
Frontier OS31 er sagbruket for 
deg hvis trærne, drømmene og 
de personlige prosjektmålene er 
STØRRE. 

23”/59cm

31”/79cm

Hei, vi har det. Du trenger ikke 
være en heltids profesjonell  
sagbruker for å ha behov for 
(eller ha lyst på!) en maskin som 
har kapasitet til å håndtere større 
stokker og tunge jobber. Du er 
seriøs og du ønsker deg større 
utstyr for å få det hele gjort. 

Frontier OS31 maksimerer 
effekten av det du får for 
sagbrukspengene dine.
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 +7ft/+2.1m

2
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UTSTYR FRONTIER-SAGBRUKET 
DITT MED TILBEHØR

SKINNEFORLENGER (7FT – 2.1M) 

Standard, din Frontier skjærer opp til 11 fot (3,4m). For å sage 
18 fots (5,5m), legger du til en forlenger. Eller du kan legge til 
så mange forlengelser som du trenger for å sage stokker av 
enhver lengde. Hver forlengelse boltes permanent til enden av 
stokkbenken. 
(OS31: Art. nr. OS31-41130)  
(OS27: Art. nr. OS27-41130)  
(OS23: Art. nr. OS23-41130)
  Merk: Maks. en 7-fots (2,1m)  
forlengelse anbefales på  
modeller utstyrt med  
hjulgang. Ekstra stokkstøtte  
og stokkholderenheter selges separat.

      HJULGANG INKL. TELESKOPISKE STØTTEBEIN
 
Ta din Frontier på veien* og gjennom skogen til sagestedet. Når 
du kommer fram vatrer du hurtig og solid opp sagbenken med 
de teleskopiske støttebeinene. Pakken inneholder en pulverlakkert  
rammestruktur i stål med koblingsbraketter, en solid aksling som 
er godkjent for 700 kg aksellast, to 12” (30,5cm) hjul, trekkstang 
med hurtigkobling, kjørelys, ledningsopplegg, sikkerhetskjeder, 
2” (50mm) kobling og 6 teleskopiske støttebein.
(Art. nr. OS23-41150)  

Merk: Maks. en 7-fots (2,1m) forlengelse anbefales på modeller 
utstyrt med hjulgang. Ekstra underramme/støttejekkpakke som 
kreves for å støtte forlengelsen selges separat. 
 

AUTOMATISK BLADSMØRESYSTEM 

Automatiser bladsmøresystemet på din Frontier. Vannet  
strømmer automatisk når du aktiverer gasspådraget og  
stopper når du slipper det. Sparer to operatørfunksjoner for 
hvert bord du skjærer. (Art. nr. OS-WLKIT)

    

       HJULGANG FORLENGER & 2 TELESKOPISKE
       STØTTEBEIN   

Støtter en skinneforlengelse som er montert på Frontier-sag  
på tilhenger. Pakken inneholder en 7-fots (2,1m) pulverlakkert 
rammestruktur i stål, to teleskopiske støttebein, koblingsbraketter 
og festeutstyr.
(Art. nr. OS-41150-B)

       
      GRIPEKLO 

Ideell for hurtig feste av rettkantete blokker og bord, med et 
raskt skyv på håndtaket. Bruk standard stokkholder for å feste 
runde stokker og gripeklo for å klemme kantskårne bjelker og 
saget trevirke. (Art. nr. OS27-CD01)

 
      STOKKHOLDERSETT

Din Frontier leveres som standard med en stokkholderenhet. 
Legg til en ekstra stokkholder for å støtte lengre stokker eller 
stokker med ulike lengde. Pakken inneholder en stokkholder 
som omfatter en sveiv, stang, braketter og festeutstyr.  
(OS27 & OS31: Art. nr. OS27-LDKIT)  
(OS23: Art. nr. OS23-LDKIT)
Merk: Stokkhvilersett selges separat.

1

1

* Undersøk hos ditt lokale biltilsyn / veitrafikkmyndighet om hvilke registreringskrav og/eller driftsrestriksjoner, hvis noen, som gjelder 
for slep av sagbruket på offentlige veier og motorveier i ditt område. Noen europeiske rettskretser forbyr sleping av sagbruk med 
tilvalg av tilhengerpakke på offentlige veier  eller pålegger bestemte regler, krav og hastighetsgrenser.
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STOKKHVILERSETT
Din Frontier leveres som standard med to stokkhvilersett, 
inkludert korte og lange stokkhvilerstolper. Legg til en ekstra 
stokkhviler for å støtte lengre stokker eller stokker med ulike 
lengde. Pakken inneholder en kort og en lang stokkhvilerstolpe 
og festeutstyr. (Art. nr. OS27-LRKIT) 
Merk: Ekstra stokkholdere selges separat.

RUSTFRIE STOKKHVILERE PÅ SAGBENKEN

Beskytter verdifulle stokker fra å bli tilsølt. Passer Frontier OS27 
og festes på tverrbjelkene. Pakken inneholder 3 endelokk og
festeutstyr. (Leveres som standard på OS31; tilvalg for OS27.)
(Art.nr. OS-SSBCS for sett med 3) 
 
Merk: Ekstra endelokk kreves for å dekke hver  
forlengelsesbjelke og selges separat. 
(Art.nr. OS-SSBCS-B for sett med 2)

4A     CANT HOOK (30”–75CM)

For å vende og rulle stokker når de er på sagbruket. Denne 
stokkvenderen med krok er lett og enkel å håndtere. Griper  
stokker med 8” -32” (20cm -80cm) diameter.(Art.nr. MS030)

4B     STOKKVENDER

Uunnværlig for rulling av stokker rundt på hogstfeltet og opp på  
sagbruket. Stikk stokkvenderspissen ned i bakken for å få ekstra 
moment for rulling av stokker. Griper stokker med 8” -32”  
(20cm -80cm) diameter. 
FRON-PV042: Stokkvender (42” – 105cm lang) - Aluminiumshåndtak
FRON-PV060: Stokkvender (60” – 150cm lang) - Aluminiumshåndtak
FRON-PV048-W: Stokkvender (48” – 120cm lang) - Trehåndtak

2A     STOKKLASTING RAMPEPAKKE

Rull stokkene opp på sagbruket fra bakken eller stokklagringsbordet. 
Hver rampe er utstyrt med stålgrep for å gi stokkene bedre friksjon 
og dermed unngå at de glir. Avtakbar for hurtig oppbevaring 
etter lasting. Pakken inneholder 2 lasteramper.. 
 
Merk: For å laste opp mellomstore til store stokker og å gjøre 
opplastingen enda enklere uansett stokkstørrelse, kan du utstyre 
sagbruket ditt med et vinsjsystem for stokklasting (selges separat). 
(Art. nr. OS-41400-A)

  3     TOPPLØFTER (MANUELL)

Trær er bredere ved rotenden noe som gjør det vanskelig å sage 
rett tømmer parallelt gjennom hjertet av stokken. Shimsing kan 
være tidkrevende. Kompenser for avsmalningen og sag rett, 
tømmer med høy verdi hurtig og enkelt. Kjøp til en toppløfter 
på den ene siden av sagbruket ditt for å heve den avsmalnende 
enden av stokken din til perfekt høyde og hold den for saging. 
En manuelt drevet mekanisme med skrallefunksjon er ideell for 
små og mellomstore stokker. Pakken inneholder en toppløfter, 
monteringsbraketter og festeutstyr. (Art. nr. OS-41285-LD)

2B     VINSJSYSTEM FOR STOKKLASTING

Last og rull stokkene opp på sagbruket enklere og sikrer enten 
du sager alene eller sammen med en venn. Før vinsjkabelen 
over og rundt stokken, koble den til stokkbenkrammen og sett 
i gang vinsjen – stokken ruller opp rampene opp på sagbanen. 
Den hjelper deg også med å rotere stokkene på sagbanen når du 
skal endre sageflaten mellom skjærene og vil holde stokken mot 
stokkhvilerne mens du klemmer den fast. Pakken inneholder en 
vinsj, mast/bom, mottaker og stokkroteringskrok. 

Merk: Stokklasterampene selges separat. 
(Art. nr. OS-41400-B)

 1     AVVATRINGSBEIN

For stasjonær sagbruksdrift, støtter du opp sagbruket ditt med 
et sett avvatringsbein spesiallaget for å støtte Frontier stokkbord. 
Hvert bein er utstyrt med en mikrojusterbar fot for mer nøyaktig 
oppvatring av stokkbordet. Pakken inneholder 10 avvatringsbein 
og festeutstyr. (Art.nr. OS-41170 for et sett med 10)
Merk: Det kreves et ekstra sett med fire avvatringsbein for å støtte hver 
skinneforlengelse som selges separat.  
(Art.nr. OS-41170-B for et sett med 4)
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VIKTIG: I alle tilfeller er jevnlig og presist bladvedlikehold kritisk for å kunne sage rett, glatt trevirke og å forlenge bladets levetid. Slip 
bladene minst hver andre time ved kontinuerlig saging og tilbakestill tennene jevnlig. Beklager, det er ingen garanti på forbruksvarer som 
bånd, blader eller lagre.

I og med at sagbruksmotoren  
brukes under tøffe forhold er  
det viktig å utføre service på  
det med jevne mellomrom  
slik at sagbruket fungerer  
best mulig. Det betyr skifting  
av olje, filtre og plugger minst en gang i året, og oftere 
hvis du sager mye. Det er praktisk å bestille alle de-
lene du trenger med ett enkelt steg.

Motorvedlikeholdspakker

Motor
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 Art. nr.  Item No. 

BRIGGS 13hk • • •
(ENGP-
KIT13BS) (ENGP-KIT13BS)

KOHLER 14hk • • • •
(ENGP- 
KIT14KO) (ENGP-KIT14KO)

 Modell LENGDE SPON-
VINKEL

BOKS 
ANTALL DEL

OS27
OS31

144” 10º 10 BLDS-ST114X144-78-10
144” 10º 5 BLDS-ST114X144-78-10-B
144” 7º 10 BLDS-ST114X144-78-07
144” 7º 5 BLDS-ST114X144-78-07-B

OS23
129” 10º 10 BLDS-ST114X129-78-10
129” 10º 5 BLDS-ST114X129-78-10-B

SabreTooth BLADER

 
Norwoods Sabretooth blader har premium kvalitet 
med fleksibel rygg og leverer pålitelige skjær  
i topp kvalitet. De er laget av amerikansk  
høykarbonstål med presisjonsslipt tannprofil, topp 
moderne induksjonsherdede tenner og balansert 
med tett toleranse. 

Leveres i praktiske flatpakkede esker på 5 eller 10, 
og alle Sabretooth blader som leveres til Frontier  
har 1 ¼” x 7/8” tannavstand. 10º sponvinkel er 
ideell for generell saging av myke treslag og 
hardtre. 7º er spesifikt laget for hardtre og frosset 
trevirke, men egner seg også for blandet saging. 

Slik velger du blader:  
1. Finn den korrekte lengden for din Frontier-modell. 
2. Velg foretrukket sponvinkel (10º or 7º).  
3. Velg antall per boks (5 eller 10).    

STANDARD KVESSEUTSTYR

Kvalitetstrevirke og bladets levetid  
avhenger av et skarpt blad. Hele  
bladprofilen bør slipes minst hver  
andre time. Det meste av  
slipeutstyr og slipetjenester 
behandler bare tannflaten. 
 Dette gjør at bladet blir  
sårbart for mikroskopiske  
tretthetssprekker som  
dannes ved roten av tannen  
og i tannbunnen.

Norwoods Standard Sharpener  
vedlikeholder hele tannprofilen inkludert  
tannbunnen. Denne unike funksjonen  
gjør at steinen forsiktig kan fjerne de  
mikroskopiske stress-sprekkene som, hvis  
de ikke kontrolleres, kan til bladbrudd.

Halvautomatisk, drei ganske enkelt  
sveiven og så vil Norwood Sharpener  
gjøre resten, og samtidig føre fram og  
profilere hele bladet. Norwood  
Standard Sharpener leveres  
komplett og fabrikkinnstilt  
med et 110-volt høyhastighets rotasjonsverktøy, og seks  
MTW keramiske steiner som ikke trenger noen behandling eller 
forberedelse før bruk.
(Art.nr. 41180)



FrontierSagbruk.no14

PATENTERT SAGHODE MED AUTOMATISK 
LÅSING OG EZ BLADSTRAMMING

PATENTERT NEDRE SLEDESYSTEMENKEL TILGANG FOR BLADSKIFTE

Stokkdiameter (Maksimum) 23” (59cm) 27” (69cm) 31” (79cm)

Stokklengde (Standard) 11’ (3.4m) 11’ (3.4m) 11’ (3.4m)

Bordbredde (Maksimum) 20” (51cm) 22” (56cm) 23” (59cm)

Ekstra skinneforlengelser 
(flere er mulig) 7’ (2.1m) 7’ (2.1m) 7’ (2.1m)

Motoralternativer
7 hk (208cc) Briggs (snorstart) (kun EU)  
10hk (306cc) Briggs (snorstart)
4kW (230v, S1) Electric (kun Norge)

13½ hk (420cc) Briggs (snorstart)
13½ hk (420cc) Briggs (elektrisk start)* 
5½kW (230v, S1) Electric (kun Norge)

13½ hk (420cc) Briggs (snorstart)
14hp (429cc) Kohler (elektrisk start)* 
5½kW (230v, S1) Electric (kun Norge)

Patentert laminert saghode

Patentert saghode med automatisk låsing

Variabelt dybdevalg (vs. begrensede 
forhåndsinnstilte innstillinger)

EZ bladstramming 
(Uavhengig av båndhjulinnstillingen)

Patentert justerbar føring med automatisk låsing

Sagflisutblåsing- Kompatibel 
sagflisrenne

Avvatringsbein

Bladsmøring (manuell)

Rustfrie endelokk på sagbenken - Valgfritt

Gripeklo Valgfritt Valgfritt

Tilhengersystem Valgfritt Valgfritt Valgfritt

Patentert automatisk smøresystem  Valgfritt Valgfritt Valgfritt
Skinnelengde 

(Standard før forlengelser) 14’ (4.3m) 14’ (4.3m) 14’ (4.3m)

Sporbredde 32 ¼” (82cm) 37” (94cm) 37” (94cm)

Blad 129” (327cm) x 1 ¼” SabreTooth 144” (366cm) x 1 ¼” SabreTooth 144” (366cm) x 1 ¼” SabreTooth

Båndhjul 16” (41cm) støpejern 19” (48cm) støpejern 19” (48cm) støpejern

Sledekonfigurasjon Stiv konstruksjon med 4 stolper 
patenterte laminert nedre rammer

Stiv konstruksjon med 4 stolper 
patenterte laminert nedre rammer

Stiv 4-stolper med patentert 
laminert nedre ramme

Bladinnkobling Sentrifugalkløtsj Sentrifugalkløtsj Sentrifugalkløtsj

Bladstyringsystem Fast og justerbart Fast og justerbart Fast og justerbart

Bladstyringer Maskinert lagerblokk med 
bakre aksiallager

Maskinert lagerblokk med 
bakre aksiallager

Maskinert lagerblokk med 
bakre aksiallager

Sledehjul Maskinert med forseglede lager Maskinert med forseglede lager Maskinert med forseglede lager

Stokkhvilere Lang og kort (x2) Lang og kort (x2) Lang og kort (x2)

Stokkholder Gjenget skruholder (x1) Gjenget skruholder (x1) Gjenget skruholder (x1)

Skjæredybdeskala 2”, 1”, 9/8”, 6/4”, 3/4” 2”, 1”, 9/8”, 6/4”, 3/4” 2”, 1”, 9/8”, 6/4”, 3/4”

Overflatebehandling Pulverlakkert og forsinket Pulverlakkert og forsinket Pulverlakkert og forsinket

SE ALLE DE IMPONERENDE FUNKSJONENE TIL FRONTIER SAGBRUK:
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47 87 50 00 
www.norlog.no

Ring 47 57 50 00
for mer informasjon 

Eller besøk oss på
FrontierSagbruk.no
NORLOG: norlog.no 

Hvis du leter et rimelig alternativ som ditt første mobile 
sagbruk bør du vurdere Frontier.
Sammenlign hva du vil få med Frontier mot ETHVER ANNET sagbruk Vi tror du snart vil forstå 
at det høye nivået på Norwoods kvalitet, innovasjon og pålitelighet er det som setter Frontier 
sagbruket i en egen kategori.

Du kan være trygg på at du vil kunne ha 
glede av den samme graden av integritet 
og fokus på detaljer i et Frontier sagbruk.

DET ER EN GRUNN TIL AT NORWOOD ER DEN GLOBALE 
LEDEREN INNENFOR MOBIL SAGBRUKSINNOVASJON.

DETTE SIER KUNDENE

“Jeg kjøpte et. Det er så bra!”
              ~ Samson Hoeta

“Jeg visste det var en grunn til at jeg 
valgte Frontier fra Norwood som mitt 
sagbruk. Kundeservicen er helt topp 
selv for eiere av et rimelig sagbruk. 
Takk til deg og Norwood for at dere 
bistår de små.”
               ~ Paul Boulware

“Flott service. De informerte om når 
det skulle komme, og der var det!”
              ~ Bobby Peoples

du vurdere Norwoods sagbruk bygd i Canada. Norwood sagbruk 
leverer enestående allsidighet og valuta for pengene.

Hvis du er ute etter et 
sagbruk for hele livet bør 

SAGBRUK



FrontierSagbruk.no 
info@FrontierSawmills.com

Ta KONTAKT

Skog. Moro. Frihet.  
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