Dansk båndsavspecialist
brugte Trä & Teknik til at
demonstrere sin
egenudviklede metode til
at styre savbladet.
På Trä og Teknik-messen i Göteborg
løftede Luja Sawtech sløret for en patenteret nyhed, som ifølge opfinderen
løser et velkendt paradoks inden for
bladstyring på båndsave.
Luja Sawtech har i mere end 14 år rendyrket driften af båndsave ned til
mindste detalje på savværker og høvlerier rundt om i Norden. Gennem de
seneste seks-syv år er de løbende
stødt på de samme udfordringer med
savbåndene i den daglige drift, hvilket
har inspireret til en ny måde at tænke
bladstyring, som minimerer bøjningsstressen og friktionen på savbåndet.
Teoretiske løsninger i praksis
Indehaver Søren Luja Hansen, som er
lidt af en entreprenør og praktisk problemknuser, satte sig i 2015 til tegnebrættet for at udvikle en helt ny type
bladstyring, som kombinerer fordelene ved en stor styreflade med lavest
mulig friktion.
Resultatet er et unikt todelt system
med styrestrimmel, som giver maksimal stabilitet og minimal varmeudvikling. Udskiftningen af styrestrimlerne
foregår hurtigt og uden brug af værktøj.
- Og operatøren undgår de sundhedsskadelige påvirkninger ved traditionel
fræsning i fibermaterialet. Resultaterne er derfor øget kapacitet, øget præcision og et mere sikkert arbejdsmiljø,
lyder det fra Søren Luja Hansen.
Systemet er blevet patenteret og testet med succes i marken i 2016 og er
nu klar til at blive sat i drift hos kunderne. På grund af de meget lave
driftsomkostninger og de operatørtimer, som systemet frigiver hver uge,
forventer Luja Sawtech sig meget af
det nye system.
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Det foregår ved, at endestoppet skubbes til side, og de to styreplader trækkes ud og vendes eller udskiftes.
- Faktisk tager det ikke mere end 60 sekunder at skifte eller vende strimlerne,
og brugeren undgår de sundhedsskadelige påvirkninger ved at fræse fibermaterialet, forklarer Søren Luja Hansen og tilføjer, at konstruktionen af
styrepladen betyder, at den kan endevendes op til fire gange, uden at præcisionen forringes.
- Dette gør systemet meget konkurrencedygtigt med lave driftsomkostninger, som kan matche de nuværende produkter på markedet, understreger Søren Luja Hansen, der tilføjer, at
konstruktionen med afstand mellem
styrestrimlerne tillige giver mulighed
for at tilføre smøremiddel eller afkøling gennem manifold og derved optimere driften yderligere.
Systemet kan tilpasses og monteres
på langt de fleste båndsave til træ.
pf

En mindre revolution
Søren Luja Hansen tør godt kalde Luja
Blade Guide for en mindre revolution,
når det gælder effektiv og præcis styring af båndsavsblade.
Han forklarer, at det er kendte paradokser, at jo større styreflade des mere
stabilitet, ligesom en lille styreflade
reducerer friktion og varmeudvikling.
Det nye system kombinerer begge
dele i en patenteret metode, som ifølge opfinderen reducerer friktion og
vibrationer og giver maksimal stabilitet på savbåndet.
Systemet er baseret på to styrestrimler, som er placeret med luft imellem.
Det giver savbåndet en blødere og
mindre stressende løbebane. Man opnår derved fordelene ved at anvende
en høj klods, men med minimal friktion.
Nem og sikker udskiftning
Brugeren kan let og risikofrit udskifte
styrestrimlerne uden brug af værktøj.
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