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JACKNINGSSÅG JS400C

Exempelkapning av virke med jackningssågen

Jackade reglar till vägg med stående bärlina

Jackningssågen är liten och kompakt och 

kan enkelt flyttas runt på t.ex en pall med 

pallyftare

Randeks Jackningssåg JS400C är ett effektivt verktyg för tillverkning av t.ex. 
reglar till väggar med stående bärlina. Med stående bärlina kan takstolar placeras 
över hela väggen och inga speciella förstärkningar för breda fönsterpartier behövs. 

Sågen arbetar med två hårdmetallklingor och opereras med fotpedal. Jackdjupet 
justeras med vev mellan 30-115 mm samt jacklängd mellan 10-370 mm. 

URJACKNINGAR FÖR STÅENDE 
BÄRLINA

Teknisk 
beskr.

Min Max

Virkeslängd 1100 mm + Jacklängd -

Virkesbredd 0 mm 270 mm

Virkestjocklek 30 mm 115 mm

Jackdjup 30 mm 115 mm

Jacklängd 10 mm 370 mm

Sågklinga Ø400 mm & Ø560 mm (Hårdmetall)t

El 3x400VAC 50Hz 20A

Luft 7 bar, G1/4”

Artikelnummer 123141AA

• Effektiv tillverkning av urjackade reglar (cykeltid ca. 5 sekunder)

• Enkel och kompakt maskin som enkelt kan flyttas runt i fabrik

• Maskinen styrs med fotpedal



RANDEK I KORTHET
Randek utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande maskiner och system 
ämnat för prefabricerad hustillverkning. Produktsortimentet består av: kapsågar, 
vägg-, golv-, och taklinjer, takstolssystem, vändbord och specialmaskiner. 
Automationsgraden sträcker sig från helautomatisk till manuell. 

Företagets historia sträcker sig tillbaka till 1940-talet och startade i nära samarbete 
med de första prefabricerande hustillverkarna. Idag använder ledande hustillverkare 
i 36 länder Randeks maskiner och system.

Randek AB, Tångvägen 24, SE-311 32 Falkenberg, Sweden
Phone: +46 346 55 700, Fax: +46 346 55 701, www.randek.com, E-mail: info@randek.com
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Högkvalitativa och 

välbeprövade kapsågar 

från manuella till 

helautomatiska samt 

specialsågar.

Ett komplett 

produktprogram av 

utrustning för tillverkning 

av väggar, golv och tak. 

Från helautomatiska 

system till manuella.

Anpassad utrustning 

för kvalitativ tillverkning 

av takstolar från 

traditionella system till 

helautomatiska.

Flexibla och välbeprövade 

vändbord från enkla till 

avancerade med en rad 

valbara optioner.

Specialmaskiner 

framtagna för 

särskilda applikationer: 

Helautomatisk 

putsmaskin, 

lättregelpress, 

takluckemaskiner, 

fönster/karm/

bågmaskin etc.

Ett komplett 

program av tjänster: 

Fabrikslayout, Underhåll, 

Husbyggnadssystem och 

Finansiering.

KAPSÅGAR VÄGG-, TAK- OCH GOLVLINJER

TAKSTOLSSYSTEM VÄNDBORD

SPECIALMASKINER TJÄNSTER


