
S
Kvalitetssågblad för sågverk för primär timmerbearbetning

Minimalt spill och maximal skärstyrka
Det starka och flexibla hårt arbetande 
bladet

Kvalitativ bandsåg och bandkniv

Styrka, prestanda och ekonomi – RipperS är allt 
du behöver i ett sågblad varje dag…

Unik prestanda redo att användas
Det kostnadseffektiva sättet att få 
ut mer av ditt sågverk 

•

•

•

•



Högre prestanda – Exakt, snabbare och 
rakare skär 
Slipade sågbladständer med rakbladsskärpa

Varenda en av RipperS sågbladständer har slipats med 
hjälp av datorstyrd teknik – detta gör sågbladet oändligt 
överlägset stansade och slipade eller valsade sågblad. Det 
beror på att innan det ens används, applicerar stansade 
sågbladständer oacceptabel belastning på sågbladet. 
Resultatet? Kortare brukstid, ojämn prestanda och ett blad 
som måste slipas om. Detta händer helt enkelt inte med 
RipperS sågblad. 

Varje tand har samma perfekta profil. Vi vet det därför 
att vi använder en särskild diamantslipningsprocess som 
ger oöverträffad prestanda redo att användas. Ja, att slipa 
tänder är en mer tidskrävande och exakt procedur – men 
resultaten är mer pålitliga och hållbara sågblad med mer 
skärpa. 

Slipade sågblad har en ren och jämn profil med praktiskt 
taget inga faktorer som ökar belastningen, medan stansade 
metoder lämnar en rå yta och många belastningspunkter. 
Fig.3 och Fig.4 är förstorade bilder av stansade och slipade 
tandprofiler. Observera hur den stansade profilen har en 
rundad topp som leder till en trubbig tand.

Rakare, renare skär med mindre spill
Datorstyrda tanduppställningar 

Ju mer enhetligt ett bandsågblads tänder har ställts upp, 
desto rakare, snabbare och effektivare skär de. Även 

Vissa sågblad är mer jämbördiga än andra. Ta vår RipperS. 
Ja, vi har andra sågblad i vår arsenal som har andra 
individuella egenskaper, men om du är ute efter ett sågblad 
som levererar på en jämn nivå, dag ut och dag in på ditt 
sågverk – ifråga om kvalitet, prestanda och pris – då är 
RipperS det vassaste alternativet.
 
Tänk på det som på Dakin-Flathers hårdaste arbetare. 
Sågbladet som har den idealiska balansen mellan alla dina 
dagliga sågverksbehov. Det må vara ett vardagssågblad, 
men det slår fortfarande konkurrenternas sågblad alla 
dagar.

Det kombinerar enastående hållbarhet och tillförlitlighet 
med mycket jämn prestanda för att ge renare och rakare 
skär med minimalt spill. Det måste man ju bara gilla.
 
I korthet är Dakin-Flathers RipperS det mest 
kostnadseffektiva sättet att få maximal prestanda och 
produktion från ett sågverk – garanterat.

RipperS – Kvalitetssågbladet ”som 
är ett måste” 

Så här överträffar RipperS konkurrensen...

Fig.1 (Stansade)     Fig.2 (Slipade)

Den ”finita modellen” (Fig.1 och Fig.2) framhäver resultatet 
av billigare stansade sågblad jämfört med kvalitetsslipade 
tänder. Röda, gula och gröna områden i sågstommen och 
tandluckan indikerar hög belastning vilket leder till för 
tidiga bandbrott. 

Fig.3 (Stansad profil)    Fig.4 (Slipad profil) 



mycket små skillnader i uppställning resulterar i ett 
bredare, ojämnare skär – och ger en ojämn finish, mer spill 
och en sämre slutprodukt.

Varje RipperS-blad har tagits fram med hjälp av Dakin-
Flathers äganderättsskyddade dubbelkontaktverkan 
för att få den optimala uppställningsgraden. Varje 
blad passerar sedan genom ett mycket exakt digitalt 
fotometriskt mätinstrument som kontrollerar om det är 
några tandavvikelser. Därefter går det igenom en strängare 
testning däribland digital kontroll av tandprofil, testning 
av rakhet, testning av hårdhet och mikrostrukturell analys. 

Varje sågblad är klart att använda direkt från lådan, ingen 
ytterligare uppställning krävs innan det kan användas. 

Allt som gör RipperS skär snabba och rena – ett verkligt 
hårt arbetande blad som kan hantera högre matningstryck 
varje dag.

Testning av uppställningens jämnhet

För att framställa det idealiska hårt arbetande bladet, måste 
uppställningen av tänderna optimeras för en specifik typ av 
prestanda. Noggrann balans från ena sidan till den andra 
ger rakare skär och genom den så viktiga skränkningen kan 
bladet skära fritt med minimalt tryck. RipperS harmonierar 
alla dessa faktorer för att också öka avkastningen och ge 
en bättre ytfinish. 

RipperS genomgick flera tester mot dess närmaste rivaler. 
4-meterslängder av konkurrenters blad ställdes in till ett 
industristandardmått för att mäta uppställningens exakthet 
vid 10 slumpmässigt valda punkter längs varje blad. 

RipperS gjorde processen kort med alla andra blad och 
utkonkurrerade sina rivaler med den lägsta avvikelsen av 
alla bladen. 

Ökad bladprestanda
Induktionshärdade tänder

RipperS blad är tillverkade av stål med högt kolinnehåll 
med optimal karbiddispersion och varje tand härdas korrekt 
med hjälp av induktionsteknik. Induktionshärdning är den 
effektivaste metoden för att framställa högpresterande 
härdade tänder.

Att uppnå optimal härdning är vad som skiljer Dakin-
Flathers-blad från resten. Om det är för mjukt blir det 
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snabbt trubbigt. Är det för hårt kan tänderna brytas av. 
Att uppnå den känsliga nivån för optimal hårdhet ger ett 
verkligt hårt arbetande blad man kan lita på dygnet runt.

Hårdhetsanalys

Alla tillverkare strävar väl efter hårdhetens känsliga punkt? 
Det gör de, men få lyckas. 

Dakin-Flathers tekniker är besatta av att uppnå optimal 
hårdhet och de fortsätter att konsekvent uppnå detta med 
varje RipperS-sågblad de producerar. 

Skenet kan bedra. Även om de ser likadana ut, tog vi fyra 
konkurrenters blad och analyserade vart och ett noggrant. 
Mikrohårdhetstestning av deras tänder avslöjade deras 
faktiska fysiska hårdhet, med överraskande resultat. Två 
kom nära, men endast RipperS uppnådde konsekvent 
hårdhetens känsliga punkt gång efter gång.

Dakin-Flathers Ltd, Boothroyds Way, Green Lane Industrial Estate, Featherstone, West Yorkshire, WF7 6RA, England 

T  +44 (0) 1977 705 600      F  +44 (0) 1977 705 700      E  sales@dakin-flathers.com      W  www.dakin-flathers.com

*Med förbehåll för korrekt användning

Kvalitet som levererar: RipperS är det 
högkvalitativa vettiga bladet som tagits fram för 
att prestera på jämn nivå varje dag och minska 
produktionskostnaderna och öka dina intäkter
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Längre bladlivslängd

Extra starka svetsningar och lödningar 

RipperS sågblad kan levereras i valsad form eller försvetsade 
i valfri bandlängd efter dina eller dina kunders önskemål. 

Fabrikssvetsning av våra blad säkerställer att varje band 
sammanfogas perfekt. En pyrometer garanterar också att 
optimal härdning och glödgning uppnås. Det är detta som 
ger Dakin-Flathers superstarka och flexibla svetsning. 

Vår garanti 
Varje Dakin-Flathers RipperS-sågblad omfattas av vår 
Gold Seal-garanti. Enkelt uttryckt, om du inte skulle 
bli överförtjust i ditt sågblad, byter vi det eller ger dig 
pengarna tillbaka med hela beloppet.*

Sammanfattningsvis
När du vill ha det mest pålitliga och ekonomiska primära 
sågbladet till bandsåg för sågning av trä, är det RipperS 
sågblad du ska välja, det levererar… 

 
•	 Unik prestanda redo att användas
 
•	 Minimalt spill och maximal skärstyrka 
 
•	 The perfect balance between strength and flexibility
 
•	 Minskade produktionskostnader och större intäkter 

till dig och ditt företag 
 
•	 Förbättrad kvalitet på finishen på sågat timmer


