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•	LASERSCANNING	AV	TVÄRMATAT	VIRKE

•	DETEKTERING	AV	VANKANT,	SKEVHET,	KANTKROK,

	 FLATBÖJ	OCH	KUPIGHET	

•	RÅTT	ELLER	TORRT	VIRKE

•	SQL-DATABAS	MED	PRODUKTIONSRAPPORTER

•	ANVÄNDARVÄNLIG	OCH	DRIFTSÄKER

•	BERÄKNING	AV	TJOCKLEK,	BREDD	OCH	LÄNGD

•	GODKÄND	FÖR	KOMPLETTERADEN	VISUELL	KONTROLL

	 ENLIGT	STANDARDEN	EN-14081,	CE	MÄRKNING

•	SÅGAD	ELLER	HYVLAD	YTA

•	RÅSORTERING,	KOMBIVERK	ELLER	JUSTERVERK

•	MINIMUM	AV	UNDERHÅLL



Roscan kvalitetsbedömer virke automa-
tiskt i råsorteringar, kombiverk och just-
erverk. Rått eller torrt, gran eller fur scan-
nas, analyseras och kapoptimeras. Roscan 
kvalitetsbedömer och optimerar på sam-
ma sätt timma efter timma, dag som natt, 
året runt. 

Roscan består av single-point lasrar som 
scannar virket när det passerar tvärmatat 
på en medbringartransportör. 

TEKNISK DATA

Typ Data

Tjocklek 16 – 150 mm

Bredd 57 – 270 mm

Defekter Vankant, skevhet, kupighet, flatböj och kantkrok

Övriga Tjocklek, bredd och längd

Hastighet Max 120 bitar per minut

Mätinstrument Sågat eller hyvlat, rått eller torrt

Träslag Lasrar och sensorer, 2,000 mätningar per sekund

Godkännande EN-14081, C16, C18, C24, TR26, C30, C35.

Roscan mäter profilernas form och lägger dem 
intill varandra utmed virkets längd. Därefter 
beräknas bitens geometri. 

Med utgångspunkt från geometrin kan Roscan 
detektera fem olika defekter: vankant, skev-
het, flatböj, kantkrok och kupighet. Utifrån 
detekterade defekter optimeras virket efter 
förinställda kvaliteter och prislistor. Roscan 
mäter även tjocklek, bredd och längd.

Lämplig applicering i;
Råsortering....
Kombiverk...
Justerverk....



1. AnvändArvänlighet
Roscans användargränsnitt är Windowsbaserat och enkelt att använda. 
Tabellerna är utformade efter Blå Boken och/eller EN-1611. 
Roscan levereras med förinställda kvalitetsinställningar, vilka sedan enkelt kan ändras. 
”..det var ju så enkelt allting, …även vid igångkörningen”. 
= ENKELHET, MINDRE RISK FÖR FEL OCH ÖKAT UTBYTE

2. hög prestAndA
Roscan har specialanpassad mekanik som enkelt integreras i befintlig anläggning. Mekanik-
en är konstruerad för att maximalt utnyttja de mätningar som görs av lasrarna och sensorer.  
= HÖGRE PRESTANDA OCH ÖKAT UTBYTE

3. stAtiv
Roscan levereras med kraftigt stativ för montering av laserhuvuden och sensorer. 
Dessutom står stativet ”på egna ben” ned till undervåningens golv. 
Vibrationer och andra störningar minimeras.
= HÖGRE PRESTANDA OCH ÖKAT UTBYTE

4. tillförlitlig teknik
Roscan är utrustad med etablerade mätinstrument, laserhuvuden och sensorer med hög 
prestanda, hög driftsäkerhet och enkelt handhavande. 
= HÖGRE DRIFTSÄKERHET OCH ÖKAT UTBYTE

5. MiniMuM Av underhåll
Roscan kräver inte mycket underhåll. Maskinen ”sköter sig själv” i mångt och mycket.
= HÖGRE DRIFTSÄKERHET OCH ÖKAT UTBYTE

6. produktionsstAtistik
Roscan är utrustad med en SQL databas. Ur denna kan rapporter enkelt hämtas.
Dessa ligger till grund för analyser och förbättringar.
= HÖGRE PRESTANDA OCH ÖKAT UTBYTE

7. koMpletterAnde MekAnik
Roséns kan även leverera annan mekanik, till exempel jämndragningsrullbana och i 
förekommande fall kapsåg, kedjor mm. 
= högre driftsäkerhet oCh ökAt utBYte

FÖRDELAR MED ROSCAN



ROSCAN
Deformations- och vankantmätning med
laserteknik. Kvalitetsinställningarna är
uppbyggda enligt Blå boken och/eller 
EN-1611. Godkänd av SP enligt EN-14081.

RÅSORTERINGAR	/JUSTER-
VERK	/	KOMBIVERK
Kundanpassade totallösningar i standard-
moduler. Flexibla och driftsäkra.

... erbjuder även ett komplett produkt-
sortiment för automatsortering. 

... erbjuder även virkeshanterings-
utrustning för sågverk och hyvlerier.

HYVLERIER	/	KLYVSÅGSLINJER
Standardiserade layouter. Nyckelfärdiga
leveranser inklusive maskinutrustning, 
montage, PLC, el, spånutsugning mm.

PAKETPRESSAR	/	 
PAKETTÄCKNING
Pressar med helautomatisk bandnings-
funktion och pakettäckning med 
automatisk frammatning/avskärning.

ROSVISION
Kvalitetsbedömning med kamerateknik. 
Rosvision kompletterar Roscan och 
detekterar även ytdefekter såsom kvist,
bark och kåda.
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