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•	MASKINELL	SORTERING	AV	KONSTRUKTIONSVIRKE

•	ENLIGT	EN-14081	FÖR	CE-MÄRKNING	

•	KVALITETER	EX.	C18,	C24,	TR26,	C30,	C35

•	CERTIFIERAD	AV	SP	FÖR	NORDISK	GRAN	OCH	FUR

•	LÄNGDMÄTNING

•	LASRARNA	ENLIGT	SÄKERHETSKLASS	II

•	SÅGAD	ELLER	HYVLAD	YTA

•	ANVÄNDARVÄNLIG

•	ÖKAR	FÖRÄDLINGSGRADEN

•	DRIFTSÄKER

•	PAPPERSLÖS		-	JOURNALER	&	RAPPORTER	SKRIVS	

	 UT	FRÅN	EN	SQL–DATABAS



Maskinell hållfasthetssortering används på sågverk och hyvlerier för att, på ett så effektivt och snabbt 
sätt som möjligt, utvärdera virkets hållfasthetsegenskaper, dvs öka förädlingsgraden i produktionen.

Rosgrade är en maskin för hållfasthetssortering av virke, sk ”knackmaskin”. Virket transporteras på 
befintlig transportör. Det dras ifrån medbringarna och upp på Rosgrades bandtransportör. När virket 
passerar slagenheten inleds dess sekvens. Virket ”knackas” i änden och virkets egenfrekvens mäts med 
hjälp av ett laserbaserat instrument, interferometer. I förekommande fall mäts också längden. Efter da-
torbehandling klassas virket enligt förprogrammerade gränsvärden . Allt  enligt  SP:s krav och stan-
darden EN-14081 för CE-märkning av konstruktionsvirke. 

TEKNISK DATA

Typ Data

Tjocklek 31 – 77 mm

Bredd 57 – 270 mm

Längd Mätområde 1,800-6,000 mm

Hastighet max 100 bitar per minut

Virke Sågat eller hyvlat

Mätinstrument Interferometer

Träslag Gran eller fur

Godkännande EN-14081, C16, C18, C24, TR26, C30, C35 
samt ett flertal kombinationer.

Principskiss (virkets färdriktning från höger till vänster)



1. TILLFÖRLITLIG TEKNIK

Rosgrade är utrustad med en interferometer. Den har mycket hög mätbarhet och repeter-
barhet. Dessutom är den mycket driftsäker.

= HÖGRE DRIFTSÄKERHET OCH ÖKAT UTBYTE

2. INBYGGD LÄNGDMÄTNING

Rosgrade installeras med en egenutvecklad längdmätare med  hög precision. 

= HÖGRE DRIFTSÄKERHET OCH ÖKAT UTBYTE
                                                                

3. BANDTRANSPORTÖR

Rosgrade levereras med en bandtransportör. Virket ”dras ifrån” medbringaren och upp på 
bandförsedda klaffar för en säkrare hantering just under knacksekvensen och mätningen. 
Vibrationer och andra störningar minimeras

= HÖGRE DRIFTSÄKERHET OCH ÖKAT UTBYTE

4. TRÄFF MITT PÅ BREDDEN

Rosgrades slagsekvens medför att biten träffas mitt på dess bredd, vilket ger  
en säkrare mätning. 

= HÖGRE DRIFTSÄKERHET OCH ÖKAT UTBYTE

5. ROSGRADES STATIV

Rosgrades stativ är frånskilt övrig maskinutrustning i anläggningen. Dessutom står knack- 
och mätutrustning separerade på olika stativ. 

= HÖGRE DRIFTSÄKERHET OCH ÖKAT UTBYTE

6. ANVÄNDARVÄNLIGHET

Rosgrade är helt papperslös - journaler & rapporter skrivs ut från en SQL databas, utfor-
made enligt SP:s krav.  ”Skönt att slippa alla papper.” Produktionsstatistik kan snabbt sam-
manställas och analyser utföras.

= HÖGRE DRIFTSÄKERHET OCH ÖKAT UTBYTE
                                                                                                   

7. KOMPLETTERANDE MEKANIK

Roséns kan även leverera annan mekanik, till exempel jämndragningsrullbana och i förekom-
mande fall kapsåg, kedjor mm. 

= HÖGRE DRIFTSÄKERHET OCH ÖKAT UTBYTE

FÖRDELAR MED ROSGRADE



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.

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

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.
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