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Maskiner—Bandsågar 

BANDSÅGAR 

HTW´S SORTIMENT AV BANDSÅGAR FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN  
I SAMARBETE MED KOLBE 

 

⇒ K220 — 260 

 

⇒ K330 — 330S — K330RS — K380RS 

 

⇒ K430 — K430S — K430RT — K440RS — K430H — K440H 

 

⇒ K800RT — K800FT 
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Bandsågar 
KOLBE Bandsågar är kända för sin höga kvalitet, säkerhet och sin perfekta exakta kapning. Utrustad med högsta hygien och 

säkerhetsstandard, allt ifrån bordsmodellen K220 till industrimodeller upp till dissektion på slakterier, K800, är alla varianter 

som passar för ett stort utbud av produkter inom fisk och kött.  

Om det är fruset eller färskt, med eller utan ben, extremt fett eller inte, spelar ingen roll. 

KOLBE-Bandsågar garanterar med sin unika design och långvarig erfarenhet liksom den tekniska Know How, perfekt prestanda 

i alla företag. 

K220 

Bordsmodellen K220 är 

perfekt för mindre buti-

ker med små ytor.                                        

Avsedd att såga kött 

men även mindre bitar 

med ben.  

Mer info se sid 5 

K260 

Den här maskinen är 

KOLBE:s minsta 

golvmodell. Sågen 

tar liten plats men 

har ett större bord 

jämfört med K220.  

Mer info se sid 5 

Maskiner—Bandsågar 

K330 

K330 är ekonomimo-

dellen bland proffs 

sågarna. Denna såg är 

perfekt för färska och 

frusna benprodukter 

men även portionering 

av färska och frusna 

köttdetaljer. 

 

Mer info se sid 6 

K330S 

Det rörliga bordet är ett 

tillval som är avsett för 

att portionera större  

kvantiteter. Bordet är 

enkelt att avlägsna vid 

städning. 

Mer info se sid 6 



HTW AB       Telefon 0413-403 400        Fax 0413-15206       info@htw.se 

 3 

K330RS 

Med den här modellen 

får man fryst kött 

såsom kotletter, tassar 

och andra köttdetaljer 

precist portionerade 

med hjälp av det rör-

liga bordet som glider 

på sfäriska lager.  

Mer info se sid 7 

K380RS 

Utrustad med ett sfä-

riskt rörligt bord, det 

näst största i RS-serien. 

Större släde, högre  

såghöjd och längre 

skärlängd. 

Mer info se sid 7 

Maskiner—Bandsågar 

K430 

Golvmodellen K430 

används i industrin 

men även i större  

charkavdelningar och 

styckningsanlägg-

ningar.  

Mer info se sid 8 

K430S 

Den högeffektiva band-

sågen K430S är stan-

dard utrustad med ett 

fast bord och ytterli-

gare ett skjutbord för 

högt ställda krav på 

sågsnitt vid sågning.  

Mer info se sid 8 

K430RT 

K430RT är utrustad 

med ett bord som   

består av rullager.     

Tack vare detta är 

denna maskin mycket 

lämplig för sågning av 

större delar. 

Mer info se sid 9 

K440RS 

Med den här modellen 

portioneras frusna   

kotletter, tassar eller 

andra köttdetaljer    

precist med hjälp av 

det rörliga bordet som 

glider på sfäriska lager.                      

Mer info se sid 9 
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Maskiner—Bandsågar 

K430H 

K430H med en högre  

såg höjd och ett försto-

rat bord är avsedd för att 

såga större produkter, 

som tex i fiskindustrin 

(tonfisk). 

Mer info se sid 10 

K440H 

Bandsågen K440H med 

rörligt bord, högre såg-

höjd och förstorat bord 

är anpassad för att såga 

extra höga och stora pro-

dukter. 

Mer info se sid 10 

K800 

K800 används i industrin och på större slakterier.                         

Denna såg är anpassad för att såga svin, nöt och vilt.             

Mer info se sid 11 
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Maskiner—Bandsågar 
K220 

Bordsmodellen K220 är perfekt för mindre butiker med små ytor.                                        

Avsedd att såga kött men även mindre bitar med ben.  

K260 
Den här maskinen är KOLBE:s minsta golvmodell. Sågen tar liten plats men har ett större bord 

jämfört med K220. Går att såga större bitar såsom kotletter och tassar med hjälp av det bort-

tagbara matarskyddet och den högre släden. Går även att såga en del benprodukter med denna 

maskinen. 

K260 är lämpad för små/medium stora styckningsföretag och köttbutiker. 

STANDARD  
• Fast bord 

• Rostfria hjul 
• Kabel med CEE-fas anslutning 

• Portionsenhet 
• Tryckknappskontroll 
 

UTRUSTNING 

• 4st höjdjusterbara, rostfria antivibrations-
fötter 

• Produktmatare 
• Termiskt motorskydd 

• 1st bandsågblad 

Bandsåg K220   

Hjul diameter mm 220 

Bandsågblad mm 1820 x 16 

Såghöjd mm 230 

Sågbredd mm 187 

Såglängd mm 202 

Bordets dimension B x D x H mm 407 x 577 x 389 

Maskinens dimension B x D x H mm 519 x 624 x 995 

Motor spänning (3Ph) V 230 / 400 

Motor kapacitet / Skyddsklass IP54 kW 1,1 

Avsäkring vid 230 V / 400 V (A lat) A 16 / 16 

Bandsågbladets hastighet m/s 16 

STANDARD  
• Fast bord 

• Rostfria hjul 
• Kabel med CEE-fas anslutning 

• Portionsenhet 
• Tryckknappskontroll 
 

UTRUSTNING 

• 4st höjdjusterbara rostfria, antivibrations-
fötter 

• Produktmatare 
• Termiskt motorskydd 

• 1st bandsågblad 

Bandsåg K260   

Hjul diameter mm 260 

Bandsågblad mm 2170 x 16 

Bandsågbladets hastighet m/s 19 

Såghöjd mm 255 

Sågbredd mm 228 

Såglängd mm 240 

Bordets dimension B x D x H mm 458 x 659 x 900 

Maskinens dimension B x D x H mm 579 x 701 x 1629 

Motorspänning (3Ph) V 230 / 400 

Motorkapacitet / Skyddsklass IP54 kW 1,1 

Avsäkring vid 230 V / 400 V (A lat) A 16/16 
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K330S 
Det rörliga bordet är ett tillval som är avsett för att portionera större  kvantiteter.        

Bordet är enkelt att avlägsna vid städning. 

K330 
K330 är ekonomimodellen bland proffssågarna. Denna såg är perfekt för färska och 

frusna benprodukter men även portionering av färska och  frusna köttdetaljer. 

Den höga bandhastigheten gör denna såg avsevärt mer effektiv än de mindre modellerna. 

Bandsåg K330   

Hjuldiameter mm 300 

Bandsågblad mm 2490 x 16 

Bandsågbladets hastighet m/s 22 

Såghöjd mm 306 

Sågbredd mm 283 

Såglängd mm 299 

Bordets dimension B x D x H mm 587 x 765 x 910 

Maskinens dimensions B x D x H mm 739 x 815 x 1762 

Motor spänning (3Ph) V 230 / 400 

Motor kapacitet / Skyddsklass IP54 kW 1,5 

Avsäkring vid 230 V / 400 V (A lat) A 16 / 16 

STANDARD  
• Fast bord 

• Rostfria hjul 
• Kabel med CEE-fas anslutning 

• Portionsenhet 
• Tryckknappskontroll 
 

UTRUSTNING 

• 4st höjd justerbara rostfria antivib-
rationsfötter 

• Produktmatare 
• Termiskt motorskydd 

• 1st bandsågblad 

STANDARD  
• Fast bord 

• Rostfria hjul 
• Kabel med CEE-fas anslutning 

• Portionsenhet 
• Tryckknappskontroll 
 

UTRUSTNING 

• 4st höjdjusterbara rostfria antivibrat-
ionsfötter 

• Produktmatare 
• Termiskt motorskydd 

• 1st bandsågblad 

Bandsåg K330S   

Hjuldiameter mm 300 

Bandsågblad mm 2490 x 16 

Bandsågbladets hastighet m/s 22 

Såghöjd mm 306 

Sågbredd mm 288 

Såglängd mm 297 

Bordets dimension B x D x H mm 590 x 765 x 910 

Maskinens dimension B x D x H mm 750 x 815 x 1762 

Motorspänning (3Ph) V 230 / 400 

Motorkapacitet / Skyddsklass IP54 kW 1,5 

Avsäkring vid 230 V / 400 V (A lat) A 16 / 16 



HTW AB       Telefon 0413-403 400        Fax 0413-15206       info@htw.se 

 7 

K330RS 
Med den här modellen, får man fryst kött såsom kotletter, tassar och andra köttdetaljer   

precist portionerade med hjälp av det rörliga bordet som glider på sfäriska lager.      

K330RS är även optimal vid sågning av frysta fiskblock. Tack vare att bordet går att tilta är 

K330RS optimal ur hygiensynpunkt eftersom den är extremt lättstädad. Denna modell har 

en hög skärprecision, ett mycket bra tvärsnitt och en lysande skäreffekt . Perfekt för       

butikschark, köttbutiker men även för styckningsavdelningen. 

Utrustad med ett sfäriskt rörligt bord, det näst största i RS-serien. Större släde, högre      

såghöjd och längre skärlängd, perfekt anpassad för portionering av färskt och fruset kött  

och fisk. Används i större slakterier och industrier.  Bandsågen kan utrustas med en andra 

hastighet, vilket bidrar till en snabb, exakt och lönsam sågning. 

STANDARD  
• Fast bord 

• Rostfria hjul 
• Kabel med CEE-fas anslutning 

• Portionsenhet 
• Tryckknappskontroll 
 

UTRUSTNING 

• 4st höjdjusterbara rostfria, anti    
vibrationsfötter 

• Produktmatare 
• Termiskt motorskydd 

• 1st bandsågblad 

Bandsåg K330RS   

Hjuldiameter mm 300 

Bandsågblad mm 2490 x 16 

Bandsågbladets hastighet m/s 22 

Såghöjd mm 306 

Sågbredd mm 288 

Såglängd mm 308 

Bordets dimension B x D x H mm 749 x 775 x 910 

Maskinens dimension B x D x H mm 901 x 835 x 1762 

Motorspänning (3Ph) V 230 / 400 

Motorkapacitet / Skyddsklass IP54 kW 1,5 

Avsäkring vid 230 V / 400 V (A lat) A 16 / 16 

Bandsåg 380RS   

Hjuldiameter mm 380 

Bandsågblad mm 3070 x 16 

Bandsågbladets hastighet m/s 28 

Såghöjd mm 340 

Sågbredd mm 357 

Såglängd mm 360 

Bordets dimension B x D x H mm 757 x 900 x 910 

Maskin dimension B x D x H mm 924 x 960 x 1856 

Motorspänning (3Ph) V 230 / 400 

Motorkapacitet / Skyddsklass IP54 kW 2,5  

Avsäkring vid 230 V / 400 V (A lat) A 16 / 16 

Rörligt bord B x D mm 400 x 900 

STANDARD  
• Fast bord 

• Rostfria hjul 
• Kabel med CEE-fas anslutning 

• Portionsenhet 
• Tryckknappskontroll 
 

UTRUSTNING 

• 4st höjdjusterbara rostfria, antivib-
rationsfötter 

• Produktmatare 
• Termiskt motor skydd 

• 1st bandsågblad 

Tiltbart skjutbord 

K380RS 

Tiltbart skjutbord 

Blad hastighet 
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Golvmodellen K430 används i industrin men även i större charkavdelningar och stycknings-

anläggningar. Pga. den höga hastigheten på bandsågbladet är denna maskin avsedd för att 

såga större kvantiteter av frysta och färska köttdetaljer  men även frysta fisk och köttblock. 

K430 kan beställas med ett större bord som tillval för större arbetsyta. 

Bandsåg K430   

Hjuldiameter mm 430 

Bandsågblad mm 3370 x 16 

Bandsågbladets hastighet m/s 32 

Såghöjd mm 400 

Sågbredd mm 417 

Såglängd mm 412 

Bordets dimension B x D x H mm 840 x 960 x 910 

Maskinens dimension B x D x H mm 1027 x 1012 x 1970 

Motorspänning (3Ph) V 230 / 400 

Motorkapacitet / Skyddsklass IP54 kW 2,9  

Avsäkring vid 230 V / 400 V (A lat) A 16 / 16 

Rörligt bord B x D mm 437 x 429 

STANDARD  
• Fast bord 

• Rostfria hjul 
• Kabel med CEE-fas anslutning 

• Portionsenhet 
• Tryckknappskontroll 
 

UTRUSTNING 

• 4st höjdjusterbara rostfria, anti-
vibrationsfötter 

• Produktmatare 
• Termiskt motorskydd 

• 1st bandsågblad 

Den högeffektiva bandsågen K430S är standardutrustad med ett fast bord och ytterligare  

ett skjutbord för högt ställda krav på sågsnitt vid sågning. Enkel och snabb ändring av  

mothållet vid skiftande produktstorlek. 

K430S 

STANDARD  
• Fast bord 

• Rostfria hjul 
• Kabel med CEE-fas anslutning 

• Portionsenhet 
• Tryckknappskontroll 
 

UTRUSTNING 

• 4st höjdjusterbara rostfria,    
antivibrationsfötter 

• Produktmatare 
• Termiskt motorskydd 

• 1st bandsågblad 

Bandsåg K430S   

Hjuldiameter mm 430 

Bandsågblad mm 3370 x 16 

Bandsågbladets hastighet m/s 32 

Såghöjd mm 400 

Sågbredd mm 417 

Skärlängd mm 412 

Bordets dimension B x D x H mm 840 x 960 x 910 

Maskinens dimension B x D x H mm 1027 x 1012 x 1970 

Motorspänning (3Ph) V 230 / 400 

Motorkapacitet / Skyddsklass IP54 kW 2,9  

Avsäkring vid 230 V / 400 V (A lat) A 16 / 16 

Rörligt bord B x D mm 437 x 429 

Skjutbord med stöd 

K430 



HTW AB       Telefon 0413-403 400        Fax 0413-15206       info@htw.se 

 9 

K440RS 

Med den här modellen portioneras frusna kotletter, tassar eller andra köttdetaljer precist 

med hjälp av det rörliga bordet som glider på sfäriska lager. K440RS är också optimal 

för att såga frysta köttblock. 

Tack vare det tiltbara bordet är K440RS enkel att få hygieniskt ren. Denna modell har 

en hög skärprecision, ett mycket bra tvärsnitt och en lysande skäreffekt.  

Som tillval går det att få ett större arbetsbord (se rörligt bord på K440H) 

Speciellt anpassad för industrianvändning, större slakterier eller för fiskindustrin. 

Skjutbord på sfäriskt lager med stöd 

STANDARD  
• Fast bord 

• Rostfria hjul 
• Kabel med CEE-fas anslutning 

• Portionsenhet 
• Tryckknappskontroll 
 

UTRUSTNING 

• 4st höjdjusterbara rostfria,     
antivibrationsfötter 

• Produktmatare 
• Termiskt motorskydd 

• 1st bandsågblad 

Bandsåg K440RS   

Hjuldiameter mm 430 

Bandsågblad mm 3370 x 16 

Bandsågsbladets hastighet m/s 32 

Såghöjd mm 400 

Sågbredd mm 417 

Såglängd mm 412 

Bordets dimension B x D x H mm 850 x 957 x 910 

Maskinens dimension B x D x H mm 1057 x 1030 x 1970 

Motorspänning (3Ph) V 230 / 400 

Motorkapacitet / Skyddsklass IP54 kW 2,9  

Avsäkring vid 230 V / 400 V (A lat) A 16 / 16 

Rörligt bord B x D mm 467 x 970 

K430RT 
K430RT är utrustad med ett bord som består av rullager. Tack vare detta är denna    

maskin mycket lämplig för sågning av större delar, eftersom denna typ av bord under-

lättar förflyttningen av de stora produkterna enormt. Som en högpresterande bandsåg är 

denna modell perfekt för användning i slakterier och andra större produktionslokaler 

och kapar både färskt och fruset, samt ben eller fiskblock enkelt och exakt. 

STANDARD  
• Fast bord 

• Rostfria hjul 
• Kabel med CEE-fas anslutning 

• Portionssenhet 
• Tryckknappskontroll 
 

UTRUSTNING 

• 4st höjdjusterbara rostfria,     
antivibrationsfötter 

• Produktmatare 
• Termiskt motorskydd 

• 1st bandsågblad 

Bandsåg K440RT   

Hjuldiameter mm 430 

Bandsågblad mm 3370 x 16 

Bandsågsbladets hastighet m/s 32 

Såghöjd mm 360 

Sågbredd mm 405 

Såglängd mm 408 

Bordets dimension B x D x H mm 830 x 935 x 946 

Maskinens dimension B x D x H mm 1015 x 935 x 1968 

Motorspänning (3Ph) V 230 / 400 

Motorkapacitet / Skyddsklass IP54 kW 2,9  

Avsäkring vid 230 V / 400 V (A lat) A 16 / 16 
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K430H 

K430H med en högre såghöjd och ett förstorat bord är avsedd för att såga större         

produkter, som tex i fiskindustrin (tonfisk). 

K440H 
Bandsågen K440H med rörligt bord, högre såghöjd och förstorat bord är anpassad för 

att såga extra höga och stora produkter. 

STANDARD  
• Fast bord 

• Rostfria hjul 
• Kabel med CEE-fas anslutning 

• Mycket hög såghöjd 

• Portionsenhet 
 

UTRUSTNING 

• Tryckknappskontroll 
• 4st höjdjusterbara rostfria, antivibrat-

ionsfötter 
• Produktmatare 
• Termiskt motorskydd 

• 1st bandsågblad 

Bandsåg K430H   

Hjuldiameter mm 430 

Bandsågblad mm 3370 x 16 

Bandsågbladets hastighet m/s 32 

Såghöjd mm 545 

Sågbredd mm 417 

Såglängd mm 413 

Bordets dimension B x D x H mm 1142 x 960 x 910 

Maskinens dimension B x D x H mm 1057 x 1030 x 1970 

Motorspänning (3Ph) V 230 / 400 

Motorkapacitet / Skyddsklass IP54 kW 4,0 

Avsäkring vid 230 V / 400 V (A lat) A 20 / 16 

STANDARD  

• Mycket hög såghöjd 

• Portionsenhet 

• Tryckknappskontroll 

• 4st höjdjusterbara rostfria,  antivib-

rationsfötter 

• Förstorat bord 

• Produktmatare 

 

 

UTRUSTNING 

• Termiskt motorskydd 

• 1st bandsågblad 

• Fast bord 

• Rostfria hjul 

• Kabel med CEE-fas anslutning  

Bandsåg K440H   

Hjuldiameter mm 430 

Bandsågblad mm 3700 x 16 

Bandsågbladets hastighet m/s 32 

Såghöjd mm 545 

Sågbredd mm 417 

Såglängd mm 410 

Bordets dimension B x D x H mm 1150 x 957 x 910 

Maskinens dimension B x D x H mm 1327 x 1017 x 2133 

Motorspänning (3Ph) V 230 / 400 

Motorkapacitet / Skyddsklass IP54 kW 4,0 

Avsäkring vid 230 V / 400 V (A lat) A 20 / 16 

Rörligt bord B x D mm 736 x 522 
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K800RT 

K800FT 

K800 används i industrin och på större slakterier.          

Denna såg är anpassad för att såga svin, nöt och vilt.            

I fiskindustrin passar K800 för att dela fryst tonfisk       

eller andra stora frysta fiskar. 

STANDARD 

• Motorbroms 

• Tryckknappskontroll 

• 1st bandsågsblad 

• Termiskt motor skydd 

• Kabel med CEE-fas         
anslutning 

UTRUSTNING 

• Standard utrustad med 2 bords-

versioner– fast bord– bord med 

rollers 

• Rostfria hjul 

• 4st höjdjusterbara rostfria,     
antivibrationsfötter 

K800  används i industrin och på större slakterier.          

Denna såg är anpassad för att såga svin, nöt och vilt.            

I fiskindustrin passar K800 för att dela fryst tonfisk       

eller andra stora frysta fiskar. 

Bandsåg K800RT   

Hjul diameter mm 430 

Bandsågblad mm 4880x20 

Bandsågbladets hastighet m/s 32 

Såghöjd mm 530 

Sågbredd mm 800 

Såglängd mm 550 

Bordets dimension B x D x H mm 1435 x 1160 x 950 

Maskinens dimension B x D x H mm 2360 x 1160 x 2230 

Motorspänning (3Ph) V 230 / 400 

Motorkapacitet / Skyddsklass IP54 kW 4,0 

Avsäkring vid 230 V / 400 V (A lat) A 20 / 16 

Bandsåg K800FT   

Hjuldiameter mm 430 

Bandsågblad mm 4880x20 

Bandsågbladets hastighet m/s 32 

Såghöjd mm 580 

Sågbredd mm 800 

Såglängd mm 630 

Bordets dimension B x D x H mm 1465 x 1205 x 900 

Maskinens dimension B x D x H mm 2128 x 1205 x 2090 

Motorspänning (3Ph) V 230 / 400 

Motorkapacitet / Skyddsklass IP54 kW 4,0 

Avsäkring vid 230 V / 400 V (A lat) A 20 / 16 

STANDARD 

• Motorbroms 

• Tryckknappskontroll 

• 1st bandsågsblad 

• Termiskt motorskydd 

• Kabel med CEE-fas         
anslutning 

UTRUSTNING 

• Standard utrustad med 2 bords-

versioner– fast bord– bord med 

rollers 

• Rostfria hjul 

• 4st höjdjusterbara rostfria,   
antivibrationsfötter 

Grundlig rengöring  

plocka av rollerna  

Grundlig rengöring  

plocka av rollerna  
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Snabbspänningsanordning 

Snabbt och lätt bladbyte med snabb spänningsanordningen. 

Skrapor 

Ställbara skrapor för säkert och bekvämt bladbyte. 

Bladstyrning 

Exakt styrning tack vare övre & nedre sågbladsstyrning. Avtagbar utan verktyg.  

Rengöring 

Perfekt hygien genom optimal åtkomst vid rengöring. 

Höger version 

(utan extra kostnad) Alla våra bandsågsmodeller är också tillgängliga i en höger version utan extra kostnader. 

Maskiner—Bandsågar 


