GRIEZĒJINSTRUMENTI
KOKAPSTRĀDEI UN
METĀLAPSTRĀDEI
CUTTING TOOLS FOR
WOOD AND METAL

PAR MUMS
SIA LSAB Latvia dibināts 1998.gadā. Uzņēmums ietilpst LSAB
Group AB (Zviedrija) uzņēmumu grupā. LSAB Group AB ir filiāles Zviedrijā, Igaunijā, Somijā, Norvēģijā, Krievijā un Latvijā.
Uz doto brīdi uzņēmumā tiek nodarbināti 20 darbinieki.

ABOUT US
LSAB Latvia was established in 1998. The company is part of
LSAB Group AB (Sweden). LSAB Group AB has subsidiaries in
Sweden, Estonia, Finland, Norway, Russia and Latvian.
At the moment the company employs 20 people.

ZĀĢRIPAS
Piedāvājam iegādāties zāģripas kokapstrādei un metālapstrādei. Asināšanas un restaurēšanas pakalpojumi zāģripām
ar HSS, cietkausējuma (HM), kā arī ar dimanta (DIA) plāksnītēm. Cietkausējuma un dimanta plāksnīšu daļēja, vai pilnīga
nomaiņa, kabatu pārslīpēšana, zāģripas korpusa remonts,
ēveļzobu maiņa, zāģripas plaknes taisnošana un valcēšana. Servisa pakalpojumi pieejami zāģripām ar diametru līdz
1300 mm un dažāda veida segmentiem.

SAWBLADES
We oﬀer saw blades for woodworking and metalworking.
Sharpening and renewal services for sawblades with HSS,
carbide (HM) and diamond (DIA) plates. Carbide and diamond
plates full or partial replacement, regrinding of pockets, saw
blade body repair, replacement of wiperslots, straightening
and rolling of sawblades. We can work with sawblades up to
1300 mm, and segmental blades.

ZĀĢLENTAS
Iespējams iegādāties dažādu izmēru platās un šaurās zāģlentas koka zāģēšanai, kā arī zāģlentas metāla griešanai. Zāģlentu garumu un platumu iespējams pielāgot Jūsu vajadzībām.
Zāģlentu servisa piedāvājumā ietilpst asināšana, taisnošana/
valcēšana, jaunu zobu izveidošana (gan Stelīta, gan placināto), plaisu metināšana, ziemas kabatas valcēšana (sasaluša
materiāla zāģēšanai). Izmantojam Uddeholmstrip un Winterstieger zāģlentu sagataves, lai izveidotu instrumentu Jūsu
vajadzībām.

BANDSAW BLADES
We oﬀer wide and narrow bandsaw blades for cutting wood,
and bandsaw blades for metal cutting. The lenght and width
of bandsaw blade can be modified to fit Your needs.
Service for bandsaw blades include sharpening, tensioning/
levelling, swaging new teeth or welding a stellite tip, welding
of cracks, and bottom-swagging for cutting frozen wood.
We use Uddeholmstrip an Winterstieger bandsaw blades, to
produce a right tool for You.

ĒVEĻNAŽI, UN PROFILNAŽI

PLANING AND PROFILING KNIFES

Izgatavosim jaunus, vai uzasināsim jau esošus profilnažus,
pēc klienta pasūtījuma. Izgatavojam šablonus profilnažu asināšanai no gatavās produkcijas rasējuma, naža parauga, vai
gatavās produkcijas parauga. Ēveļnažu asināšana iespējama, gan atsevišķiem nažiem, gan nokomplektētām ēveļgalvām garumā līdz 260mm ar hidrofiksācijas buksēm, vai bez
tām. Iespējams iegādāties dažādu izmēru rievotos nažus, kā
arī ēveļnažus. Nažu garums un platums atkarīgs no Jūsu vajadzībām.

We will make new, or sharpen all kind of profile knifes, at the
customers order. We are making templates for sharpening
profile knifes, from drawing of finished product, knife sample or sample of finished production. Sharpening is available
for both, certain knifes and complete set of planer head, in
length to 300mm, with hydro bushings, and without them.
Wide range of grooved and straight planing knifes is available. Length and width depends on Your needs.

NAŽI ŠĶELDOŠANAI

CHIPPER KNIFES

Šķeldotājnažu asināšana iespējama nažiem garumā līdz 2
metriem. Asināšana vienā vai divos leņķos, pēc vajadzības.
Iespējams iegādāties dažāda veida šķeldotāja nažus.

Sharpening of chipper knifes in length to 2m. Sharpening
in diﬀerent angles, depending of customer needs. Diﬀerent
Chipper knifes available for sale.

SPIRĀLGALVAS UN ĒVEĻGALVAS

SPIRALHEADS AND PLANERHEADS

Piedāvājam iegādāties visa veida spirālgalvas un ēveļgalvas,
ar hidrofiksācijas buksēm, vai bez tām . Spirālgalvu HM asmeņu asināšana, maiņa un tirdzniecība. Galvu remonts un
balansēšana līdz 30 kg.

We oﬀer wide range of spiralheads and planerheads, with
hydro bushings, or without them. Sharpening and replacement of HM kvifes for spiralheads. Balancing of all type of
cutterheads,at weight up to 30 kg.

FRĒZES, FRĒŽU KOMPLEKTI

MILLS AND MILLING SETS

LSAB Latvia nodarbojas ar visa veida frēžu, un frēžu komplektu asināšanu. Iespējama frēžu restaurācija, un plāksnīšu nomaiņa. Balansēšanas pakalpojumi. Izgatavosim frēžu
komplektu pēc jūsu vajadzības. Asināšanas pakalpojumi
viengabala saaudzēšanas frēzēm, kā arī frēzēm ar maināmiem asmeņiem.

We will help you with everything from development, manufacturing, maintenance and repair to the delivery of the planing tool. Sharpening of solid jointing cutters and with changeable cutting edges.

KĀTA FRĒZES, NOBEIGUMA FRĒZES, URBJI

ROUTER BITS, END MILLS, DRILLS

Kāta frēzes, nobeiguma frēzes un urbji, priekš kokapstrādes
un metālapstrādes. Pieejami HSS, HM, kā arī DIA griezējinstrumenti. Asināšana ar modernām, augstas precizitātes iekārtām nodrošinās augstu griešanas kvalitāti.

Router bits, end mills and drills for wood and metal. We oﬀer
wide range of HSS, HM and DIA cutters. Sharpening with high
precision machines will lead to highest quality of cutting.

CITI PRODUKTI
• Piespiedējruļļi, padeves ruļļi (restaurācija un jauni),
• CBN, dimanta un abrazīvās slīpripas instrumentu
asināšanai,
• Dažādas smērvielas, tai skaitā smērviela hidro
bukšu saspiešanai,
• Ķīmiskie maisījumi instrumentu mazgāšanai,
• Dzesēšanas šķidrumi asināšanas iekārtām.

OTHER PRODUCTS
• Rubber, and metal toothed rollers,
• CBN, diamond and abrasive grinding wheels,
• Grease,
• Chemicals for cleaning tools,
• Coolants for sharpening machines.

ATSEVIŠĶI PAKALPOJUMI
• Instrumentu balansēšana,
• Instrumentu mazgāšana,

Šis buklets ir virspusējs, mūsu preču un pakalpojumi apraksts. Sīkākai informācijai lūdzam sazināties ar kādu no
mūsu darbiniekiem, kurš palīdzēs atrast jums labāko risinājumu, ko izpildīs kādā no mūsu filiālēm.

• Zāģripu un zāģlentu taisnošana/valcēšana,
• Ģeometrijas pārbaude ar precizitāti līdz 0.001 mm,
• Instrumentu transportēšana uz servisu un atpakaļ,
• Tehniskā palīdzība, un konsultācijas.

CERTAIN SERVICES
• Balancing of tools,
• Cleaning from sawdust and burnmarks,
• Straightening/levelling/tensioning of sawblades and
bandsaw blades,
• Geometry check at precision of 0.001 mm,
• Delivery of tools to service and back to you,
• Technical support and consulting.

This brochure is short description of our products and services. For further information, please contact one of our staﬀ
who will help you find the best solution, which will be done
in one of our companies.
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