
BoardProfiler 3D
Mätsystem för tvärgående och linjära processer

• Laserbaserad brädskanning med hög upplösning

• Optimering för trimmerverk

• Optimering för kantverk, lamellsågar och cross-cut sågar 

• Dimensionskontroll och defektmätning 

• Deformationsmätning
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LaserSpeed auto-tracking system

LIMAB startade som bolag i början av 80-talet. Sedan dess 
har vi fokuserat på att utveckla laserbaserade sensorer och 
system för mätapplikationer inom sågverks- och 
golvindustrin.

All produktutveckling och produktion sker på LIMAB, vilket 
säkerställer att vi har full kontroll på våra produkter och 
härigenom erbjuder sensorer och system med hög kvalitet 
enligt våra kunders behov.

LIMAB
BoardProfiler 3D är ett mätsystem avsett för applikationer 
inom tvärgående och linjära sågverkslinjer. 

Vi erbjuder även system för stockoptimering, LogProfiler, 
dimensionsmätning, TSorter, längdmätning, LMS6048, 
kupmätning, CupProfiler, och paketskiktsmätning, SLMS.
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We measure your way to perfection
LIMAB mätsystem för optimering av sågverkslinjer



LaserSpeed auto-tracking systemBoardProfiler 3D

LIMAB har under mer än 30 år levererat laserbaserade mätsystem till sågverksindustrin för 
applikationer inom sortering och optimering.

Vi erbjuder nu den tredje generationen av det välkända mätsystemet BoardProfiler, vår 
BoardProfiler 3D. 

BoardProfiler 3D använder LIMABs 2D sensor, ProfiCura, som gör det möjligt att göra en 
komplett in-skanning av det sågade virket. Brädans fullständiga dimensionella mått 
bestäms och även defekter såsom vankanter, hål och sprickor detekteras. BoardProfiler 3D 
finns i versioner både för tvärgående linjer, BoardProfiler 3D-T, och linjära linjer, 
BoardProfiler 3D-L.

ProfiCura-sensorn läser av varje mm av brädan med hög noggrannhet även i 
höghastighetslinjer. Det är en robust sensor som är utvecklad för sågverksmiljöer. 
ProfiCura är utvecklad för flera olika applikationer och ger korrekta mätvärden oavsett 
struktur, färgvariationer eller fukthalt på virket. 

BoardProfiler 3D mäter med stor noggrannhet sågat virke för installationer vid kantverk, 
trimmers, sorteringslinjer, hyvlar och lamellsågar med uppgiften att klassificera, sortera 
och optimera uttaget.

Vårt operatörsgränssnitt kombinerar användarvänlighet med möjlighet till 
kundanpassningar.

LIMAB ProfiCura 2D sensor 
Sensorfamiljen LIMAB ProfiCura 2D omfattar flera 
varianter för att täcka olika mätuppgifter och 
applikationer. Varje sensorversion har ett anpassat stand-
off, mätområde, field of view, mäthastighet och 
noggrannhet.                                                                         
ProfiCura 80 och 170 är främst avsedda för applikationer 
där tjockleksnoggrannheten är viktig. Dessa sensorer 
detekterar små tjockleksvariationer samt sprickor och 
hål.

ProfiCura 180 och 300 har ett större stand-off och 
mätområde vilket exempelvis är viktigt för 
stockoptimering.
ProfiCura 600 är speciellt utvecklad för traverserande
linjer och integreras i vårt BoardProfiler 3D-T system.



LaserSpeed auto-tracking system

BoardProfiler 3D-TD
Dimensionssortering

BoardProfiler 3D-TS
Deformationsoptimering och klassning

Use bettr image

BoardProfiler 3D-T för 
tvärgående processer

BoardProfiler 3D-T är ett mätsystem för detektion 
av geometriska profiler och defekter i en 
tvärgående process i ett sågverks råsortering, 
justerverk eller hyvleri. Vankant, tjocklek, bredd 
och andra geometriska defekter detekteras för 
varje mm över brädans hela längd, i syfte att nå 
bästa utbyte och högsta värde. Denna information 
processas av vår egenutvecklade mjukvara och 
optimerar varje bräda för högsta utbyte och 
värde.

Systemet kan kundanpassas och utrustas med 
olika sensorkonfigurationer, från en fullständig 
skanning med flera ProfiCura 600 sensorer eller 
en kombination mellan ProfiCura och PreciCura
sensorer till vårt grundsystem med PreciCura
sensorer modulärt monterade direkt framför 
sågklingorna. Det finns alltid en kombination som 
kommer att motsvara våra kunders krav.

BoardProfiler 3D-T behöver ett litet 
installationsutrymme och kan enkelt passas in i en 
befintlig såglinje.

Brädans hela dimension skannas med LIMABs
högupplösande BoardProfiler 3D-TD. Uppmätt data 
utvärderas av systemet för att noggrant fastställa 
dimension och kvalitet för sortering i rätt fack eller 
klassificering av produkten. Statistik över dimension tas 
fram och görs tillgänglig för kvalitetssäkring eller 
processanalysändamål.

BoardProfiler 3D mäter noggrant den övergripande 
formen av brädan och klassar för kantkrok, tvist och 
flatböj enligt definierade geometriska regeltabeller. 
Systemet används normalt i klassificeringslinjer för att ge 
korrekt geometrisk deformationsinformation till 
överöverordnade system.

BoardProfiler 3D-T för tvärgående linjer finns 
tillgänglig för flera mätapplikationer.

BoardProfiler 3D-TT – Trimmersystem
BoardProfiler 3D-TE – Kantverkssystem
BoardProfiler 3D-TR – Lamellsågssystem
BoardProfiler 3D-TC – Cross-Cut system
BoardProfiler 3D-TD – Dimensionssystem
BoardProfiler 3D-TS – Shape system



BoardProfiler 3D-TT
Trimmeroptimering

BoardProfiler 3D-TE/TR/TC
Optimering för kantautomater, delnings- och 
lamellsågarProfiCura 600´s höga upplösning och skanningfrekvens

säkerställer att varje mm av brädan mäts även i 
höghastighetslinjer. BoardProfiler 3D-TT beräknar 
därefter med exakt data om varje mm tillsammans med 
operatörens kapregler och inställningar den slutgiltiga 
kappositionen. Detta möjliggör bästa trimningsposition 
vilket maximerar produktionens utbyte och bibehåller 
bästa möjliga produktkvalitet för sågverkets kunder.

Optimering för kantautomater, delningssågar och 
lamellsågar i tvärgående processer. Systemet placeras 
innan brädan ankommer den linjära processen, där den 
blir justerad och fixerad på rätt sätt för att på ett maximalt 
sätt kapas upp enligt systemets optimerade inställningar 
av sågbladen.



BoardProfiler 3D-L för linjära 
processer

LIMAB BoardProfiler 3D-L ger en fullständig 
utvärdering av en brädas kompletta profil i en 
linjär process. 

Systemet används för att optimera, sortera eller 
klassificera brädor av trä i en kantverks-, 
lamellsågs- eller annan optimeringsprocess. 
Mjukvaran är mycket tydlig, enkel att använda 
ger en fullständig bild av brädans geometri och 
dess defekter. 

LIMABs 2D ProfiCura sensor är hjärtat i systemet 
och finns idag i fem olika versioner. 
Var och en av sensorerna är anpassade för att 
ge bästa mätvärde till dess specifika applikation. 

Sensorn är mycket lätt att installera och 
kalibrera vilket gör installationen enkel och 
snabb. 

Systemet kan enkelt monteras i en befintlig linje 
till en begränsad installationskostnad.

LaserSpeed auto-tracking system

BoardProfiler 3D-LH
“Hit & Miss” Tjocklek & breddmätning

BoardProfiler 3D-LS
Deformations optimering/klassificering
BoardProfiler 3D-LS skannar noggrant hela brädans  
geometriska deformation för att bedöma sidkrok, tvist och 
flatböj enligt klassens regler. Systemet används i de flesta 
fall för att ge rätt information om deformation till 
överordnat system. I andra fall används systemet i 
hyvellinjer och möjliggör vrakning av brädor som i annat 
fall kan fastna och orsaka stop i hyveln.  

I en hyvellinje eller i en produktionslinje för golv 
behöver brädan skannas med extra hög upplösning och 
noggrannhetsgrad. BoardProfiler 3D-LH är utvecklad för 
detta ändamål. Med BoardProfiler 3D-LH kan lameller 
och brädor med tjockleksförändringar inom eller utom 
tolerans eller produkter med andra defekter sorteras 
eller vrakas.

BoardProfiler 3D-L för linjära processer finns
tillgänglig för flera mätapplikationer.

BoardProfiler 3D-LE – Kantverkssystem
BoardProfiler 3D-LR – Lamellsågssystem
BoardProfiler 3D-LC – Cross-Cut-system
BoardProfiler 3D-LH – Hit & Miss-system
BoardProfiler 3D-LS – Shape system
BoardProfiler 3D-LD – Dimensionssystem



LaserSpeed auto-tracking system

BoardProfiler 3D-LE/LR
Optimering för kantautomat och lamellsåg

BoardProfiler 3D-LC
Optimering för cross-cut såg

LIMAB BoardProfiler 3D-LC använder sig av en eller två 
sensorer beroende på vad processen kräver. Systemet 
optimerar brädor i processhastigheter upp till 400 m/min. 
En brädas med geometriska defekter, såsom tjocklek, 
bredd, vankant och deformation, kapas enligt regler och 
specifikation. 

LIMABs BoardProfiler 3D-LE optimerar brädor för att förse 
en kantautomat eller lamellsåg med data för kapbeslut i 
system med upp till 5 klingor. Fördelen med systemet är 
dess tjockleksnoggrannhet. För att få ut bästa utbyte av 
varje bräda krävs bra och korrekt mätning när man skiljer 
på vankant och kupa, vilket är ett måste när man 
definierar ett kapbeslut. 



LIMAB AB grundades för mer än 30 år sedan och har en lång tradition av utveckling 
av lasersensorer och beröringsfria mätsystem. Vi har specialiserat oss på mätsystem 
för industriella applikationer, främst för att stödja våra kunders strävan att förbättra 
sin produktkvalitet och reducera sina produktionskostnader. Idag har vi kunder över 
hela världen och erbjuder våra moderna system till ett stort antal olika 
applikationsområden. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och vi har dotterbolag i 
Finland, Storbritannien, Tyskland och USA. På andra marknader är vi representerade 
genom certifierade partners.

LIMAB UK LTD
Unit 3L, Westpark 26
Wellington
Somerset, TA21 9AD, UK
Tel +44 (0) 1823 668 633
www.limab.co.uk

LIMAB BoardProfiler 3D

Vår kärnkompetens ligger i vår förmåga att leverera effektiva laserskanningssystem för våra kunder. Genom vår erfarenhet 
och förståelse för era behov konstruerar och producerar vi de rätta mätlösningarna som kommer att förbättra ditt sågverks 
produktionsutbyte.

LIMAB – er kompletta leverantör av mätlösningar

We reserve the right to introduce modifications without prior notice
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Almedalsvägen 15
SE-412 63 Göteborg
Sweden
Phone +46 (0)31-58 44 00
Fax +46 (0)31-58 33 88
sales@limab.se – www.limab.com

LIMAB GmbH
Mitterlangstr. 28
D-82178 Puchheim
Germany
Tel: +49 (0) 89 84058320
www.limab.de

LIMAB Oy
Henry Fordin Katu 5K
FIN 00150 HELSINKI
Finland
Tel: +358 (0 )947 80 36 68
www.limab.fi

LIMAB North America Inc
9301 Monroe Road, Suite B
Charlotte, NC 28270
USA
Tel: +1 704 321 0760
www.limab.com

Specifikation

Produktion
Brädtyper Sågade, torra/våta
Brädtjocklek 1 … 800 mm
Brädans bredd 30 … 600 mm
Brädlängd (typisk) 0,2 … 10 m
Linjehastighet 0-2 m/s i tvärgående och upp till 400 m/min i linjärprocess

Sensor ProfiCura PreciCura
Mätteknik 2D laser triangulering 1D laser triangulering
Omgivningstemperatur 0°C … +40°C 0°C … +40°C 
Data interface Ethernet Ethernet
Lasereffekt Synlig röd laser Synlig röd laser, Class 2 

< 200 mW, 3B
Kraft 18 … 36 VDC 18 … 36 VDC 
IP klass IP65 IP65
Mäthastighet/sek >3000 profiler 2000 Hz
Tjockleksnoggrannhet < ± 0.05 mm @2σ < ± 0.03 mm @2σ
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