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Piła Formatowa do cięcia kamienia Polnego PPFP/1200/1200x3000/MA

Cięcie brył oraz formowanie pociętych płyt odbywa się na stanowisku PPFP/1200 , wyposażonym
w podajnik taśmowo-rolkowy na którym ustawiane są w specjalnych skrzynkach montażowych
głazy przeznaczone do ciecia .Głazy mocowane mogą być poprzez betonowanie lub gipsowanie.
Piła PPFG/1200 o konstrukcji bramowej, służy do dzielenia brył kamiennych na płyty o określonej
grubości. Konstrukcja piły pozwala na założenie dysku tnącego o średnicy do 1200 mm, uzyskując
tym samym głębokość cięcia 450 mm. Ruchem roboczym jest przejazd dysku tnącego po belce
roboczej zawieszonej między słupami bramy. Konstrukcja nośna w kształcie bramy, stanowiąca
podstawę piły, składa się z słupów spawanych z kształtowników stalowych, na których znajduje się
robocza belka nośna. Stanowisko wyposażone jest dodatkowo w przesuwany ręcznie wózek-stół ,
do układania pociętych płyt , umożliwiający ich formowanie .
Brak konieczności wykonania fundamentów, mała powierzchnia warsztatowa zajmowana przez
piłę, szybkość i dokładność cięcia przy małym koszcie eksploatacyjnym oraz niska cena montażu i
uruchomienia, to dodatkowe atuty tego urządzenia.

Cechy charakterystyczne:
1) podajnik rolkowo taśmowy
2) szerokość ciętej bryły do 1200 mm
3) regulowana wielkość opadu (głębokości  cięcia)
4) płynna regulacja prędkości cięcia
5) płynna regulacja szerokości cięcia
6) stół z blatem do formowania płyt
7) konstrukcja montowana na fundamencie

profesjonalne doradztwo

opieka posprzedażna

produkt dopasowany do klienta

projekty indywidualne



Parametry:
gabaryty (W/D/S.) 3000x4700x2300 mm

średnica dysku 1200 mm

długość cięcia 1200mm

wysokość (głębokość) cięcia 450 mm

wózek – stół 920x920 mm

belka 2 x C300

zasilanie 19 kW/400V/32A/50Hz

prędkość obrotowa dysku//
napęd wrzeciona

600 obr./min //
Skg160L-4 p=15kW; n=1470 obr/min.; 400V;

napęd ramy Vr=0- 5,0 m/min.// MR-63/32/1,1-1400 /K3/B3; 400V

napęd podnoszenia i opuszczania suwaka Vs=0-26 cm/min.// MR-63/32/1,1-1400 /L3/B3; 400V

napęd jazdy suportu (wózka) Vw=0-5,0 m/min.// SK2282 AZH-90S/4 2WD
p=1,1kW; n=22 obr/min.; 400V

zużycie wody 40 l /min

ciężar urządzenia 2100 kg

____________________________
*cena nie obejmuje dysku tnącego

Wyposażenie dodatkowe:
oznaczenie nazwa

A laserowa wizualizacja linii cięcia

C pomiar szerokości cięcia z wyświetlaczem

D sterowanie elektrozaworem  wody

N płynna regulacja prędkości obrotów silnika 15 kW


