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MASZYNY
do produkcji œlusarki
aluminiowej i stalowej



Pi³a tarczowa przenoœna

TRIM 300 NR

Dane techniczne

- silnik
- moc
- prêdkoœæ obrotowa tarczy
- waga
- wymiary zewnêtrzne

Charakterystyka ciêcia

524743

220 V AC, 50Hz
1,1 kW
2850 obr/min
20 kg
550x470x450 mm

Pi³a tarczowa przenoœna TRIM 300 NR, kpl.

Wyposa¿enie dodatkowe i materia³y eksploatacyjne

499250 - tarcza tn¹ca widia 300x2,6x32 mm, Z=84¯

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

- niezast¹piona przy bezpoœrednim monta¿u konstrukcji aluminiowych na budowie
- masywna konstrukcja
- obrotowy agregat tn¹cy z nachyleniem tarczy od 0° do 45°
- nastawialny ogranicznik skrêtu (od -45° do +45°)
- mocowanie profilu przy pomocy si³ownika mechanicznego
- przy³¹cze do odci¹gania wiórów
- tarcza tn¹ca widia 300x3x30 mm
- rêczne prowadzenie tarczy tn¹cej od góry
- stolik górny do przycinania p³yt, trzpieni, prêtów

¯

Podstawowa konfiguracja urz¹dzeniaNr katalogowy

Nr katalogowy

tel. 022/679 25 22
fax 022/ 678 56 67
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Maszyny i oprzyrz¹dowanie
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Pi³a tarczowa do profili aluminiowych

SAM 350

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

- obrotowy agregat tn¹cy z nachyleniem tarczy od 0° do 45°
- nastawialny ogranicznik skrêtu (od -45° do +45°)
- instalacja pneumatyczna do wytwarzania mg³y ch³odz¹cej pi³ê
- przy³¹cze do odci¹gania wiórów
- tarcza tn¹ca widia 350 mm
- pistolet pneumatyczny do czyszczenia z wiórów
- kotwy mocuj¹ce do pod³o¿a

¯

Dane techniczne

- silnik
- moc
- prêdkoœæ obrotowa tarczy
- œrednica zewnêtrzna tarczy tn¹cej
- wymagane ciœnienie instalacji pneumatycznej
- waga
- wymiary zewnêtrzne Charakterystyka ciêcia

451584

399752

451592

220/380 V AC, 50Hz
2,2 kW
2800 obr/min

350 mm
7 bar
202 kg
650x970x1670 mm

¯

Pi³a tarczowa SAM 350A
- automatyczne prowadzenie tarczy tn¹cej
- mocowanie profili si³ownikami pneumatycznymi

Pi³a tarczowa SAM 350P

Pi³a tarczowa SAM 350M

- rêczne prowadzenie tarczy tn¹cej
- mocowanie profili si³ownikami pneumatycznymi

- rêczne prowadzenie tarczy tn¹cej
- mocowanie profili si³ownikami mechanicznymi

393347
447528
412910

- tarcza tn¹ca widia 350x3,4x32 mm Z=108
- zestaw dodatkowego si³ownika pionowego
- ch³odziwo do instalacji ch³odz¹cej 1l

¯

Podstawowa konfiguracja urz¹dzeniaNr katalogowy

Wyposa¿enie dodatkowe i materia³y eksploatacyjneNr katalogowy
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Pi³a tarczowa do profili aluminiowych

SAM 400

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

- obrotowy agregat tn¹cy z nachyleniem tarczy od 0° do 45°
- nastawialny ogranicznik skrêtu (od -45° do +45°)
- instalacja pneumatyczna do wytwarzania mg³y ch³odz¹cej pi³ê
- przy³¹cze do odci¹gania wiórów
- tarcza tn¹ca widia 400 mm
- pistolet pneumatyczny do czyszczenia z wiórów
- kotwy mocuj¹ce do pod³o¿a

¯

Dane techniczne

- silnik
- moc
- prêdkoœæ obrotowa tarczy
- wymiary tarczy tn¹cej
- wymagane ciœnienie instalacji pneumatycznej
- waga
- wymiary zewnêtrzne

447544

431524

447536

380 V AC, 50Hz
2,2 kW
2800 obr/min

400 mm
7 bar
202 kg
650x970x1670 mm

¯

Pi³a tarczowa SAM 400A
- automatyczne prowadzenie tarczy tn¹cej
- mocowanie profili si³ownikami pneumatycznymi

Pi³a tarczowa SAM 400P

Pi³a tarczowa SAM 400M

- rêczne prowadzenie tarczy tn¹cej
- mocowanie profili si³ownikami pneumatycznymi

- rêczne prowadzenie tarczy tn¹cej
- mocowanie profili si³ownikami mechanicznymi

447552
447560
412910

- tarcza tn¹ca widia 400X3,8X32 mm Z=96
- zestaw dodatkowego si³ownika pionowego
- ch³odziwo do instalacji ch³odz¹cej 1l

¯

Wyposa¿enie dodatowe i materia³y eksploatacyjneNr katalogowy

Podstawowa konfiguracja urz¹dzeniaNr katalogowy

Charakterystyka ciêcia

1. obrót 90° i pochylenie 0°
2.
3.
4.

obrót 45° i pochylenie 0°
obrót 90° i pochylenie 45°
obrót 45° i pochylenie 45°

1 3

2 4
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Pi³a tarczowa do profili aluminiowych

SAM 450 PX ECU

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

- pneumatyczne pochylenie agregatu tn¹cego -20°÷90°÷20°
- dodatkowe zderzaki dla ustalenia k¹ta pochylenia tarczy tn¹cej dla k¹ta -45°, 90°, +45°
- pneumatycznie sterowany posuw tarczy tn¹cej
- mocowanie profili si³ownikami pneumatycznymi
- instalacja pneumatyczna do wytwarzania mg³y ch³odz¹cej pi³ê
- przy³¹cze do odci¹gania wiórów
- tarcza tn¹ca widia 450 mm
- pistolet pneumatyczny do czyszczenia z wiórów

¯

Dane techniczne

- silnik
- moc
- prêdkoœæ obrotowa silnika
- tarcza tn¹ca widia
- wymagane ciœnienie instalacji pneumatycznej
- waga
- wymiary zewnêtrzne

Charakterystyka ciêcia

436020

220/380 V AC, 50Hz
2,2 kW
2800 obr/min
450x4,0x32 mm
7 bar
360 kg
900x1200x1477 mm

Pi³a tarczowa SAM 450 PX ECU

447579
447587
412910

- tarcza tn¹ca widia 450x4,0x32 mm 96 zêbów
- dodatkowa podstawa do profili SAM 450
- ch³odziwo do instalacji ch³odz¹cej 1l

¯

90 grad

45 grad

20 grad

Wyposa¿enie dodatkowe i materia³y eksploatacyjneNr katalogowy

Podstawowa konfiguracja urz¹dzeniaNr katalogowy

tel. 022/679 25 22
fax 022/ 678 56 67

e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl

Sprzeda¿ i serwis:
Esco-Polska Sp. z o.o.
ul. Sterdyñska 1
03-797 Warszawa

Maszyny i oprzyrz¹dowanie



Pi³a tarczowa do profili aluminiowych

ZS 170 N GRAULE

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

-
-
-

-

-
-
-

wykonywanie pionowych i poziomych ciêæ ukoœnych
ciêcie w podwójnym ukosie
g³owica z pi³¹ porusza siê na 4-tulejowej prowadnicy

wykonanie ukoœnych ciêæ do k¹ta 45°

nastawialne blokady przy k¹tach 90° i 45°
odczyt k¹tów poœrednich ze skali
koñcówka umo¿liwiaj¹ca pod³¹czenie urz¹dzenia
do odsysania wiórów

umo¿liwiaj¹cej
dla ostrych ciêæ ukoœnych pi³a przy prawym pochyle
mo¿e osi¹gn¹æ ok. 25°

436526
289230

-
tarcza tn¹ca 420x3,5x40mm, Z=100 neg-
pi³a tarczowa do profili aluminiowych ZS 170 N GRAULE (bez tarczy tn¹cej)

523380
289213
523364
289221
289230
289248
523372

- hamulec hydrauliczny posuwu tarczy tn¹cej do
- mocowanie pneumatyczne profila do pi³y
- pneumatyczna instalacja ch³odz¹ca do

ZS 170 N GRAULE
ZS 170 N GRAULE

ZS 170 N GRAULE
- podstawa do pi³y tarczowej ZS 170 N GRAULE

tarcza tn¹ca 420x3,5x40mm, Z=100 neg
- linia³ do docinania k¹tów do ZS 170 N GRAULE
- ustawienie po³o¿enia tarczy od 90° do 45° w lewo I 30° w prawo

-

Wyposa¿enie dodatkowe i materia³y eksploatacyjneNr katalogowy

Podstawowa konfiguracja urz¹dzeniaNr katalogowy

Dane techniczne

- silnik
- moc
- prêdkoœæ obrotowa silnika
- tarcza tn¹ca widia
- wymagane ciœnienie instalacji pneumatycznej
- waga bez podstawy

380 V AC, 50Hz
2,0 kW
3500 obr/min
420x3,5x40 mm Z=100 neg
7 bar
92 kg
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Pi³a tarczowa dwug³owicowa

MACH 400

Dane techniczne

- silnik
- moc
- prêdkoœæ obrotowa silnika
- wymiary tarczy tn¹cej
- wymagane ciœnienie instalacji pneumatycznej
- wymiary zewnêtrzne

Charakterystyka ciêcia

399850

527653

380 V AC, 50Hz
2x2,25 kW
2800 obr/min

400x3,8x32 mm Z=96
7 bar
4842/5842/6842x1500x1183 mm

¯

Pi³a tarczowa dwug³owicowa MACH 400ME
odczyt d³ugoœci na podzia³ce milimetrowej,
rêczny posuw g³owicy ruchomej

MACH 400 ME, max. d³ugoœæ ciêcia 4 m-

- MACH 400 ME, max. d³ugoœæ ciêcia 6 m

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

- dwa obrotowe agregaty tn¹ce °)
- sterowanie z przesuwnego pulpitu
- dwie pary poziomych dociskaj¹cych si³owników pneumatycznych
- sterowanie posuwem tarcz tn¹cych poprzez si³owniki hydropneumatyczne
- dwie prêdkoœci pracy: dojazdowa i robocza
- dwie tarcze tn¹ce widia

- instalacja pneumatyczna do wytwarzania mg³y ch³odz¹cej pi³ê
- przy³¹cze do odci¹gania wiórów
- tarcza tn¹ca widia 400 mm
- pistolet pneumatyczny do czyszczenia z wiórów
- kotwy mocuj¹ce do pod³o¿a
- komplet narzêdzi

¯

(-45°do +45°) i uchylne (-45°do 0

400x3,8x32 mm
- lewa g³owica tn¹ca sta³a, prawa ruchoma

¯

Podstawowa konfiguracja urz¹dzeniaNr katalogowy

1. obrót 90° i pochylenie 0°
2.
3.
4.

obrót 45° i pochylenie 0°
obrót 90° i pochylenie 45°
obrót 45° i pochylenie 45°

1 3

2 4
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Dane techniczne

- wysokoœæ
- d³ugoœæ / ciê¿ar
- PORTER 3 m
- PORTER 4 m
- PORTER 5 m

451517
399906

Transporter rolkowy podawczy PORTER
- PORTER 3 m
- PORTER 4 m

447684 - zestaw dodatkowych rolek PVC do transportera

Transporter rolkowy podawczy

PORTER

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

- konstrukcja noœna z profilu aluminiowego wsparta na dwóch niezale¿nych podstawach metalowych
- rolki poziome i pionowe ³o¿yskowane, wykonane z PVC

1060 mm

3540 mm/45 kg
4540 mm/65 kg
5540 mm/85 kg

Wyposa¿enie dodatkowe i materia³y eksploatacyjneNr katalogowy

Podstawowa konfiguracja urz¹dzeniaNr katalogowy
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Dane techniczne

- wysokoœæ
- d³ugoœæ / ciê¿ar

QUOTA BASE 3 m
QUOTA

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

BASE 4 m
QUOTA BASE 5 m

QUOTA LX 3 m
QUOTA LX 4 m
QUOTA LX 5 m
QUOTA LX 6 m

393363
284254
451541

451550
399892
451568
451576
283622

Transporter rolkowy odbiorczy QUOTA BASE
zderzak ustawiany rêcznie
odczyt d³ugoœci na podzia³ce milimetrowej

- QUOTA BASE 3 m
- QUOTA BASE 4,2 m
- QUOTA BASE 5 m

zderzak ustawiany poprzez mechanizm korbowy
odczyt d³ugoœci na podzia³ce milimetrowej poprzez lupê

- QUOTA LX 3 m
- QUOTA LX 4 m
- QUOTA LX 5 m
- QUOTA LX 6 m
- QUOTA LX 4,2 m

Transporter rolkowy odbiorczy QUOTA LX

447684 - zestaw dodatkowych rolek PVC do transportera

Transporter rolkowy odbiorczy

QUOTA

1060 mm

3540 mm/40 kg
4540 mm/60 kg
5540 mm/80 kg

3540 mm/50 kg
4540 mm/70 kg
5540 mm/90 kg
6540 mm/110 kg

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

- konstrukcja noœna z profilu aluminiowego wsparta na dwóch niezale¿nych podstawach metalowych
- rolki poziome i pionowe ³o¿yskowane, wykonane z PVC

QUOTA BASE

QUOTA LX

Wyposa¿enie dodatkowe i materia³y eksploatacyjneNr katalogowy

Podstawowa konfiguracja urz¹dzeniaNr katalogowy

tel. 022/679 25 22
fax 022/ 678 56 67
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www.esco.com.pl
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Frezarka do s³upków (szprosarka)

AKF 6/250 GRAULE

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

-
-
-

-
-

-
-
-

rêczny posuw sto³u roboczego
obustronna regulacja k¹ta frezowania od 20° do 90°
regulacja wysokoœci frezowania poprzez zmianê po³o¿enia
sto³u w p³aszczyŸnie pionowej
mocowanie profili w pionie i poziomie si³ownikami pneumatycznymi
unikalny system mocowania freza umo¿liwiaj¹cy precyzyjn¹
obróbkê oraz szybk¹ wymianê freza lub pakietów
zakres pracy
max. wysokoœæ profila 150 mm
max. szerokoœæ frezowania 305 mm
max. g³êbokoœæ frezowania 85 mm

Dane techniczne

- silnik z hamulcem
- moc
- œrednica trzpienia mocuj¹cego frez
- max. œrednica freza
- max. wysokoœæ pakietu
- prêdkoœæ obrotowa wrzeciona
- waga

freza

Przyk³ady frezowania

523356
319201
451606

380 V AC, 50Hz
3 kW
40 mm
250 mm
90 mm
ok. 4500 obr/min
ok. 190 kg

-
frez tarczowy 250x8x40mm, Z=40

- zestaw pierœcieni dystansowych AKF

Frezarka do s³upków AKF 6/250
-

451614
319198
299715

- pneumatyczna instalacja sch³adzaj¹ca
- manometr z regulatorem ciœnienia i odwadniaczem
- ch³odziwo do instalacji ch³odz¹cej 5l

Wyposa¿enie dodatkowe i materia³y eksploatacyjneNr katalogowy

Podstawowa konfiguracja urz¹dzeniaNr katalogowy
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e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
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Kopiarko-frezarka jednowrzecionowa do profili aluminiowych

DOLBY CL

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

- stabilna konstrukcja
- prêdkoœæ obrotowa wrzeciona 12 000 obr/min
- mocowanie profili si³ownikami pneumatycznymi
- uniwersalny szablon do kopiowania
- dwa trzpienie kopiuj¹ce sterowane pneumatycznie
- dwustopniowy trzpieñ kopiuj¹cy 5/2,5 mm
- dwa frezy palcowe 8 mm

- instalacja ch³odz¹ca
- regulator ciœnienia z odwadniaczem
- pistolet pneumatyczny do czyszczenia z wiórów

¯

¯

- zderzak do ustawienia profila
rêcznie uruchamiana

Dane techniczne

- silnik
- moc
- prêdkoœæ obrotowa silnika
- wymagane ciœnienie instalacji pneumatycznej
- waga
- wymiary zewnêtrzne

Zakres pracy freza

399760

220/380 V AC, 50Hz
0,55 kW
2800 obr/min
7 bar
96 kg
600x1700x650 mm

Kopiarko-frezarka jednowrzecionowa DOLBY CL

Podstawowa konfiguracja urz¹dzeniaNr katalogowy
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412910 - ch³odziwo do instalacji ch³odz¹cej 1l

Wyposa¿enie dodatkowe i materia³y eksploatacyjneNr katalogowy

FREZY PALCOWE DWUPIÓRKOWE

Nr katalogowy Opis

Œrednica
czêœci

roboczej
[mm]

D³ugoœæ
czêœci

roboczej
[mm]

D³ugoœæ
ca³kowita

[mm]

Œrednica
uchwytu

[mm]

94-447641-30 frez palcowy dwupiórkowy 3 mm 3 12 60 8

94-447641-40 frez palcowy dwupiórkowy 4 mm 4 12 60 8

94-447641-50 frez palcowy dwupiórkowy 5 mm 5 12 60 8

94-447641-60 frez palcowy dwupiórkowy 6 mm 6 14 60 8

94-447641-80 frez palcowy dwupiórkowy 8 mm 8 14 80 8

94-447641-10 frez palcowy dwupiórkowy 10 mm 10 14 80 8



Kopiarko-frezarka jednowrzecionowa do profili aluminiowych

DOLBY 1V

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

- uchwyt mocuj¹cy frez 8÷10 mm
- dwie prêdkoœci pracy wrzeciona 6 000/11 800 obr/min
- dwie pary poziomych i pionowych si³owników mocuj¹cych
- uniwersalny szablon do kopiowania
- trzpieñ kopiuj¹cy sterowany pneumatycznie
- dwustopniowy trzpieñ kopiuj¹cy 5/2,5 mm
- system szybkiej wymiany freza

¯

¯

- ruchomy stó³ roboczy w p³aszczyŸnie pionowej 0÷125 mm
- instalacja pneumatyczna do wytwarzania mg³y ch³odz¹cej
- regulator ciœnienia z odwadniaczem
- pistolet pneumatyczny do czyszczenia z wiórów

Dane techniczne

- silnik
- moc
- prêdkoœæ obrotowa
- wymagane ciœnienie instalacji pneumatycznej
- waga
- wymiary zewnêtrzne

Zakres pracy freza

447625

380 V AC, 50Hz
0,45/0,35 kW
2846/1410 obr/min
7 bar
182 kg
850x730x1630 mm

Kopiarko-frezarka jednowrzecionowa DOLBY 1V

Podstawowa konfiguracja urz¹dzeniaNr katalogowy
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412910 - ch³odziwo do instalacji ch³odz¹cej 1l

Wyposa¿enie dodatkowe i materia³y eksploatacyjneNr katalogowy

FREZY PALCOWE DWUPIÓRKOWE

Nr katalogowy Opis

Œrednica
czêœci

roboczej
[mm]

D³ugoœæ
czêœci

roboczej
[mm]

D³ugoœæ
ca³kowita

[mm]

Œrednica
uchwytu

[mm]

94-447641-30 frez palcowy dwupiórkowy 3 mm 3 12 60 8

94-447641-40 frez palcowy dwupiórkowy 4 mm 4 12 60 8

94-447641-50 frez palcowy dwupiórkowy 5 mm 5 12 60 8

94-447641-60 frez palcowy dwupiórkowy 6 mm 6 14 60 8

94-447641-80 frez palcowy dwupiórkowy 8 mm 8 14 80 8

94-447641-10 frez palcowy dwupiórkowy 10 mm 10 14 80 8



Zagniatarka do naro¿y

CAM 80

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

do profili aluminiowych o max. wysokoœci 140 mm
opuszczana przypora z bezstopniow¹ hydrauliczn¹ blokad¹
przestawiane no¿e zagniataj¹ce w pionie od 0 do 100 mm
skok no¿a zagniataj¹cego 16 mm
mocowanie ramy poprzez uk³ad 3 si³owników pneumatycznych
podwójny wy³¹cznik no¿ny do procesu mocowania i zagniatania
g³owice zaciskaj¹ce i przypora ustawiana przy pomocy czytnika
cyfrowego
zagniatarka przystosowana do naro¿ników gdzie odleg³oœæ karbu
od wierzcho³ka wynosi 25÷103 mm
trzy pary no¿y zaciskowych 3, 5, 7 mm
regulator ciœnienia z manometrem

Dane techniczne

- si³a zagniatania przy ciœnieniu 7 bar
- zu¿ycie powietrza na jeden cykl pracy
- przy³¹cze do instalacji pneumatycznej
- wymagane ciœnienie instalacji pneumatycznej
- waga
- wymiary zewnêtrzne

413232

80 kN
10 l
R 1/4
6-8 bar
450 kg
880x850x1250 mm

Zagniatarka do naro¿y CAM 80

431850 - ramiona do CAM 80

Wyposa¿enie dodatkowe i materia³y eksploatacyjneNr katalogowy

Podstawowa konfiguracja urz¹dzeniaNr katalogowy
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Sprzeda¿ i serwis:
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Maszyny i oprzyrz¹dowanie



Pi³a zacinaj¹ca do profili fasadowych

AS 450 GRAULE

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

- rêczny posuw sto³u roboczego
- do profili aluminiowych
- masywna konstrukcja
- jeden agregat tn¹cy pionowy (uchylny w zakresie od 90° do 45°)

- automatyczna instalacja ch³odz¹ca na ka¿d¹ tarczê
- obustronne mocowanie profili si³ownikami pneumatycznymi
- zakres pracy

wysokoœæ 160 mm
g³êbokoœæ 110 mm
szerokoœæ 250 mm

&

&

&

- jeden agregat tn¹cy poziomy (regulacja wysokoœci i g³êbokoœci)
- rêczne ustawianie agregatów w pozycjach poœrednich

Dane techniczne

- dwa silniki z hamulcem w³¹czane niezale¿nie
- moc
- prêdkoœæ obrotowa tarczy
- wymagane ciœnienie instalacji pneumatycznej
- waga
- wymiary zewnêtrzne

Przyk³ady ciêcia

288276
431559
431567

380 V AC, 50Hz
2x3 kW
2800 obr/min
6 bar
320 kg
1600x1100x1300 mm

Pi³a zacinaj¹ca do profili fasadowych AS 450
- tarcza tn¹ca 350x3,5x40xmm z=108 poz.¯

- tarcza tn¹ca 450x4,5x40xmm z=100 neg.¯

319198

299715
314595

- ch³odziwo do instalacji ch³odz¹cej 5l

- manometr z regulatorem ciœnienia i odwadniaczem
- dodatkowa podstawa do profili

Wyposa¿enie dodatkowe i materia³y eksploatacyjneNr katalogowy

Podstawowa konfiguracja urz¹dzeniaNr katalogowy
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JOB
Sto³y monta¿owe do œlusarki aluminiowej serii

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe
JOB 08
- konstrukcja noœna z profili aluminiowych
- pozioma p³aszczyzna robocza
- przy³¹cza pneumatyczne
- pistolet pneumatyczny do czyszczenia
- system szybkiego mocowania profili stanowi¹cych

p³aszczyznê robocz¹
- wymiary powierzchni roboczej:

szerokoœæ 2500 mm
d³ugoœæ 2500÷3900 mm

- wysokoœæ 900 mm
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Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe
JOB 20
- mo¿liwoœæ rêcznego obrócenia p³aszczyzny roboczej o 360°

z pneumatyczn¹ blokad¹
- pozioma p³aszczyzna robocza
- mo¿liwoœæ

p³aszczyznê robocz¹
- pneumatyczny system zapobiegaj¹cy utratê równowagi w pozycji

podniesionej
- pojemnik na œruby
- przy³¹cza pneumatyczne
- pistolet pneumatyczny do czyszczenia
- stopki utrzymuj¹ce konstrukcjê na powierzchni roboczej

wykonana z profili aluminiowych
ustawiania pod dowolnym k¹tem profili stanowi¹cych

- wymiary powierzchni roboczej:
szerokoœæ 2000 mm
d³ugoœæ 2000÷3700 mm

- wysokoœæ 985 mm

&

&

Nr katalogowy

Nr katalogowy

Nr katalogowy

447668

447633

447650

Stó³ monta¿owy JOB 20

Stó³ monta¿owy JOB 10

Stó³ monta¿owy JOB 08

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe
JOB 10
- pozioma p³aszczyzna robocza
- mo¿liwoœæ ustawiania pod dowolnym k¹tem

stanowi¹cych p³aszczyznê robocz¹
- pojemnik na œruby
- przy³¹cza pneumatyczne
- pistolet pneumatyczny do czyszczenia
- system szybkiego mocowania

wykonana z profili aluminiowych
profili

profili stanowi¹cych
p³aszczyznê robocz¹

- wymiary powierzchni roboczej:
szerokoœæ 2000 mm
d³ugoœæ 2500÷3900 mm

- wysokoœæ 900 mm

&
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Zagniatarka do naro¿y
CRAB

Nr katalogowy Podstawowa konfiguracja urz¹dzenia

284246 Zagniatarka do naro¿y CRAB

Nr katalogowy Wyposa¿enie dodatkowe i materia³y eksploatacyjne
319198

299715
431850

- ch³odziwo do instalacji ch³odz¹cej 5l

- manometr z regulatorem ciœnienia i odwadniaczem
- ramiona do zagniatarki CRAB

przestawiane no¿e zagniataj¹ce w pionie od 12 do 119 mm
skok no¿a zagniataj¹cego 90 mm
mocowanie ramy poprzez uk³ad 2 si³owników pneumatycznych
podwójny wy³¹cznik no¿ny do procesu mocowania i zagniatania
g³owice zaciskaj¹ce ustawiane za pomoc¹ jednego pierœcienia
przypora ustawiana przy pomocy 6 pozycyjnego zderzaka
jedna para no¿y zaciskowych 5 mm
filtr powietrza

Dane techniczne

- si³a zagniatania przy ciœnieniu 8 bar
- zu¿ycie powietrza na jeden cykl pracy
- przy³¹cze do instalacji pneumatycznej
- wymagane ciœnienie instalacji pneumatycznej
- waga
- wymiary zewnêtrzne

1100 Kg
26 l
R 1/4
6-8 bar
130 kg
650x1000x1350 mm
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Pi³a zacinaj¹ca do profili stalowych

STG 240 DG

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

- Ciêcie w lewo oraz w prawo
- do profili stalowych
- masywna konstrukcja
- Regulowana prêdkoœæ opadania

- automatyczna instalacja ch³odz¹ca
- przesuwne imad³o do ciêcia lewo/prawo

- Dwie prêdkoœci przesuwu taœmy
- rêczne ustawianie k¹tów poœrednich

Dane techniczne
Maks. Przekroje ciêtych elementów ( )walec, prostok¹t, kwadrat

90°
240
320 x 130
230 x 230

45°R
220
230 x 140
190 x 190

60°
120
120 x 105
105 x 105

45°L
180
180 x 110
150 x 150

Ciêcie pod katem 45° - 90° - 45° - 60°
Prêdkoœæ taœmy 40 / 80 m.min
Wymiar pi³y(taœmy) 2910x0,9x25(27)mm

Zasialnie 380V

Nr katalogowy Podstawowa konfiguracja urz¹dzenia

530190 Przecinarka tasmowa STG 240 DG

Nr katalogowy Wyposa¿enie dodatkowe i materia³y eksploatacyjne

525430
530263

- koncentrat ch³odziwo do instalacji ch³odz¹cej 20l
- taœma do przecinarki STG 240D G
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Podajniki do przecinarki taœmowej
STG 240DG

Charakterystyka i wyposa¿enie standardowe

- rolki stalowe
- regulacja wysokoœci nó¿ek
- masywna konstrukcja
- wype³nienie pomiêdzy rolkami
- rêczne ustawianie d³ugoœci ciêcia
- przymiar taœmowy
- d³ugoœæ 3mb

Nr katalogowy Podstawowa konfiguracja urz¹dzenia

555738
555746

Podajnik podawczy 3mb.
Podajnik odbiorczy 3mb.




