
Mașină de periat rotativă pentru șlefuit 
panouri și lemn, MDF sau alte materiale 
compozite.

PRO
800/4•1300/4•1100/8•1400/8

SPECIFICAȚII TEHNICE PRO   800                                   1100 1300 1400

Max. înălțime                                          100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Lungime                                                   Infinity Infinity Infinity Infinity

Viteza de lucru                                        2-12 m/min 2-12 m/min 2-12 m/min 2-12 m/min 

Viteza de rotație  3-16 rpm 3-16 rpm 3-16 rpm 3-16 rpm 

Viteza de rotație a axului 200-1150 rpm 200-1150 rpm 200-1150 rpm 200-1150 rpm 
Lungimea axului 300 mm 375 mm 500 mm 540 mm
Număr de arbori 4 8 4 8
Diametru max.  perii         350 mm 350 mm 350 mm 350 mm

Număr Quick Disc/QN           20/10 29/15 40/20 41/21

Număr Total Quick Disc/QN                80/40                                    232/120 160/80 328/168

Motor perii                                              2 x 1,5 kW 4 x 1,5 kW 2 x 2,2 kW 4 x 2,2 kW

Invertor frecvență 4 kW 7,5 kW 5,5 kW 11 kW

Motor carusel    0,75 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,5 kW

Motor de ridicare                                      0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW

Motor de alimentare                                1,1 kW 1,1 kW 1,5 kW 1,5 kW

Motor de alimentare cu vacuum           1,1 kW 1,5 kW 1,5 kW 2,2 kW

Turbina de vacuum                                  7,5 kW 11 kW 11 kW 2 x 7,5 kW

Conducta de extracție a prafului          4 x 140 mm 4 x 170 mm 4 x 170 mm 6 x 170 mm 

Extracție aer 5600 m³/h 6800 m³/h 6800 m³/h 9000 m³/h  
Volum mașină                                           6 m³                                      8,1 m³ 7,8 m³ 12 m³

Greutate netă                                           1100 Kg 1800 Kg 1500 Kg 2100 Kg 

Dimensiuni (L x l x H)       2040x1600x2000 2410x2020x2050 2480x1980x2100 2630x2240x2050

CARACTERISTICI                                                                                         AVANTAJE

APLICAȚII

• Mașină puternică cu capacitate mare de producție
• Șlefuire în toate direcțiile
• Acțiune de șlefuire, de asemenea, în partea centrală 
a alinierii periei, datorită decalării capetelor de viteze
• Reducerea timpilor de reglare a mașinii datorită 
inversării direcției de rotație a periei și a utilizării a 
două granule diferite de abraziv (rotație în sensul 
acelor de ceasornic și în sens invers acelor de 
ceasornic) pentru finisare fină și șlefuire a sigiliului.

• Baza dulapurilor
• Panouri și uși ridicate
• Rafturi
• Elemente MDF vopsite

• 4/8 fusuri rotative dreapta-stânga
• Reglare electronică gradată a vitezei periei și 
caruselului
• Reglarea electrică a înălțimilor de lucru
• Trei tipuri diferite de centuri, de aspirare, centură 
standard și lățime reglabilă.
• Pompa de vacuum fără zgomot - nu este nevoie de 
amortizor

• Uși laminate și panouri
 • Obiecte cerate
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Datorită tehnologiei Quickwood, cu combinația adecvată a două mașini de periat, este posibilă șlefuirea celor două 
suprafețe ale oricărei piese care necesită un finisaj de calitate. Puteți avea o mașină PRO pentru a face partea 
superioară a ușilor, unde va șlefui chiar și profile adânci.
În conformitate cu mașina PRO puteți avea un CD2 pentru șlefuirea 
părților din spate a ușilor, deoarece diferența de nivel va fi în mod normal foarte mică.Cel mai interesant lucru este 
că piesa nu trebuie să fie mutată pentru ca cele două procese să aibă loc, dar odată ce este pusă pe banda de 
alimentare, va ieși la capătul liniei perfect șlefuită și gata pentru utilizare sau pentru acoperire finală .

Obținut cu ajutorul unei mașini rotative mod. PRO și două perii orizontale înclinate oscilante, un sistem care 
permite cea mai bună uniune între periile de adâncime QN + QD și periile de suprafață Quick-Flex.

Toate mașinile PRO pot fi echipate cu diverse accesorii, 
cum ar fi:
• Perii verticale la intrarea sau ieșirea mașinii;
• Ghidaje reglabile manual pe centurile standard sau 
aspiratoare;
• Perii orizontale la ieșirea mașinii, completate cu 
capotă de ridicare și praf;
• Invertor electronic în loc de mecanic (unde nu este )

Carousel cu perii pentru apăsare                             PRO carousel                                                                      PRO  mașina verticală

MODEL QUICKWOOD PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            QUICKWOOD SISTEM DE FINISARE

LA CERERE

FINISAREA ȘI ȘLEFUIREA SUPRAFEȚELOR ȘI A UȘILOR ÎN LINIE (PRO+UD2)

PERIEREA PE LINIE PENTRU FINISARE PROFESIONALĂ

Modelul PRO este rezultatul unei îmbunătățiri 
suplimentare a tehnologiei mașinii rotative Quickwood. 
Această mașină evidențiază capacitățile sale excelente 
de periere și viteza de producție, mai ales dacă este 
pusă în concordanță cu mașinile automate de șlefuit. 
Dezvoltare și inovație. De mulți ani încoace, QuickWood 
a dezvoltat, produs și distribuit mașini inovatoare 
pentru finisare, șlefuire și multe alte soluții.
În fiecare zi, birourile QuickWood din Germania, SUA, 
Marea Britanie, Rusia și Italia răspund cerințelor 
clienților, ceea ce duce la acest tip de dezvoltare. În 
consecință, am răspuns la multe solicitări și am ajuns 
rapid la o poziție de lider pe piață.
Tehnologia dezvoltată de QuickWood ajută clientul și 
mai mult la realizarea performanțele sale exclusiv în 
domeniul finisării suprafețelor modelate.

Discurile de finisare QuickWood QD și  QN sunt 
brevetate și garantează finisarea și șlefuirea atentă a 
suprafețelor. Acest tip de finisare îndepărtează de pe 
suprafață toate tipurile de fibre microscopice.
Într-adevăr, în finisarea tradițională, adică cu mașinile 
de șlefuit cu centură, fibrele sunt tăiate și, în 
consecință, se creează micro fibre acolo unde fibrele 
lemnoase se aranjează preferențial; acest lucru este 
valabil mai ales atunci când trebuie să șlefuiți de-a 
lungul. De îndată ce fibra intră în contact cu elemente 
umede, cum ar fi lacurile impregnante și grundurile, 
datorită tensiunii superficiale, peria se ridică
Dacă toate fibrele nu sunt îndepărtate înainte de 
aplicarea materialului de etanșare și a materialului de 
umplutură, va fi necesară o șlefuire intermediară 
foarte atentă și cu forță de muncă intensă, cu 
pierderea consecutivă a timpului și calității prețioase, 
precum și a contactului prelungit cu mediile cu praf. 
Sistemul de finisare QuickWood este diferit de alte 
sisteme de finisare și șlefuire, deoarece este capabil să 
îndepărteze fibrele. În același timp, sistemul de 
finisare QUICKWOOD este atât de flexibil încât atinge 
puncte pe care alte sisteme normale nu le reușesc.

• Sistem electronic de vacuum Vactronic ”care 
concentrează aerul doar pe piesă în timp ce avansează 
pe centură;
• Afișaj digital pe înălțimea pensulei cu zero resetabil;
• Soluții personalizate la cererea clientului (cum ar fi 
suflante, deionizatori etc.).


