
QL
Mașină de periat automată cu alimentare 
continuă pentru finisarea și șlefuirea profilelor.

SPECIFICAȚII TEHNICE  MODEL QL  QL 2 QL 3 QL 4 

Dimensiunile spațiului de lucru:

Înălțime max.                                                                100 mm 100 mm 100 mm 

Lățime max.                                                                  300 mm 300 mm 300 mm 

Lungime min.                                                                380 mm 380 mm 380 mm 

Lungime max.                                                               Infinity Infinity Infinity

Viteza de alimentare                                                 5-25 m/min 5-25 m/min 5-25 m/min

Viteza axului 200-1100 rpm 200-1100 rpm 200-1100 rpm 

Lungime ax orizontal                                                300 mm 300 mm 300 mm

Lungime ax vertical                                                   - 150 mm 150 mm

Număr ax (număr perii)                                             2 (4) 3 (6) 4 (8)

Număr total de QD/QN 94/47 116/58 136/68

Ax motor orizontal                                                    4 x 0,55 kW 4 x 0,55 kW 4 x 0,55 kW

Ax motor vertical                                                       - 2 x 0,37 kW 4 x 0,37 kW

Motor transportor                                                     0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW

Conducta colectare praf                                           2 x 90 mm 3 x 90 mm 4 x 90 mm 

Capacitate exhaustare                                             2500 m³/h 3000 m³/h 3500 m³/h 

Dimensiuni                                                             1400x1200x1950 mm 2200x1200x1950 mm 2200x1200x1950 mm 
Greutate netă 700 Kg 790 Kg 850 Kg

CARACTERISTICI                                                                                          AVANTAJE

• Fibrele libere sunt îndepărtate de pe suprafață
• Șlefuirea etanșantului este considerabil redusă 
sau complet evitată
• Schimbarea ușoară a sculelor abrazive din cauza 
schimbării rapide a axelor demontabile
• Posibilitatea de a edita designuri personalizate cu 
numărul de module la alegere
• Control PLC disponibil ca echipament suplimentar
• Sistem automat la cerere pentru sistemul 
transportor de retur al pieselor de lucru A

• Dispunerea periilor rotative la 360 ° în jurul profilului
• Cadru robust adecvat pentru absorbția oricărui efect 
indus de acțiunea de periere-șlefuire

• Viteza de rotație a periilor ajustabilă prin invertor

• Stabilitatea piesei garantată de role de presiune 
autoreglabile
• Viteză de avans de la 5 la 25 m / min adjuvant 
continuu stabil prin invertor

APLICAȚII

• Ferestre                   
• Rame
• Molduri Geam
• Plăci profilate

• Margini
• Bărci
• Forme Profilate
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MODEL QUICKWOOD QL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        VERSIUNE SPECIALĂ

Este o mașină rulantă automată continuă, cu role,
 potrivită pentru finisarea elementelor drepte
 precum stâlpii ușilor și ferestrelor, mărgele,
rame și profile în general.
Acțiunea de periere se bazează pe principiul SYSTEMULUI
 QUICKWOOD care constă în discuri modulare de șlefuire
cât și în alegerea granulației pânzelor abrazive, QuickDisc
QN-Tynex, toate modulele QuickFlex.
Mașina este alcătuită dintr-un număr standard de 4
seturi de module de periere fiecare cuprinzând două spații
pentru perii. Fiecare pereche de module este găzduită într-un 
loc modular astfel încât, la cerere, puteți comanda o mașină 
personalizată cu câte module doriți.
Cele 4 module (pentru un total de 8 perii) sunt poziționate
supra-sub-direcțional și lucrează pe toate cele 4 laturi ale 
unui profil.
Toate modulele pot fi înclinate cu ± 25 °.
Toate modulele au arbori din aluminiu cu profil hexagonal
pentru cea mai bună transmisie a puterii de rotație, 
echipată cu un sistem de schimbare rapidă a periilor.
Viteza de rotație a periilor este reglabilă continuu

cu ajutorul unui invertor de frecvență electric.Un set de role 
de presiune cu autoreglare are sarcina de a menține piesele 
de lucru la locul lor. Înălțimea lor de lucru este ajustată cu 
ușurință folosind o roată manuală. La cerere, reglarea 
automată a presiunii prin intermediul unui dispozitiv 
pneumatic controlat de fotocelule, reglarea automată a 
înălțimii și lățimii tuturor modulelor și programarea tuturor 
acestor funcții prin PLC și ecran tactil.
Viteza standard de alimentare este ajustată de la 5 la 25 m / 
min cu un motovariator mecanic. Dacă se dorește, se pot 
atinge viteze mai mari cu alte tipuri de elemente de netezire.
Respectul pentru mediu a pus lucrătorul în fața unor 
probleme dificile legate de utilizarea vopselelor cu apă. De 
fapt, suprafața lemnului devine foarte aspră și apar o 
mulțime de probleme
Foarte apreciat este sistemul de prespălare QUICKWOOD 
SYSTEM cu periaj final pe impregnare.
Modelele QUICKWOOD QL și QUICKWOOD MODUL 150 sunt 
completate aici ca soluție supremă și în linie pentru profilul 
impregnat cu apă.

Fotografia arată un dispozitiv de șlefuit cu 4 fețe

VERSIUNE SPECIALĂ
• Poziționare electrică

• Cititor automat al dimensiunii profilului 
• Reducerea interesului pentru piesele scurte de 

până la 280 mm 
• Module multiple, până la 32 de perii

• Modul QRC adăugat

CARACTERISTICI AVANTAJE

• Intervenție din toate părțile în același timp
• Finisaj excelent chiar și în profiluri la 90 °
• Productivitate înaltă
• Mediu de lucru complet protejat și aspirat

• 8 sau mai multe perii dispuse la 360 ° în raport cu 
piesele de prelucrat
• Înclinare reglabilă pentru treapta de profil
• Modul QRC pentru superfinisarea pieselor plane 
vizibile
• Automatizare pentru traducerea și returnarea 
pieselor de prelucrat


