
RO
800•1300
Mașină de periat cu tehnologie rotativă, cu un 
cadru din oțel puternic pentru lucru continu și
uz industrial. Mărimea și prețul avantajos îl fac 
cel mai bine vândut din gama QuickWood.

Pentru șlefuire și periere perfectă.

CARACTERISTICI AVANTAJE

• Eliminarea 100% a fibrelor de șlefuire
• Reduceți considerabil șlefuirea sigilatorului
• Netezirea colțurilor și un efect de finisare bun
• Eficiență ridicată datorită celor 4 arbori de șlefuire 
rotativi din stânga și din dreapta

• Lemn: Șlefuire a mobilierului de bucătărie, ușilor și panourilor în general                  
• Metal: debavurare După tăiere cu laser, geamuri de suprafață

APLICAȚII

• Rotirea celor 4 perii
• Ridicarea și căderea electrică a capului de lucru
• Reglarea vitezei: perii, carusel, covor
Mașinile RO sunt disponibile cu trei sisteme diferite de 
alimentare:
• Standard, cu transportor cu față la adâncime sau 
transportor cu vacuum
• Benzi transportoare reglabile și gard lateral lățime 
reglabilă electric
• Carcasa pompei de vacuum din corpul mașinii

SPECIFICAȚII TEHNICE RO                                  800 1/T 1300 1/T 

Lățime de lucru                                                     880 mm 1300 mm 

Lungime de lucru                                                  infinity infinity

Înălțime max de lucru      100 mm 100 mm 

Viteza perii                                                             380-1200 rpm 380-1200 rpm 

Viteza carusel       3-16 rpm 3-16 rpm 

Viteza de alimentare a pieselor    2-12 rpm 2-12 rpm 

Lungime Perii                                                        290 mm                                                                      500 mm 

Număr de QN+QD disc     25/12 42/21

Număr total de QN+QD disc    100/48 168/84

Motor Perii    2,2 kW 3 kW          

Motor carusel      0,55 kW 0,75 kW   

Motor transportor                                                0,55 kW 0,75 kW

Dimensiuni de bază                                             1650 x 1200 2250 x 1715     

Înălțime                                                                   1850 mm 2050 mm

Greutate netă                                                        800 Kg 1400 Kg



Structura mașinilor RO, proiectată special pentru funcția de 
periere, este realizată din secțiuni de oțel sudate, tratate 
termic, acoperite cu pulbere.
Capetele de perii cu 4 axe sunt angrenaje elicoidale uscate 
de înaltă rezistență „Glyson” pentru a permite utilizarea 
unor perii grele precum QN Steel. Pompele volumetrice 
mari de vacuum sunt adăpostite în baza mașinii și sunt 
relativ silențioase.
Aerul în circulație este îndepărtat din pompă prin 
conductele din pereții mașinii care duc în sus.
Îndepărtarea prafului se face și prin conductele din capul 
mașinii, ducând în sus, unde vor fi apoi conectate cu 
furtunurile la conducta principală de extracție.
Toate mașinile RO pot fi echipate, la cerere, cu diverse 
accesorii, cum ar fi:
•  Perii verticale în ieșire sau în mașina de intrare pentru 
periajul marginilor lungi;
• Ghidaje de reglare manuală;
• Perii orizontale reglabile și capotă de aspirație, tip fix 
sau oscilant;
• angrenaje electronice mai degrabă decât 
electromecanice;
• role de deplasare și role de serviciu                •
„Vactronic”, sistem inteligent de vacuum care 
concentrează depresiunea doar pe piese pe măsură ce 
avansează pe transportorul de covor;
• Afișaj digital în înălțime cu pensule cu zero resetabile;
• Soluții personalizate la cererea clientului.

QuickWood a fabricat o gamă de mașini de periat cu 4 
perii rotative contrare RO 800/1 și RO 1300/1 pentru a 
oferi o finisare eficientă și 100% simetrică.
Fiecare margine, profil sau suprafață va fi șlefuită 
uniform, ceea ce oferă lui QuickWood un mare avantaj 
față de concurenții săi.
În simularea pe computer a fotografiilor 1 și 2, puteți 
vedea efectele periajului cu un singur cap 1) și a 
capetelor rotative 2). Acest lucru se datorează nu 
numai sistemului rotativ cu 4 axe în sens invers acelor 
de ceasornic, ci și sistemului QUICK Disc-QN și 
sistemul de discuri care vă oferă rezultate extraordinar 
de revoluționare. De fapt, la fiecare cursă a periei, 
QUICK Disc-QN nu va atinge doar câțiva milimetri de 
suprafața de contact a periei (la fel de mult ca 
adâncimea lamelei).
În schimb, QUICK Disc-QN se va deplasa în prima 
jumătate de tur

RO carusel cu perie Quick Flex  RO carusel cu perie QN+QD

1 Traditional 
Head

2 QuickWood 
counter rotation

Traditional 
rotation

4 QuickWood 
rotation

Control cu PLC

UN NOU TRATAMENT REVOLUȚIONAR AL SUPRAFEȚELOR ȘI AL FINALIZĂRII SUPRAFEȚELOR NOUĂ SIMPLITATE TEHNOLOGICĂ ȘI EFICIENȚĂ EXTREMĂ

Finisarea suprafețelor și șlefuirea a fost revoluționată 
de QuickWood, prin utilizarea de unelte și mașini 
specializate, echipate cu un sistem unic de periere și 
șlefuire QuickWoods. Șlefuirea manuală este lentă și 
repetitivă, unelte și mașini QuickWood

O GAMĂ NOUĂ DE MAȘINI AUTOMATICE PENTRU ȘLEFUIRE ȘI SIGILARE
axial în dreapta, de 60 mm. Și în a doua jumătate a 
turului de 60 mm. La stânga.
Această mișcare axială va fi repetată cu viteze reglabile 
de până la 1200 rpm.
Fibrele libere și de la suprafață nu vor rezista acestei 
abraziuni constante și persistente din dreapta și din 
stânga și vor fi îndepărtate. QUICK Disc-QN va avea 
același efect pozitiv atunci când va trebui să îndoaie 
marginile. De fapt, în loc să se limiteze la trecerea pe 
margine în conformitate cu o traiectorie dreaptă, 
QUICK Disc va efectua o mișcare oscilatorie pe 
margine într-un model uniform.
Pentru a realiza acest lucru, gama de mașini automate 
RO 800 / 1- RO 1300/1 este echipată cu cel puțin 4 
parametri de lucru modificabili de operator în funcție 
de alegerea dvs. și în funcție de cerințele produsului.

poate îmbunătăți producția de 10 ori. Inima sistemului 
este abrazivul, iar Quickwood a dezvoltat numeroase 
capete, de la lustruirea luciului ridicat, rustic la 
șlefuirea fină.

Modele RO cu un singur cap care provin din mai multe modele cu cap dublu RO care repetă toate 
performanțele în ceea ce privește calitatea finisării, dar cu viteze de producție mai mici. Acestea sunt 
echipate cu aceleași caracteristici: Contrarotarea celor 4 perii, ridicare electrică a capului, alimentare cu 
vacuum, transportor cu bandă îngustă reglabilă electric sau transportor cu bandă standard, perie, carusel, 
reglarea vitezei covorului, echipate cu toate accesoriile disponibile pentru capul dublu RO.


