
TUD
300•600•900•1300•1500•1800
Mașină automată concepută pentru periajul 
fețelor superioare și inferioare ale piesei de 
prelucrat.

SPECIFICAȚII TEHNICE TUD4                                                         600 900 1300

Înălțime max.                                                                                    100 100 100

Lățime max.                                                                                       600 mm 900 mm 1300 mm

Viteza curea                                                                                       2-12 m/min 2-12 m/min 2-12 m/min

Viteza Ax         200-1200 200-1200 200-1200

Lungime Ax             600 900 1300

Diametru max al perie 200-300 mm 200-300 mm 200-300 mm

Număr de QN + QD                                                                         54+108 78+156 110+220              
Motor  principal pentru perii                                                        4x1,5 kW 4x1,84 kW 4x2,2 kW

Motor pentru Structurare     4x2,2 kW 4x3 kW 4x4 kW

Motor pentru reglarea Înălțimii                                                 2x0,37 kW 2x0,37 kW 2x0,37 kW

Motor standard transportor                                                        0,55 kW 0,75 kW 1,1 kW

Conducta de colectare a prafului                                              4x140 ø mm 4x170 ø mm 4x170 ø mm

Capacitate de exhaustare                                                             2500 m³/h 6000 m³/h 6000 m³/h

Greutate netă                                                                                   1200 Kg 1400 Kg 1600 Kg

Dimensiuni 1700x1500x1850 mm 1800x2000x1950 mm 1800x2300x1950 mm

Modelul TUD4 este o șlefuitoare de sus / de jos. Are 
viteză variabilă electronică pe toate cele 4 tamburi de 
șlefuit, 200-1200 RPM cu afișaj digital și viteză variabilă 
pe curea 2-10 m / min. Înălțimea este reglabilă electric, 
cu indicator digital pentru partea superioară și indica-
tor mecanic pentru tamburile de șlefuit de jos.
Cureaua de alimentare este împărțită în 2 părți care 
permit șlefuirea

CARACTERISTICI                                                                                         AVANTAJE

• Perierea simultană a feței superioare și inferioare a 
piesei de prelucrat
• Conținerea spațiilor
• Executarea rapidă a procesului de șlefuire sau periere

• Alimentarea pieselor cu covor standard sau curele 
înguste de alimentare cu viteză reglabilă continuu prin 
invertor
• Control electronic al vitezei periilor
• Reglare electrică a înălțimii de lucru
• Potrivit pentru montarea periilor pentru șlefuire
• Gata pentru motoare îmbunătățite pentru finisaj rus-
tic cu Tynex și / sau oțel
• Posibilitatea de a monta perii pentru lustruit și 
acoperire cu ceara sau ulei
• Schimbarea rapidă a periilor datorită cuplajului spe-
cial de eliberare rapidă de pe blocul motor

APLICAȚII

• Tratamentul suprafețelor plane sau ușor formate de 
panouri, ferestre și uși.                                                       
• Perierea cadrelor de ferestre preasamblate cu 
ajutorul altor sisteme Quickwood opționale

tamburi să urce și să șlefuiască partea din spate, cu 2 
role acționate în mijloc.
Ușile de alimentare / ieșire se pot deschide, precum și 
ușile din dreapta și din stânga care sunt articulate.
La toate mașinile din seria TUD, este ușor să schimbați 
periile care sunt proiectate cu un atașament special în 
stea pentru eliberare „rapidă”.


