
PRO Power
900•1400
Mașină automată pentru lustruirea panourilor 
plate prin distribuirea pastei abrazive cu mopuri 
de bumbac, pentru a elimina impuritățile sau 
imperfecțiunile de pe suprafața lăcuită.

 SPECIFICAȚII TEHNICE PRO POWER                                     900 1400

Înălțimea masei de lucru                                                          880 mm 900 mm

Înălțimea maximă de lucru a pieselor                                   100 mm 100 mm

Lățimea maximă utilă de lucru                                               900 mm 1350 mm

Lungime perii                                                                             350 mm 540 mm

Cantitate de axuri                                                                      4 8

Putere motoare pt perii                                                           2 x 3 kW 4 x 4 kW

Invertor perii                                                                              7,5 kW                                       2 x 11 kW

Putere motor carusel                                                               1,5 kW 2 ,2 kW

Putere motor de alimentare                                                   1,5 kW 2,2 kW

Putere pompa de vacuum                                                       5,5 Kw 11 Kw

Necesitate extragere                                                                5600 m³/h 11.000 m³/h

Conducte de extracție dia                                                       4 x 170 mm 8 x 170 mm

Dimensiuni 2100 x 1950 x h 2100 mm 3620 x 2400 x h 2550 mm 

Greutate                                                                                      2300 Kg 5100 Kg

Procesul de lustruire are loc prin distribuirea pastei 
abrazive cu mopuri de bumbac, pentru a elimina 
impuritățile sau imperfecțiunile de pe suprafața 
lăcuită. O atenție deosebită este acordată curățării 
covorului cu o perie automată și un sistem de măturat.

CARACTERISTICI                                                                                      AVANTAJE 

• Uniformitatea lustruirii pe întreaga suprafață a 
panoului
• Capacitate mare de producție (între 1 și 2 m² / min) 
ca mașină continuă
• Consum redus de pastă abrazivă, deoarece 
aplicarea acesteia este controlată de PLC și
distribuite direct pe pensulă și nu pe
suprafața piesei de prelucrat
• Reducere considerabilă a muncii manuale, folosită 
la lustruire

• Carusel rotativ echipat cu 4 sau 8 perii de bumbac de 400 mm 
diametru
• Unitate centrală de control cu   PLC pentru monitorizarea și 
programarea presiunii de lucru, viteza caruselului, viteza periei și 
viteza de avans
• Panou de control și ecran tactil color de 12 ”
• Banda transportoare de vacuum cu comandă electronică
• Tensiunea pneumatică și centrarea benzii transportoare
• Cerere suplimentară opțională a sistemului de curățare a benzii 
transportoare
• Distribuirea automată a pastei abrazive pentru lustruirea cu luciu 
• Controlul tuturor motoarelor prin invertor pentru controlul vitezei
• Posibilitatea de utilizare a unei perii orizontale de 1400 mm lățime 
poziționată la intrare sau ieșire.

APLICAȚII

• Lustruirea panourilor cu luciu ridicat
• Panouri asamblate rustic atunci când mașina este 
echipată cu perii rustice

PRO POWER 900 este cea mai mică versiune cu un 
covor de 900 mm, împreună cu aparatul de pensule 
oscilant QRC7 / 900, recreează o linie profesională de 
lustruire concepută pentru producții de nișă mici.


