
CD/CDI
600•900•1300
Mașină automată cu perii orizontale. Potrivit 
pentru periaj și efect rustic al panourilor și 
profilelor de pe fața superioară a materialului.

În versiunea CDI utilizează controlul independent 
al înălțimii periei, pentru a permite utilizarea 
periilor din diferite materiale (oțel, Tynex, 
abraziv).

• Proiectare modulară a mașinii care permite aplicații 
de la 2 la 10 grupuri de lucru consecutive
• Capacitate mare de producție
• Ușor de folosit

•  Arbori rotativi cu viteză reglabilă continuu prin 
invertor
• Sistem de presiune a piesei cu role cauciucate, 
reglabil pe înălțime
• Avansarea piesei de prelucrat 
• Înclinarea și oscilarea periilor la cerere
• Sistem Quickwood pentru „schimbarea rapidă” a 
periilor
• Structura în profile de oțel sudate puternic pentru a 
evita vibrațiile

APLICAȚII

• Șlefuirea panourilor plate sau în formă ușoară
• Șlefuirea tijelor, profilelor și armăturilor ușilor și 
ferestrelor
• Tratarea obiectelor drepte cu profil în formă

Pardoseli rustice în general

SPECIFICAȚII TEHNICE                                     600                                           900                                   1300
Înălțime max.                                                       100 mm                                    100 mm                             100 mm
Lățime max.                                                         600 mm                                    900 mm                             1300 mm
Viteza curelei                                                       5 m/min                                    5 m/min                              5/2-10 m/min
Viteza ax                                                              200-1200                                 200-1200                            200-1200
Lungime ax                                                          600                                           900                                    1300
Diametru maxim al periilor                                   200-300 mm                             200-300 mm                      200-300 mm
Număr de QN+QD                                               24+48                                       38+76                                55+110
Motor principal al periilor                                      2 x 0,75 kW                              2 x 1,1 kW                         2 x 1,5 kW
Motor principal structurare                                   2 x 1,5 kW                                2 x 2,2 kW                         2 x 3 kW
Motor pentru înălțime reglabilă                            -                                                -                                         0,37 kW
Motor transportor standard                                  0,37 kw                                     0,55 kW                             0,75 kW
Pompa de vacuum                                               0,55 kW                                    0,75 kW                             1,1 kW
Motor vacuum transportor                                    4 kW                                         4 kW                                  5,5 kW
Diametru conducta de colectare praf                   2 x 140 mm                              2 x 140 mm                        2 x 170 mm
Capacitate de exhaustare                                    1000 m³/h                                1200 m³/h                           2500 m³/h
Greutate netă                                                       560 kg                                      650 kg                               800 kg
Dimensiuni                                                  1650 x 1700 x1850                  1900 x 1700 x 1850            2200 x 1900 x 1850

CARACTERISTICI                                                                 AVANTAJE


