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Máquina de corte monocabeça ascendente para corte de grandes seções,
concebida para as execuções de cortes a 90°. Elemento distintivo do produto é a
ótima qualidade da seção cortada juntamente à repetibilidade e à precisão. O
avançamento da lâmina de corte é realizado em modo pneumático.
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O bloqueio da peça é realizado
através da utilização de grupos de
morsas horizontais e verticais,
caracterizados por extrema rapidez
de posicionamento.
La robustez da estrutura mecânica
utilizada, garante a extrema rigidez
do bloqueio da peça sobre os
planos de usinagem.

A máquina de corte está equipada
com lâmina de corte de wídia de
650 mm. de diâmetro, montada
num sistema de avançamento
pneumático, o qual garante a
rigidez do sistema e, ao mesmo
tempo, a potência necessária para
a usinagem de perfis com seções
consideráveis.

Para permitir a máxima utilização
da ampla capacidade de corte, que
garante a usinagem de perfis de
grandes dimensões, a área de
corte é caracterizada por uma
robusta estrutura, capaz de garantir
a máxima rigidez. Isto quer no que
se refere ao plano horizontal quer
ao esquadro vertical.

O painel de comando permite a
utilização da máquina em modo
simples e intuitivo.
O controle da gestão da máquina
é completado por sistema de
regulação da pressão das morsas
e pela possibilidade de regular a
velocidade de saída da lâmina de
corte.

Diagrama de corte

LÂMINA DE CORTE
De wídia (mm)

650

Canalizador de cavacos por lâmina de corte
AVANÇAMENTO DA LÂMINA DE CORTE
Hidropneumático
PROTEÇÃO DA ÁREA DE CORTE
Integral com comando manual
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
A óleo com difusão mínima
MORSAS
Morsas verticais pneumáticas com redutor de pressão equipado com manômetro
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Morsas horizontais pneumáticas com redutor de pressão equipado com manômetro

2

Morsa horizontal adicional
MOTOR
Trifásico autofrenante - tiempo de intervención 10 seg. (kW)
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