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ЗА ВСИЧКИ ВАШИ НУЖДИ ОТ РЯЗАНЕ!
Лентови триони | Циркулярни (Дискови) триони | Лентови режещи машини
Циркулярни режещи машини | Охладителни течности за Рязане

2 скорости
AC инвертор
Фиксирана маса

Мах диам .
Min диам .

2 скорости
AC инвертор
Фиксирана маса

2 скорости
AC инвертор
Фиксирана маса

Мах правоъг.
Мах работна височина

Min правоъг.

Мах ширина до колоната

Лента

Размери на лентата

Скорост на рязане

Диапазон на скоростта Min

Мощност

Диапазон на скоростта Max

Ниво на поставяне

Работна маса
Наклон на масата

Размери

Смазване за лентата

Височина на масата
Тегло

Мощност
Размери
Тегло

SA
Серията DoALL SA е линия машини предназначени за
операции на рязане с общо предназначение в ръчен
(полуавтоматичеn) режим .За леснота при употреба тези
машини вече са оборудвани стандартно с управление на
налягането при завихряне *, работно осветление и кутия
с инструменти.

Вертикални контурни лентоотрезни машини
Инверторно задвижване (с изключение на C-4033SA, C-5650SA)
Детектор за движение на ходовата част и прекъсвач за спиране
на лентата
Хидравлично опъване на лентата
Бързо приближаване на главата при натискане на бутон
Карбидни вложки с ролкови лагери
Ръчна настройка на дължината с хидравлична ролка за
повдигане
Променлив контрол на налягането при завихряне *
Автоматичен конвейер за отвеждане на стружки
Моторно задвижване на четката за снемане на стружки
Маркуч за промиване за почистване на машината
Работно осветление
Набор от инструменти в кутия за инструменти
Един ролков конвейер
Регулируема настройка на височината на работа
(с изключение на C-8056SA C-1080SA C-1713SA)
(с изключение на C-8056SA)

Най-гъвкавата металообработваща машина на
разположение!
Вертикални контурни лентоотрезни машини за рязане
на алуминий, месинг,мед, меки стомани, твърди
инструментални стомани, неръждаеми стомани
и ламарина, както и пластмаси и влакнести материали.
Освен това те се предлагат с голямо разнообразие на
приспособления, които позволяват контурно рязане,
дисково рязане и др.

Един набор от високоскоростни, зареждащи се
направляващи блокове за ленти от 3 до 13 мм
Един комплект стоманени направляващи вложки за
ленти 6, 10 и 13 mm
Индикатор за скоростта на лентата
Сменяема поставка за стружките
Индикатор за напрежение на лентата
Уред за издухване на стружки(изисква се сгъстен въздух)
Пост повдигащ ръчното колело
Променлива скорост на AC задвижването (управление
на скоростта, мек старт и динамични спирачни функции)
Блокираща лентите вратичка
Трансмисия с двоен диапазон

капацитет при кръгло
капацитет при правоъг.

Т=дебелина на сряза
t=дебелина

Диск

Скорост на въртене на диска
Мотор
Мотор на хидравличната помпа
Система за захранване на диска

Серво мотор

Система за подаване на материала

Серво мотор

Моторно задвижване на четката за почистване
на лентата -активно почиства стружките от
лентата .Това удължава живота на зъбите и
подобрява ефективността на сряза .

Захранваща маса(размери)
Еднократно

Директно впръскване на маслото - за
подобряване смазването на лентата и
машинните части

Филтър за маслени пари с голям капацитет,
подобравя работната среда .

Многократно
Размери
Тегло

Халогенно работно осветление

Тъчскрийн и контрол панел за лесна работа .
Информация за грешки и проблеми и
решаването им се показва на екрана и данните
се записват за бъдеща справка .

Автоматичен конвейер за отвеждане на стружкиотвежда стружките на около 1м височина и ги спуска
в контейнер на клиента

Карбидни водачи за повишаване на
стабилността по време на рязане и живота на
диска .

Автоматична захранваща и плъзгаща се
работна маса с ролки .

Мотор на диска

Оптичен сензор за повишена надежност

Почистваща дюза за удължаване живота на
диска .

Електромагнитна спирачка

Разделена вратичка на TC-155NC за по-лесен
достъп до различни части на машината ,за да
се повиши контрола на подръжката

Външна охладителна система за подобряване
на контрола на температурата и надежността

Акценти
Повишена производителност
Повишена прецизност
Превъзходен завършек
Лесна за използване

Циркулярни машини - серия TC

Серията TC е предназначена за високи скорости на
производство с ниски разходи за собствениците .
Машините са подходящи за материали от инженерни
стомани, от цветни метали до неръждаеми стомани,
използвайки карбидни зъби на DOALL дискове . С
ергономичен дизайн и изключително лесен за
използване интерфейс, машините са готови за
производство на момента .

Стандартно оборудване
Лесна за управление от контролер със сензорен екран
Хидравлична скоба, хоризонтална и вертикална
Плаващо устройство на трансфер
Автоматична маса за зареждане
Детектор за изчерпано на количеството на материала
Система за смазване с маслена струя с въздушна компресия *
Филтър за маслена струя
Електромагнитна прахова спирачка
Хидравличен сортировъчен улей
Захранена четка за снемане на стружки
Инверторно задвижване
Автоматичен конвейер за отвеждане на стружки
Набор от инструменти в кутия за инструменти
Работно осветление
* Машините изискват сгъстен въздух

Макс при 0°
Макс при 0°
Макс при 0°
Макс при 45°Д
Макс при 45°Д
Макс при 45°Д
Макс при 60°Д
Макс при 60°Д
Макс при 60°Д
Макс при 45°Л
Макс при 45°Л
Макс при 45°Л

Лента
Скорост на рязане
Мощност
Опъване на лентата

Пружинно задвижващо Пружинно задвижващо Пружинно задвижващо Пружинно задвижващо Пружинно задвижващо
ръчно колело
ръчно колело
ръчно колело
ръчно колело
ръчно колело

Контрол на подаването

Гравитационен контрол,
ръчно издърпване,
пружинно балансирана
глава

Стяги

Ръчно

Безкрайно променлива ,
хидравличен контрол ,
пружинно балансирана
глава

Безкрайно променлива ,
хидравличен контрол ,
пружинно балансирана
глава

Безкрайно променлива ,
хидравличен контрол ,
пружинно балансирана
глава

Ръчно,хидравлично

Ръчно,хидравлично

Ръчно,хидравлично

Безкрайно променлива ,
хидравличен контрол ,
пружинно балансирана
глава

Макс при 0°
Макс при 0°
Макс при 0°
Макс при 0°
Макс при 45°Д
Макс при 45°Д
Макс при 45°Д
Макс при 60°Д
Макс при 60°Д
Макс при 60°Д
Макс при 45°Л
Макс при 45°Л
Макс при 45°Л
Макс при 60°Л
Макс при 60°Л
Макс при 60°Л

Лента
Скорост на рязане
Мощност
Опъване на лентата

Хидравлично

Трасе на материала

Контрол на подаването

Размери

*Не и в автоматичен **Изисква допълнително оборудване

*Не и в автоматичен **Изисква допълнително оборудване

Макс при 0°

Стяги

Пружинно задвижващо
ръчно
Безкрайно променлива ,
хидравличен контрол ,
пружинно балансирана
глава

Хидравлично

Пружинно задвижващо
ръчно

Пружинно задвижващо
ръчно

Безкрайно променлива ,
хидравличен контрол ,
пружинно балансирана
глава

Безкрайно променлива ,
хидравличен контрол

Хидравлично

Хидравлично

Хидравлично
Безкрайно променлива ,
хидравличен контрол

Хидравлично

Трасе на материала

Тегло

Размери
Тегло

Обща употреба - серия 280 и 320
Серията DoALL 280 и 320 са предназначени за
обща употреба. Тези машини са способни да
режат под ъгли до 45° ляво и дясно
60° *. Основата на машината се върти заеднос режещата глава,
осигурявайки възможно най-добрата подкрепа на работата.
Четка за лентата и карбидни водачи за лентите
са част от стандартното оборудване. Автоматичната
машина може да бъде програмирана за желаното количество
срязове на парчета със специфична дължина.
* Не и за NC-моделите

Обща употреба - серия 500 и 750

Стандартно оборудване
Контрол на сряза *

Задвижвана четка за острието

Инверторно задвижване **

Предпазител на лентата(за безопасност)

Направление на острието,
твърдосплавни вложки за точни

Прекъсвач за спиране на лентата
Инструкции и ръководство

Серията DoALL 500 и 750 серия лентоотрезни
машини са предназначени за използване в средни и
големи предприятия. Машините са завършени
и способни да режат под ъгъл до 60° ляво и дясно*

срязове

(не в автоматичен режим). Инверторно задвижвана

Хидравлично управление на
главата

лента и скоросттана рязане ви позволява да режете

Не за DS - 280 М: ръчно управление
не за DS - 280 М: две скорости на мотора

широк диапазон отматериали. Материалът е
захванат с хидравличен зъб.Четка за лентата и карбидни
водачи за лентите са част от стандартното оборудване.

Стандартно оборудване
Контрол на сряза
Инверторно задвижване
Направление на острието,
твърдосплавни вложки за точни
срязове
Хидравлично управление на
главата
Не за S-500NC

Задвижвана четка за острието
Предпазител на лентата(за безопасност)
Течен охладител
Цифрово отчитане на ъгъла на рязане
Прекъсвач за спиране на лентата
Инструкции и ръководство

