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Dane techniczne Castor500 / Technical Data Castor500
Średnica piły tarczowej / Saw blade diameter 500 mm
Moc silnika / Main motor power 6 kW
Napięcie robocze / Operating voltage 400 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa piły / Saw speed 3200 obr/min / rpm
Maksymalna prędkość popychacza / Maximum speed of the pusher 120 m/min
Standardowe opcje maksymalnej długości materiału wsadowego / Maximum length of the material 3800 mm / 6250 mm / 7600 mm
Minimalna długość materiału wsadowego / Minimum length of the material 500 mm
Ciśnienie spręz ̇onego powietrza / Compressed air pressure 6 atm
Wysokość stołu roboczego / Height to table surface 900 mm
Ciśnienie sprężonego powietrza / Compressed air pressure 0,6 MPa
Średnice przyłącza odciągu / Extraction ports diameter 2 x Ø 125 mm 1 x Ø 80 mm
Zapotrzebowanie powietrza odciągowego / Air compressed request 35 m3/h
Pochylenie stołu / Tilting the table -30°
System pełnej optymalizacji / Full optimization system opcja / option
System cięcia z czytnikiem kredki / Cutting system with crayon reader opcja / option
Masa pilarki / Weight 1500 kg

Pilarka poprzeczna
Circular cross - cut sawCastor500



Pilarka poprzeczna
Circular cross - cut sawCastor450 DMDK-50C

Dane techniczne DMDK-50C CLASSIC / Technical Data DMDK-50C CLASSIC
Średnica piły tarczowej / Saw blade diameter Ø 500 mm
Max.wysokość piłowania / Max. sawing height 160 mm
Max.szerokość piłowania / Max. sawing width 585 mm
Moc silnika / Motor power 6 kW
Prędkość obrotowa wrzeciona / Spindle rotation speed 3000 obr./min / rpm
Średnica końcówki wrzeciona / Spindle tip diameter Ø 30 mm
Częstotliwość cykli roboczych (regulacja bezstopniowa) / Frequency of operating cycles (stepless
regulation) 0 – 15 cykli/min / cycles/min

Średnica przyłączeniowa króćca ssawnego górnego / Extraction outlet diameter – top cover Ø 125 mm
Średnica przyłączeniowa króćca ssawnego dolnego / Extraction outlet diameter – bottom Ø 125 mm
Nominalne ciśnienie sprężonego powietrza / Nominal pressure of compressed air 0,6 MPa
Zapotrzebowanie sprężonego powietrza / Air compressed request 30 m3/h
Zapotrzebowanie powietrza w górnym układzie odpylania / Air request (top extraction system) 1300 m3/h
Zapotrzebowanie powietrza w dolnym układzie odpylania / Air request (bottom extraction system) 1300 m3/h
Wysokość powierzchni stołu / Height to table surface 894 mm
Masa obrabiarki / Weight 700 kg
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Dane techniczne Castor450 / Technical Data Castor450
Średnica piły tarczowej / Saw blade diameter 450 mm
Moc silnika / Motor power 7,5 kW
Prędkość obrotowa piły / Saw speed 3200 obr/min / rpm
Maksymalna prędkość popychacza / Maximum pusher speed 120 m/min
Standardowe opcje maksymalnej długości materiału wsadowego / Standard options for maximum
length of the material 3800 mm

Minimalna długość materiału wsadowego / Minimum length of the material 500 mm
Ciśnienie spręz ̇onego powietrza / Compressed air pressure 6 atm
Wysokość stołu roboczego / Height to table surface 900 mm
Ciśnienie sprężonego powietrza / Compressed air pressure 0,6 MPa
Średnice przyłącza odciągu / Extraction ports diameter 2 x Ø 125 mm 1 x Ø 80 mm
Zapotrzebowanie powietrza osłony górnej / Air requested (top extraction system) 35 m3/h
Prędkość powietrza w króćcach ssawnych / Suction air speed 30 m/s
Zapotrzebowanie powietrza / Air demand 1300 m3/h
System optyczny / Optical system opcja / option

Pilarka poprzeczna
Circular cross - cut saw



Pilarka poprzeczna
Circular cross - cut saw

Pilarka formatowa
Panel sawDMBG-35 CLASSICDMDK-35

Dane techniczne DMGB-35 CLASSIC / Technical Data DMGB-35 CLASSIC
Średnica piły głównej / Main saw blade diameter Ø 300 mm
Maksymalna wysokość piłowania / Maximum sawing height 75 mm
Maksymalna szerokość piłowania / Maximum sawing width 2500 mm
Minimalna szerokość piłowania /Minimum sawing width 220 mm
Maksymalna długość piłowania / Maximum sawing length 2500 mm
Moc silnika głównego / Main motor power 2 x 4 kW
Prędkość obrotowa wrzeciona głównego / Main spindle rotation speed 3500, 4500, 6000 obr./min / rpm
Średnica końcówki wrzeciona głównego / Main spindle tip diameter Ø 30 mm
Średnica piły tarczowej wrzecionka podcinającego / Scoring unit saw blade diameter Ø 120 – 130 mm
Moc silnika wrzecionka podcinającego / Scoring unit motor power 2 x 0,75 kW
Prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego / Scoring unit rotation speed 8300 obr./min / rpm
Średnica końcówki wrzecionka podcinającego / Scoring unit spindle tip diameter Ø 20 mm
Moc silnika posuwu suportu / Motor power of carriage feed 0,37 kW
Średnica przyłączeniowa króćca ssawnego górnego / Extraction outlet diameter – top cover 2 x Ø 60 mm
Średnica przyłączeniowa króćca ssawnego dolnego / Extraction outlet diameter – bottom 2 x Ø 125 mm
Zapotrzebowanie powietrza (w układzie odpylania górnym) / Air request top extraction system 2 x 360 m3/h
Zapotrzebowanie powietrza (w układzie odpylania dolnym) / Air request bottom extraction system 2 x 900 m3/h
Masa obrabiarki / Weight 1100 kg

Dane techniczne DMDK-35 CLASSIC / Technical Data DMDK-35 CLASSIC
Średnica piły tarczowej / Saw blade diameter Ø 350 mm
Max.wysokość piłowania / Max. sawing height 70 mm
Max.szerokość piłowania / Max. sawing width 150 mm
Moc silnika / Motor power 3 kW
Prędkość obrotowa wrzeciona / Spindle rotation speed 4500 obr./min / rpm
Średnica końcówki wrzeciona / Spindle tip diameter Ø 30 mm
Max.skok piły / Max. saw blade stroke 100 mm
Częstotliwość cykli roboczych (regulacja bezstopniowa) / Frequency of operating cycles (stepless regulation) 0 – 28 cykli/min / cycles/min
Średnica przyłączeniowa króćca ssawnego / Extraction outlet diameter Ø 125 mm
Nominalne ciśnienie sprężonego powietrza / Nominal pressure of compressed air 0,6 MPa
Zapotrzebowanie sprężonego powietrza / Air compressed request 6 m3/h
Zapotrzebowanie powietrza odciągowego (w układzie odpylania) / Air request (extraction system) 1300 m3/h
Wysokość do powierzchni stołu / Height to table surface 850 mm
Masa obrabiarki / Weight 160 kg
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