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Descrição 

 

 Dimensões de transporte (LxPxH) 5700x1700x1900mm  Peso 1400 kg 

 Potência nominal 7 Kw 

 Tensão 380 V trifásico + neutro 

 Frequência 50 / 60Hz 

 Pressão do ar 7 bar 

 Potência do motor de lâmina 2,2 kW 

 Faixa de ângulo de corte de 45 ° interno a 45 ° externo  

 Ajuste de ângulos intermediários gerenciado por controle 

 Diâmetro da lâmina de serra 500 mm (também versão 600 mm) 

 Rotação da lâmina N ° 2800 rpm 

 Comprimento mínimo de corte 280 mm / 13,38 pol.  

Comprimento máximo de corte 4010 mm / 157,48 pol.  



 

 

 Sistema de medição do eixo X Banda magnética Velocidade máxi ma 35m / min Precisão 0,15 mm  

 Rotação da cabeça pneumática.  

 Pinças: 2 horizontais + 2 verticais  

 Transportador de rolos de suporte de perfil N ° 1 l ado da cabeça móvel Bocal de pulverização  

 N °1 do sistema de lubrificação da lâmina  

 Capacidade do tanque de lubrificante 1 + 1 litro  

 Sistema de transporte de cavacos 

 Placa transportadora de cavacos 

 

 

 SEGURANÇA DA MÁQUINA 
 

 Proteção total da unidade de corte  

 Operada pneumaticamente 

 Controle de tela touchscreen de 22" INDUSTRIAL PC Porta USB N ° 1 no painel de controle  

Umidade 75% Cores padrão RAL 7015 Faixa de temperatura operacional de 10 a 35 ° C . 

 

KALIPSO 
 

 Carro-chefe em sua categoria, é uma máquina prática que ori enta passo a passo o operador,  

graças a um painel de controle intuitivo e fácil de usar que garante um processo de trabalho  

preciso e seguro. O software gerencia automaticamente todos os métodos de trabalho, como  

cortes mínimos, cortes excessivos ou corte em V. O que não pode ser alcançado manualmente,  

 KALIPSO pode fazê-lo com precisão. Ângulos internos e externos de 45 graus a 135 graus,  

posições intermediárias manuais, velocidade de reposicionamento acima de 40 metros por  

minuto, operação segura de dupla pressão, controle anticolisão e suporte intermediário como  

padrão. No KALIPSO é possíve l importar todo tipo de software. 
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