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Quatromat – Bubnová cirkulárka

AUTOMATICKÁ PILA

Video:

VYSOKÁ EFEKTIVITA !

www.greenmech.cz

Dle normy EN 1870-6
» Tempo : 60 řezů/min
» Pohodlí: Velice snadné nastavení délky
řezu od 25 do 50 cm nebo od 20 do 40
cm
» Bezpečnost : K nožům není přímý přístup

5m sekční pás,
nastavitelné napnutí,
skládá se hydraulicky

Bezpečnostní mříž

Buben se čtyřmi komorami,
vybaven ochranou před
odlétajícími předměty

Ochranný rám
bubnu

Snadné nastavení délky
od 25 do 50 cm, nebo od
20 do 40 cm.
Nezávislý hydraulický
systém
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Kolejnice pro
vysokozdvižný vozík
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Kotouč je plně chráněn, ale v
případě potřeby snadno dostupný

Podpůrný system drží
dřevo během řezání

Snadné nastavení délky od 25
do 50 cm, nebo od 20 do 40
cm.

Evropský patent č. EP2705937

Bezpečnostní certifikace GS

Třídílný buben

(Německý bezpečnostní test)

Vnitřní část se skládá ze tří sekcí,
které vedou dřevo bubnem.

Evropská
bezpečnostní
norma
EN 1870-6

Pomocný stolek

Nastavení směru pásu usnadňuje
odvod dřeva na místo určení.
Natočení je ovládáno pomocí páky
umístěné přímo na ovládacím
panelu.
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Automatická pila Quatromat - SAT4-700

Cirkulárka Quatromat umožňuje snadné a
rychlé řezání kulatého nebo naštípaného
dřeva.
- Yield : until 12 steres/hr
- Velice snadné nastavení délky řezu

od 25 do 50 cm nebo od 20 do 40 cm
- Hydraulicky ovládaný pás o rozměrech 5 m x 35 cm
- Bezpečnostní mříž
- Nastavitelná rychlost bubnu a pásu
- Speciální kotouč, průměr 700 mm, tloušťka 6 mm
- Bezpečnost : K nožům není přímý přístup
- Pomocný stolek
- Omezovač kroutícího momentu
- Belt driven
Pracovní pozice
Vložte naštípané, nebo kulaté dřevo do otáčejících se
komor. Nařezané dříví vypadne na teleskopický
pás a bude odvedeno.

SAT4-700
V transportní pozici

SAT 4-700
S osvětlovací
rampou

www.a-m-r.fr
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SAT 4-700 s nápravou. Z pily
se tak stane trailer, který utáhne
traktor již o výkonu 30 hp
.
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Automatická pila
Quatromat

SAT4-700P-TH

PTO - 790 kg

SAT4-700PETH

Kombinace PTO + Elektromotor 400 V 9.2 kW - 840 kg

SAT4-700P-THO

PTO, otočný pás - 890 kg

SAT4-700PE-THO

Kombinace PTO + Elektromotoru - 940 kg

SAT4-700P-ST

PTO, bez pásu

SAT4-700PE-ST

Kombinace PTO + Elektromotor. 400 V 9.2 kW, bez pásu

Transformační sada z pevného na otočný pás (pouze sériová čísla 1021 a vyšší)
Počet komor
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Maximální délka dřeva (m)

until 1

Maximální Ø klády / štípaného dřeva (cm)

16 / 24

Maximální množství řezů / min
Řezná délka (cm)

60

25, 33, 50 + mezipozice nebo od 20 do 40 + mezipozice (na vyžádání)

Čerpadlo
Ostří Ø 700 mm

14 l; 540 t/min
6.0/4.5 Ø30 mm
5/3

Délka pásu (m) / Maximální výška pásu (m)
Tříbodový závěs
Transportní rozměry (Výška x Délka x Šířka, cm)

Kat. I a II
245 x 210 x 160

Náprava s osvětlovací rampou (280 kg)

V případě že
objednáváte
nápravu
dodatečně, sdělte,
prosíme, sériové
číslo Vaší pily

TCT kotouč Ø700 mm x 6.0/4.5 Ø30 mm z=42
Osvětlovací rampa (Ref. RAM00100)
Tachometr a počítadlo moto-hodin (Ref. CPT HOR SAT)
PTO hřídel, typ 3 (Ref. CAR01)
230 V zásuvka pro výfuk pilin (Ref. PROL SAT)
Transformační sada z PTO na kombinaci PTO + Elektromotoru (Ref. TRA SAT P-PE)
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