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Formátovací pila PWF 320 TOS Svitavy

Stroj je určen na velmi přesné formátování a dělení plošných dílců . Umožňuje
řezání formátů, rozřezávání pod úhly 0 – 45°,dělení s šířkovým dorazem, krácení a
úhlové dělení s naklopeným pilovým kotoučem v rozsahu 0 - 45°, omítání řeziva a desek.
Základ stroje tvoří extrémně tuhý litinový stojan, pevný stolík z tvárné litiny a pohyblivý
vozík ze speciálního a vysokého hliníkového profilu , jehož tvar byl optimalizován k dosažení
maximální tuhosti, který je veden po kalených a broušených vedeních z vysoce jakostní oceli,
které zaručují vysokou a dlouhodobou přesnost řezu. Pilový agregát lze naklápět pod úhly 0 45 stup. Na pohyblivém vozíku je otočně připevněno úhlové doraz. pravítko, které umožňuje
rozřezávání dílců pod úhly 0 - 45 stup. Pro rozřezání velkoplošných dílců je stroj vybaven
otočně a teleskopicky výsuvným tuhým podpěrným rámem svařované konstrukce, který je
přestavitelný po bočním kruhovém vedení pojízdného vozíku. Nezbytné pro vysokou
opakovanou kvalitu řezu oboustranně laminovaného materiálu

Technické údaje PWF 320 :
max. průměr pilového kotouče
max. přesah pilového kotouče
přestavitelnost pilového kotouče
naklopení pilového kotouče
upínací průměr pil. kotouče
max. délka řezaného materiálu
max. délka pojezdu vozíku
výška stolu
rozměry litinového stolu
rozměry podpěrného rámu
výkon motoru pil. kotouče
otáčky vřetene
hmotnost stroje
předřez - výkon
- otáčky
- průměr hřídele
odsávání - spodní
- horní
min. rychlost odsávání

450 mm
145 mm
100 mm
0 - 45 st
30 mm
3200 mm
4000 mm
860 mm
1100 x 1300 mm
1180 x 700 mm
5,5 kW
3000,4000,5500 ot/min
cca. 1150 kg
0,6 kW
9000 ot/min
20 mm
průměr 120 mm
průměr 80 mm
25 m/sec

Cena stroje:
Základní provedení:
Stroj je dodáván v základním provedení s předřezávací jednotkou litinovým úhlovým,
dorazovým pravítkem, které umožňuje rozřezávání dílců pod úhly 0 - 45 stup. s ručním
naklápěním pilového kotouče, omítacím dorazem, přestavitelným pravítkem pro podélné
řezání, držadlem pojízdného vozíku a krytem pily. Dále je stroj vybaven otočně a teleskopicky
výsuvným rámem pro rozřezávání (formátování) velkoplošných dílců, který je přestavitelný
po bočním kruhovým vedení pojízdného vozíku. V základním provedení pily PWF 320 je
dodáváno délkové prodloužení pracovního stolu, zkracovací doraz, fixní dorazy pro 22,5° a
45°, podpěrný váleček, eloxovaný stůl a pravítko.
Dále je obsaženo v :
normálním příslušenství :
nářadí na obsluhu stroje
pilový kotouč pr. 100 a pr. 315 mm - GUHDO
pilový kotouč pr. 400 mm

1 sada
1 sada
1 ks

PWF 320 ………………………………………………………………….390 000,00 Kč
PWF 140 ………………………………………………………………… 340 000,00 Kč

Zvláštní příslušenství
oboustranné pokosové pravítko ……………………………………………….. 5 440,00 Kč
AL – přítlačný trámec s pneumatickým přítlakem …………………………... 26 500,00 Kč
přestavitelný doraz - náhradní doraz pro příčné řezání ………………………... 4 150,00 Kč
předřezávací pilový kotouč prům. 100 mm KS 068 501………………………...2 530,00 Kč
pilový kotouč prům. 400 mm …………………………………………………... 1 720,00 Kč
stůl šířkového prodl. 1250 mm KS 060 000……………………………………10 110,00 Kč
- prodloužení litin. stolu litinovým dílcem na možnost řezu šířky 1250 mm
stůl šířkového prodl. 1500 mm KS 061 000…………………………………… 13 150,00 Kč
- prodloužení litin. stolu litinovým dílcem na možnost řezu šířky 1500 mm
digitální elektronická indikace šířky 1000 mm KS 120 000…………………….28 990,00 Kč
digitální elektronická indikace šířky 1250 mm KS 121 000…………………….30 160,00 Kč
digitální elektronická indikace šířky 1500 mm KS 122 000…………………….30 320,00 Kč
elektrické naklápění pilového kotouče s dig.indikací KS 130 000………………60 060,00 Kč
digitální elektronická indikace přesahu pilového kotouče KS 140 000…………20 020,00 Kč
horní ovládací panel s ramenem 1000 mm KS 110 000………………………... 24 980,00 Kč
horní ovládací panel s ramenem 1250 mm KS 111 000…………………………25 580,00 Kč
horní ovládací panel s ramenem 1500 mm KS 112 000 ……………. ……….... 26 390,00 Kč
zápustná narážka KS 076 000……………………………………………………. 9 100,00 Kč
- je umístěna v podpěrném rámu, slouží pro řezání formátů do rozměru 1270 mm
počitadlo provozních hodin KS 062 000 v základu stroje
pravítko pily zesílené - eloxované KS 069 000 v základu stroje
Dodávání
Stroj je dodáván ve smontovaném stavu včetně příslušenství podle specifikace objednávky.
Záruka
Výrobce poskytuje na stroj záruku po dobu 12 měsíců od expedice stroje.
Cena
Ceny jsou v paritě EXW TOS Svitavy.Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty.Stroj je
pro přepravu umístěn na přepravních ližinách a zabalen ve smrštitelné folii.
Montáž stroje
Na zvláštní objednávku lze provést montáž stroje a proškolení obsluhy.
Dodací lhůta

4 týdny

Platnost nabídky
30 dnů
Bližší údaje o výrobku viz. prospekt.V případě rozdílu mezi technickými údaji uvedenými v
prospektu a nabídce platí údaje v této nabídce.
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