ΠΡΙΟΝΟΚΟΡ∆ΕΛΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ARG400 PLUS S.A.F.
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
• Κατασκευαστής : PILOUS
• Προέλευση
: Τσεχία
• Τύπος
: ARG 400 PLUS S.A.F.
2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Με ισχυρό βραχίονα από γκρι χυτοσίδηρο που εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια κοπών και
µακροζωϊα της µηχανής και της πριονοκορδέλας.
• Πριονοκορδέλα στηριγµένη σε βαρέως τύπου οδηγούς µε ρουλεµάν και καρβιδιούχα
πλακίδια.
• Μεγάλο εύρος επιλογής γωνίας κοπής φάλτσων έως 60° µε στροφή του βραχίονα
δεξιά και µέχρι 45° αριστερά.
• Υδραυλική µέγγενη σύσφιξης τεµαχίου µε βαλβίδα που ρυθµίζει τη δύναµη
σύσφιξης (για την προστασία λεπτότοιχων σωλήνων κλπ).
• ∆ιάταξη µετατροπέα συχνότητας(inverter), για την αδιαβάθµητη µεταβολή της
ταχύτητας περιστροφής της πριονοκορδέλας από 20 m/min (ελάχιστο) έως 90 m/min
(µέγιστο).
• Έγχρωµη οθόνη αφής για το χειρισµό του µηχανήµατος.
• Ο πλήρης κύκλος κοπής επιτυγχάνεται µε υδραυλική κίνηση. Πιο συγκεκριµένα,
µετά το πέρας κοπής ο βραχίονας ανεβαίνει στην ανώτερη ρυθµιζόµενη θέση
και κατά την έναρξη κατεβαίνει µε ρυθµιζόµενη υδραυλική πίεση (δύναµη)
κοπής, που ελέγχεται από κουµπί µε βαλβίδα πάνω στον πίνακα ελέγχου.
• Όλα τα κοµβία χειρισµού και ελέγχου του πριονιού βρίσκονται πάνω σε
πίνακα στο εµπρόσθιο µέρος του µηχανήµατος.
• Πλήρης διάταξη ψύξης µε ηλεκτροκινητήρα, αντλία και δοχείο ανακύκλωσης ψυκτικού
υγρού.
• Ένδειξη τάνυσης κορδέλας, εξοπλισµένο µε οριακό προστασίας σε περίπτωση
σπασίµατος κορδέλας.
• Σύστηµα AG για την αυτόµατη υδραυλική ρύθµιση της ταχύτητας πρόωσης του
βραχίονα, ανάλογα µε την αντίσταση κοπής. ∆ιαφορετική ρύθµιση για µασίφ ή
µορφοσιδηρά υλικά.
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ικανότητες κοπής σε χλστ:
o Στρογγυλής διατοµής
o Τετραγώνου διατοµής
o Ορθ. Παρ/δου

90°°
400
300
450x250

• ∆ιαστάσεις Πριονόλαµας
• Ταχύτης περιστροφής πριονόλαµας
µεταβαλλόµενη
• Ισχύς Κινητήρος – Τάση
• ∆ιαστάσεις µηχανήµατος
• Βάρος µηχανήµατος

45°° δεξ
290
270
290x170

60°°δεξ
190
180
180x180

45°°αρ
290
250
300x170

:
4300 x 34 x 1,1χλστ
: 20-90
µέτρα/1’
συνεχώς
: 3,6 KW, 380 V
: 2370 x 1410 x 1580 χλστ
: 1350 κιλά

