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Cinque 500/5
DUŻA STABILNOŚĆ
Wielką zaletą QTEQ CINQUE jest duża stabilność, a jednocześnie łatwa
i szybka zmiana położenia linek diamentowych.

TRÓJKĄTNA RAMA CIĘCIA LINĄ
Zaprojektowany przy użyciu zoptymalizowanego systemu z trójkątnym
obwodem lin diamentowych, QTEQ CINQUE minmalizuje naprężenie
linek dimentowych, osiągając nigdy wcześniej nieosiągalną wydajność.

KOŁA GŁÓWNE I KOŁA PROWADZĄCE
Dzięki kołom o dużej średnicy QTEQ CINQUE
wydłuża żywotność liny a w konsekwencji wydajność cięcia z liny
(produkujca m²/h).
Wysoka precyzja cięcia gwarantowana jest kołami prowadzącymi.

PNEUMATYCZNY SYSTEM NAPINANIA
Inowacyjny QTEQ CINQUE pneumatyczny system napinania
linki oferuje również inne dodatkowe zalety:
- Napinanie pneumatyczne zapewnia optymalny docisk linki
diamentowej na kamieniu podczas cyklu cięcia i zapobiega typowym
problemom; zużyciu owalnym, tolerancji cięcia i uszkodzenia linek
diamentowych.
- Napinanie pneumatyczne zmniejsza radykalnie konieczność obsługi
maszyn, to także spełnia pozytywny wpływ na środowisko dzięki
absencji oleju.

SZYBKIE I CAŁKOWICIE
BEZPIECZNE USTAWIANIE LINEK
QTEQ CINQUE dzięki wielostopniowym schodom ma dostęp do
wszystkich części maszyny w celu wymiany lin diamentowych lub do
zmiany ustawień cięcia.
System ten jest szybki i całkowicie bezpieczny, z poszanowaniem
najbardziej rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa.

USTAWIANIE ZMIENNYCH GRUBOŚCI CIĘCIA
Napinanie pneumatyczne pozwala zawsze na optymalne ciśnienie
narzędzia diamentowego na materiałach do cięcia, unikając typowych
problemów związanych z nienormalnym zużyciem owalnym, odchyłkami
cięcia i zrywaniem lin diamentowych.

DANE TECHNICZNE

cinque 500/5

CINQUE 500 wielolina wymiary (LxWxH):
Szerokość pola cięcia:
Średnica koła napędzającego:
Średnicy koła prowadzącego górnego:
Średnica koła napinającego:
Średnica koła prowadzącego dolnego:
Prędkość obrotowa linki diamentowej:
Szybkość opadania linki diamentowej:
Szybkość podnoszenia linki diamentowej:
Dostępne pole cięcia:
Silnik główny:
Silnik wolnego opadu i szybkiego podnoszenia:
Średnica liny diamentowej:
Licza lin diamentowych zainstalowanych dla cięcia płyt 20 mm:
Pneumatyczny system napięcia lin:
Wymagania wody:
Zapotrzebowanie powietrza:
Grubości materiału:
Zasilanie elektryczne:
Waga:
Długość linki diamentowej:
Całkowita moc zainstalowana:
Transport:

L: 8.900 x W: 1.630 x H: 6.500 mm
520 mm
ø 1.000 mm
ø 1.000 mm
ø 700 mm
ø 350 mm
0-35 m/sek.
0-300 cm/h
33 cm/min.
4.000 mm (L) x 2.350 mm (H)
37 KW
4 KW
7,3 mm
5
0-300 kg
100 litri/min.
50 litri/min (6 bar)
20/250 mm
400V-50Hz
12 Ton.
18.670 mm
45 KW
open top 40 stóp szt.1

Rozwiązania
dla twojego biznesu.
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