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PROFIL FIRMY

HISTORIA.

Firma Q-TEQ powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie
Michele Bidese, założyciela w 1987 roku włoskiej Spółki BIDESE
IMPIANTI S.r.l. z siedzibą w Fara Vincentino.
Spółka powstała w latach osiemdziesiątych XX wieku. Dzięki pasji i
wytrwałości założycieli, szybko osiągnęła rynkowy sukces w sektorze
maszyn do cięcia kamienia liną diamentową.
Marka BIDESE IMPIANTI S.r.l. w krótkim czasie stała się
rozpoznawalna i doceniana przez Klientów ze względu na wysoką
jakość maszyn, wydajność i niskie koszty eksploatacji.
Zapotrzebowanie rynkowe na maszyny do cięcia liną diamentową
BIDESE IMPIANTI S.r.l na globalną ekspansję
i pod koniec 2011 roku sprzedawała maszyny i narzędzie (linę
diamentową) w ponad 60 krajach na całym świecie.
BIDESE IMPIANTI S.r.l. było światowym pionierem w produkcji
maszyn wielolinowych.
W 2012 roku po udoskonaleniu technologii cięcia maszynami
wielolinowymi, właściciele Firmy Bidese zdecydowali się na sprz
edaż
Firmy BIDESE IMPIANTI S.r.l., zachowując wieloletnie doświadczenie
konstrukcyjne i rozeznanie rynkowe.
Dziś w roku 2017 w oparciu o innowacyjne technologie w nowej
Q-TEQ zespół techników pod kierownictwem Michele Bidese
rozpoczął produkcję maszyn wielolinowych.
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FIRMA Q-TEQ

O FIRMIE.

Q-TEQ: to młoda firma zbudowana w oparciu o wieloletnie
doświadczenie Michele Bidese, prezesa i głównego
akcjonariusza.
Q-TEQ: jest Spółką innowacyjną, poszukująca najlepszych
technologii w zakresie cięcia wieloliną diamentową. Spółka
dynamicznie wchodzi na rynek maszyn wielolinowych
gwarantując postęp w branży przez nowe, rewolucyjne
rozwiązania technologiczne.
Wysoko wyspecjalizowany, młody zespół Q-TEQ projektuje
i konstruuje nowoczesne rozwiązania, zapewniające
konkurencyjność i sukces rynkowy.
Q-TEQ z dumą i radością przedstawia gamę wielolinowych
maszyn PREMIA.

PRZEDSTAWICIELE FIRMY: MICHELE, MARCO I STEFANO BIDESE

OSIĄGI

TECHNICZNE.
REDUKCJA ENERGOCHŁONNOŚCI

Nowa koncepcja maszyn wielolinowych PREMIA pozwala na znaczne
ograniczenie kosztów eksploatacji, głównie zredukowany pobór
energii – średnio 20-25% mniej niż w maszynach tradycyjnych.

REDUKCJA MATERIAŁÓW
EKSPLOATACYJNYCH

Maszyna PREMIA zawierają części zamienne i materiały
eksploatacyjne (np. wykładziny kół) zaprojektowane i zrealizowane w
Q-TEQ – co zapewnia wysoką jakość i niższe koszty dla Klienta.

JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I PODZESPOŁÓW
Q-TEQ zwraca szczególną uwagę na kontrolę jakości wszystkich
materiałów, podzespołów i części sprawdzając je w 100% przed
montażem końcowym. Projektowanie w oparciu o metody cyfrowe
pozwala na koordynację wszystkich etapów budowy maszyny.

WYSOKA WYDAJNOŚC I JAKOŚĆ CIĘCIA
Wieloliny PREMIA zapewniają wysoką precyzję cięcia. Innowacyjne
systemy cięcia liną zapewniają też optymalna powierzchnię płyt i
zmniejszenie kosztów polerowania i dalszej obróbki.

ZMIENNA GRUBOŚĆ CIĘCIA
Wieloliny PREMIA zapewniają łatwe i szybkie ustawianie grubości
ciętych płyt w zakresie 2-10 cm i więcej.

W porównaniu do istniejących na rynku konstrukcji maszyny PREMIA
zapewniają znaczne oszczędności zużywanej energii, kosztów
utrzymania, kosztów siły roboczej, kosztów przeglądów.
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AKTUALNE MODELE

NOWEJ SERII WIELOLIN PREMIA.
Wieloliny z serii PREMIA są zbudowane z elementów modularnych.
Elementy te są dobierane w zależności od wymagań technicznych Klienta
i wymaganej wydajności
Maszyny PREMIA mogą być przystosowane do różnych średnich liny
diamentowej występujących na rynku, umożliwia to konstrukcję maszyny
na indywidualne zamówienie Klienta.
Różne modele maszyn PREMIA (18-36-54-72 liny/2 cm) są zbudowane
z powtarzalnych elementów mechanicznych. Konstrukcja mechaniczna
oparta na 2 lub 4 kolumnach zapewnia wysoką sztywność i stabilność.
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Wyjątkowo stabilna konstrukcja zaprojektowana na CZTERECH KOLUMNACH
PODTRZYMUJĄCYCH umożliwia wyprodukowanie na życzenie maszyny
wielodrutowej PREMIA zaopatrzonej w ponad 72 druty.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

WIELOLIN PREMIA .

Obieg liny opiera się na trójkącie, którego koła (wierzchołki) pozwalają na
minimalizację zmęczenia i zużycia liny diamentowej. Duża średnica kół do cięcia
liną diamentową dowolnej średnicy minimalizuje naprężenia lin diamentowych,
pozwala również osiągnąć wysoką wydajność - m2 ucięte na mb liny.
Koła główne mają średnicę 1500 mm, górne koła napinaczy mają średnicę 1000
mm, bębny prowadzące mają średnicę 800 mm. Pozwalają na optymalną
pracę liny diamentowej (m2/m), precyzję cięcia (dokładność i gładkość) i
wydajność cięcia ( produkcja m2/godz.)
Struktura mechaniczna oparta na 4 kolumnach nośnych zaprojektowana
została dla maszyn PREMIA używających do cięcia powyżej 36 lin diamentowych.
Specjalny system zaprojektowany przez Q-TEQ pozwala na szybką i łatwą
wymianę lin diamentowych w pakiecie.
Naciąg pneumatyczny zapewnia dokładne naprężenie lin wg zadanej wartości,
wartość ta pozostaje stała w trakcie cięcia.
Naciąg pneumatyczny znacznie upraszcza konserwację całego systemu i
wpływa pozytywnie na środowisko (brak oleju).
Automatyczne ustawianie opadu cięcia jest zapewnione przez dokładne
czujniki odczytujące strzałkę ugięcia liny w czasie cięcia. Szafa sterująca z
ekranem dotykowym zapewnia sterowanie całej maszyny.
System automatycznej regulacji opadu zapewnia optymalną pracę narzędzia
w materiale, minimalizuje zużycie liny, owalizację perełek i awaryjne zerwania
liny.
Dostęp do wszystkich części maszyny m.in. dla wymiany lin jest całkowicie
zabezpieczony zgodnie z najostrzejszymi wymaganiami BHP.
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Q-TEQ Sp. z o.o.
Jasionka 954
36-002 Jasionka (Poland)

NIP: 5170365602

Tel. +48 17 77 962 75

www.q-teq.eu

COPYRIGHT Q-TEQ 2018

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie są wiążące, Q-TEQ zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedzenia, nikt nie może wnieść sprzeciwu lub jakiegokolwiek roszczenia.

