DIECI
WIELOLINA
DO GRUBYCH I
CIEŃKICH PŁYT

WYDAJNOŚĆ

DIECI / 700
DOSKONAŁA STABILNOŚĆ
Wielką zaletą QTEQ BIDESE DIECI / 700 jest jej duża stabilność.
Ponadto poręczna i szybka wymiana drutów diamentowych.

OBWÓD DRUTU DIAMENTOWEGO
Z TRÓJKĄTNA RAMĄ
Zaprojektowana ze zoptymalizowanym układem trójkątnych pętli
drutów diamentowych, wielolina QTEQ BIDESE DIECI / 700
minimalizuje naprężenia na linach diamentowych osiągając wcześniej
nieosiągalną wydajność lin diamentowych!

KOŁA ORAZ ROLKI PROWADZĄCE
Dobrze dobrane koła pasowe w wielolinie QTEQ BIDESE DIECI / 700
przedłużają żywotność i wydajność cięcia lin diamentowych.
Wysoka precyzja cięcia jest gwarantowana przez rolki prowadzące.

PNEUMATYCZNY SYSTEM NAPINANIA
Innowacyjny pneumatyczny system napinania QTEQ BIDESE DIECI / 700
oferuje również inne dodatkowe ważne zalety:
- Napinanie pneumatyczne zapewnia optymalny nacisk liny diamentowej
na kamień, eliminując typowe problemy związane z owalnym zużyciem,
odchyleniem cięcia i pęknięciem drutów diamentowych.
- Napinanie pneumatyczne zmniejsza potrzebę konserwacji i pozytywnie
wpływa na środowisko ze względu na brak wykorzystania oleju.

DANE TECHNICZNE

DIECI / 700

DIECI / 700 Wielolina wymiary (LxWxH):
Szerokość obszaru cięcia drutu diamentowego:
Średnica koła zamachowego silnika:
Średnica napędzanych kół pasowych:
Średnica koła pasowego:
Średnica koła pasowego prowadnicy drutu:
Prędkość obrotu drutu:
Postęp cięcia lin diamentowych:
Szybkość wynurzania grupy drutów:
Dostępny obszar cięcia:
Moc silnika obrotowego lin diamentowych:
Sterowanie silnikiem postępu cięcia i podnoszenia drutów:
Średnica zainstalowanych drutów diamentowych:
Liczba lin diamentowych do cięcia płyt o grubości 20 mm:
Pneumatyczne napięcie drutu diamentowego:
Wymagania ilości wody:
Zapotrzebowanie powietrza:
Możliwe grubości cięcia płyt:
Zasilanie elektryczne:
Waga:
Długość liny diamentowej:
Zainstalowana energia elektryczna:
Transport:

L: 9.100 x W: 1.940 x H: 6.600 mm
700 mm
ø 1.000 mm
ø 1.000 mm
ø 700 mm
ø 500 mm
0-35 m/sec.
0-300 cm/h
33 cm/min.
4.000 mm (L) x 2.230 mm (H)
55 KW
5,5 KW
7,3 mm
10
0-300 kg
120 liters/min.
80 liters/min (minimum 6 bar)
20/300 mm
400V-50Hz
18 Ton.
18.670 mm
65 KW
n. 1 open top 40 feet
1938

SZYBKA I CAŁKOWICIE BEZPIECZNA INSTALACJA
LIN DIAMENTOWYCH

2550
2200

Całkowicie bezpieczny dostęp do wszystkich obszarów wieloliny QTEQ
BIDESE DIECI / 700 w celu wymiany lin, jest możliwy ze względu na
schody które zawierają odpowiednia ochronę, dzięki czemu spełniają
najwyższe standardy bezpieczeństwa.
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Multi-wire QTEQ DIECI / 700 nadaje się do ciecia płyt o grubości od 2
cm do 30 cm.
Ustawienie odległości jest łatwe i szybkie a wielką zaletą jest
optymalizacja odległości w zależności od średnicy drutu, w celu
eliminowania strat w kamieniu.
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USTAWIANIA GRUBOŚCI PŁYT

9094,2

ROZWIĄZANIA
DLA TWOJEGO BIZNESU.
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