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Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. 
Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes
características sem aviso prévio. 

Tensão de alimentação 
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FICHA TÉCNICA | ref: LMD 
Esta máquina destina-se exclusivamente ao corte de cortiça natural em lâminas (palmilhas). Está
equipada com 2 facas circulares, em que a primeira corta a “barriga” do traço e a segunda
automaticamente corta uma tira de cortiça “palmilha. A restante cortiça é expulsa pela máquina para
um eventual reaproveitamento. É caracterizada pela sua grande produtividade, precisão de corte e
fiabilidade. Máquina de fácil manuseamento pelo operador.
 

400/230 V 50 Hz

Potência total absorvida

7,5 KW (4 motores)

Alimentação

Manual 

Velocidade das facas

725 r.p.m.

Dimensão das facas

2 x Æ500x6

Alimentação de ar comprimido

6 bar

Quadro eléctrico de comando e controlo

Motores das facas

2 x 4 CV

Produção média

12 metros de tiras/minuto

Quadro eléctrico de Sistema de arrasto com corrente dupla especial e encosto pneumático
 e controlo



Captação do Pó

Sistema de afiamento mecânico

Amolador c/ mó Æ80

3 saídas independentes de material

1 saída lateral p/ “barrigas” a ±500 mm de altura

1 saída lateral p/ tira “palmilha” a ±600 mm de altura

Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. 
Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes
características sem aviso prévio. 

1 saída frontal p/ cortiça eventualmente reaproveitada a ±1000 mm de altura

Quadro eléctrico de comando e controlo

Æ180 exterior - Æ30 furo - 2,4 espessura do dente - 56 dentes pastilhados

Forras da mesa

Forras das paralelas

Forras das paralelas

Forras das paralelas

Regulação das paralelas

Escala milimétrica

Medida de traços

Espessura: 0 a 40 mm

Largura: 55 e 70mm. Outras medidas sob pedido

Lubrificação central para as facas e paralelas por meio de bomba manual

Pedra de afiamento

Manual

Protecções metálicas

Todas as partes com movimento

Opção

Vazador das facas com motor



Acessórios

chave p/ a flange da faca

chave p/ as forras da mesa

chave sextavada de 3 mm

chave sextavada de 5 mm

chave sextavada de 6 mm

Chave de bocas 35 e 46

Chave do sistema de segurança

Opção

Vazador das facas com motor

Atravancamento

Comprimento: 2.050 mm

Largura: 1.100 mm

Altura: 1.780 mm

Peso

600 Kg

Garantia

1 ano

Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. 
Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes
características sem aviso prévio. 


