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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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Esta máquina destina-se exclusivamente ao corte de cortiça natural em lâminas (palmilhas). A máquina
possui uma estrutura em construção soldada de tubo de aço que lhe confere uma boa resistência
mecânica, e está assente em apoios anti-vibratórios. Dispõe de uma mesa onde se posiciona o material
a cortar, nessa mesa está fixa uma paralela feita de um material deslizante para uma maior
funcionalidade na passagem da cortiça, essa paralela tem um suporte graduado com uma escala de
curso 0 a 40mm. A alimentação é efectuada manualmente, existe um arrastador devidamente
protegido para facilitar a passagem da cortiça pela faca sem que haja intervenção da mão humana. A
máquina tem incorporada uma faca circular de Æ500x6mm  que se encontra bem protegida, na parte
superior existe um amolador para dar o fio (retirar a rebarba) enquanto trabalha. Dispõe também de
um quadro de comando e potência.
 

400/230 V 50 Hz

Potência total absorvida

2,94 KW (2 motores)

Alimentação

Manual 

Velocidade das facas

590 r.p.m.

Dimensão das facas

Æ500x6mm

Sistema de afiamento mecânico

Amolador c/ mó Æ80

Quadro de comando e potência

Estrutura e mesa em aço (construção soldada)

Produção média

12 metros de tiras/minuto

Arrastador

5 Discos pastilhados Æ180 x 2,4 x Æ30 c/ 56 dentes



Forra da mesa

Substituível

Acessórios

1 Chave p/ faca

1 Chave p/ forra da mesa

Forra da paralela

Substituível

Forras da mesa

Forras das paralelas

Regulação da paralela

Escala milimétrica de 0 a 40mm

Medida de traços

Espessura: 0 a 40 mm

Largura: 55 e 70mm. Outras medidas sob pedido

Protecções metálicas

Todas as partes com movimento

Peso

265 Kg

Opção

Vazador das facas com motor

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. 

Garantia

1 Ano 


