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Tensão de alimentação 
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FICHA TÉCNICA | ref: RD 
Esta máquina destina-se exclusivamente à rectificação do corpo de rolhas de cortiça. A máquina possui
uma estrutura em construção soldada de chapa de aço o que lhe confere boa resistência mecânica e
está assente em apoios anti-vibratórios. Dispõe de dois sistemas de alimentação na mesma mó, um
sistema de rectificação da mó através de um diamante, sistema de aspiração de pó e um quadro de
comando eléctrico c/ possibilidade de ligação à rede informática.
 
 

400/230 V 50 Hz
 
Nível sonoro contínuo equivalente (Laeq)
 
76,6 dB(A)
 
Potência total absorvida

4,96 KW (5 motores)
 
Alimentação

Dupla vertical c/ silo p/ 18.100 rolhas (45x24)

Produção média
 
9.000 rolhas/hora (rebaixar)    /.    12.000 rolhas/hora (rectificar)

Velocidades

Variáveis (variador electrónico)

Dimensões das mós

Æ450mm c/ 250mm de altura
 

Velocidades das mós
 
34 m/s (máximo)
 

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. 

Desbaste

4 mm (máximo aconselhável)

Sistema de detecção de rolhas (contagem)



Captação do Pó

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 

Peso  

720 Kg

1 ano 

Captação do pó

2 saídas c/ Æ50   /    2 saídas c/ Æ100

Quadro de comando e controlo c/ possibilidade de ligação à rede informática

Dimensões das rolhas

Diâmetros:  20 mínimo / 26 máximo
 

Outros sob pedido

Comprimentos: 25 mínimo / 54 máximo
 

Opção

Aspirador 

Rectificador das mós

Protecções metálicas

Bloco das mós

Rolos da moega
 
Acessórios

Boquilha Æ25 / 29
 

Tubo alimentador Æ29 / 35
 

Pá Æ29 / 38

Outras medidas sob pedido


