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FICHA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE PROJECTO, CONCEPÇÃO E QUALIDADE

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. 

Esta máquina destina-se exclusivamente a ser utilizada para o corte de cortiça, nomeadamente o corte de
traços de cortiça.
Qualquer trabalho de outra natureza é proibida e da inteira responsabilidade do operador.
A máquina possui uma estrutura em tubo de ferro de alta resistência mecânica e está assente em apoios anti
vibratórios. Dispõe de um sistema de arrasto da cortiça o que lhe confere uma boa produção e uma segurança
para o operador. sistema de captação de resíduos para ligação à rede geral e um quadro de comando elétrico
com possibilidade de desencravamento.
 

Tensão de alimentação  

 3,6 KW (2 motores)
 

Potência total absorvida

74.8 dB(A)
 

Alimentação

400/230 V 50 Hz
 

 4 saídas c/ 100
 

Alimentação

 manual
 
Captação do pó/resíduos

Nível sonoro contínuo equivalente (LAEQ)

Velocidade das facas

Variável: Minima 40 r.p.m. / Máxima = 70 r.p.m.
 

furo = 40mm 
 

Quadro elétrico de comando e controlo

Facas

exterior 220mm 
 

espessura = 3mm c/ chanfre simples de 20mm
 
AtravancamentoAcessórios

 Chave de aperto das facas
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Atravancamento

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. 

Medidas das palhinhas

 Largura 104mm / 8 palmilhas

Peso

1000 Kg

 Outras medidas sob pedido (cada máquina 1 só medida)
 
 

Garantia 

1 ano 

Comprimentos: 27 mínimo / 54 máximo
 

Dimensões das rolhas

Diâmetros: 21 mínimo / 30 máximo - 19 mínimo (opção) - 24 máximo (opção)
 

Largura: 1.330 mm 
 

Atravancamento

Comprimento: 2.050 mm
 

Altura: 1.620 mm
 

AtravancamentoProteções metálicas

Todas as partes c/ movimento
 


