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        Tloušťkovací frézka ROBLAND - D 510/630  CE
Ceny v Kč bez DPH, franko Klášterec nad Ohří, platné od 1.1.2005

      Řada tloušťkovacích frézek pro široké využití ve stolařské výrobě.  Základ stroje tvoří 
svařenec plechů o síle 8 a 4 mm. Stroj je vybaven všemi dostupnými bezpečnostními prvky, jako jsou  
záchyty zpětného vrhu, stop tlačítka. Stůl s "manšestrovým  povrchem" je posazen na 4 tyčích  
silného průměru a jeho zdvih je zajištěn trapézovými šrouby na které je přenášen pohyb od převodovky  
zdvojeným řetězem. Pohyb stolu motorický a je ovládán tlačítky.   
Otáčení hlavního motoru přenášejí na hoblovací hřídel 3 klínové řemeny. Hoblovací 
hřídel, jakož i podávací a  přítlačné válce jsou uloženy ve zdvojených ložiscích. Rychlost podávacího   
válce je regulována  frekvenčním měničem (pouze u typ D 630).

Technická data:
Pracovní šířka mm 510 630
Maximální tloušťka materiálu mm 250 300
Příkon hlavního motoru kW 5,5 5,5
Příkon motoru zdvihu stolu kW 0,75 0,75
Příkon motoru podávacího válce kW 0,75 0,75
Průměr nožové hřídele mm 120 120
Počet nožů ks 4 4
Otáčky nožové hřídele ot/min. 6000 5200
Maximální úběr mm 6 6
Průměr vstupního a výstupního přítlačného válce mm 65 65
Podávací rychlost m/min 5/8/10/16  5-22
Průměr odsávání mm 150 160
Rozměr protahovacího stolu mm 510x855 630x1160
Váha stroje kg 850 1050

Standardní výbava:
Digitální ukazatel polohy stolu 
Variabilní podávací rychlost 5 - 22 m/min (pouze D630)
Rychloposuv a jemné doladění polohy stolu
Magnetický osazovač hoblovacích nožů

              Cena  Kč
Ceník D 510 D 630
Základní stroj: 179.900,- 249.000,-

Příslušenství za příplatek:
Zesílený hlavní motor 7,5 kW 5.400,- 5.400,-
Zesílený hlavní motor 11 kW  - 19.900,-
dělený podávací válec  - 15.500,-
žiletková hoblovací hřídel WIGO 17.500,- 17.500,-
2 ks stolových válečků 7.200,- 7.200,-
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