LINHA DE PRODUTOS

2020

As máquinas são fabricadas de acordo com as normas de segurança CE e vêm
acompanhadas da respetiva Declaração de Conformidade.
In compliance with the e.c. safety standards and complete with declaration of
conformity.

Linha de produtos IMET S.P.A.
De acordo com nossa política de melhoria contínua dos produtos, reservamonos o direito de alterar as suas características técnicas e especificações.
Alguns modelos são ilustrados com um ou mais acessórios.
In line with our policy of on-going product improvement, we reserve the right
to modify technical features and specificarions. Please note that some machines are shown with one or more accessories.

EMC
COMPANY
AUTHORISED TO USE
THE MARK

Em conformidade com as normas de compatibilidade eletromagnética.
In compliance with the norms of electromagnetic compatibility.

Associação Italiana de Fabricantes de Máquinas e Ferramentas.

Fabricamos serrotes de disco
e de fita desde 1968. Desde
então temos investido os nossos
recursos no desenvolvimento de
produtos capazes de satisfazer
as necessidades cada vez mais
exigentes dos nossos clientes,
em conformidade com os mais
rigorosos padrões de segurança.
Atualmente temos uma gama de
produtos abrangente valorizada
em todos os mercados pela
qualidade e versatilidade.
Todos os equipamentos estão em
conformidade com os padrões de
segurança CEE e compatibilidade
eletromagnética EMC.
Manufacturing sawing machines
has been our job since 1968. For
years we have been investing
our energies and resources in
realizing
products
to
satisfy
our
customers’
everchanging
and advanced requirements, in
compliance with the strictest
safety
standards.
Today
our
production range includes band
sawing machines, circular cold
saws, high speed circular saws
for aluminium, and is appreciated
worldwide for its versatility and
quality, as our tradition requires. In
compliance with CEE safety and
electro-magnetic
compatibility
norms (EMC).

COMPANY
AUTHORISED TO USE
THE MARK

Digitalize o QR CODE com o seu
smartphone ou tablet e navegue
no nosso novo website.
Framing the QR CODE with your
smartphone or your tablet and immediately browse our new web site.

Visite o nosso website,
encontrará
um
catálogo
atualizado
dos
nossos
produtos com um sistema
inovador de escolha de
modelos,
também
com
smartphone e tablet.
Come and visit our website,
you will find a very updated
catalog of our products
with an innovative system
of choice model, also with
smartphones and tablets.

www.imetsaws.com

Digitalize o QR CODE com o seu
smartphone ou tablet e navegue
no nosso novo website.
Framing the QR CODE with your
smartphone or your tablet and
browse our youtube channel.

Veja os nossos vídeos em
alta definição no canal do
YouTube.
Watch our HD videos on
youtube.

www.youtube.com/
IMETSAWS
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GBS 130 - GBS 171

MANUAL

serrote fita / BAND SAWS

GBS 185 - GBS 185 GH

MANUAL / AUTOCUT

serrote fita / BAND SAWS

GBS 218 - GBS 218 GH / GBS 240 GH

MANUAL / AUTOCUT

serrote fita / BAND SAWS

GBS 242 GH

MANUAL / AUTOCUT

serrote fita / BAND SAWS

BS 300/60 - BS 300/60 GH

MANUAL / AUTOCUT

serrote fita / BAND SAWS

BS 300 PLUS - BS 300 PLUS GH

MANUAL / AUTOCUT

serrote fita / BAND SAWS

BS 350 GH - BS 400 GH

AUTOCUT

serrote fita / BAND SAWS

BS 300/60 SHI

SEMIAUTOMÁTICO - SEMIAUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

BS 300 PLUS SHI

SEMIAUTOMÁTICO - SEMIAUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

BS 350 SHI

SEMIAUTOMÁTICO - SEMIAUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

BS 400 SHI

SEMIAUTOMÁTICO - SEMIAUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

VTF 500 SHI-E

SEMIAUTOMÁTICO - SEMIAUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

KS 450 FT

SEMIAUTOMÁTICO - SEMIAUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

KS 450 / KS 620

SEMIAUTOMÁTICO - SEMIAUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

KS 502 - KS 652

SEMIAUTOMÁTICO - SEMIAUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

CUBO 300 E flat

AUTOMÁTICO - AUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

CUBO 300 NC / CUBO 300 NC flat

AUTOMÁTICO CNC - NC AUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

BS 350/60 AFI-E

AUTOMÁTICO - AUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

BS 350/60 AFI-NC

AUTOMÁTICO CNC - NC AUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

BS 400/60 AFI-NC

AUTOMÁTICO CNC - NC AUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

IDEAL / PERFECT / RECORD

MANUAL

SERROTE DISCO / COLD SAWS

SIRIO 315 / SIRIO 315 SH

MANUAL E SEMIAUTOMÁTICO - MANUAL AND SEMIAUTOMATIC

SERROTE DISCO / COLD SAWS

SIRIO 370 / SIRIO 370 SH-E

MANUAL E SEMIAUTOMÁTICO - MANUAL AND SEMIAUTOMATIC

SERROTE DISCO / COLD SAWS

SIRIO 370 AF-E

AUTOMÁTICO - AUTOMATIC

SERROTE DISCO / COLD SAWS

SIRIO 370 AF-NC

AUTOMÁTICO CNC - NC AUTOMATIC

SERROTE DISCO / COLD SAWS

VELOX 350 - para alumínio / for aluminium

MANUAL - MANUAL

SERROTE DISCO / COLD SAWS

VELOX 350 SHE - para alumínio / for aluminium

SEMIAUTOMÁTICO - SEMIAUTOMATIC

SERROTE DISCO / COLD SAWS

VELOX 350 AF-E - para alumínio / for aluminium

AUTOMÁTICO - AUTOMATIC

SERROTE DISCO / COLD SAWS

VELOX 350 AF-NC / AFE-NC para alumínio

AUTOMÁTICO CNC - NC AUTOMATIC

SERROTE DISCO / COLD SAWS

ALIMENTADOR / BAR LOADER SLB6000

PARA/FOR SIRIO 370 AF-NC AND VELOX 350 AF-NC

ACESSÓRIOS - OPTIONALS

ALIMENTADOR / PUSHER SYSTEM

PARA/FOR BS 300-350-400 SHI, SIRIO 370 SHE, VELOX 350 SHE

ACESSÓRIOS - OPTIONALS

H 601

SEMIAUTOMÁTICO - SEMIAUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

H 700 - 800 - 1200

SEMIAUTOMÁTICO - SEMIAUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

H 820

SEMIAUTOMÁTICO - SEMIAUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

H 601 NC F 500 - 1500

AUTOMÁTICO CNC - NC AUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

H 700 - 800 - 1200 NC F 1500 - 3000

AUTOMÁTICO CNC - NC AUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

KS 702 - 802 - 1202 NC

SEMIAUTOMÁTICO CNC - NC SEMIAUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

K TECH 502 F 2000 - KTECH652 F2000

AUTOMÁTICO CNC - NC AUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

K TECH 702 - 802 - 1202 F 3000 - 6000

AUTOMÁTICO CNC - NC AUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

X SMART3

AUTOMÁTICO CNC - NC AUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

Xt4 - Xt5 - XT6

AUTOMÁTICO CNC - NC AUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

X TECH 630

AUTOMÁTICO CNC - NC AUTOMATIC

serrote fita / BAND SAWS

XS 900 - 1250 / X TECH 900 - 1250

SEMI E AUTOMÁTICO CNC SEMI AND NC AUTOMA-

serrote fita / BAND SAWS
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ACESSÓRIOS - OPTIONALS
ACESSÓRIOS - OPTIONALS

GBS 130
GBS 171
GBS 171

02.

01.

GBS 130

h 845

MANUAL

GBS 130 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

PT - Serrote de fita manual para

cortes de 0° a 60° à esquerda.
Adequado
para
pequenas
carpintarias e instaladores.
Torno frontal, alavanca de bloqueio
em diferentes ângulos, altura dos
mordentes 65 mm. ( 95 mm no
GBS 171 ).
Prático bloqueio do cabeçote para
transportar facilmente a máquina.
Guias da fita com rolamentos.
Botão de arranque dentro do
punho
ergonómico.
Fornecido
com fita bimetálica. Base com
espaço
para
armazenamento
como equipamento standard para
GBS 171.
GBS 171 equipado com sistema
de refrigeração.
Motor monofásico 220 volt de
elevado
desempenho
com
regulação contínua da velocidade
da fita, dupla proteção contra
sobreaquecimento e sobrecarga
de corrente.

130

130

130X125

45°

95

95

95X95

60°

60

60

60X50

1~

1

EN - Manual bandsaw for cuts

from 0° to 60° left.
Suitable for small carpentry and
for installers.
Frontal vice , locking lever on
different angle, jaws height 65
mm. ( 95 mm. on GBS 171).
Practical locking of the sawframe
to be able to easily transport the
machine at work sites.
Band guides with bearings.
Start button inside the ergonomic
handle.
Supplied with bi-metal blade.
Floor stand with room inside as
standard for GBS 171.
GBS 171 equipped with coolant
system.
High performance 220 volt monophase motor with continuous
regulation of the speed blade,
double
protection
against
overheating and overload.

acessórios pág. 74: 35 - STD 78 (GBS 171)

1,2

H 13

30÷80

19

s 0.65

B 350
L 700
H 450

L 1440

linhaPREMIUM

03.

90°

GBS 171 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

90°

172

170

170X170

45°

130

130

130X130

60°

85

80

80X90

1,5

30÷80

H 20
s 0.9
L 2035

1~

1

38
B 430
L 1000
H 498
h 845

5

GBS 185
GBS 185

MANUAL e AUTOCUT / MANUAL and AUTOCUT

01.

02.

03.

linhaPREMIUM

PT - Serrote de fita manual para

cortes de 0° a 60° à esquerda.

(01.) Torno frontal com bloqueio
rápido (03.) Posicionamento rápido a
0°, 45° e 60° à esquerda com escala
graduada para identificar os diferentes
ângulos. Altura dos mordentes 95
mm. Ajuste da tensão da fita na parte
frontal do cabeçote, controlada por
fim de curso. Guias com rolamentos
para alinhamento da fita, poleias com
diâmetro 260 mm. Botão de arranque
dentro do punho. Eletrobomba de
refrigeração amovível; fita bimetálica.

Base com porta e espaço para
armazenamento.

(02.)
VERSÃO
GH
para
corte
automático, seletor com 3 posições
para:
- A Corte manual.
- B Aproximação rápida ao material.
- C Corte automático com descida
ajustável e batente ajustável no final
do corte. O utilizador pode aproximar
manualmente o cabeçote do material
e deixar a máquina fazer o corte
ajustando apenas a descida.

GBS 185 GH

EN - Manual bandsaw or with

gravity lowering
from 0° to 60° left.

mitre

cutting

(01.) Vice with quick clamping.
(03.) Easy stops at 0°, 45° and 60°
left, graduated plate to identify
different angles. Jaws height 95 mm.
Adjustment of the blade tension from
the front side of the sawframe, checked by an end-stroke. Band guides
with bearings for blade alignment,
pulleys with 260 mm diameter.
Start-button inside the handle.
Removable coolant electro-pump;
bi-metal blade. Floor stand with door
and room inside.
(02.) AUTOCUT GH Version with “3
Ways” Seletor:
- A Manual cut.
- B Rapid approaching to material.
- C Automatic cut with adjustable
down-feed rate and stop at the end of
the cut. The user can move manually
the sawframe close to the material,
then let the machine make the cut
adjusting only the down-feed rate.
Adjustable length stop.

Cabeçote em ferro fundido inclinado a 42° para não forçar
excessivamente a fita.
Cast iron sawframe inclined to 42°, in order not to strain
excessively the blade.
Tensão elevada da fita 1.000 Kg/cm², regulável através do
parafuso frontal, que permite obter uma maior precisão de
corte e uma velocidade de execução mais elevada.
High tension blade 1000 kg/cm², through front screw,
which allows a greater cutting accuracy and a bigger execution speed.

características técnicas - TECHNICAL FEATURES

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

185

180

200x150

45°

110

110

110X110

60°

70

70

70X70

0,8

ACESSÓRIOS pág. 74: 01 - 03 - 04 - 15 - 16 - 35 - 58

1~
(solo manuale
only manual)

30/60

H 20

205

60

s 0,9

215 (gh)

L 2085
6

3~

102
1

B 600
L 1200
H 1700
h 900

GBS 218
GBS 218 - GBS 240

01.

MANUAL e AUTOCUT / MANUAL and AUTOCUT

GBS 218 GH

-

Cabeçote em aço com secção tubular.
Posicionamento rápido a 0°, 45° e 60°
à esquerda com escala graduada para
identificar os diferentes ângulos.
(01.) Guias da fita com pastilhas
em metal duro. Botão de arranque
integrado
dentro
do
punho,
com
sinalizador
luminoso
para
funcionamento correto. Bobine de
tensão mínima. Base aberta atrás com
depósito de refrigeração amovível e
eletrobomba.
Cabeçote em ferro fundido inclinado a
42° para não forçar excessivamente a
fita. Tensão elevada da fita 1.500 Kg/
cm², que permite obter uma maior
precisão de corte e uma velocidade
de execução mais elevada.
VERSÃO GH para corte automático,
seletor com 3 posições para:
- A Corte manual.
- B Aproximação rápida ao material.
- C Corte automático com descida
autónoma e microinterruptor de
paragem no final do corte.

EN - Manual bandsaw or with

gravity lowering suitable for the
maintenance and for small productions of section bars, tubes,
and solids up to 60° left.

Steel sawframe with tubular steel
section. Easy stops at 0°, 45°, 60°
and graduated plate to identify different angles.
(01.) Blade guides with hard metal
pads. Safe push-buttom start on the
handle, warning light for the correct
functioning. Low voltage coil. Floor
stand with opening in the back containing removable coolant-tank and
electro-pump.
Cast iron sawframe inclined to 42°,
in order not to strain excessively the
blade. High tension blade 1500 kg/
cm², which allows a greater cutting
accuracy and a bigger execution
speed.
AUTOCUT GH Version with “3 Ways”
Seletor:
- A Manual Cut.
- B Rapid approaching to material.
- C Automatic cut with autonomous
lowering and stopping microswitch at
the end of the cut.

ACESSÓRIOS pág. 74: 01 - 03 - 04 - 15 - 16 - 35 - 58

GBS 218 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

230X185
250X110

0°

220

210

45°

150

150

150X210

60°

90

90

90X100

1,2

35/70

3~

H 27

240

s 0.9

255 (gh)

102

linhaPREMIUM

Serrote de fita manual,
adequado
para
manutenção
e
pequenas
produções
de
perfis, tubos e sólidos até 60° à
esquerda.
PT

GBS 240 GH

L 2455
GBS 240 GH - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°

240

230

270X230

45°

210

200

200X230

60°

130

130

130X200

1,2

35/70

H 27

3~

102

260 (gh)

s 0.9
L 2730
7

GBS 242

MANUAL e AUTOCUT / MANUAL and AUTOCUT

01.

02.

03.

linhaPREMIUM

PT - Serrote versátil de descida

8

controlada da linha GBS para
corte de pequenas e médias
produções em série, em aço ou
ligas ligeiras até 45° à direita
e 60° à esquerda. Torno com
guias ajustáveis, movimentação
ao longo da mesa de trabalho e
bloqueio rápido.

(01.) Mesa de trabalho de grande
diâmetro, rotação com o cabeçote
para evitar incisões na mesa. Guias
da fita com pastilhas em metal duro,
rolamento adicional para alinhamento
da fita.
Botão de arranque integrado dentro
do punho, com sinalizador luminoso
para funcionamento correto, bobine
de tensão mínima, para proteção
magnetotérmica.
Base aberta atrás com depósito de
refrigeração amovível e eletrobomba.
Para corte automático, seletor com 3
posições para:
- A Corte manual.
- B Aproximação rápida ao material.
- C Corte automático com descida
autónoma e microinterruptor de
paragem no final do corte.

EN - Versatile autocut bandsaw

of GBS series to cut small and
medium batch production either
mechanics or light steelwork up
to 45° right and 60° left.
Vice with adjustable guides, free
to move alongside the worktable
with fast clamp.

(01.) Wide diameter working table
rotating with the sawframe to avoid
incisions of the table
Blade guides with hard metal pads,
additional bearing
for blade alignment.
Safe push-button start on
the
handle, warning light for the correct
functioning, minimum tension coil, for
thermic & magnetic protection.
Floor stand with opening in the back
containing removable coolant-tank
and electro-pump.
Working with "3 Ways" seletor:
- A Manual Cut.
- B Rapid approaching to material.
- C Automatic cut with autonomous
lowering and stopping microswitch at
the end of the cut.

(01.) Mesa de trabalho de grande diâmetro, rotação com o
cabeçote para evitar incisões na mesa.
(01.) Wide diameter working table rotating with the
sawframe to avoid incisions of the table

características técnicas - TECHNICAL FEATURES

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

260

255

295X230

45°

240

215

225X215

60°

160

130

160X130

45°

190

190

190X190

1.1/1.3

35/70

H 27
s 0.9
L 2965

ACESSÓRIOS pág. 74: 01 - 05 - 58 - 80 - 81

3~

102

290
B 1500
L 1250
H 1700
h 940

BS 300/60
BS 300/60

01.

MANUAL e AUTOCUT / MANUAL and AUTOCUT

02.

03.

BS 300/60 GH
EN - Manual Bandsaw for cuts
from 0° up to 60° left of medium
hardness material and medium
productions.

(01.) Resguardo da fita para rápida e
fácil substituição da fita.
Torno frontal com bloqueio rápido,
altura dos mordentes 130 mm e
batente ajustável.
Posicionamento
rápido
a
0° e 45°, com escala
graduada para identificar os diferentes
ângulos. Guias da fita com pastilhas
em metal duro, rolamento adicional
para alinhamento da fita.
(03.) Botão de arranque integrado
dentro do punho, com sinalizador
luminoso
para
funcionamento
correto. Base com depósito de
refrigeração e eletrobomba.
VERSÃO GH para corte automático,
com
interruptor
magnetotérmico
bloqueável,
bobine
de
tensão
mínima, proteção magnetotérmica e
amperímetro. Seletor com 3 posições
para:
- A Corte manual.
- B Corte manual com travão de
descida.
- C (02.) Corte automático com
descida autónoma e microinterruptor
de paragem no final do corte.

(01.) Blade guard for a rapid and easy
replacement of the blade.
Frontal vice with fast clamping,
jaws height 130 mm and adjustable
length stop. Easy stops 0° 45° and
graduated plate to identify different
angles. Blade guides with hard metal
pads, additional bearing for blade
alignment. (03.) Safe starter through
buttom on the handle, warning light
for the correct functioning. Floor
stand with coolant-tank and electropump.
AUTOCUT GH Version equipped
with main switch with padlock
closure, minimum tension coil, for
thermic & magnetic protection and
motor absorption device.
“3 Ways” Seletor:
- A Manual cut.
- B Self-brake manual cut.
- C (02.) Automatic cut with
autonomous adjustable lowering
and stopping microswitch at
the end of the cut.

cortes de 0º a 60º à esquerda
para materiais de dureza média
e produções médias.

Cabeçote em ferro fundido com secção tubular, poleias
de 320 mm de diâmetro.
Cast-iron sawframe with tubular section, pulleys of 320
mm.
Tensão muito elevada da fita 1700 kg / cm² com ajuste na
parte frontal do cabeçote, controlada por fim de curso.
Very high blade tension 1700kg / cm² with regulation from
the front side of the saws frame, checked by end-stoke.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°

255

240

300X180

3~

102

45°

210

190

200X160

1~

1

60°

135

110

130X100

1.5/1.8

35/70

H 27

289

1.5

18÷110

s 0.9

308 (gh)

L 2765
ACESSÓRIOS pág. 74: 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 19 - 20 - 42 - 43 - 58 - 61 - 67

linhaPREMIUM

PT - Serrote de fita manual para

B 900
L 1700
H 1860
h 940

9

BS 300 PLUS
BS 300 PLUS

MANUAL e AUTOCUT / MANUAL and AUTOCUT

01.

02.

BS 300 PLUS GH
PT - Serrote versátil para corte

linhaPREMIUM

de pequenas e médias produções em série, mecânicas ou
aço leve até 45° à direita e 60° à
esquerda.

Posicionamento rápido a 0°, 45° e
60 à esquerda e 45° à direita, com
escala graduada para identificar os
diferentes ângulos.
(01.) Torno com guias ajustáveis,
movimentação ao longo da mesa de
trabalho e bloqueio rápido.
Guias da fita com pastilhas em
metal duro, rolamento adicional para
alinhamento da fita.
Botão de arranque integrado dentro
do punho, com sinalizador luminoso
para funcionamento correto, bobine
de tensão mínima, para proteção
magnetotérmica e amperímetro.
Base com porta frontal. Depósito de
refrigeração e eletrobomba.
(02.) VERSÃO
GH para corte
automático, seletor com 3 posições
para:
- A Corte manual.
- B Corte manual com travão de
descida.
- C Corte automático com descida
autónoma e microinterruptor de
paragem no final do corte.

EN - Versatile Bandsaw for cuts

of small and medium batch
production either mechanics or
light steelwork up to 45° right
and 60° left.

Automatic easy stops at 0°, 45°, 60°
left and 45° right , and graduated
plate to identify different angles.
(01.) Vice with adjustable guides, free
to move alongside the worktable,
with rapid approaching and clamping.
Blade guides with hard metal pads,
additional bearing for blade alignment.
Safe starter through buttom on the
handle, warning light for the correct
functioning, minimum tension coil, for
thermic & magnetic protection and
motor absorption device.
Floor stand with front door.
Coolant-tank and electro-pump.
(02.) AUTOCUT GH Version with “3
Ways” seletor:
- A Manual cut.
- B Self-brake manual cut.
- C Automatic cut with autonomous
adjustable lowering and stopping
microswitch at the end of the cut.

Cabeçote rígido em ferro fundido com secção tubular,
poleias com 320 mm de diâmetro e tensão elevada da
fita de 1700 kg / cm².
Rigid cast-iron sawframe with tubular section , pulleys 320
mm diameter and high blade tension 1700 kg / cm².
Mesa de trabalho de grande diâmetro 418 mm, rotação
com o cabeçote para evitar incisões na mesa, em
rolamento axial de esferas pré-carregado.
Wide working space 418 mm diameter with rotating table
integral with the sawframe to avoid incisions of the table,
rotation on thrust ring with pre-loaded thrust bearing.
características técnicas - TECHNICAL FEATURES

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

255

240

300X180

3~

45°

210

190

200X160

3~

60°

135

110

130X100

45°

180

160

180X100

1.5/1.8

35/70

H 27

329

1,5

18÷110

s 0.9

348 (gh)

L 2765
10

ACESSÓRIOS pág. 74: 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 21 - 42 - 43 - 58 - 61 - 67

102
1

B 900
L 1700
H 1860
h 950

BS 350
BS 400

01.

02.

OPCIONAL

Guias da fita com pastilhas em metal
duro, rolamento adicional para alinhamento da fita. Cabeçote em aço
com secção tubular, poleias com 360
mm de diâmetro. Seletor para aproximação manual (rápida ou regulável)
do cabeçote ao material, procedendo
depois à operação de corte de forma
automática, ajustando-se apenas a
velocidade, com paragem automática
no fim do corte. Ligação para mesa
de rolos 400 mm de largura. Lado de
descarga com possibilidade de ligação
a mesa de rolos. Batente ajustável.
(02.) Escova de limpeza da fita, fita
bimetálica. Caixa de controlo orientável
com interruptor principal com bobine de
tensão mínima, botão de emergência,
proteção magnetotérmica, amperímetro. Base com espaço para armazenamento e porta, coletor de aparas
amovível, depósito de refrigeração e
eletrobomba. (01.) Mesa de trabalho
de grande diâmetro 460 mm, rotação
com o cabeçote para evitar incisões na
mesa, em rolamento axial de esferas
pré-carregado.
Tensão da fita 1900 kg/cm² com ajuste
na parte frontal do cabeçote, controlada
por fim de curso.

BS 350 GH

-

Blade guides with hard metal
pads, additional bearing for blade
alignment. Steel sawframe with
tubular section, pulleys 360 mm diameter. Seletor for quick motion of the
sawframe toward the material, then
the sawframe lowers automatically
with adjustable down-feed rate and
the blade stops at the end of the cut.
Manual lift of the sawframe after the
cut. Connection for loading table
equipped with roller, 400 mm wide.
Slide on the unloading side which
can be transformed in connection for
unloading table. Adjustable bar stop,
(02.) blade-cleaning brush, bi-metal
blade. Orientable control box with
main switch with minimum tension
coil, emergency button, thermic and
magnetic motor protection, motor
absorption device. Floor stand with
inside room and door, removable
chip collector, coolant tank and
electro-pump. (01.) Wide working
space 460 mm diameter with rotating
table integral with the sawframe to
avoid incisions of the table, rotation
on thrust ring with pre-loaded thrust
bearing.
Blade tension 1900 kg/cm² adjustable
from the front side of the sawframe,
checked by an end-stroke.
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BS 350 GH - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°

305

260

350X200

3~

102

45°

250

230

230X200

3~

1

45°

250

230

230X200

60°

175

155

170X100

1.5/1.8

37/74

H 27

1.5

18÷110

s 0.9

606
B 1480
L 1700
H 1900
h 940

L 3370

linhaPREMIUM

para cortes em ângulo de 0º a 60º
à esquerda e de 0º a 45º à direita.
Posicionamento rápido a 0°, 45°,
60° à esquerda e 45° à direita.

Autocut bandsaw, mitre
cutting from 0° to 60° left and
from 0° to 45° right.
Easy stops at 0°, 45°, 60° left
and 45° right.
EN

AUTOCUT

PT - Serrote de fita automático (GH)

BS 400 GH - características técnicas - TECHNICAL FEATURES

0°

310

280

400X250

3~

102

45°

280

270

300X220

3~

1

45°

280

270

300X220

60°

210

200

200X200

1.5/2.2

37/74

H 34

2.2

18÷100

s 1.1
L 4020

637
B 1530
L 1787
H 2240
h 940

11

BS 300/60 SHI

01.

linhaPREMIUM

SEMIAUTOMÁTICO / SEMIAUTOMATIC

STANDARD

02.

PT - Serrote de fita hidráulico
semiautomático (01.) para cortes
em ângulo até 60º à esquerda,
também
adequado
para
materiais de elevada resistência.
Cabeçote em ferro fundido com
secção tubular, poleias com 320
mm de diâmetro e substituição
fácil e rápida da fita. Tensão muito
elevada da fita 1700 Kg/cm² com
fácil ajuste na parte frontal do
cabeçote, controlada por fim de
curso.
Posicionamento rápido a 0°, 45°
e 60º à esquerda
com escala
graduada
para
identificar
os
diferentes ângulos. Guias da fita com
pastilhas em metal duro, rolamento
adicional para alinhamento da fita.
Torno hidráulico. (02.)
Regulação do ponto de início e fim
de corte através de microinterruptor.
Interruptor termomagnético com
bobine de tensão mínima, botão
de emergência, led de controlo do
funcionamento.
Base com depósito de refrigeração
e eletrobomba.

EN - Hydraulic (01.) semiautomatic bandsaw, mitre cutting up to
60° left also for high resistance
material .
Cast-iron sawframe with tubular
section, pulleys 320 mm diameter . Blade guard which allows
an easy and quick replacement
of the blade. Very high blade
tension 1700kg / cm² with easy
frontal regulation the front side
of the saws frame, checked by
end-stoke.
Easy stops at 0°, 45°, 60° left
and graduated plate to identify
different angles .
Blade guides with hard metal
pads, additional bearing for blade
alignment.
Hydraulic vice (02.)
Regulation of the start & end cut
point through microswitch.
Thermic and magnetic main
switch with minimum tension
coil ,emergency button, led for
control of functioning.
Base with coolant tank and
electro-pump .

Tensão muito elevada da fita 1700 Kg/cm2 com fácil
ajuste na parte frontal do cabeçote.
Very high blade tension 1700kg / cm² with easy frontal
regulation the front side of the saws frame, checked by
end-stoke.
Regulação do ponto de início e fim de corte através de
microinterruptor.
Regulation of the start & end cut point through microswitch.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°

255

240

300X180

45°

210

190

200X160

60°

135

110

130X100

1.5

35/70

H 27
s 0.9

12

L 2765
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3~

102

320
B 1050
L 1700
H 1860
h 940

BS 300 PLUS SHI

01.

02.

SEMIAUTOMÁTICO / SEMIAUTOMATIC

PT - Digitalize com o seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video

Posicionamento rápido a 0º, 45º e
60º à esquerda e 45º à direita. Guias
da fita com pastilhas em metal duro,
rolamento adicional para alinhamento
da fita. Cabeçote em ferro fundido
com secção tubular, poleias 320
mm de diâmetro. Resguardo da fita
para rápida e fácil substituição. (02.)
Dispositivo mecânico (sensor de
posição) para aproximação rápida
do cabeçote ao material e deteção
automática do ponto de corte inicial.
Ligação para mesa de carga com rolo
de 300 mm largura.
Possibilidade de ligação de pedal
para início do ciclo de corte. Caixa de
controlo orientável com interruptor
principal com bobine de tensão
mínima,
botão
de
emergência,
proteção
magnetotérmica,
amperímetro.
(01.) Base com coletor de aparas
amovível. Depósito amovível com
eletrobomba de refrigeração, unidade
hidráulica com óleo.

EN - Hydraulic semiautomatic
bandsaw, mitre cutting from
0° to 60° left and from 0° to
45° right. Hydraulic vice with
adjustable guides, free to move
alongside the worktable, with
quick motion and clamping.
Easy stops at 0°, 45°, 60° left and
45° right. Blade guides with hard
metal pads, additional bearing for
blade alignment. Cast-iron sawframe
with tubular section, pulleys 320 mm
diameter. Blade guard which allows
an easy and quick replacement of the
blade.
(02.) Mechanical device (position
sensor) that allows the sawframe
to lower quickly toward the material
and detect automatically the start-cut
point. Connection element for loading
table equipped with roller, 300 mm
wide. Possibility to connect a foot
pedal to start the cutting cycle. Orientable control box with main switch,
minimum tension coil, emergency
button, thermic and magnetic motor
protection, motor absorption device.
(01.) Floor stand with removable chip
collector tank. Removable tank with
coolant electro-pump, hydraulic unit
with oil.

Tensão da fita 1700 kg / cm² com ajuste na parte frontal
do cabeçote, controlada por fim de curso.
Blade tension 1700 kg / cm² adjustable from the front side
of the sawframe by an end-stroke.
Mesa de trabalho de grande diâmetro 418 mm, rotação
com o cabeçote para evitar incisões na mesa, em
rolamento axial de esferas pré-carregado.
Wide working space 418 mm diameter with rotating table
integral with the sawframe to avoid incisions of the table,
rotation on thrust ring with pre-loaded thrust bearing.
CARACT. TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIO

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

255

230

300X180

45°

210

190

200X160

45°

180

160

180X100

60°

135

110

130X100

1.5/1.8

35/70

H 27

1.5

18÷110

s 0.9

102
1

L 2765
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PT - Serrote de fita hidráulico
semiautomático,
cortes
em
ângulo de 0º a 60º à esquerda
e de 0º e 45º à direita. Torno
hidráulico com guias ajustáveis,
movimentação ao longo da
mesa de trabalho e bloqueio
rápido.

0°
230X100
max
100X50
min

3~
3~

412
B 1230
L 1700
H 1750
h 940

13

BS 350 SHI

01.

OPCIONAL

SEMIAUTOMÁTICO / SEMIAUTOMATIC

02.

PT - Digitalize com o seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video

PT - Serrote de fita hidráulico

EN - Hydraulic semiautomatic
bandsaw, mitre cutting from 0°
to 60° left and from 0° to 45°
right.

Torno hidráulico com guias ajustáveis,
movimentação ao longo da mesa de
trabalho e bloqueio rápido.
Posicionamento rápido a 0º, 45º e
60º à esquerda e 45º à direita. Ajuste
da tensão da fita na parte frontal
do cabeçote, controlada por fim de
curso. Guias da fita com pastilhas em
metal duro, rolamento adicional para
alinhamento da fita. Cabeçote em
aço com secção tubular, poleias 360
mm de diâmetro.
Dispositivo mecânico (sensor de
posição) para aproximação rápida
do cabeçote ao material e deteção
automática do ponto de corte inicial.
Ligação para mesa de carga com rolo
de 400 mm largura. Lado de descarga
com possibilidade de ligação a
mesa de rolos. Batente ajustável.
(02.) Escova de limpeza da fita, fita
bimetálica.
Interruptor
principal
com bobine de tensão mínima,
botão de emergência, proteção
magnetotérmica, amperímetro. Base
com espaço para armazenamento
e porta, coletor de aparas amovível,
depósito
de
refrigeração
e
eletrobomba.

Hydraulic vice with adjustable guides,
free to move alongside the worktable,
with quick motion and clamping.
Easy stops at 0°, 45°, 60° left and 45°
right. Adjustment of the blade tension
from the front side of the sawframe,
checked by an end-stroke. Blade guides with hard metal pads, additional
bearing for blade alignment. Steel
sawframe with tubular section, pulleys
360 mm diameter. Mechanical device
(position sensor) that allows the
sawframe to lower quickly toward the
material and detect automatically the
start-cut point. Connection element
for loading table equipped with roller,
400 mm wide. Slide on the unloading
side which can be transformed in
connection for unloading table.
Adjustable bar stop, (02.) bladecleaning brush, bi-metal blade.
Main switch with minimum tension
coil, emergency button, thermic and
magnetic motor protection, motor
absorption device. Possibility to connect a pedal to start the cutting cycle.
Floor stand with room inside and
door, removable chip collector, coolant tank and electro-pump.

linhaPREMIUM

semiautomático,
cortes
em
ângulo de 0º a 60º à esquerda e
de 0º e 45º à direita.

14
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(01.) Mesa de trabalho de grande diâmetro 460 mm,
rotação com o cabeçote para evitar incisões na mesa, em
rolamento axial de esferas pré-carregado.
(01.) Wide working space 460mm diameter with rotating
table integral with the sawframe to avoid incisions of
the table, rotation on thrust ring with pre-loaded thrust
bearing.
Tensão da fita 1900 kg / cm² com ajuste na parte frontal
do cabeçote, controlada por fim de curso.
Blade tension 1900 kg/cm² adjustable from the front side
of the sawframe by an end-stroke.
CARACT. TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

ACESSÓRIO

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

305

250

350X200

45°

250

230

230X200

45°

250

230

230X200

60°

175

155

170X100

1.5/1,8

37/74

H 27

1.5

18÷100

s 0.9

102
1

L 3370

3~

0°
230X130
max
100X50
min

3~

649
B
L
H
h

1480
1750
1900
940

BS 400 SHI

01.

02.

SEMIAUTOMÁTICO / SEMIAUTOMATIC

PT - Digitalize com o seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video

PT - Serrote de fita hidráulico
semiautomático, para trabalhos
médios e pesados em metal,
cortes em ângulo até 60° à
esquerda e 45° à direita.

(02.) Hydraulic vice with adjustable
guides, free to move alongside the
worktable, with quick motion and
clamping. Easy stops at 0°, 45°, 60°
left and 45° right. Adjustment of the
blade tension from the front side
of the saw-frame, checked by an
end-stroke. Blade guides with hard
metal pads, additional bearing for
blade alignment.
Steel saw frame
with tubular section, pulleys 360 mm
diameter. (01.) Mechanical device
(position sensor) that allows the saw
frame to lower quickly toward the
material and detect automatically the
start-cut point. Connection element
for loading table equipped with roller,
450 mm wide. Slide on the unloading
side which can be transformed in
connection for unloading table.
Adjustable bar stop, blade-cleaning
brush, bi-metal blade.
Main switch with minimum tension
coil, emergency button, thermic and
magnetic motor protection, motor
absorption device. Possibility to connect a pedal to start the cutting cycle.
Floor stand with room inside and
door, removable chip collector,
coolant tank and electro pump. Wide
working space 460 mm diameter with
rotating table integral with the saw
frame to avoid incisions of the table,
rotation on thrust ring with pre-loaded
thrust bearing.

acessórios pág. 74: 08 - 23 - 41 - 42 - 49 - 51 - 55 - 58 - 61 - 67 - 75 - 77

Melhoria do desempenho de corte devido ao tamanho da
fita 34 mm.
Improvement of cutting performance due to blade size
34 mm.
Tensão elevada da fita 2000 kg / cm² com ajuste na parte
frontal do cabeçote, controlada por fim de curso.
High tension 2000 kg / cm² adjustable from the front side
of the sawframe by an end-stroke.
caract. TéCNICAs - TECHNICAL FEATURES

linhaPREMIUM

(02.) Torno hidráulico com guias
ajustáveis, movimentação ao longo
da mesa de trabalho e bloqueio
rápido. Posicionamento rápido a 0º,
45º e 60º à esquerda e 45º à direita.
Ajuste da tensão da fita na parte
frontal do cabeçote, controlada
por fim de curso. Guias da fita com
pastilhas em metal duro, rolamento
adicional para alinhamento da fita.
Cabeçote em aço com secção
tubular, poleias 360 mm de diâmetro.
(01.) Dispositivo mecânico (sensor de
posição) para aproximação rápida
do cabeçote ao material e deteção
automática do ponto de corte inicial.
Ligação para mesa de carga com rolo
de 450 mm largura. Lado de descarga
com possibilidade de ligação a
mesa de rolos. Escova mecânica de
limpeza da fita, fita bimetálica.
Interruptor principal com bobine de
tensão mínima, botão de emergência,
proteção
magnetotérmica,
amperímetro.
Possibilidade
de
ligação de pedal para início do ciclo
de corte. Base com espaço para
armazenamento e porta, coletor
de aparas amovível, depósito de
refrigeração e eletrobomba. Mesa de
trabalho de grande diâmetro 460 mm,
rotação com o cabeçote para evitar
incisões na mesa, em rolamento axial
de esferas pré-carregado.

- Semiautomatic hydraulic
bandsaw, for medium and heavy
steelwork, mitre cutting up to
60° left and 45° right.

EN

acessório

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

310

280

400X250

45°

280

270

300X220

45°

280

270

300X220

60°

210

200

200X200

1.5/2.2

37/74

H 34

2.2

18÷100

s 1.1

102
1

L 4020

0°
280X150
max
235X80
min

3~
3~

680
B 1530
L 1787
H 2240
h 940

15

VTF 500 SHI-E

01.

linhaPREMIUM

SEMIAUTOMÁTICO / SEMIAUTOMATIC

02.

16

PT - Serrote de fita eletrohidráulico e semiautomático, com
painel de controlo eletrónico.
Cortes em ângulo de 0° a 45° à
esquerda e direita.

(02.) Torno hidráulico frontal, com
aproximação rápida, integral com a
rotação do cabeçote. Posicionamento
rápido a 0º e 45º à esquerda e 45º
à direita. Escala graduada para
identificar os diferentes ângulos.
Movimento horizontal do cabeçote
sobre guias cromadas e temperadas.
Guias da fita com pastilhas em
metal duro, rolamento adicional para
alinhamento da fita. Programação
das funções da máquina através da
consola; estado da máquina indicado
no ecrã, incluindo velocidade e vida
útil da fita, dispositivo de contagem
de peças, tempo do ciclo, amperes do
motor e indicação de anomalias.
Variador de velocidade eletrónico para
velocidade variável da fita e motor
com servo-ventilação suplementar.
Dispositivo de verificação do correto
posicionamento da fita; tensão da fita
2100 kg/cm², com microinterruptor
para verificação da tensão da fita:
paragem imediata em caso de fita
partida ou não tensionada.
Verificação automática dos pontos
de início e fim de corte. Interruptor
principal com bobine de tensão
mínima, interruptor de emergência,
proteção
magnetotérmica
contra
sobrecarga do motor. Base com
coletor de aparas amovível e depósito
de refrigeração com eletrobomba,
pistola de lavagem, unidade hidráulica
com óleo, escova de limpeza da
fita motorizada, fita bimetálica e
possibilidade de ligação a dispositivos
externos, como pedal.

semiautomatic
- Versatile
vertical bandsaw, hydraulically
driven, with electronic control
panel. Mitre cutting from 0° to
45° left and right.

EN

(02.) Front hydraulic vice with fast
approach, integral with the sawframe
rotation with easy stops at 0°, 45°
left and 45° right. Graduated plate to
identify different angles. Horizontal
motion of the sawframe on hardened
and chromed guides. Blade guides
with hard metal pads, additional bearing for blade alignment. Programming of all operations by means of
the keyboard; machine status shown
on display, blade life and speed,
piece counter, cycle time, motor absorption; working anomalies shown.
Electronic Inverter for variable blade
speed and motor with supplementary
servo-ventilation. Device to check
the correct positioning of the blade;
blade tension 2100 kg/cm², with
micro-switch for blade tensioning
checking; immediate stop in case of
broken or not tensioned blade
Automatic check of the start and
end-cut points. Main switch with minimum tension coil, emergency button, thermic and magnetic motor protection. Floor stand with removable
chip collector and coolant tank with
electro-pump, washing gun for cleaning, hydraulic unit with oil; motorized
blade-cleaning brush, bi-metal blade,
possibility to connect external devices such as foot pedal.

acessórios pág. 74: 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 24 - 25 - 26 - 41 - 49 - 56 - 58 - 61 - STD 42

OPCIONAL

Cabeçote inclinado até 5º em relação à linha vertical para
um melhor desempenho.
Canted sawframe up to 5° compared to the vertical line in
order to get a better cutting performance.
(01.) Graças ao posicionamento vertical do arco é possível
carregar o material a partir do topo.
(01.) Due to the vertical arch we have the possibility to
load material from the top.
características técnicas - TECHNICAL FEATURES

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

330

330

300X500

45°

300

300

300X300

45°

300

300

300X300

1,8

15÷110

H 34
s 1.1
L 4130

3~

1

1010
B 1900
L 2000
H 2200
h 930

KS 450 FT

01.

02.

SEMIAUTOMÁTICO / SEMIAUTOMATIC

PT - Versão compacta do modelo

Cabeçote em aço muito robusto com
secção tubular, poleias 360 mm de
diâmetro. Guias da fita com pastilhas
em metal duro. (02.) Possibilidade de
movimentação do torno frontal ao
longo da mesa de trabalho.
(01.) Dispositivo mecânico (sensor
de posição) para aproximação rápida
do cabeçote ao material e deteção
automática do ponto de corte inicial.
Preparada para ligação a mesa
de rolos. Ajuste da velocidade de
descida e da força de penetração no
material. Consola frontal com seletor
de 3 posições: retorno do cabeçote
com a fita parada, em funcionamento
ou finalizar o ciclo de corte sem o
retorno do cabeçote.
Painel de controlo com sinalizadores
luminosos para verificar: tensão da
fita, resguardo da fita, sobrecarga
térmica
do
motor,
fonte
de
alimentação. Fácil rotação do arco
devido à utilização de rolamentos
pré-carregados. Base com coletor
de aparas amovível e depósito de
refrigeração
com
eletrobomba,
unidade hidráulica com óleo; escova
de limpeza da fita, fita bimetálica.

Very strong steel sawframe with tubular section, pulleys diameter 360
mm. Hard metal pads inside the
blade guides. (02.) Possibility to slide
the frontal vice along the work table.
Wide working space to support the
material.
(01.) Mechanical device (position
sensor) that allows the sawframe to
lower quickly toward the material and
detect automatically the start and end
cut point. Adjustment of the downfeed power and speed. Frontal console with 3-way seletor to choose different working modalities: the return
of the sawframe with steady blade, or
end at the cutting cycle without the
return of the sawframe. Control lights
on the control panel to check: blade
tension, blade cover, motor thermic
over loading, power supply. Easily
arch rotation due to preloaded bearings setting.
Floor stand with removable chip collector and coolant tank with electropump, hydraulic unit with oil; bladecleaning brush, bi-metal blade.

acessórios pág. 74: 08 - 09 - 10 - 14 - 28 - 42 - 52 - 58 - 61 - 67 - 74 - 75 - 77

Tensão muito elevada da fita 2000 kg / cm², controlada
por fim de curso. Paragem imediata em caso de fita
partida ou não tensionada.
Hight tension of the blade 2000 kg / cm² with control
microswich. Immediate stop in case of breaking down of
the blade or non tension.
Torno principal com curso hidráulico de 460 mm.
Main vice with complete hydraulic stroke of 460 mm.
características técnicas - TECHNICAL FEATURES

0°
0°*
45°
45°*
60°
60°

102
1

450X270
450X320*
320X270
320X300*
180X270
150X270

310
350*
300
330*
210
160

280
330*
270
320*
200
150

1.7/2.2

40/80

H 34**

2.2

15÷100

s 1.1
L 4250

acessório
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KS 450 adequada para o corte
de tubos, perfis e vigas. Cortes
em ângulo até 60º à esquerda e
direita, posicionamento rápido
a 0º e 45º à esquerda e 45º à
direita.

EN - The compact version of KS
450, suitable to cut structural
steel, pipe, profile and beams.
Mitre cutting up to 60° left and
right, easy stop on 0°,45° left,
45° right.

0°
250X120
max
170X60
min

865
B 900
L 2500
H 2180
h 850

* sem sensor de posição / without position sensor
** A pedido fita H 27 x 0.9 mm / On request blade H 27 x 0.9 mm
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S 450

S 620
KS 450

PT - Serrote de fita hidráulico

EN

KS 450

KS 450

SEMIAUTOMÁTICO / SEMIAUTOMATIC

semiautomático
adequado
para corte de tubos e perfis de
médias e grandes dimensões.
Cortes em ângulo até 60º
à esquerda e direita, com
posicionamento rápido a 0º e
45º à esquerda e 45º à direita.

Torno hidráulico com movimentação
ao longo da mesa de trabalho,
suportado por patins de esferas
deslizantes sobre guias lineares,
aproximação rápida e bloqueio da
peça de trabalho, 460 mm abertura,
com redutor de pressão. Cabeçote
em aço com secção tubular. (02.)
Sensor de posição para aproximação
rápida do cabeçote ao material e
deteção automática do ponto de
corte inicial e microinterruptor na guia
da fita para detetar automaticamente
o ponto de fim de corte.
(03.) Ajuste da velocidade de descida
e da força de penetração no material.
Seletor de 3 posições: retorno do
cabeçote com a fita parada, em
funcionamento ou finalizar o ciclo
de corte sem o retorno do cabeçote.
Rolo de apoio 450 mm largura em
ambos os lados da máquina (carga
e descarga), com possibilidade de
ligação a mesas de rolos. Painel de
controlo com sinalizadores luminosos
para verificar: tensão da fita,
resguardo da fita, sobreaquecimento
do motor, alimentação elétrica.
Consola de comandos, móvel para
fácil reposicionamento. Base com
coletor de aparas amovível, depósito
de refrigeração com eletrobomba,
unidade hidráulica com óleo, escova
de limpeza da fita e fita bimetálica.

linhaPREMIUM

KS 620

O modelo KS 620 apresenta as
seguintes características:
poleias 520 mm de diâmetro,
abertura do torno 620 mm , rolos de
apoio 630 mm de largura, fita 34 mm
x 1,1 com tensão 2000 Kg /cm².

- Semiautomatic hydraulic
bandsaw specially designed for
cutting medium and big size of
pipe and profile.
Mitre cutting up to 60° left and
right, with easy stops at 0°, 45°
left and 45° right.

Hydraulic vice free to move alongside
the worktable, supported by circulating-ball screws, with quick motion
and clamping, vice opening 460 mm.
Complete with pressure reducer.
Steel sawframe with tubular section.
(02.) Position sensor that allows the
sawframe to lower quickly toward
the material and detect automatically
the start-cut point and micro switch
set on the blade guide to detect
automatically the end cut point. (03.)
Adjustment of the down-feed power
and speed.
Three-way seletor to choose different
working modalities: the return of the
sawframe with blade still or with blade
running, or end of the cuttincycle
without the retur of the sawframe.
Support roller on both sides, 450
mm wide, which can be connected
to roller tables. Control lights on the
control panel to check: blade tension,
blade cover, motor thermic overload,
power supply. Controls console, movable for positioning. Floor stand with
removable chip collector and coolant
tank with electro-pump, hydraulic
unit with oil; blade-cleaning brush,
bi-metal blade.

01.

02.

03.

KS 620

Model KS 620 with following details:
pulley diameter 520 mm, open vice
620 mm, support rollers 630 mm
wide, blade 34 mm x 1,1 with tension
2000 Kg /cm².
PT - Digitalize com o seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video

RTR - OPCIONAL

O único serrote da sua classe que permite o
corte à direita e esquerda até 60°, posicionando
o torno apenas uma vez.
The only saw in its range that allows to cut right
and left till 60°, by positioning once the blocking
vice.
A inclinação do cabeçote a 6° permite melhorar
a penetração da fita, menos vibrações, bloqueios e aumenta o desempenho de corte.
Sawframe canted 6° allows sawblade to freely
and easily cut through the bottom of structural
section without vibration, binding, or slowdown
of sawing rates.
Variador de velocidade eletrónico para regular a
velocidade da fita fornecido como standard.
Electronic inverter for variable blade speed on
standard version.
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KS 620

KS 450 CAract. TéCNICAs - TECHNICAL FEATURES

0°
0°*
45°
45°*
60°
60°

2,2

310
350
300
330
210
160

15÷100

280
330
270
320
200
150

450X270
450X320
320X270
320X300
180X270
150X270

H 34**
s 1.1

L 4250

acessório

0°
400X250
max
160X40
min

KS 620 caract. técnicas - TECHNICAL FEATURES

0°
0°*
45°
45°*
60°
60°

3

980
B
L
H
h

1400
2250
2180
845

* sem sensor de posição / without position sensor
** A pedido fita H 27 x 0.9 mm / On request blade H 27 x 0.9 mm

450
500
430
445
320
245

15÷100

410
420
400
410
290
240

620X305
600X350

600X400
430X310
450X250
280X350
240X310

H 34
s 1.1
L 5320

acessório

0°
500X300
max
160X40
min

1450
B
L
H
h

1740
2500
2500
805

* sem sensor de posição / without position sensor
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S 502 - 652
de fita hidráulico
semiautomático de coluna dupla
especialmente
concebido
para
corte de tubos e perfis de médias
e grandes dimensões.

linhaPREMIUM

SEMIAUTOMÁTICO / SEMIAUTOMATIC

PT – Serrote

O único serrote da sua classe que
permite o corte à direita e esquerda
até 60°, posicionando o torno apenas
uma vez. Cortes em ângulo até 60° à
esquerda e direita, com posicionamento
rápido a 0°, 45° à esquerda e 45° à
direita.
Cabeçote em aço com secção tubular
com inclinação a 6º permite melhorar
a penetração da fita, menos vibrações,
bloqueios e aumentar o desempenho
de corte; mesa de trabalho suportada
por um pivô central com rolamentos
pré-carregados para uma rotação mais
fácil, poleias 360 mm de diâmetro para
o KS 502 e 520 mm para o KS 652.
Guias da fita com pastilhas em metal
duro e rolamentos. Torno hidráulico
com movimentação ao longo da
mesa de trabalho, suportado por
patins de esferas sobre guias lineares,
aproximação rápida e bloqueio da
peça de trabalho, 510 mm abertura
para o KS 502 e 660 mm para o KS
652, com redutor de pressão. Sensor
de posição para aproximação rápida
do cabeçote ao material e deteção
automática do ponto de corte inicial
e microinterruptor na guia da fita para
detetar automaticamente o ponto de
fim de corte. Ajuste da velocidade de
descida e da força de penetração no
material.
Seletor de 3 posições: retorno do
cabeçote com a fita parada, em
funcionamento ou finalizar o ciclo de
corte sem o retorno do cabeçote.
Rolo de apoio em ambos os lados da
máquina (carga e descarga) 630 mm
largura para o KS 502 e 730 mm para
o 652, com possibilidade de ligação
a mesas de rolos. Painel de controlo
com sinalizadores luminosos para
verificar: tensão da fita, resguardo
da fita, sobreaquecimento do motor,
alimentação
elétrica.
Consola
de comandos, móvel para fácil
reposicionamento. Base com coletor
de aparas amovível, depósito de
refrigeração com eletrobomba, unidade
hidráulica com óleo, escova de limpeza
da fita e fita bimetálica.

ENG – Hydraulic semiautomatic
twin column bandsaw specially
designed for cutting medium and
big size of pipe and proﬁle.
The only saw in its range that al-lows to
cut right and left till 60°, by positioning
once the blocking vice. Mitre cutting up
to 60° left and right, with easy stops at
0°, 45° left and 45° right.
Steel sawframe with tubular section
canted 6° allows sawblade to freely
and easily cut through the bottom of
structural section without vibration,
binding, or slowdown of sawing rates;
worktable supported by a central pivot
with preloaded bearings for an very
easy rotation, pulleys diameter 360 mm
for the KS 502, and 520 mm for the KS
652. Registrable band guides sliding on
linear guide for an easy regulation with
hard metal pads and guided bearings.
Full stroke hydraulic vice free to move
angleside the worktable, supported
by circulating ball screws, with quick
motion and clamping, vice opening
510 mm for the KS 502, and 660 mm
for the KS 652. Complete with pressure
reducer. Position sensor that allows the
sawframe to lower quickly toward the
material and detect automatically the
start-cut point and micro switch set on
the blade guide to detect automatically
the end cut point. Adjustment of the
down-feed power and speed.
Three-way seletor to choose different
working modalities: the return of the
sawframe with blade still or with blade
running, or end of the cuttingcycle
without the return of the sawframe.
Support roller on both side, 630 mm
wide for the KS 502, and 730 mm for
the KS 652, which can be connected to
roller tables. Control lights on the control
panel to check: blade tension, blade
cover, motor thermic overload, power
supply. Controls console, movable for
positioning. Floor stand with removable
chip collector and coolant tank with
electro-pump, hydraulic unit with oil;
motorised blade-cleaning brush trought
motor pulley movement, bimetal blade.

01.

02 .

03 .

Cabeçote em aço com secção tubular;
mesa de trabalho suportada por um pivô
central com rolamentos pré-carregados.
Steel sawframe with tubular section; work
table supported by a central pivot with
preloaded bearings.

Deteção automática do ponto de início/fim
de corte.
Automatic detection of start/end cut point.
Cilindro hidráulico com curso total.
Hydraulic full-stroke cylinder.

A tensão elevada da fita (2000 kg/cm2)
e a sua inclinação a 6° melhoram o
desempenho de corte mesmo em secções
de grandes dimensões.
The high tension of the blade (2000 kg/
cm2) and the inclination of 6 ° of the band
improves the performance of cuts even on
large sections.
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KS 502 caract. técnicas - TECHNICAL FEATURES

0°

350

330

500X310

45°

300

300

300X320

45°

320

320

320X320

60°

150

150

150X320

60°

150

150

150X330

15÷100

H 34

1200

2,2

s 1.1
L 4250

acessório

0°
500 X 250
max
160 X 40
min

KS 652 caract. técnicas - TECHNICAL FEATURES

0°

510

480

650X450

45°

440

430

430X430

45°

440

440

440X440

60°

250

250

250X450

60°

250

250

250X450

15÷100

H 34*

2100

3*
B
L
H
h

1470
2405
1935
844

s 1.1
L 5320

acessório

0°
650 X 450
max
125 X 0
min

B
L
H
h

1895
2870
2300
844

*A pedido fita h 41x1,3 mm, motor 4 kw e tensionamento hidráulico
*On request blade h 41x1,3 mm and 4 kw motor and hydraulic blade tension device
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CUBO 300 E flat

PT - Serrote de fita hidráulico

linhaPREMIUM

AUTOMÁTICO / AUTOMATIC

automático, controlo eletrónico;
cortes em ângulo de 0º a 45° à
esquerda em ciclo automático
e até 60° à esquerda em ciclo
semiautomático.
Cabeçote
em secção tubular de elevada
espessura.

Torno hidráulico fixo. Ajuste da tensão
da fita na parte frontal do cabeçote,
controlada por fim de curso. Guias
da fita com pastilhas em metal duro,
rolamento adicional para alinhamento
da fita. Após programação do
comprimento e nº de cortes, a
máquina procede ao corte de limpeza,
realizando posteriormente os cortes
até ao final do programa. Programação
das funções na consola; estado
da máquina indicado na consola,
incluindo velocidade e duração da fita,
dispositivo de contagem de peças,
tempo do ciclo, amperes do motor e
anomalias durante o trabalho.
(02.)
Alimentador com 300 mm abertura,
curso mínimo 4 mm, curso máximo
515 mm, seleção do número de cortes
(1-9999) e cursos de alimentação (1-29)
através da consola. Seleção manual
do comprimento de corte com leitor
digital e precisão decimal. Ligação para
mesa de carga com dois rolos verticais,
guia de descarga, ligação para mesa
de descarga. Interruptor principal com
bobine de tensão mínima, botão de
emergência, proteção magnetotérmica
contra sobrecarga do motor. Coletor
de aparas amovível, depósito de
refrigeração com eletrobomba, unidade
hidráulica fornecida com óleo, escova
de limpeza da fita, fita bimetálica.

EN
Electronic
automatic
bandsaw, hydraulically driven;
mitre cutting from 0° to 45° left
in automatic cycle and up to
60° left in semiautomatic cycle.
Cast iron saw frame with tubular
section.
Hydraulic fixed vice. Adjustment of
the blade tension from the front side
of the sawframe, checked by an endstroke. Blade guides with hard metal
pads, additional bearing for blade
alignment.
After setting the cutting length and
the number of cuts, a trim cut is performed, then the bar is cut till the end.
Programming of all operations by
means of the keyboard; machine status shown on display, including blade
life and speed, piece counter, cycle
time, motor absorption; and working
anomalies. (02.) Feeder with 300 mm
opening, maximum single stroke 515
mm, minimum stroke 4 mm, selection
of the number of cuts (1-9999) and
feeder strokes (1-29) by means of
the keyboard. Manual selection of
the cutting length with digital reading
and decimal accuracy. Connection
for loading table with two vertical
rollers, unloading slide/connection for
unloading table for cut pieces. Main
switch with minimum tension coil,
emergency button, thermic and magnetic motor protection. Removable
chip collector tank, coolant tank with
electro-pump, hydraulic unit with oil,
blade-cleaning brush, bi-metal blade.

02.

03.

04.

(01.) Dispositivo corte de conjuntos - opcional.
(01.) Bundle device - Optional.

05.

(02.) Sistema de alimentação com ajuste
flutuante para facilitar o carregamento de
material não retilíneo.
(02.) Feeder system with floating adjustment
to facilitate the loading of material which is not
straight.
(03. 05.) Dispositivo mecânico (sensor de
posição) para aproximação rápida do cabeçote
ao material e deteção automática do ponto
de corte inicial e microinterruptor para detetar
automaticamente o ponto de fim de corte.
(03. 05.) Mechanical device (position sensor)
that allows the sawframe to lower quickly
toward the material and detect automatically
the start-cut point and micro switch to detect
the end cut point.
(04.) Seleção manual do comprimento de corte
com leitura digital.
(04.) Manual selection of the cutting lenght
with digital reading.

22

acessórios pág. 74: 01 - 03 - 42 - 50 - 53 - 58 - 61 - 69 - 70

linhaPREMIUM

caract. técnicas - TECHNICAL FEATURES

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

255

230

300X180

3~

102

45°

210

190

200X160

3~

1

60°

135

110

130X100

1.5/1.8

35/70

H 27

1.5

18÷110

s 0.9
L 2765

850
B 1940
L 1680
H 1830
h 870
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CUBO 300 NC / CUBO 300 NC flat

01.

linhaPREMIUM

AUTOMÁTICA CNC / AUTOMATIC CNC

PT - Serrote automático hidráulico
com
controlo
CNC
concebido
para o corte em série de tubos,
perfis,
barras,
e
maciços
de
pequena e média dimensão, com a
possibilidade de ser equipado com
dispositivo de corte de conjuntos.
(05.) Projetado para cortes em ângulo até
45º em ciclo automático e até 60º em ciclo
semiautomático. Arco de corte robusto
em seção tubular de elevada espessura,
poleias guia lâmina de 320mm com
resguardo de proteção de fácil abertura
para rápida limpeza ou substituição da
lâmina. Tensão bastante elevada da
lâmina (1700 Kg/cm2) que garante uma
grande precisão e diminuição do tempo
de corte, com prática afinação frontal e
micro-interruptor de controlo. Patins guia
lâmina com pastilhas em metal duro e
rolamento complementar de alinhamento.
(03.) Escova de limpeza da lâmina
motorizada. Torno hidráulico fixo com
mordentes de 130mm de altura. No lado
de carga, possui um elemento de ligação
para mesa de alimentação com 2 rolos
verticais para garantir o alinhamento do
material e no lado da saída possui uma
rampa de descarga das peças cortadas.
Curso máximo do alimentador 515mm,
mínimo 4mm, refugo mínimo 210mm.
Carro do alimentador sobre plataforma
flutuante de forma a facilitar a alimentação
de material não perfeitamente retilíneo
(02.) Controlo Numérico CNC que
memoriza até 99 programas de corte e
10 diferentes medidas obtidas a partir
da mesma barra, cálculo automático da
espessura da lâmina. Visualização na
consola das condições de trabalho, da
Velocidade de descida, do nº de peças
a cortar, parametrização das medidas de
corte (de 4 a 9999mm) com repetições
automáticas do alimentador. Gestão dos
parâmetros operativos, mensagens de
erro e de autodiagnóstico. Interruptor
geral magnetotérmico bloqueável, com
bobine de tensão mínima.

EN - CNC automatic bandsaw,
hydraulically driven. Mitre
cutting from 0° to 45° left in
automatic cycle and from 0° to
60° left in semiautomatic cycle.
Easy stops at 0°, graduated plate to
identify different angles. Hydraulic
vices, jaws height 130 mm. High
blade tensioning 1700 kg / cm² to
increase cutting accuracy and reduce
cutting time. Easy setting from the
front side of the sawframe with
microswitch check. Blade guides with
hard metal pads. Blade guard which
allows an easy and quick replacement
of the blade. Up to 99 programs
with 10 different cutting lengths and
number of cuts can be memorized,
with the possibility to repeat them
more than once. (02.) CNC with
programming of all operations;
automatic calculation of the blade
thickness. Machine status shown on
display, including blade speed, piece
counter, and working anomalies.
Setting of the cutting lengths (from
4 to 9999 mm) by means of the
keyboard, with automatic repetition of
the feeder strokes; maximum single
stroke 515 mm; minimal scrapend
210 mm. Connection for loading
table with 2 vertical rollers, unloading
slide, connection for unloading table
for cutting pieces. Main switch with
minimum tension coil, emergency
button, thermic and magnetic motor
protection. Removable chip collector
tank, coolant tank with electro-pump,
hydraulic
unit
with
oil.
(03.)
Bladecleaning brush, bi-metal blade.

OPCIONAL

03.

04.

(01.) O carro alimentador desliza sobre hastes cromadas com alta precisão de posicionamento, conferida pelo acionamento
através de fuso de esferas e motor com freio
gerido por variador de velocidade.
(01.) Feeder movements on chrome bars, high
precision of the positioning due to the incremental feeding on recirculating ball screw by
self-bracking electric motor with inverter.
Variação de velocidade da lâmina com variador
de velocidade de série.
Electronic Inverter for variable blade speed.

05.

24
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(04.)
Dispositivo de aproximação rápida ao
material com deteção automática do ponto de
início do corte e microinterruptor afinável para
deteção do fim do corte.
(04.) Mechanical device (position sensor) that
allows the sawframe to lower quickly toward
the material and detect automatically the startcut point and micro switch to detect the end
cut point.

linhaPREMIUM

cubo 300 NC flat

ACESSÓRIO

CARACT. TÉCNICAS - TECHNICAL fEATURES

(N)
0˚
250X120
max
120X 20
min

0˚

255

230

300X180

45˚

210

190

200X160

60˚

135

110

ONLYFOR
130X100 CUBO
300N
C

3~

1

L

B

H

1.5

18÷110

1000

H 27

CUBO 300 NC

s 0.9

900

L 2765

at

h

B 2030
L 1830
H 1830
h 870

B 1940
L 1680
H 1830
h 870

CUBO 300N
C CUBO 300
NC at
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CUBO 350 NC flat

01.
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AUTOMÁTICO CNC / NC AUTOMATIC

PT - Serrote de fita hidráulico
automático CNC; cortes em
ângulo de 0º a 60° à esquerda.
(04.) Torno hidráulico fixo com
redutor
de
pressão,
torno
vertical hidráulico anti-rebarba
no lado de descarga.
Ajuste da tensão da fita na parte frontal
do cabeçote, controlada por fim de
curso. (03.) Guias da fita com pastilhas
em metal duro, rolamento adicional
para alinhamento da fita.
Memorização até 99 programas, cada
um com 10 comprimentos e nº de
cortes diferentes (05.) Ecrã "touch"
CNC para programação de todas as
operações; estado da máquina indicado
na consola, incluindo velocidade da fita,
dispositivo de contagem de peças e
indicação de anomalias. Regulação dos
comprimentos de corte (de 4 a 9999
mm) através da consola, com repetição
automática dos cursos de alimentação.
Excelente precisão de posicionamento
do alimentador graças ao avanço
incremental por fuso de esferas e ao seu
deslizamento sobre guias cromadas
temperadas, controlado por motor
elétrico de precisão com freio e variador
de velocidade. Cálculo automático da
espessura da fita. Alimentador com 350
mm abertura, curso máximo 515 mm.
Variador de velocidade eletrónico para
velocidade variável da fita. Ligação para
mesa de carga com 2 rolos verticais,
guia de descarga, ligação para mesa
de descarga. Interruptor principal com
bobine de tensão mínima, interruptor de
emergência, proteção magnetotérmica
contra sobrecarga do motor. Coletor
de aparas amovível, depósito de
refrigeração com eletrobomba, pistola
de
lavagem,
unidade
hidráulica
fornecida com óleo. (02.) Escova de
limpeza da fita, fita bimetálica.

EN - CNC automatic bandsaw,
hydraulically driven; mitre cutting from 0° to 60° left.
(04.) Hydraulic fixed vice with
pressure
reducer,
anti-burr
hydraulic vertical vice on the unloading side.
Adjustment of the blade tension from
the front side of the sawframe, checked by an end-stroke. (03.) Blade
guides with hard metal pads, additional bearing for blade alignment.
Up to 99 programs with 10 different
cutting lengths and number of cuts
can be memorized, with the possibility to repeat them more than once.
(05.) CNC touch screen with programming of all operations; machine
status shown on display, including
blade speed, piece counter; and
working anomalies. Setting of the
cutting lengths (from 4 to 9999 mm)
by means of the keyboard, with automatic repetition of the feeder strokes.
Feeder movements on chrome bars,
high-precision of the positioning due
to the incremental feeding on recirculating ball screw by self-bracking
electric motor with inverter. Automatic calculation of the blade thickness.
Feeder with 350 mm opening, maximum single stroke 515 mm.
Electronic Inverter for variable blade
speed. Connection for loading table
with two vertical rollers, unloading
slide, connection for unloading table
with guide for cut pieces. Main switch
with minimum tension coil, emergency button, thermic and magnetic
motor protection. Removable chip
collector tank, coolant tank with electro-pump, washing gun for cleaning,
hydraulic unit with oil, (02.) blade-cleaning brush, bi-metal blade.

02.

03.

04.

(01.) Excelente precisão de posicionamento do
alimentador graças ao avanço incremental por
fuso de esferas e ao seu deslizamento sobre
guias cromadas temperadas, controlado por
motor elétrico de precisão com freio e variador de
velocidade.
Feeder movements on chrome bars, high
precision of the positioning due to the
incremental feeding on recirculating ball screw
by self-bracking electric motor with inverter.
Variador de velocidade eletrónico para velocidade variável da fita e motor com servo-ventilação suplementar.
Eletronic Inverter for variable blade speed and
motor with supplementary servo-ventilation.

05.
05.
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Dispositivo mecânico (sensor de posição) para
aproximação rápida do cabeçote ao material e
deteção automática do ponto de corte inicial.
Mechanical device (position sensor) that allows
the sawframe to lower quickly toward the material and detect automatically the start-cut point.

linhaPREMIUM

caract. técnicas - TECHNICAL FEATURES

acessório

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA

(N)

0°

305

250

350X200

45°

250

230

230X200

60°

175

155

170X100

0°
300X120
max
120X 20
min

3~

1

SÉRIE BS

1.8
PT - Digitalize com o seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video

18÷100

H 27
s 0.9
L 3370

890
B 1850
L 1900
H 1990
h 880
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CUBO 400 NC flat

01.
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AUTOMÁTICO CNC / NC AUTOMATIC

PT - Serrote de fita hidráulico
automático CNC; cortes em ângulo
de 0º a 60° à esquerda.
Torno hidráulico fixo com redutor de
pressão, torno vertical hidráulico anti-rebarba no lado de descarga. Ajuste
da tensão da fita na parte frontal do
cabeçote, controlada por fim de curso.
(03.) Dispositivo mecânico (sensor
de posição) para aproximação rápida
do cabeçote ao material e deteção
automática do ponto de corte inicial.
Guias da fita com pastilhas em
metal duro, rolamento adicional para
alinhamento da fita.
Memorização até 99 programas, cada
um com 10 comprimentos e nº de cortes
diferentes
(04.)
Ecrã
"touch"
CNC
para
programação de todas as operações;
estado da máquina indicado na
consola, incluindo velocidade da fita,
dispositivo de contagem de peças e
indicação de anomalias. Regulação dos
comprimentos de corte (de 4 a 9999
mm) através da consola, com repetição
automática dos cursos de alimentação.
(01.)
Excelente
precisão
de
posicionamento do alimentador graças
ao avanço incremental por fuso de
esferas e ao seu deslizamento sobre
guias cromadas temperadas, controlado
por motor elétrico de precisão com
freio e variador de velocidade. Cálculo
automático da espessura da fita.
Alimentador com 400 mm abertura,
curso máximo 515 mm. Variador de
velocidade eletrónico para velocidade
variável da fita. Ligação para mesa
de carga com 2 rolos verticais, guia
de descarga, ligação para mesa de
descarga. Interruptor principal com
bobine de tensão mínima, interruptor de
emergência, proteção magnetotérmica
contra sobrecarga do motor. Coletor
de aparas amovível, depósito de
refrigeração com eletrobomba, pistola
de
lavagem,
unidade
hidráulica
fornecida com óleo. (05.) Escova de
limpeza da fita, fita bimetálica.

EN - CNC automatic bandsaw,
hydraulically driven; mitre cutting from 0° to 60° left.
Hydraulic fixed vice with pressure reducer, anti-burr hydraulic vertical vice
on the unloading side. Adjustment of
the blade tension from the front side
of the sawframe, checked by an endstroke. Mechanical device (position
sensor) that allows the sawframe
to lower quickly toward the material
and detect automatically the start-cut
point. Blade guides with hard metal
pads, additional bearing for blade alignment.
Up to 99 programs with 10 different
cutting lengths and number of cuts
can be memorized, with the possibility to repeat them more than once.
(04.) CNC touch screen driver with
programming of all operations; machine status shown on display, including blade speed, piece counter;
and working anomalies. Setting of the
cutting lengths (from 4 to 9999 mm)
by means of the keyboard, with automatic repetition of the feeder strokes.
(01.) Feeder movements on chrome
bars, high-precision of the positioning
due to the incremental feeding on recirculating ball screw by self-braking
electric motor with inverter. Automatic calculation of the blade thickness.
Feeder with 400 mm opening, maximum single stroke 515 mm.
Electronic Inverter for variable blade
speed. Connection for loading table
with two vertical rollers, unloading
slide, connection for unloading table
with guide for cutting pieces. Main
switch with minimum tension coil,
emergency button, thermic and magnetic motor protection.
Removable chip collector tank, coolant tank with electro-pump, washing
gun for cleaning, hydraulic unit with
oil, (05.) blade-cleaning brush, bimetal blade.
(03.) Mechanical device (position
sensor) that allows the sawframe
to lower quickly toward the material
and detect automatically the start-cut
point.

05.

28
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02.

03.

04.

(02.) Torno vertical hidráulico anti-rebarba no
lado de descarga.
(02.) Additional hydraulic anti-burr vertical vice
on the unloading side.
Variador de velocidade eletrónico para velocidade variável da fita e motor com servo-ventilação suplementar.
Eletronic Inverter for variable blade speed and
motor with supplementary servo-ventilation.
Excelente precisão de posicionamento do
alimentador graças ao avanço incremental por
fuso de esferas e ao seu deslizamento sobre
guias cromadas temperadas, controlado por
motor elétrico de precisão com freio e variador de
velocidade.
Feeder movements on chrome bars, high-precision of the positioning due to the incremental
feeding on recirculating ball screw by self-braking electric motor with inverter.
Melhoria do desempenho de corte graças ao
tamanho da fita 34 mm.
Improvement of cutting performance due to
blade size 34 mm.

linhaPREMIUM

caract. técnicas - TECHNICAL FEATURES

acessório

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

310

280

400X250

45°

280

270

300X200

60°

210

200

200X200

0°
300X120
max
120X 20
min

3~

1

SÉRIE BS

2.2
PT - Digitalize com o seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video

18÷100

H 34
s 1.1
L 4020

990
B 1850
L 2200
H 1990
h 890
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IDEAL / PERFECT / RECORD
OPCIONAL

01.

02.
OPCIONAL h 940mm
OPCIONAL

IDEAL 250

PERFECT 250

ângulo de 0º a 45º à esquerda.

para corte de perfis de metal e
ocasionalmente
sólidos,
cortes
em
ângulo de 0° a 45° à esquerda.

MANUAL

PT - Serrote de disco manual, cortes em

03.

Sistema de refrigeração com filtro, bomba
automática e depósito estanque.
(05.) Dispositivo de bloqueio da cabeça para
transporte. Base de apoio larga com pés
antiderrapantes. Proteção do disco totalmente
em metal. Torno ajustável. Veio do disco 32 mm
de diâmetro. Batente ajustável.
EN - Manual circular saw, mitre cutting

linhaPREMIUM

from 0° to 45° left.

Coolant system with filter, automatic pump
and sealed tank. Single-phase motor, 24V low
tension with start button inside the handle.
(05.) Device to lock the head for transport. Wide
base with anti-slide support points. Complete
of metallic blade protection. Vice with adjustable
screw. Blade spindle 32 mm diameter.
Adjustable length stop.

04.

acessórios pág. 74: 35

85

45° 80

75
75

Adequado para pequenos estaleiros e oficinas.
Engrenagem roda de coroa sem fim em
banho de óleo, cabeça composta por redutor
monobloco.
Botão de arranque no interior do punho. Sistema
de refrigeração com bomba e filtro adicional
no depósito. Proteção do disco totalmente
em metal. Torno com dispositivo anti-rebarba
ajustável. Veio do disco 32 mm de diâmetro.
Batente ajustável.
EN - Manual circular saws, suitable to cut
metal profiles and on occasion for solids
also, mitre cut from 0° to 45° left.
Suited for small yards and workshops. Crown
gear/endless screw in oil bath, single-piece
reducer head.
Start button inside the handle. Coolant system
with pump and additional filter in the tank.
Complete metallic blade protection. Vice with
adjustable anti-burr device.
Blade spindle 32 mm diameter.
Adjustable length stop.

acessórios pág. 74: 35 - 36

IDEAL 250 caract. técnicas - TECHNICAL FEATURES

0°

PT - Serrote de disco manual, adequado

1~

100X65

01

PERFECT 250 caract. técnicas - TECHNICAL FEATURES

0°
45°

90X60

30

05.

54

70

70
60

95X60

1~

01

65X50

3~

01

3~

102

RPM

RPM

0.8

85

D 250
d 32

40

B 300
L 800
H 750

1

52

D 250

1

52

d 32

0.8/1 52/104

73
B 300
L 800
H 750

linhaPREMIUM

OPCIONAL h 975mm

OPCIONAL h 990mm

PERFECT 275

PT - Serrote de disco manual, adequado

para corte de perfis de metal
ocasionalmente sólidos de 0° a 45°.

e

Adequado para pequenos estaleiros e oficinas.
Engrenagem roda de coroa sem fim em
banho de óleo, cabeça composta por redutor
monobloco com embraiagem externa ajustável
para proteger as engrenagens e o disco. Botão
de arranque no interior do punho. Sistema de
refrigeração com bomba e filtro adicional no
depósito. Proteção do disco totalmente em
metal. Torno com dispositivo anti-rebarba
ajustável. Veio do disco 32 mm de diâmetro.
Batente ajustável.
EN - Manual circular saws, suitable to cut
metal profiles and on occasion for solids
also from 0° to 45°.
Suited for small yards and workshops. Crown
gear/endless screw in oil bath, single-piece
reducer head with external adjustable clutch to
safe the gears and blade. Start button inside the
handle. Coolant system with pump and additional filter in the tank. Complete metallic blade
protection. Vice with adjustable anti-burr device.
Blade spindle 32 mm diameter.
Adjustable length stop.

acessórios pág. 74: 35 - 37 - 38 - 45

OPCIONAL h 1005mm

PERFECT 300

PT - Serrote de disco manual, adequado

para corte de perfis de metal e
ocasionalmente sólidos, cortes em ângulo
de 0° a 45° à esquerda e direita.
Adequado para pequenos estaleiros e oficinas.
Engrenagem roda de coroa sem fim em banho de
óleo, cabeça composta por redutor monobloco
com embraiagem externa ajustável para proteger
as engrenagens e o disco. Botão de arranque no
interior do punho. Sistema de refrigeração com
bomba e filtro adicional no depósito. Proteção
do disco totalmente em metal. (02.) Torno com
dispositivo anti-rebarba ajustável. Veio do disco
32 mm de diâmetro. Batente ajustável.
EN - Manual mitre circular saws, suitable
to cut metal profiles and on occasion for
solids also mitre cut from 0° to 45° left and
right.

Suited for small yards and workshops. Crown
gear/endless screw in oil bath, single-piece
reducer head with external adjustable clutch to
safe the gears and blade. Start button inside the
handle. Coolant system with pump and additional filter in the tank. Complete with metallic blade
protection. (02.) Vice with adjustable anti-burr
and quick clamping device. Blade spindle 32mm
diameter. Adjustable length stop.

acessórios pág. 74: 35 - 37 - 38 - 44 - 45

PERFECT 275 caract. técnicas - TECHNICAL FEATURES

PERFECT 300 caract. técnicas - TECHNICAL FEATURES

RECORD 350

PT - Serrote de disco manual robusto, cortes
em ângulo de 0° a 45° à esquerda e direita.
(04.) Os cortes longitudinais a 90° são possíveis
graças ao torno rotativo. Adequado para corte
de perfis de metal e ocasionalmente sólidos
(aço com resistência até 70 kg/mm²). Cabeça e
torno rotativos, embraiagem externa ajustável.
Engrenagem roda de coroa sem fim em banho de
óleo, com rolamentos ajustáveis e acoplamento
elástico. Botão de arranque no interior do punho.
Interruptor principal, proteção magnetotérmica
do motor. Sistema de refrigeração com bomba
e filtro adicional. Punho para rotação da cabeça.
Torno com dispositivo de fixação rápida e guias
ajustáveis. Mordente de aperto e dispositivo anti-rebarba ajustável para obter uma dupla fixação
também no corte em ângulos. Veio do disco 32
mm de diâmetro. Batente ajustável.
EN - Manual and strong circular saw, mitre cutting
from 0° to 45° left and right. (04.) 90° longitudinal
cuts are possible thanks to the rotating vice. Suited to cut metal profiles and solids (steel with resistance up to 70 kg/mm²). Rotating head and vice,
external adjustable clutch. Crown gear/endless
screw in oil bath, with adjustable bearings and
elastic coupling. Start button inside the handle.
Main switch, thermic and magnetic motor protections. Coolant system with pump and additional
filter. Handle to rotate the head. Vice with quick
clamping device and adjustable guides. Closing
jaw and adjustable anti-burr device to get double
clamping with mitre cutting also. Blade spindle
32mm diameter. Adjustable length stop.
acessórios pág. 74 01 - 03 - 05 - 29 - 30 - 35 - 39 - 44 - 45
RECORD 350 caract. técnicas - TECHNICAL FEATURES

0°
45°

90
70

80
70

100X70

1~

01

0°

102

90

120X80

1~

01

80X60

3~

102

45°

90

80

90X70

3~

102

45°

80

70

85X70

RPM

1.1

42

1.1/1.3 33/66

d 32

112
B 500
L 850
H 950

1.1

42

D 300

1.5/2

33/66

d 32

125 110 160X90

45° 105

90

80X100

70

65

60X70

45°

RPM

D 275

0°

3~

102

RPM

135
B 500
L 1050
H 990

1.8/2.5

30/60

D 350
d 32

206

B 600
L 1220
H 1060

31

SIRIO 315
SIRIO 315 SH

MANUAL e SEMIAUTOMÁTICO / MANUAL and SEMIAUTOMATIC

01.

02.

linhaPREMIUM

SIRIO 315 SH

32

PT - Serrote

de disco manual
vertical para trabalhos pesados;
cortes em ângulo de 0° a 45° à
direita e de 0° a 60° à esquerda.

Adequado para cortar aço de alta
resistência. Veio do disco 40 mm de
diâmetro. Torno com guias ajustáveis,
movimentação ao longo da mesa de
trabalho, movimento e fixação rápidos,
dispositivo
ajustável
anti-rebarba.
Engrenagem roda de coroa sem
fim em bronze em banho de óleo.
Posicionamento rápido a 0 ° e 45 ° à
esquerda, batente ajustável.
Base com coletor de aparas amovível
e depósito de refrigeração com
eletrobomba,
interruptor
principal,
proteção térmica do motor.
SIRIO
315
SH:
Versão
semiautomática com funcionamento
eletropneumático, controlo hidráulico
da velocidade de descida da cabeça
e torno pneumático. Velocidade de
descida ajustável durante o corte e
retorno rápido. (01.) Regulação fácil da
posição de inicio/final de corte através
de 2 microinterruptores.

EN - Heavy duty manual vertical

saw; mitre cutting from 0° to 45°
right and from 0° to 60° left.

Suited to cut high-resistance steel.
Blade spindle with 40 mm diameter.
Vice with adjustable guides, free to
move alongside the worktable, with
quick motion and clamping, anti-burr
adjustable device. Gears with oil,
endless screw and bronze crown
gear. Easy stops at 0° and 45° left,
adjustable length stop.
Floor stand with removable chip
collector and coolant tank; coolant
electro-pump, main switch, thermic
motor protection.
SIRIO 315 SH: Semiautomatic
version
with
electro-pneumatic
functioning, hydraulic control of the
down-feed speed of the head and
pneumatic vice. Cutting cycles with
adjustable feed speed during cut and
fast return. (01.) Easy regulation of cut
start/stop positions by 2 microswitch.

acessórios pág. 74: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 31 - 44 - 46 - 47 - 58 - 67

A estrutura vertical rígida garante uma elevada estabilidade
e elimina possíveis vibrações.
The vertical column construction provides extremely
stable saw frame guidance and stability, and avoids
possible vibrations.
características técnicas - TECHNICAL FEATURES

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

108

93

150X90

3~

102

45°

108

93

105X80

3~

102

60°

93

80

75X90

45°

108

93

105X80
SH

1.5/1.8

17/33

D 315

327

1.5/1.8

33/66

d 40

360 (sh)

B 800
L 900
H 1700
h 920

B 800
L 900
H 1950
h 920

Capacidade de corte a 0° com disco 300 mm:
100mm
84mm
140X80mm.
Cutting capacity at 0° with 300 mm blade:
100mm
84mm
140X80mm.

SIRIO 370
SIRIO 370 SH-E

01.

03.

MANUAL e SEMIAUTOMÁTICO / MANUAL and SEMIAUTOMATIC

SÉRIE SIRIO

PT - Digitalize com o seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video

02.

de disco manual
vertical para trabalhos pesados,
cortes em ângulo de 0° a 45°
à direita e 0° a 60° à esquerda.
Recomendado
para
trabalhos
gerais em oficinas e aplicações
de produção de cortes.

EN - Heavy duty manual vertical
saw, mitre cutting from 0° to
45° right and from 0° to 60°
left. Recommended for general
workshop
and
production
sawing applications.

Adequado para cortar aço de alta
resistência, a versão com variador
de
velocidade
eletrónico
amplia
as possibilidades de corte, de aço
inoxidável a latão e cobre. Transmissão
primária com poleias, redução final
com engrenagens em banho de
óleo. Torno com guias ajustáveis,
movimentação ao longo da mesa de
trabalho, movimento e fixação rápidos,
dispositivo
anti-rebarba
ajustável.
Posicionamento rápido a 0° e 45° à
esquerda, batente ajustável. Veio do
disco 40 mm de diâmetro. Escova
de limpeza do disco em nylon. (02.)
Base com coletor de aparas amovível
e depósito de refrigeração com
eletrobomba,
interruptor
principal,
proteção térmica do motor.

Suited to cut high-resistance steel,
the version with electronic Inverter
widens the cutting possibilities, from
stainless steel to brass and copper.
Primary transmission with pulleys and
cogged belt, final reduction in oil with
bronze crown gear. Vice with adjustable guides, free to move alongside
the worktable, with quick motion
and clamping, anti-burr adjustable
device. Easy stops at 0° and 45° left,
adjustable length stop. Blade spindle
with 40 mm diameter. Blade-cleaning
nylon brush. (02.) Floor stand with
removable chip collector and coolant
tank; coolant electro-pump. Main
switch, thermic motor protection.

SIRIO 370 SH-E:

Versão
semiautomática
eletrónica
com funcionamento eletropneumático,
controlo hidráulico da velocidade
de descida da cabeça.
Controlador
eletrónico com programação das
funções da máquina através da
consola; estado da máquina indicado
no ecrã, incluindo velocidade e vida
útil do disco, dispositivo de contagem
de peças, tempo do ciclo, amperes
do motor e indicação de anomalias.
Inversão da rotação do disco para
o libertar do material, se necessário.
Torno pneumático e pistola de lavagem.

SIRIO 370 SH-E:

Semiautomatic version with Electropneumatic
functioning,
hydraulic
control down-feed speed of the head.
Electronic driver with programming
of all operations by means of the
keyboard; machine status shown
on display, including blade life and
speed, piece counter, cycle time,
motor absorption; and working
anomalies. Blade rotation inversion
to free the blade from the material
if necessary. Possibility to connect
external devices.
Pneumatic vice and washing gun for
cleaning.

acessórios pág. 74: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 31 - 42 - 44 - 46 - 47 - 58 - 67

SIRIO 370 SH-E
A estrutura vertical rígida garante uma elevada estabilidade e elimina possíveis vibrações.
The vertical column construction provides extremely stable saw frame guidance and stability, and avoids possible vibrations.
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PT - Serrote

características técnicas - TECHNICAL FEATURES

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

120

100

180X100

3~

1/2

45°

120

100

130X100

3~

1

60°

110

90

90X100

45°

105

100

130X100
SH-E

1.5/2.2

15/30

D 370

3

15÷70

d 40

390
443(she) B 810
L 1020
H 1850
h 925

B 810
L 1080
H 2100
h 925

33
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AUTOMÁTICO / AUTOMATIC

SIRIO 370 AF-E

PT - Serrote de disco automático

vertical, cortes em ângulo de
0° a 45° à direita (apenas ciclo
semiautomático) e de 0° a 60° à
esquerda.

EN - Automatic, vertical column
circular saw; mitre cutting from
0° to 45° right (only semiautomatic cycle) and from 0° to 60°
left.

Adequado para o corte de aços, a versão
com variador de velocidade eletrónico
amplia as possibilidades de corte,
por exemplo aço inox, latão e cobre.
Funcionamento
eletropneumático,
controlo hidráulico da velocidade de
descida da cabeça.
Transmissão
primária com poleias, redução final
com engrenagens em banho de óleo.
(01.) Torno com guias ajustáveis,
movimentação ao longo da mesa de
trabalho, movimento e fixação rápidos,
dispositivo anti-rebarba ajustável, torno
pneumático vertical. Veio do disco 40
mm de diâmetro. Controlador eletrónico
com programação das funções da
máquina através da consola, incluindo
ajuste dos pontos de início e final de
corte; estado da máquina indicado
no ecrã, incluindo velocidade e vida
útil do disco, dispositivo de contagem
de peças, tempo do ciclo, amperes
do motor e indicação de anomalias.
Ciclo de corte: Após programação
do comprimento e nº de cortes, a
máquina procede ao corte de limpeza,
realizando posteriormente o corte até
ao final do programa. Seleção manual
do comprimento de corte com leitor
digital e precisão decimal. Rolo superior
montado no alimentador para cortar
mais barras no mesmo plano. Base com
coletor de aparas amovível, depósito de
refrigeração com eletrobomba e pistola
de lavagem. (04.) Escova de limpeza
do disco. Interruptor principal com
bobine de tensão mínima, botão de
emergência.

Suited to cut high-resistance steel,
the version with electronic Inverter
widens the cutting possibilities, from
stainless steel to brass and copper.
Electro - pneumatic functioning,
hydraulic control of the downfeed speed of the head. Primary
transmission with pulleys and cogged
belt, final reduction in oil bath with
big-size bronze crown gear.
(01.)
Vice with adjustable guides, free to
move alongside the worktable, with
quick motion and clamping; anti-burr
adjustable device, pneumatic vertical
vice. Blade spindle with 40 mm diameter.
Electronic driver with programming of
all operations by means of the keyboard, including setting of the start-cut
and end-cut points; machine status
shown on display, including blade
life and speed, piece counter, cycle
time, motor absorption; and working
anomalies.
Cutting cycle: after setting the cutting
length and the number of cuts, a trim
cut is performed, then the bar is cut
till the end of the program. Manual
selection of the cutting length with
digital reading and decimal nonius.
Upper roller mounted on the feeder to
cut more bars in the same row. Floor
stand with removable chip collector
and coolant tank; coolant electropump and washing gun for cleaning
(04.) Brush for blade cleaning. Main
switch with minimum tension coil,
emergency button.

OPTIONAL

02.

03.
OPCIONAL

(03.) Seleção manual do comprimento de corte
com leitura digital.
(03.) Manual selection of the cutting lenght with
digital reading.
(06.) Alimentador com abertura 200 mm, curso
máximo 520 mm, curso mínimo 4 mm (refugo
mínimo 170 mm), seleção do número de cortes (1-9999) e cursos de alimentação (1-29)
através da consola.
(06.) Feeder with 200 mm opening, maximum
stroke 520 mm, minimum stroke 4 mm (minimum scrap-end 170 mm); selection of the
number of cuts (1-9999) and the feeder strokes
(1-29) by means of the keyboard.

04.

34

01.

ACESSÓRIOS pág. 74: 01 - 02 - 03 - 31 - 32 - 42 - 47 - 58 STD 46 - 70

05.

Dispositivo de inversão do sentido de rotação
do disco.
Device for “blade rotation inversion”.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°

120

100

180X100

3~

102

45°

120

100

130X100

3~

1

60°

110

90

90X100

45°

105

100

130X100
AFE

06.

1.5/2.2

15/30

D 370

3

15÷70

d 40

710
B
L
H
h

1900
1450
2100
925
35

SIRIO 370 AF-NC
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AUTOMÁTICO CNC / NC AUTOMATIC

PT - Serrote de disco automático
vertical CNC; cortes em ângulo
de 0° a 45° à direita (apenas
ciclo semiautomático) e de 0° a
60° à esquerda.

Adequado para o corte de aços, a
versão com variador de velocidade
eletrónico amplia as possibilidades
de corte, por exemplo aço inox,
latão
e
cobre.
Transmissão
primária com poleias, redução final
com engrenagens em banho de
óleo. Torno com guias ajustáveis,
movimentação ao longo da mesa
de trabalho, movimento e fixação
rápidos,
dispositivo
anti-rebarba
ajustável, torno pneumático vertical.
Veio do disco 40 mm de diâmetro.
Funcionamento
eletropneumático,
controlo hidráulico da velocidade de
descida da cabeça. Programação
CNC de todas as operações, incluindo
regulação
dos
comprimentos
de corte (de 4 a 9999 mm) com
repetição automática dos cursos de
alimentação; pontos de início e final
de corte, estado do serrote indicado
na consola, incluindo velocidade do
disco, dispositivo de contagem de
peças, comprimento total do material
a cortar e indicação de anomalias.
Movimentos do alimentador através
de motor elétrico com encoder,
abertura 200 mm, curso máximo
520 mm, curso mínimo 4 mm (refugo
mínimo 170 mm).
Memorização
até 99 programas, cada um com
10 comprimentos e nº de cortes
diferentes. Inversão da rotação do
disco para o libertar do material, se
necessário.
(02.) Rolo superior montado no
alimentador para cortar mais barras
no mesmo plano. Base com coletor
de aparas amovível, depósito de
refrigeração
com
eletrobomba
e pistola de lavagem, escova
de limpeza do disco em nylon.
Interruptor principal com bobine de
tensão mínima, botão de emergência.
Possibilidade de ligar dispositivos
externos, como um pedal para iniciar
o ciclo de corte.

- Automatic CNC vertical
column
circular
saw;
mitre
cutting from 0° to 45° right (only
semiautomatic cycle) and from
0° to 60° left.

EN

Suited to cut high-resistance steel,
with electronic Inverter widens the
cutting possibilities, from stainless
steel to brass and copper. Primary
transmission with pulleys and cogged
belt, final reduction in oil bath with
big-size bronze crown gear. Vice
with adjustable guides, free to move
alongside the worktable, with quick
motion and clamping; anti-burr
adjustable device, pneumatic vertical
vice.
Blade spindle with 40 mm diameter.
Electro-pneumatic driven functioning,
hydraulic control of the down-feed
speed of the head. Programming of
all operations by means of the CNC
driver, including setting of the cutting
lengths (from 4 to 9999 mm) with
automatic feeder strokes; start-cut
and end-cut points; machine status
shown on display, including blade
speed, piece counter, total material
length to cut and working anomalies
in different languages by means of
the keyboard.
Feeder movements by electric motor
with encoder, 200 mm opening, minimum stroke 4 mm (minimum scrapend 170 mm). Up to 99 programs
can be memorized, each one with 10
different cutting lengths and number
of cuts. Blade rotation inversion to
free the blade from the material if
necessary
(02.) Upper roller mounted on the
feeder to cut more bars in the same
row. Floor stand with removable chip
collector and coolant tank; coolant
electro-pump and washing gun for
cleaning, nylon
brush for blade
cleaning. Main switch with minimum
tension coil, emergency button
Possibility to connect external devices such as a foot pedal to start the
cutting cycle.

A pedido alimentador curso 1200 mm. On request feeder stroke 1200 mm.

04.
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01.

02.
OPCIONAL

03.

OPTIONAL

(01.) Adequado para o corte de aços, a versão
com variador de velocidade eletrónico amplia
as possibilidades de corte, por exemplo aço
inox, latão e cobre.
(01.) Suited to cut high-resistance steel,
with electronic inverter widens the cutting
possibilities, from stainless steel to brass and
copper.
(02.) Movimentos do alimentador através de
motor elétrico com encoder, abertura 200 mm,
curso mínimo 4mm (refugo mínimo 170 mm),
curso máximo 520 mm.
Memorização até 99 programas, cada um com
10 comprimentos e nº de cortes diferentes.
(02.) Feeder movements by electric motor with
encoder, 200 mm. opening, minimum stroke 4
mm. (minimum scrap-end 170 mm.), maximum
stroke 520 mm.
Up to 99 programs can be memorized, each
one with different cutting lengths and number
of cuts.
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SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA

PT - Digitalize com o seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video
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VELOX 350
OPCIONAL

01.

02.
OPCIONAL

MANUAL

03.

OPCIONAL h 895mm
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PT - Serrote

38

PT - Digitalize com o seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video

de disco manual
para alumínio e ligas leves,
perfis e maciços. Cortes em
ângulo de 0º a 45º à esquerda
e direita. A cabeça inclina 45° no
eixo vertical para permitir cortes
inclinados.

Posicionamento rápido a 0º, 15º,
30º, 45º à esquerda e direita. Volante
para bloqueio da cabeça em todos
os ângulos, escala graduada na mesa
de trabalho. Adequado para corte de
alumínio, perfis e sólidos em metal leve
com alta precisão. O motor trifásico de
duas velocidades permite a utilização
de lâminas HSS para perfis de latão e
cobre, baixa tensão 24V com botão
de arranque no interior do punho. Dois
tornos frontais com movimentação ao
longo da mesa de trabalho.
(01.)
Mordentes
amovíveis
em
alumínio adequados para muitos
tamanhos
comerciais.
Proteção
completa do disco, possibilidade de
ligação a dispositivo de aspiração de
aparas. Batente ajustável. Base com
depósito e bomba de refrigeração. Par
de molas para retorno da cabeça.

EN - Manual circular saw to cut

aluminium and light metals.
Mitre cutting from 0° to 45° left
and right. The head bends 45°
on the vertical axis to allow
inclined cuts.

Easy stops at 0°, 15°, 30°, 45° left and
right. Hand-wheel to lock the head
on all angles, graduation engraved on
the worktable. Suited to cut aluminium, light metal profiles and solids
with high accuracy.
3-phase, 2-speed motor allows to
employ HSS blades for brass and
copper profiles, 24V low tension with
start button inside the handle. Pair of
front vices with quick clamping, free
to move alongside the worktable.
(01.) Aluminium removable jaws
suitable for many commercial sizes.
Complete blade protection, able to
connect chip suction plant. Adjustable length stop. Base with tank and
coolant pump. Pair of springs for
head return.
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Posicionamento rápido a 0°, 15°, 30°, 45° esquerda/direita.
Easy stops at 0°, 15°, 30°, 45° left and right. The head
bends 45° on the vertical axis to allow inclined cuts.

O motor trifásico de duas velocidades permite a utilização
de lâminas HSS para perfis de latão e cobre.
The 3 phase motor version allows to employ HSS blades
for brass and copper profiles.
características técnicas - TECHNICAL FEATURES
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0°

120

105

200X80

1~

01

45°

115

100

150X80

3~

102

45°

115

100

150X80

45°

65

60

180X50

1.3

3600

D 350

1.5/1.8

1800/3600

d 32

163
B 610
L 880
H 990

VELOX 350 SHE

01.

02.

SEMIAUTOMÁTICO / SEMIAUTOMATIC

OPTIONAL

PT - Digitalize com o seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video

03.

Serrote
de
disco
semiautomático para alumínio e
ligas leves, perfis e maciços.

PT

suited to cut aluminium and
light metals solid and profiles
with high accuracy. Possibility
to set the machine for brass and
copper profiles.

The head bends 45° on the vertical
axis to allow inclined cuts.
Easy
stops at 0°, 15°, 30°, 45° left and right.
Hand-wheel to lock the head on all
angles, graduation engraved on the
worktable. Suited to cut aluminium,
light metal profiles and solids with
high accuracy.
Electro-pneumatic
functioning, hydraulic control of the
down-feed speed of the head.
(02.) Programming of all operations
by means of the keyboard, including
setting of the start-cut and end-cut
points; machine status shown on display, including blade life and speed,
piece counter, cycle time, motor
absorption; working anomalies. Pair
of front pneumatic vices with quick
clamping, free to move alongside the
worktable. Complete blade protection, device to connect chip suction
plant, adjustable length stop. Floor
stand with tank, lubrication system
with spray and rear chips collector.
Air filter/reducer/lubrication group.
(03.) Possibility to connect external
devices such as a foot pedal to start
the cutting cycle. Main switch with
minimum tension coil, emergency
button, thermic and magnetic motor
protection, motor absorption device,
24V low tension.

acessórios pág. 74: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 33 - 48 - 66 - 71 STD 57

(02.) Programação das funções da máquina através da
consola, incluindo o ajuste dos pontos de início e final de
corte.
(02.) Programming of all operations by means of the
keyboard, including setting of the start-cut and end-cut
points.
Posicionamento rápido a 0°, 15°, 30°, 45° esquerda/
direita. A cabeça inclina 45° no eixo vertical para permitir
cortes inclinados.
Easy head rotation with automatic stops at 0°, 15°, 30°,
45° left and right. The head bends 45° on the vertical axis
to allow inclined cuts.
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A cabeça inclina a 45º no eixo vertical
para
permitir
cortes
inclinados.
Posicionamento rápido a 0º, 15º, 30º,
45º à esquerda e direita. Volante para
bloqueio da cabeça em todos os
ângulos, escala graduada na mesa
de trabalho. Adequado para corte de
alumínio, perfis e sólidos em metal
leve com alta precisão. Funcionamento
eletropneumático, controlo hidráulico
da velocidade de descida da cabeça.
(02.) Programação das funções do
serrote através da consola, incluindo
ajuste dos pontos de início e final de
corte; estado da máquina indicado no
ecrã, incluindo velocidade e vida útil
do disco, dispositivo de contagem de
peças, tempo do ciclo, amperes do
motor e indicação de anomalias. Dois
tornos frontais com movimentação ao
longo da mesa de trabalho. Proteção
completa do disco, possibilidade de
ligação a dispositivo de aspiração de
aparas, batente ajustável. Base com
depósito, sistema de lubrificação com
spray e coletor de aparas traseiro.
Grupo filtro de ar/redutor/lubrificação.
(03.) Possibilidade de ligação de
pedal para início do ciclo de corte.
Interruptor principal com bobine de
tensão mínima, botão de emergência,
proteção magnetotérmica do motor,
amperímetro, baixa tensão 24V.

EN - Semiautomatic circular saw
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VELOX 350 AF-E

03.
01.
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AUTOMÁTICO / AUTOMATIC

PT - Serrote de disco automático
para alumínio e ligas leves,
perfis e maciços.
Cortes em ângulo de 0º a 45º à
esquerda e direita. A cabeça inclina
a 45º no eixo vertical para permitir
cortes inclinados. Posicionamento
rápido a 0º, 15º, 30º, 45º à esquerda
e direita. Volante para bloqueio da
cabeça em todos os ângulos.
(01.) Escala graduada na mesa
de
trabalho.
Funcionamento
eletropneumático,
controlo
hidráulico da velocidade de descida
da cabeça. Controlador eletrónico
com programação das funções
da máquina através da consola,
incluindo ajuste dos pontos de
início e final de corte; estado da
máquina indicado no ecrã, incluindo
velocidade e vida útil do disco,
dispositivo de contagem de peças,
tempo do ciclo, amperes do motor
e indicação de anomalias. Após
programação do comprimento e nº
de cortes, a máquina procede ao
desbaste, realizando posteriormente
o corte até ao final do programa.
Seleção manual do comprimento
de corte com leitor digital e precisão
decimal. Dois tornos frontais com
movimentação ao longo da mesa de
trabalho. Rolo superior montado no
alimentador para cortar mais barras
na mesma linha. Proteção completa
do disco, abre apenas quando o
disco está imóvel. Proteção fixa no
lado da descarga.
Base com depósito amovível e
coletor de aparas, elemento de
ligação no lado da descarga garante
máxima segurança. Sistema de
lubrificação com spray, funciona
apenas durante o corte, grupo filtro
de ar/redutor/lubrificação. Interruptor
principal com bobine de tensão
mínima, botão de emergência,
proteção magnetotérmica do motor,
amperímetro, baixa tensão 24V.

EN - Automatic circular saw sui-

ted to cut aluminium, light metal
solids and profiles with high
accuracy. Possibility to set the
machine for brass and copper
profiles.
Mitre cutting from 0° to 45° left and
right. The head bends 45° on the
vertical axis to allow inclined cuts.
Easy stops at 0°, 15°, 30°, 45° left and
right. Hand-wheel to lock the head on
all angles, (01.) Graduation engraved
on the worktable. Electro-pneumatic
functioning, hydraulic control of
the down-feed speed of the head.
Electronic driver with programming of
all operations by means of the keyboard, including setting of the start-cut
and end-cut points; machine status
shown on display, including blade
life and speed, piece counter, cycle
time, motor absorption; and working
anomalies.
After setting the cutting length and
the number of cuts, a trim cut is
performed, then the bar is cut till the
end of the program.
Manual selection of the cutting length
with digital reading and decimal
nonius. Pair of front pneumatic vices
with quick clamping, free to move
alongside the worktable, vertical
pneumatic vice. Upper roller to cut
more bars in a row. Complete blade
protection, able to connect chip
suction plant. Complete guard opens
only when the blade is still. Fixed
protection on the unloading side.
Floor stand with removable tank and
chip collector, connection element to
the unloading side grants maximum
safety protection. Lubrication system
with spray working only during the
cut,
air
filter/reducer/lubrication
group. Main switch with minimum
tension coil, emergency button, thermic and magnetic motor protection,
motor absorption device, 24V low
tension.
OPCIONAL

05.

40

acessórios pág. 74: 01 - 02 - 03 - 34 - 48 - 66 - 72 STD 57 - 71

02.

03.

04.

(04.) Seleção manual do comprimento de corte
com leitura digital.
(04.) Manual selection of the cutting lenght with
digital reading.
(03.) Alimentador com abertura 200 mm, curso
máximo 520 mm, curso mínimo 4 mm (refugo
mínimo 355 mm), seleção do número de cortes
(1-9999) e cursos de alimentação (1-29) através
da consola.
(03.) Feeder with 200 mm opening, maximum
stroke 520 mm, minimum stroke 4 mm
(minimum scrap-end 355 mm); selection of the
number of cuts (1-9999) and the feeder strokes
(1-29) by means of the keyboard.
Cabeça em ferro fundido evita vibrações. Torno
pneumático vertical adicional garante uma
fixação perfeita do material.
Cast iron head avoids vibrations. Additional
vertical pneumatic vice guarantee a perfect
material locking.
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VELOX 350 AF-NC

01.
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AUTOMÁTICO CNC / NC AUTOMATIC

PT - Serrote de disco automático
CNC para alumínio e ligas leves,
perfis e maciços.
Cortes em ângulo de 0º a 45º à
esquerda e direita. (05.) A cabeça inclina
a 45º no eixo vertical para permitir
cortes
inclinados.
Posicionamento
rápido a 0º, 15º, 30º, 45º à esquerda
e direita, volante para bloqueio da
cabeça em todos os ângulos. (01.)
Funcionamento
eletropneumático,
controlo hidráulico da velocidade de
descida da cabeça. (02.) Controlador
CNC com programação das funções
da máquina através da consola,
incluindo comprimentos de corte (mín.
4mm) com alimentador automático;
ajuste dos pontos de início e final de
corte; estado da máquina indicado
no ecrã, incluindo velocidade do
disco, dispositivo de contagem de
peças, tempo do ciclo, amperes do
motor e indicação de anomalias em
diferentes idiomas através da consola.
Alimentador com 200 mm abertura,
movimentação através de motor
eletrónico com variador de velocidade.
Curso mínimo 4 mm (refugo mínimo 355
mm). Memorização até 99 programas,
cada um com 10 comprimentos e nº
de cortes diferentes. (03.) Dois tornos
frontais com movimentação ao longo
da mesa de trabalho, torno pneumático
vertical. Rolo superior montado no
alimentador para cortar mais barras
na mesma linha. Proteção completa
do disco, abre apenas quando o disco
está imóvel. Proteção fixa no lado da
descarga.
Base com depósito amovível e coletor
de aparas, elemento de ligação
no lado da descarga. Sistema de
lubrificação com spray, funciona
apenas durante o corte. Grupo filtro
de ar/redutor/lubrificação. Interruptor
principal com bobine de tensão
mínima,
botão
de
emergência,
proteção magnetotérmica do motor,
amperímetro, baixa tensão 24V.

EN - Automatic

CNC
circular
saw suited to cut aluminium
light metal solids and profiles
with high accuracy. Possibility
to set the machine for brass and
copper profiles.
Mitre cutting from 0° to 45° left and
right. (05.) The head bends 45° on the
vertical axis to allow inclined cuts.
Easy stops at 0°, 15°, 30°, 45° left and
right, hand-wheel to lock the head on
all angles. (01.) Electro-pneumatic
functioning, hydraulic control of the
down-feed speed of the head.
(02.) Programming of all operations
by means of the CNC driver, including setting of the cutting lengths
(min 4 mm) with automatic feeder
strokes; start-cut and end-cut points;
machine status shown on display,
including blade speed, piece counter,
total material length to cut; working
anomalies and in different languages
by means of the keyboard.
Feeder with 200 mm opening, moving
by electronic motor with inverter.
Minimum stroke 4 mm (minimum
scrap-end 355 mm). Up to 99 programs can be memorized, each one
with 10 different cutting lengths and
number of cuts. (03.) Pair of front
pneumatic vices with quick clamping,
free to move alongside the worktable,
vertical pneumatic vice. Upper roller
to cut more bars in a row. Complete
blade protection, ables to connect
chip suction plant. Complete guard
opens only when the blade is still.
Fixed protection on the unloading
side. Floor stand with removable
tank and chip collector, connection
element to the unloading side. Lubrication system with spray working
only during the cut. Air filter/reducer/
lubrication group. Main switch with
minimum tension coil, emergency
button, thermic and magnetic motor
protection, motor absorption device,
24V low tension.

02.

03.
OPCIONAL

OPCIONAL

04.

Controlador CNC com programação das
funções da máquina através da consola com
indicação do estado da máquina e anomalias.
Programming of all operations by CNC control
board easy to use complete of display that
shows machine status and anomalies.
Cabeça em ferro fundido evita vibrações. Torno
pneumático vertical adicional garante uma
fixação perfeita do material.
Cast iron head avoids vibrations. Additional
vertical pneumatic vice guarantee a perfect
material locking

A pedido alimentador curso 1200 mm. On request feeder stroke 1200 mm.

adequado PARa alimentador
SUITABLE FOR BAR LOADER
ver página / see page 46-49
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PT - Digitalize com o seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video
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VELOX 350 AF-NC caract. técnicas - TECHNICAL FEATURES

VELOX 350 AFE-NC
NOVA VELOX refugo mínimo
- Refugo curto 30 mm
- Controlo Numérico
- Corte apenas a 0°
- Alimentador pneumático
- Duplo ponto de aspiração

NEW VELOX MINIMAL SCRAP END
- Short scrap-end 30 mm
- Nc control
- Straight cut only
- Pneumatic feeder
- Double suction point

VELOX 350 AFE-NC CARACT.
SCHEDA TECNICA
TÉC. - TECHNICAL
- TECHNICALFEATURES
FEATURES

0°0°

120
120

105

200x80

43

alimentador SLB 6000

(04.) quando uma barra é cortada,
um dispositivo acionado por cilindro
pneumático eleva a barra na linha
e posiciona-a na mesa de carga;
em seguida uma roda motorizada
encaminha-a para o serrote. Depois
de atingir o ponto de corte, os
tornos fixam o material, (03.) a roda
motorizada sobe e o ciclo de corte
inicia.
(02.) A superfície de carga
possui 6 m de comprimento e 750
mm de largura com inclinação
ajustável. Estrutura composta por
perfis metálicos soldados, totalmente
protegidos por um resguardo de
segurança
em
chapa
metálica
perfurada.

EN - Bar loader for automatic

CNC saws Sirio 370 AF-NC and
VELOX 350 AF-NC. Suited to cut
tubes with size from 20 to 90mm
(round), 80x80 (square) or solids
up to 50mm diameter, of 6 mt.
lenght.
Working cycle:

(04.) when a bar is cut, a device
driven by pneumatic cylinder, lifts
the bar in the line and place it in on
the loading table; then a motorized
wheel forwards it to the saw. After
reaching the cutting point, the vices
of the saw clamp the material, (03.)
the motorized wheel lifts and the
cutting cycle begins. (02.) Loading
plane is 6mt. long and 750mm. wide
with adjustable inclination. Structure
comprised of welded metal profiles,
wholly protected by safety guard
made of punched metalsheet and
tubes.

01.

On request, special device to
load smaller bars, from 20 mm
till 10 mm diameter.

A pedido, dispositivo especial
para alimentação de pequenas
barras, de Ø 20 mm a 10 mm.
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AUTOMÁTICO CNC / NC AUTOMATIC

PT - Alimentador para serrotes
automáticos CNC Sirio 370
AF-NC e VELOX 350 AF-NC.
Adequado para corte de tubos
de Ø 20 a 90 mm, 80x80 mm
(quadrados), ou sólidos até Ø 50
mm, 6 metros de comprimento.
Funcionamento:

acessórios pág. 74: 73
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SIRIO 370 AF-NC

VELOX 350 AF-NC
VELOX 350 AFE-NC
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02.

03.

características técnicas - TECHNICAL FEATURES

04.
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ALIMENTADOR
PT Alimentador automático adequado para as
seguintes máquinas semi-automáticas: BS 300-350400 SHI, SIRIO 370 SHE , VELOX 350 SHE.
EN - Automatic feed system to be coupled with following semiautomatic machines BS 300-350-400 SHI
, SIRIO 370 SHE, VELOX 350 SHE.

Ecrã “touch” 5”. (01.)
Schneider 5” display by touch screen control. (01.)

01.

Possibilidade de programar até 20 linhas de
corte com diferentes comprimentos, ângulos e
quantidades. (03.)
Possibility to program till 20 cutting lines with
different lenghts, angles and quantities. (03.)

ALIMENTADOR / PUSHER SYSTEM

Movimentação através de servomotor e transmissão
pinhão e cremalheira. (05.)
Feeding by brushless motor on rack and pinion
trasmission. (05.)
Movimentação em patins de esferas sobre guias
lineares.
Sliding on linear guide.
02.

Torno manual ajustável. (04.)
Manual adjustable vice. (04.)

Inclui mesas de rolos 6 metros - modelo W40.
Includes 6 meter roller tables - model W40.

linhaPREMIUM

Curso 6 metros.
6 meters stroke.

Possibilidade de ligação a outro tipo de máquinas
como engenhos de furar, etc.
Possible to couple also with other devices as drilling
unit or others.

03.

adequado para
SUITABLE FOR
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BS 300 SHI
BS 350 SHI
BS 400 SHI

SIRIO 370 SH-E

VELOX 350 SH-E
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PT - Digitalize com o seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video
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05.

47

601

linhaMAXI

SEMIAUTOMÁTICO / SEMIAUTOMATIC

VELOX 350 AF-NC

PT - Serrote de fita de 2
colunas, semiautomático e com
movimentação
hidráulica
do
cabeçote.
Adaptado quer ao corte de perfis e
tubos de serralharia quer de maciços,
(02.) com possibilidade de corte em
ângulos até 60º à esquerda. Arco de
corte em tubo de aço estrutural de
elevada espessura; Mesa de apoio do
material apoiado em eixo central com
rolamentos cónicos pré-carregados.
Movimentação vertical do cabeçote
através de patins de esferas sobre
guias lineares.
O elevado tensionamento da lâmina
(2000 Kg/cm2) e a inclinação da
lâmina (6º) melhoram a execução
dos cortes mesmo em materiais de
grande seção.
(01.) Poleias diâmetro 520mm e motoredutor Long-Life. Patins guia lâmina
afináveis com pastilhas em metal duro
e rolamentos de alinhamento. Variador
eletrónico da velocidade da lâmina,
controlo automático do ponto de
início e fim de corte; regulação a partir
da consola da velocidade de corte e
da força de penetração no material;
tensionamento mecânico da lâmina
com micro interruptor de controlo
que para o serrote imediatamente em
caso de rutura da lâmina ou de falta de
tensionamento; Rolo de apoio no lado
de entrada do material e preparado
para ligação a mesa de rolos. Torno de
fixação frontal hidráulico com garras
de altura 260 mm. Base monobloco,
reservatório de limalhas extraível para
fácil limpeza, central hidráulica com
óleo, reservatório de lubrificação com
eletrobomba; limpeza da lâmina com
escova motorizada. Interruptor geral
bloqueável, bobine de tensão mínima,
proteção magneto térmica, botão de
emergência, sensores de segurança
nos resguardos das poleias e no
tensionamento da lâmina, proteção
contra sobrecarga do motor.

EN - Semiautomatic twin column
bandsaw, hydraulically driven.
Especially adapt to cut sections
of steelwork, tubes and solids.
(02.) Possibility to make cuts with variable angle up to 60° to the left, with
the manual shifting of the saw frame.
Steel sawframe with tubular section;
worktable supported by a central
pivot with preloaded bearings.
Sawframe movement onto an electro welded column of big dimension,
through two recirculating ballscrews
linear guides. (01.) Pulley diameter
520 mm. Long-Life monobloc motoreducer. Registrable band guides
with hard metal pads and guided bearings. Electronic Inverter for variable
blade speed. Low Tension (24V) general lockable switch, minimum tension coil, magnetothermic protection,
emergency buttom, sensors for closing the carter, blade tensioning and
overloaded motor. Automatic control
of the beginning and end cut through
a feeler pin; regulation of the descent
of the arc and strength of the penetration through the console; mechanical
tensioning of the blade with a control
micro switch, immediate stop in case
of breaking down or non tensioned
blade. Connections for roller table.
Hydraulic frontal vice, jaws height 260
mm. Floor stand with removable chip
collector.
Tension of the blade 2.000/cm².
Hydraulic unit with oil, coolant tank
with electro-pump. Motorized bladecleaning brush, bi-metal blade.

01.

02.

Acessórios

03.

Arco de corte em tubo de aço estrutural de
elevada espessura. Mesa de apoio do material
apoiado em eixo central com rolamentos
cónicos pré-carregados.
Steel sawframe with tubolar section; work table supported by a central pivot with preloaded
bearings.
O elevado tensionamento da lâmina (2000 Kg/
cm2) e a inclinação da lâmina (6º) melhoram a
execução dos cortes mesmo em materiais de
grande seção.
Sawframe canted 6° allows sawblade to freely
and easily cut through the bottom of structural
section without vibration, binding, or slowdown
of sawing rates.
Variador eletrónico da velocidade da lâmina de
série.
Electronic Inverter for variable blade speed.

04.
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Controlo automático do ponto de início e fim
de corte.
Automatic detection of start/end cut point.

linhaMAXI

Acessórios - mesa de rolos motorizada / motorized roller table - OPTIONAL
CARACTERÍSTICAS técnicas - TECHNICAL FEATURES

0°

500

450

610X440

45°

440

440

440X450

60°

260

260

250X450

3*

15÷100

H 34*
s 1.1
L 5320

Acessórios / OPTIONAL

0°
600X250
máx
150X 50
min

1700
B 1500
L 2850
H 2170
h 820

*A pedido fita h 41x1,3 mm e motor 4 kw e tensionamento hidráulico
*On request blade h 41x1,3 mm and 4 kw motor and hydraulic blade tension device
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linhaMAXI

SEMIAUTOMÁTICO / SEMIAUTOMATIC

700 - 800 - 1200
PT Serrote de fita de 2 colunas,
semiautomático,
com
movimentação
hidráulica do cabeçote e concebido
unicamente para cortes retos.
Adequado quer ao corte de perfis e tubos
de serralharia quer de maciços. Arco de
corte em tubo de aço estrutural de elevada
espessura que garante a ausência de
vibrações.
(01.) Movimentação vertical do cabeçote
através de patins de esferas sobre guias
lineares,
perfeitamente
equilibrada
e
garantida por um cilindro hidráulico
de elevado diâmetro. Esta conceção
estrutural permite a estes serrotes elevado
desempenho e uma longa durabilidade da
lâmina. Início e fim do corte com lâmina
inclinada 5º (10º no H 700) garante uma
ótima penetração no material.
Regulação a partir da consola da velocidade
de descida e da força de penetração no
material. Torno horizontal hidráulico que
garante uma fixação perfeita do material
a cortar. (03.) Torno vertical de série nos
modelos H 800 e H 1200.
(02.) Patins guia lâmina ajustáveis com
pastilhas em metal duro e rolamentos de
alinhamento. O guia lâmina móvel é mantido
automaticamente junto á zona de corte.
Variador eletrónico da velocidade da fita.
Controlo automático do ponto de início e
fim de corte. Tensionamento hidráulico da
lâmina através de sistema eletromecânico
(de série nos modelos H 800 e H 1200).
Limpeza da lâmina por escova metálica
ajustável e acionada mecanicamente.
Base monobloco, reservatório de limalhas
extraível para fácil limpeza, central hidráulica
com óleo, reservatório de lubrificação com
eletrobomba; limpeza da lâmina com escova
motorizada. Interruptor geral bloqueável,
bobine de tensão mínima, proteção magneto
térmica, botão de emergência, sensores de
segurança nos resguardos das poleias e no
tensionamento da lâmina, proteção contra
sobrecarga do motor.

EN - Semiautomatic twin column
bandsaw for straight cut only,
hydraulically driven. Conceived
and projected especially for cutting profiles, pipes, beams and
also solids.
The steel welded arch with new design and big thickness section guarantees the absolute lack of vibration
and noise. Saw frame movement on
linear guide with recirculating balls.
Against the common use the sawframe canted of 5° ( 10° for H700 ) allows saw blade to freely and easily
cut through the bottom of structural
section without vibration, binding, or
slowdown of sawing rates. (02.) Registrable band guides with hard metal
pads and guided bearings. The mobile band guide is automatically kept
nearest the cutting area. Electronic
Inverter for variable blade speed. Driving console movable for a useful and
secure positioning, equipped with power and speed regulation. Bow lowering with separated control to adjust
the cutting parameters to the type of
material. Horizontal hydraulic vice ensures a perfect material locking. (03.)
Standard vertical vice on version H
800 and H 1200.
“Clean cut” due to the standard cooling system with minimal lubrication
to cut long pipe and profile without
any leakage of coolant. Mechanical
tensioning of the blade checked by
micro switch (through hydraulic cylinder on version H 800-H 1200), immediate stop in case of breaking down
or not right tension of the blade. Floor
stand with removable chip collector,
hydraulic Unit with oil. Motorized
blade-cleaning brush, bi-metal blade.

H 700

01.

02.

03.

ACESSÓRIO / OPTIONAL

Arco de corte em tubo de aço estrutural de elevada
espessura que garante a ausência de vibrações.
Twin column sawframe structure with tubular steel
section
O elevado tensionamento e a inclinação da lâmina
melhoram a execução dos cortes mesmo em
materiais de grande seção.
The high tension of the blade and canted arch
allow the sawblade to freely and easily cut through
the bottom of structural section without vibration,
binding, or slowdown of sawing rates.
Controlo automático do ponto de início e fim de
corte.
Automatic detection start/end cut limits.
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linhaMAXI

H 700 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°

520

450

680x400

0°
500 X 400

B

L

H

h

3*

15:100

1900

H 34* s 1,1 L 5870

1100

3300

2450

840

5,5

15:100

3100

H 41 s 1,3 L 7260

B
L
1550 3600

H
2700

h
800

7,5

15:90

3400

H 54 s 1,6 L 8140

B
L
1450 4000

H
2750

h
855

H 800 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°

680

640

820x610

0°
800 X 350

H 1200 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°

680

640

1250x600

0°
1000 X 350

*A pedido fita h 41x1,3 mm e motor 4 kw e tensionamento hidráulico / *On request blade h 41x1,3 mm and 4 kw motor and hydraulic blade tension device
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820

VELOX 350 AF-NC

PT - Serrote de fita de dupla

linhaMAXI

SEMIAUTOMÁTICO / SEMIAUTOMATIC

coluna,
semiautomático
para
cortes retos, com movimentação
hidráulica do arco de corte.
Adequado para o corte de perfis
metálicos e maciços. O arco de
corte electro soldado em aço
estrutural de elevada espessura
garante a ausência de vibrações
indesejadas.

A
movimentação
do
cabeçote
sobre guias lineares é perfeitamente
equilibrada e garantida por um cilindro
hidráulico de grande diâmetro. Tudo
isto permite ao serrote elevadas
prestações e uma grande duração
da lâmina. Início e fim de corte com
lâmina inclinada 5º, garante uma
ótima penetração da lâmina de corte
no material. Regulação a partir da
consola da velocidade de descida e
da força de penetração no material.
Torno horizontal hidráulico com
dupla garra que garante uma fixação
perfeita do material. Equipado de
série com cilindro vertical hidráulico
para uma fixação de excelência. (03.)
Patins guia lâmina afináveis com
pastilhas em metal duro e rolamentos
de alinhamento. O guia lâmina móvel
é mantido automaticamente junto á
zona de corte. Equipado de série com
variador de velocidade da lâmina.
Controlo automático da posição de
início e fim do corte. Tensionamento
da lâmina através de cilindro
hidráulico. (02.) Limpeza da lâmina
por escova afinável com acionamento
mecânico. Base monobloco com
reservatório de limalhas extraível para
fácil limpeza, central hidráulica com
óleo e reservatório de refrigeração.
Interruptor geral bloqueável, bobine
de tensão mínima, proteção magneto
térmica,
botão
de
emergência,
sensores
de
segurança
nos
resguardos, no tensionamento da
lâmina e proteção contra sobrecarga
do motor.

EN - Semiautomatic twin column

bandsaw for cut at 90° , hydraulically driven. Conceived and
projected especially for cutting
profiles, pipes, beams and also
solids.

The steel welded arch with new design
and big thickness section guarantees
the absolute lack of vibration and
noise.
Sawframe movement on linear guide
and is perfectly balanced and guaranteed by the large diameter of the
hydraulic cylinder.
All this allows the sawing machine
high performance and a long life of the
blade. Start and end cutting with blade
canted of 5 ° towards the worktable ensures optimal tool penetration.
Adjustment of bow descent speed
and penetration force through the display console.
Horizontal hydraulic vice with double
jaw that ensures the perfect locking of
the material (03).
Registrable band guides with hard
metal pads and guided bearings.
The mobile band guide is automatically kept nearest the cutting area.
Electronic Inverter for variable blade
speed. Automatic control of start and
finish cutting. Blade tensioning by
hydraulic cylinder (02.).
Motorized blade-cleaning brush. Floor
stand with removable chip collector,
hydraulic unit with oil.
Lockable main switch, minimum
tension coil,thermic and magnetic
protection,emergency button,sensors
for closing the guard, tension blade
and motor overload.

A movimentação do cabeçote é garantida
e perfeitamente equilibrado por um cilindro
hidráulico de grande diâmetro.
Sawframe movement on linear guide and is
perfectly balanced and guaranteed by the large
diameter of the hydraulic cylinder.

Patins guia lâmina ajustáveis, com pastilhas de
metal duro e rolamentos de alinhamento.
Registrable band guides with hard metal pads
and guided bearings. The mobile band guide is
automatically kept nearest the cutting area.

Torno horizontal hidráulico de dupla mordente
que garante uma fixação perfeita do material a
cortar (03.)

01.
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02.
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Horizontal hydraulic vice with double jaw that
ensures the perfect locking of the material. (03.)

linhaMAXI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°

810

740

810X740

4*

15÷100

H 41

2300

s 1.3
03.

L 7575

B 1100
L 3375
H 3100
h 890

*A pedido motor 5,5 Kw e tensionamento hidráulico
*On request 5,5 kw motor and hydraulic blade tension device
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601 NC

VELOX 350 AF-NC

linhaMAXI

AUTOMÁTICO CNC / NC AUTOMATIC

PT - Versão automática CNC:
capacidade de programação até
99 programas e 10 comprimentos
de corte diferentes. (01.) para
cortes até 60º à esquerda.

54

(02.) Visualização na consola das
condições operativas do serrote,
Velocidade de rotação da lâmina, total
de peças a cortar e programação dos
comprimentos de corte pretendidos
(entre 4 e 9999 mm), com repetição
automática do curso do alimentador;
gestão dos parâmetros do serrote e
autodiagnóstico de erros.
Curso do alimentador 550 mm
(opcional 1500 mm) através de fuso de
esferas diâmetro 32 mm apoiado em
patins de esferas sobre guias lineares.
Sobra mínima de material 100 mm.
Comprimento mínimo de corte 30
mm. Abertura de ambas as mordentes
para facilitar o carregamento de
materiais não perfeitamente retilíneos.
O arco de corte electro soldado em
aço estrutural de elevada espessura
garante a ausência de vibrações
indesejadas. Mesa de apoio do
material apoiado em eixo central com
rolamentos cónicos pré-carregados.
Movimentação vertical do cabeçote
através de patins de esferas sobre
guias lineares. Poleias diâmetro 520
mm, moto-redutor Long-Life. Patins
guia lâmina com pastilhas em metal
duro e rolamentos de alinhamento.
Variador eletrónico da velocidade
da lâmina, (03.) controlo automático
da posição de início e fim do corte;
regulação a partir da consola da
velocidade de descida do cabeçote
e da força de penetração no material;
tensionamento mecânico da lâmina
com micro interruptor de controlo
que para imediatamente o serrote em
caso de rutura da lâmina ou de falta
de tensão. (04.) Rolo de apoio no lado
de carga e preparado para ligação a
mesa de rolos. Torno frontal hidráulico
e altura das mordentes 260 mm.
Base monobloco com reservatório
de limalhas extraível para fácil
limpeza, central hidráulica com
óleo e reservatório de refrigeração.
Limpeza da lâmina por escova
motorizada.
Interruptor
geral
bloqueável, bobine de tensão mínima,
proteção magneto térmica, botão de
emergência, sensores de segurança
nos resguardos, no tensionamento da
lâmina e proteção contra sobrecarga
do motor.

F 500
F 1500

EN - Automatic CNC twin column
bandsaw, hydraulically driven.
Especially adapt to cut sections
of steelwork, tubes and solids.
(01.) Possibility to make cuts with
variable angle up to 60° to the left,
with the manual shifting of the arch.
Steel sawframe with tubular section; worktable supported by a central pivot with preloaded bearings.
Sawframe movement onto an electrowelded column of big dimension,
through two recirculating. Ballscrews
linear guides. Pulley diameter 520
mm. Long-Life monobloc motoreducer. Registrable band guides with
hard metal pads and guided bearings. Feeder 550 mm long with electric movement through recirculating
ballscrews diameter 32 mm. onto linear guides. Both feeder jaws open
to load bars which are not perfectly
straight.
Hydraulic frontal vices; 260 mm.
jaws height - (02.) CNC driver allows
to set and memorize up to 99 cutting programs, with 10 different cutting lengths and quantities. Minimal
scrap-end 100 mm Low Tension (24V)
general lockable switch , minimum
tension coil, magnetothermic protection, emergency buttom, sensors for
closing the carter, blade tensioning
and
overloaded engine. Electronic
Inverter for variable blade speed.
(03.) Automatic control of the beginning and end cut through a feeler
pin; regulation of the descent of the
arc and strength of the penetration
through the display console; mechanical tensioning of the blade with a
control microswitch, immediate stop
in case of breaking down or non tensioned blade.
CNC keyboard placed onto a moving
console, wide ram memory, LCD retroilluminated display, setting of the
length and quantity of the cut through
keyboard, with automatic repetition
of the run, autodiagnostic menu to
check anomalies. Connections for attaching roller table. Floor Stand with
removable chip collector and feeder
holder cover made of electrowelded
steel. Canted blade 6°. Tension of
the blade KG. 2.300 / cm². Hydraulic
Unit with oil, coolant tank with electro-pump. Motorized blade-cleaning
brush, bi-metal blade.
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01.

02.

03.

Excelente precisão de posicionamento graças
ao motor de freio de precisão que aciona o
fuso de esferas do alimentador.
High-precision positioning tank to incremental
feeding on recirculating ball screw by selfbracking electric motor with inverter.
O elevado tensionamento (2300Kg/cm2) e a
inclinação de 6º da lâmina melhoram a execução
do corte mesmo em grandes secções.
Sawframe canted 6° allows sawblade to freely
and easily cut through the bottom of structural
section without vibration, binding, or slowdown of
sawing rates.
Variador eletrónico da velocidade da lâmina de
série.
Electronic Inverter for variable blade speed.
Controlo automático do ponto de início e fim de
corte.
Automatic control of the beginning and end cut
trought fast approach device.

linhaMAXI
H 601 NC F 500 - 1500 CARAC. TÉC. - TECHNICAL FEATURES ACESSÓRIOS

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

450

410
480**

0°**

510**

45°

440

440

440X450

60°

250

250

250X450

15÷100

H 34*

2300

3*

s 1.1
04.

610X390

L 5320

610X450**

(F500)

0°
600X250
máx
150X 50
min

B 2650
L 2800
H 2170
h 820
(F500)

*A pedido fita h 41x1,3 mm, motor 4 kw e tensionamento hidráulico
*On request blade h 41x1,3 mm and 4 kw motor and hydraulic blade tension device
** Sem sensor de posição / Without position sensor
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linhaMAXI

AUTOMÁTICO CNC / NC AUTOMATIC

700 - 800 - 1200 NC
PT - Serrote de fita automático de duas
colunas com CNC, com movimentação
hidráulica
do
cabeçote,
desenvolvido
unicamente para corte reto.
Adequado para o corte de tubos e perfis
de serralharia, bem como de maciços.
Controlo numérico CNC posicionado sobre
consola móvel que permite parametrizar e
memorizar até 300 programas de corte, com
diferentes quantidades e comprimentos
de corte. Visualização das condições
operativas da máquina, das fases de
trabalho e autodiagnostico para despiste de
erros. A movimentação vertical do cabeçote
é feita através de patins de esferas sobre
guias lineares e é perfeitamente equilibrada
e garantida por um cilindro hidráulico de
grande diâmetro. Tudo isto confere a estes
serrotes uma elevada performance de
trabalho e uma longa duração da lâmina
de corte. Regulação a partir da consola
da velocidade de descida do cabeçote
e da força de penetração no material.
Torno horizontal hidráulico que garante
uma perfeita fixação do material. (03.)
Torno vertical de série nos modelos H 800
e H 1200.Abertura dupla das mordentes
para o carregamento de material não
perfeitamente retilíneo. (02.) Patins guia
lâmina ajustáveis com pastilhas em metal
duro e rolamentos de alinhamento. O guia
lâmina móvel é mantido automaticamente
junto á zona de corte. Variador eletrónico da
velocidade da fita de série. Tensionamento
da lâmina através de sistema mecânico (
de série por cilindro hidráulico nos modelos
H800 e H 1200). Limpeza da lâmina por
escova metálica ajustável e acionada
mecanicamente.
(01.)
Refrigeração
da
lâmina
com
lubrificação por spray, muito eficiente
e que evita a dispersão do tradicional
líquido de refrigeração especialmente
em perfis de comprimento considerável.
Base monobloco com reservatório de
limalhas extraível para fácil limpeza e
central hidráulica com óleo. Interruptor
geral bloqueável, bobine de tensão mínima,
proteção magneto térmica, botão de
emergência, sensores de segurança nos
resguardos, no tensionamento da lâmina e
proteção contra sobrecarga do motor.

H 800 - H1200 alimentador / H 800 H 1200 feader detail
04.

EN - Fully automatic CNC twin column bandsaws for straight cut only,
with hydraulic lowering of the bow.
Conceived and projected especially
for cutting profiles structural steel
work beams, tubes and also solids.
The CNC driver allows to set and memorize up to 300 cutting programs,
with different cutting lengths and
quantities. Display LCD for visualization of: the cutting phases and working anomalies. The speed of feeding
and the force of cutting can be regulated by the console. The clamping
system of the material is equipped
with an hydraulic device which allows
to move transversally and to recuperating the non linearity of material and
allows bundles to be cut.
(03.) H 800 and H 1200 with vertical
vice as standard. Both feeder jaws
open to load bars which are not perfectly straight.
(02.) Registrable band guides with
hard metal pads and guided bearings. The mobile band guide is automatically kept as near as possible
to the cutting area. Electronic Inverter
for variable blade speed. Movable
driving console for easy positioning
equipped with power and speed regulation of the bow lowering, with a
separated control to adjust the cutting parameters to the type of material. Horizontal hydraulic vice ensures
a perfect material locking.
(01.) “Clean cut” due to cooling system with minimal lubrication to cut
long pipe and profile without any leakage of coolant. Mechanical tensioning of the blade checked by micro
switch (trhough hydraulic cylinder on
the version H 800 - H 1200), immediate stop in case of breaking down
or not tension of the blade. Floor
stand with removable chip collector,
hydraulic unit with oil.
Motorized blade-cleaning brush, bimetal blade.

H 700 alimentador
H 700 feader detail
05.

F 1500
F 3000
OPTIONAL
Acessórios

01.

02.

03.

06.
Sobra mínima 175 mm corte simples, 325 mm
no corte de conjuntos (modelo H 700).
Minimum scrap end: 175 mm single cut, 325
mm bundle cut (model H700).
Início e fim do corte com lâmina inclinada 5º
garante uma ótima penetração no material ( 10º
no H 700)
Against the common use the canted sawframe
allows saw blade to freely and easily cut
through the bottom of structural section without
vibration, binding, or slowing of sawing rates.
Controlo automático do ponto de início e fim de
corte.
Automatic detection start/end cut limits.
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linhaMAXI

H 800 NC F 3000

(04.) (05.) Alimentador de 1500 ou 3000 mm, apoiado em patins de esferas que deslizam sobre guias lineares, motor independente
com encoder que garante um preciso e rápido posicionamento.
(04.) (05.) Available 1500 mm or 3000 mm long. It moves on linear ball guides with geared-motor driven by inverter and controlled
by a linear encoder and mechanical clamping. This technology allows optimal speed and precision of position and length.
*H 700 NC F 1500 - 3000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°

520

450

680x400

3*

15÷100

2850

H 34* s 1.1 L 5870

0°

680

640

820x610

5.5

15÷100

4455

H 41 s 1.3 L 7950

(F3000)
H 800 NC F 1500 - 3000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

(F3000)

B
5400

L
3300

H
2500

h
900

B
L
5850 3600

H
2700

h
815

B
L
5750 4000

H
2750

h
855

(F3000)

(F3000)

H 1200 NC F 1500 - 3000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°

680

640

1250x600

7.5

15÷90

4955

(F3000)

H 54 s 1.6 L 8140

(F3000)

*A pedido fita h 41x1,3 mm, motor 4 kw e tensionamento hidráulico / *On request blade h 41x1,3 mm and 4 kw motor and hydraulic blade tension device
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S 702 - 802 -1202 NC

linhaMAXI

SEMIAUTOMÁTICO CNC / NC SEMIAUTOMATIC

PT
Serrote
de
fita
semiautomático
adaptado
ao
corte de perfis e maciços de
média e grande dimensão, com
possibilidade de efetuar cortes
desde 60º à esquerda até 60º à
direita, com rotação automática
gerida por controlador CNC.
A rotação do arco de corte é realizada
por um moto-redutor equipado com
motor com freio e com encoder para
leitura da posição. O CNC permite a
memorização de vários ângulos. O
bloqueamento automático da rotação
é
assegurado
hidraulicamente.
Consola de programação com CNC
integrado e ecrã touch screen,
montado sobre apoio móvel (01.)
para visualização das condições
operativas
e
autodiagnóstico
para despiste de erros. Controlo
automático do ponto de início e
fim do corte. Regulação a partir da
consola da velocidade de descida
do cabeçote e força de penetração
no material. Variador de velocidade
da fita de série. O arco de corte
electro soldado em aço estrutural
de elevada espessura garante a
ausência de vibrações indesejadas.
A movimentação do arco de corte é
perfeitamente equilibrada e garantida
por um cilindro hidráulico de grande
diâmetro. Início e fim do corte com
lâmina inclinada 5º (10º no KS 702).
Todos os movimentos do serrote
são realizados por patins lineares
sobre guias de esferas. (02.) Torno
horizontal hidráulico com mordentes
curvas que garantem uma fixação
perfeita em todos os ângulos.
Patins guia lâmina com pastilhas
em metal duro e rolamentos de
alinhamento. O guia lâmina móvel é
mantido automaticamente junto ao
material. Tensionamento da lâmina
por sistema eletromecânico (cilindro
hidráulico nos modelos KS 802 e KS
1202). Limpeza da lâmina por escova
metálica e acionamento mecânico.

EN - Semiautomatic twin column

bandsaws with hydraulic lowering of the bow and motorized
mitring by CNC control.

Conceived and projected especially
for cutting big profiles, beams, pipe
and also solids. Possibility to make
cuts with variable angle from 60° left
to 60° right in automatic cycle. The
rotation of the machine is made with
geared motor and linear encoder positioned at a high distance from the
center of rotation for highest precision in the position with hydraulic
locking of the rotation. Automatic detection start/end cut points.
Against the common use the canted
5° (10° for KS702) sawframe
allows saw blade to freely and easily
cut through the bottom of structural
section without vibration, binding, or
slowing down of sawing rates. The
steel welded arch with new design
and big thickness section guarantees the absolute lack of vibration
and noise. The special section with
inclined pulleys ensures a minor twist
of the blade extending the life of the
tool.
All movements of the sawing machine
are on last generation recirculating
ball screws guides. (arch movement,
vices and band guide) with static and
dynamic high load capacity and ensure low friction sliding. Registrable
band guides with hard metal pads
and guided bearings. The mobile
band guide is automatically kept as
near as possible to the cutting area.
Electronic Inverter for variable blade
speed. Driving console movable for a
useful and secure positioning, equipped with power and speed regulation
bow lowering.
Mechanical tensioning of the blade
checked by micro switch (through
hydraulic cylinder on version KS 802KS 1202), immediate stop in case
of breaking down or wrong tension.
Floor stand with removable chip collector, hydraulic unit with oil. Motorized blade-cleaning brush, bi-metal
blade.

01.

02 .

03 .
KS 702

Modelo KS 702 disponível com rotação manual
do arco de corte, bloqueamento hidráulico,
display LCD para visualização do ângulo
de corte e paragem automática a 0º, 45 º à
esquerda e 45 º à direita. (03.)
Model KS 702 with manual rotation and hydraulic
clamp of the bow and digital display to show the
angle, easy stops at 0° and 45° left and right. (03.)
Cilindro hidráulico vertical de série (opcional
no KS 702 com rotação manual) para otimizar
a fixação do material e evitar vibrações
durante o corte.
Vertical hydraulic vice as a standard adjustable
manually horizontally ensure a perfect locking
of the material and avoid any vibrations.
(optional on the models KS 702 manual mitre).
Refrigeração da lâmina com lubrificação
por spray, muito eficiente e que evita a
dispersão do tradicional líquido de refrigeração
especialmente em perfis de comprimento
considerável.
“Clean cut” due to standard cooling system
with minimal lubrication to cut long pipe and
profile without any leakage of coolant.
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ACESSÓRIOS / OPTIONAL
*KS 702 NC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°
45°
45°
60°
60°
Central hidráulica automática
de série (exceto KS 702
com rotação manual) que se
desliga durante a fase em que
não é solicitada de forma a
poupar energia. Inclui filtro de
aspiração.
New design of hydraulic unit
that allows a considerable
saving
of
energy,
most
processes are carried out with
switched off hydraulic unit. It is
supplied with oil and reducing
pressure vices (not foreseen on
model KS 702 manual mitre).

520
470
470
280
310

450
430
430
280
310

680x400
470x400
470x400
280x380
310x380

3*

15÷100

1950

H 34*
s 1.1
L 5870

B 1600
L 3300
H 2500
h 840

KS 802 NC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°
45°
45°
60°
60°

680
550
550
370
370

640
550
550
370
370

820x610
550x600
550x580
370x600
370x450

5,5

15÷100

3200

H 41
s 1.3
L 7260

B 2050
L 3600
H 2700
h 800

KS 1202 NC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°
45°
45°
60°
60°

680
680
680
580
550

640
600
600
530
450

1250x600
870x600
840x600
550x450
550x450

7,5

15÷90

3550

H 54
s 1.6
L 8140

B 1950
L 4000
H 2750
h 855

*A pedido fita h 41x1,3 mm, motor 4 kw e tensionamento hidráulico
*On request blade h 41x1,3 mm and 4 kw motor and hydraulic blade tension device
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AUTOMÁTICO CNC / NC AUTOMATIC

502 - 652

60

PT
Serrote
hidráulico
completamente
automático,
de
duas colunas, adequado ao corte
dos mais diversos perfis e maciços
em ângulos entre 60º à esquerda
até 60º à direita,com rotação e
comprimentos de corte geridos por
controlador CNC.
Painel de controlo touch screen de
10” e CNC de 3 eixos montados
sobre
consola
móvel.
Permite
memorizar 99 programas de corte
com
diferentes
comprimentos
e
ângulos para execução automática.
Cálculo automático da espessura
da lâmina e repetição automática
do curso de alimentação em função
dos
comprimentos
introduzidos.
Visualização do ângulo de corte
parametrizado através de dispaly
durante a fase de programação.
Visualização no touch screen de todas
as funções do serrote e mensagens de
autodiagnostico para despistagem de
erros. Controlo automático do ponto
de início e fim de corte. Controlo
automático da dimensão da peça a
cortar através de encoder infinitesimal,
regulação a partir da consola da
velocidade de descida e da força
de penetração no material. Arco de
corte electro soldado em tubo de aço
estrutural de elevada espessura o que
garante a ausência de vibrações. O
cabeçote desliza suavemente através
de patins de esferas sobre guias
lineares. Mesa de trabalho suportada
por cubo central com rolamentos
de esferas. Poleias diâmetro 360
mm,
moto-redutor
Long-Life.
Tensionamento da lâmina 1900 kg/
cm2. O movimento do alimentador e do
guia lâmina automáticos são também
realizados através de patins de esferas
sobre guias lineares. O acionamento
do alimentador é efetuado por
um servomotor e sistema pinhão
cremalheira, a rotação é promovida
por um moto-redutor comandado por
um variador de velocidade. Durante
a rotação um jato de ar garante a
limpeza da zona, cilindro hidráulico
para bloquear o arco de corte depois
de parametrizado o ângulo pretendido.
Torno de fixação hidráulico deslizante
lateralmente sobre patins de esferas
em guias lineares, controlado a partir
da consola, para o manter sempre
o mais próximo possível da peça
a cortar, especialmente no corte
em ângulos, reduzindo ao mínimo
a sobra de material. Limpeza da
lâmina por escova ajustável acionada
mecanicamente.

F 2000

ENG - Full automatic CNC mitre

saw 60° both side conceived for
cutting profiles.

10” touch sreen CNC control on 3
axses,
positioned on the mobile,
ability to store up to 99 cutting lengths
and different angles for each program
and store 99 cutting programs;
automatic calculation of the blade
thickness and automatic repetition of
the races of the feeder according to
the set length.
Displaying
the
cutting
angles
set through the display in the
programming
phase.
Visualization
of all the operating functions of the
saw from the display. Displaying
error messages and self-diagnosis.
Automatic control through probes of
the start and finish cutting positions;
Automatic control of the size of the
piece to be cut through infinitesimal
encoder
from the console of the
descent speed of the sawframe and
of the penetration force.
Steel sawframe with tubular section;
hydraulic movement on the upright
structure with double linear guides
and recirculating ball system, working
table supported by the central pin
with ball bearings.
Diameter of the pulleys 360 mm ,
Long-Life monoblock motor reducer.
Blade tension of 1.900 Kg/cm2.
The movements of the feeder carriage
and the mobile blade guide are on
recirculating ball guides, the feeder
carriage moves through a brushless
motor,
pinion and a rack,
the
sawframe rotation occurs through
a motor reducer controlled by an
inverter and toothed belt, during the
rotation a air jet provides to keep
clean the area , the hydraulic piston
for locking the rotation once reached
the set angle.
Main hydraulic vice, moving laterally
by a hydraulic cylinder controlled by
the CNC on recirculating linear ball
guides, to always keep as close as
possible to the workpiece, especially
in angular cuts, minimizing the amount
of material waste.
Blade cleaning through an adjustable
Teflon brush, mechanically driven.

ACESSÓRIOS pág. 74: 08 - 28 - 61 - 62 - 79 STANDARD pag. 74 42 - 50 - 58

Sistema de lubrificação duplo combinando
spray e óleo emulsionante.
Double coolant system (fogging and emulsified
oil) one complete with electric pump and
cutting taps, the other with the fogging device
of air mixed with cutting oil with 3 liter tank,
selectable by switch. Handbook for software
and saw maintenance, wrenches.
Controlo automático da largura da peça com
correção automática do comprimento de corte.
Automatic detection of material wide with
automatic correction of cutting lenghts.
Alimentador automático com curso de 2000
mm, servomotor e mesa de rolos integrada
para um suporte perfeito do material e um
corte final de 250 mm.
Roller table integrated on the 2 meter feeder
(and final cut 250 mm), to perfectly support the
material. Single stroke by brushless motor.
A elevada tensão (~2000 Kg/cm2) e a
inclinação da lâmina de 6º garantem um
excelente desempenho de corte mesmo em
grandes seções.
High blade tension (2000 kg l cm2) and
sawframe canted 6° allows sawblade to
freely and easily cut through the bottom of
structural section without vibration, binding,
or slowdown of sawing rates.

linhaMAXI

Amostra de corte / Cutting sample
Ciclo de corte da
extremidade
Edge cut cycle.

Ciclo automático.
Automatic cycle.
Novo controlo de "Touch screen". / New‘touch screen’control.

PT - Digitalize com seu smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your smartphone to see the video

KTECH 502 F 2000

0°

K-Tech 502
F2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES ACESSÓRIOS

350

330

500X310

45°

300

300

300X320

45°

320

320

320X320

60°

150

150

150X320

60°

150

150

150X330

2.2

K-Tech 502
Automatic Cutting line

Linha de corte automático

18÷100

H 34*
s 1.1
L 4250

0°
500 X 250
máx
125 X 0
min

1900

KTECH 652 F2000

0°

510

480

650X450

45°

440

430

430X430

45°

440

440

440X440

60°

250

250

250X450

60°

250

250

250X450

3*
B 4120
L 2300
H 2180
h 845

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES ACESSÓRIOS

18÷100

H 34*
s 1.1
L 5320

0°
650 X 450
máx
125 X 0
min

5100
B 3865
L 2870
H 2300
h 845

*A pedido fita h 41x1,3 mm, motor 4 kw e tensionamento hidráulico
*On request blade h 41x1,3 mm and 4 kw motor and hydraulic blade tension device
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AUTOMÁTICO CNC / NC AUTOMATIC

PT
Serrote
hidráulico
completamente
automático,
de
duas colunas, adequado ao corte
dos mais diversos perfis e maciços
em ângulos entre 60º à esquerda
até 60º à direita, com rotação e
comprimentos de corte geridos por
controlador CNC.

Arco de corte electro soldado
em tubo de aço estrutural de
elevada espessura o que garante
a ausência de vibrações. A
movimentação
do
cabeçote
é
perfeitamente
equilibrada
e garantida por um cilindro
hidráulico de grande diâmetro.
Início e fim do corte com lâmina
inclinada. O controlo numérico
permite parametrizar e programar
ate 90 programas de corte com
diferentes
comprimentos
e
ângulos. Consola de programação
integrada com CNC, montados
sobre suporte móvel, display
Touch screen para visualização
das
condições
operativas
e
mensagens de autodiagnóstico
para despiste de erros. (01.) A
rotação do arco de corte é apoiada
num cubo com rolamentos précarregados de grande dimensão e
é promovida por um moto-redutor
equipado com motor com freio e
encoder para leitura da posição.
O
bloqueamento
automático
da rotação é hidráulico. (03.)
Torno de fixação hidráulico com
mordentes curvas que asseguram
uma excelente fixação do material
por ambos os lados e em todos
os ângulos. Patins guia lamina
com pastilhas em metal duro
e rolamentos de alinhamento
lateral. O guia lâmina é mantido
automaticamente junto á zona de
corte. Tensionamento da lâmina
por um sistema eletromecânico
((02.) por cilindro hidráulico nos
modelos 802 e 1202). Controlo
automático do ponto de início e
fim de corte. Regulação a partir
da consola da velocidade de
descida e da força de penetração
no material. Variador de velocidade
da velocidade da lâmina de série.
Limpeza da lâmina por escova
metálica ajustável e acionada
mecanicamente.

F 3000 - 6000

EN - Fully automatic twin column

bandsaws with hydraulic lowering of the bow and automatic
mitering with integrated NC control.

Especially conceived for cutting medium and big size of profiles, beams,
pipes and also solids. Possibility
to cut with variable angle from 60°
left to 60° right controlling with NC
feeding and the mitering. Steel sawframe with big thickness section guarantees the absolute lack of vibration
and noise, (01.) worktable supported
by a central pivot with preloaded bearings. The rotation of the machine
is made with self braking motor and
linear encoder positioned at a high
distance from the center of rotation
for highest positioning precision.
Hydraulic brake system of the rotation. The CNC touch screen allows
setting and memorizing more than 90
cutting programs, with different cutting lengths, quantities and angles.
From the console it can be regulated
the speed of feeding and force of cutting.
KTECH series , against the common
use the canted sawframe allows saw
blade to freely and easily cut through
the bottom of structural section without vibration, binding, or slowing
down of sawing rates. The feeder
clamping system of the material is
equipped with an hydraulic device
allowing to move transversally and to
recuperate the non linearity of material and bundles to be cut.
Both feeder jaws open to load bars
which are not perfectly straight.
(03.) Vice is horizontal with shaped
jaws adapted to lock the material
from all the directions. Band-guides
with carbide pads, complete with
hardened, tempered grinded lateral bearings. The guides are easily
adjustable. The mobile band-guide
is automatically kept near the cutting
area. Mechanical tensioning of the
blade checked by micro switch ((02.)
through hydraulic cylinder on version
802 - 1202), immediate stop in case
of breaking down or wrong tension.
Automatic detection start/end cut
points. Blade cleaning done by two
adjustable metal brushes driven by
the pulleys.

Novo ecrã touch. New touch screen display.

01.

02.

03.

Cilindro hidráulico de série para otimizar a
fixação do material e evitar vibrações durante o
corte (opcional no Ktech 702).
Vertical hydraulic vice ensure a perfect locking
of the material and avoid any vibrations. (Optional
K TECH 702).
Refrigeração da lâmina por spray, de série, muito
vantajoso especialmente em comprimentos
consideráveis evitando derrames de líquido
emulsionante.
“Clean cut” due to standard cooling system with
minimal lubrication to cut long pipe and profile
without any leakage of coolant.
Central hidráulica automática de série que se
desliga durante a fase em que não é solicitada
de forma a poupar energia. Inclui filtro de
aspiração.
Hydraulic unit of new design with new low noise
pump and locking valves on all the movements,
with vice pressure reducers. Most processes
are carried out with switched off hydraulic unit
that allows a considerable saving of energy and
maintains low the oil temperature.
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Ciclo automático.
Automatic cycle.
Alimentador de 3000 ou 6000mm,
sobre guias lineares, com estrutura
independente da mesa de rolos.
Motor com encoder para garantir
um posicionamento preciso e
rápido. Ambas as mordentes do
alimentador abrem para facilitar
o carregamento de material não
perfeitamente retilineo.
Available on 3 or 6 meters long,
the feeding system is on a rail
separated by the roller loading
table. It moves on linear ball
guides with geared-motor driven
by inverter and controlled by a
linear encoder and mechanical
clamping. This technology allows
optimal speed and precision of
position and length.

*K TECH 702 F 3000-6000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°
45°
45°
60°
60°

520
470
470
280
310

450
430
430
280
310

680x400
470x400
470x400
280x380
310x380

0°
500 X 400

3*

2900
(F3000)

H 34*
s 1,1
L 5870

15÷100

(F3000)

K TECH 802 F 3000-6000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

0°
45°
45°
60°
60°

680
550
550
370
370

640
550
550
370
370

820x610
550x600
550x580
370x600
370x450

0°
800 X 350

5,5

4800
(F3000)

B 5400
L 3300
H 2500
h 840

H 41
s 1,3
L 7260

15÷100

B 5850
L 3700
H 2700
h 800
(F3000)

K TECH 1202 F 3000-6000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

PT - Digitalize com seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video

0°
45°
45°
60°
60°

680
680
680
580
550

640
600
600
530
450

1250x600
870x600
840x600
550x450
550x450

0°
1000 X 350

7,5

5300
(F3000)

H 54
s 1,6
L 8140

15÷90

B 5750
L 4200
H 2750
h 855
(F3000)

*A pedido fita h 41x1,3 mm, motor 4 kw e tensionamento hidráulico
*On request blade h 41x1,3 mm and 4 kw motor and hydraulic blade tension device
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AUTOMÁTICO CNC / NC AUTOMATIC

PT - O Serrote automático de duas
colunas Xsmart, faz parte da gama
X de serrotes IMET, desenvolvidos
apenas para corte reto e elevadas
produções
com
alimentador
automático de grande precisão.

64

Protegido totalmente por resguardos
para maior proteção, no entanto o
acesso para operações de manutenção
ou de simples troca da lâmina é fácil e
rápido devido aos resguardos elevatórios
superiores e à rápida desmontagem
dos painéis inferiores. Rígida estrutura
em aço estrutural de elevada espessura
para garantir a ausência de vibrações,
cabeçote inclinado 30º para diminuir a
fadiga da lâmina, é um serrote adequado
á indústria ou a oficinas que pretendam
elevado desempenho, fiabilidade e baixo
custo de utilização.
Controlo numérico para parametrização
e memorização dos vários comprimentos
de corte e números de corte pretendidos.
Interface por painel Touch Screen
montado em consola giratória. Deteção
automática do ponto de início e de fim de
corte.
O reservatório do líquido de refrigeração
é extraível para facilitar a limpeza e
o abastecimento, o torno de fixação
hidráulico é duplo para fixar quer o
material a cortar quer o já cortado
evitando prisões da lâmina durante a
subida, (02.) equipado de série com
regulador de pressão do torno de
fixação para poder também trabalhar
com materiais de menor espessura. A
movimentação do cabeçote é realizada
através de patins de esferas sobre guias
lineares e perfeitamente equilibrado e
acionado por um cilindro hidráulico; o
movimento do alimentador é feito através
de um fuso de esferas, acionado por
motor elétrico, gerido por um variador
de velocidade sendo a sua estrutura do
tipo pórtico para uma movimentação
mais fácil e precisa do material a cortar.
(01.) Patins guia lâmina com pastilhas em
metal duro e rolamentos para alinhamento
lateral. O guia lâmina móvel é mantido
automaticamente junto à zona de corte.
Limpeza da lâmina por escova acionada
mecanicamente.
Equipado
de
serie
com extrator de limalhas tipo sem-fim
automático e iluminação LED da zona de
trabalho.

EN - The new automatic cnc double column saw for demanding
production cutting applications
with advanced robust architecture
delivering industry leading performance, reliability and economy.
Made of electro-welded normalized
painted steel, with a removable coolant tank so as to make the cleaning
easier. Sawframe and base made of
high-thickness electro-welded steel,
which guarantees no vibrations and
noise. (03)
Double vices before and after the
band blade, ensuring a perfect clamping of the bar during operation. (02)
Pressure regulator on fixed and feeder vice for a better clamping of the
small thickness sections.
Sawframe and blade guides movements is performed by means of linear guides featuring high static and
dynamic load capacity.
The feeder is electrically driven and
moves on a recirculating ballscrew
controlled by centesimal encoder,
with automatic zero positioning.
Feeder with built-in supporting table
for the safe holding of pieces, to prevent pieces from falling off into the
bar feeding system. (01)
Very small remaining scrap end of
only 50 mm.
Band guides with carbide pads which
are mechanically held in contact with
the blade sliding on linear guides.
Band guides are equipped with hardened, tempered and grinded lateral
bearings.
The mobile band guide is automatically kept near the cutting area.
Blade cleaning is provided by a motorized rotating metal brush. Motorised electric chip conveyor as standard features.
LED integral lighting for a better visibility of the working area.

01.

02.

03.

04.
Torno de fixação hidráulico duplo para fixar quer
o material a cortar quer o já cortado evitando
prisões da lâmina durante a subida. (02)
Morsa principale doppia blocca sia il materiale
da tagliare che quello tagliato. (02)
O movimento do alimentador é feito através
de um fuso de esferas, acionado por motor
elétrico, gerido por um variador de velocidade
sendo a sua estrutura do tipo pórtico para uma
movimentação mais fácil e precisa do material
a cortar. (01)
Feeder with built-in supporting table for the safe
holding of pieces, to prevent pieces from falling
off into the bar feeding system. (01)
The feeder is electrically driven and moves on a
recirculating ballscrew controlled by centesimal
encoder, with automatic zero positioning.
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PT - Digitalize com seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video

Ecrã Touch / Touch screen
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

310

310

340X310

3

15÷100

H 34

1650

s 1.1
L 3730

ACESSÓRIOS

340X250

B 1950
L 1755
H 1965
h 922
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VELOX 350
t4AF-NC
- Xt5 -

PT - Os novos XT são serrotes
que resultam de um profundo
trabalho
de
desenvolvimento
e engenharia assente em 50
anos de know-how da IMET na
fabricação de serrotes de forma a
corresponder às expetativas dos
clientes mais exigentes e às da
própria IMET em estar sempre na
linha da frente.
Máquina
compacta,
mas
de
dimensões
consideráveis,
completamente
fechada
mas
ao mesmo tempo de fácil
acessibilidade para operações de
manutenção ou de simples troca
da lâmina. Apresenta-se com
um volume racionalizado, onde
todos os componentes foram
dimensionados e otimizados para
um desempenho de excelência.
Completamente
fechado
por
resguardos que garantem uma
ótima proteção do operador, no
entanto a acessibilidade é total
através da sua rápida abertura,
permitindo aceder facilmente a
todas as partes do serrote. O novo
esquema cromático resulta de uma
pesquisa intensiva, combinando
a cor tradicional da IMET com o
cinzento e o branco dos painéis
operativos,
que
pretendem
destacar a mudança de paradigma
introduzida por este conceito
inovador de serrotes

XT6

EN - The XT is a saving machine
born from years of in-depth
research which has ultimately
lead to the development of a
highly compact unit with no
compromise on quality.
Designed with the aim to guarantee
the operator safety, XT4 is fully
closed during the working process,
without compromising and easy and
immediate access when needed. The
XT has a rational, steady, strong and
solid look and can be installed in
every working environment: its
size and components had been
developed and optimized to look
like a monolithic block, a shape that
can help guarantee the operator
safety. A dedicated and innovative
opening system allows to reach every
component and machine part in just
few moment so that it’s possibile to
operate separetely on only one part at
a time. Even the new colors scheme
is the result of an intense research
(and not just a pure aesthetic review
of the historical IMET palette): it takes
the company colors to give them
new life and meanings. A strong
contrast between the main body in
grey and the white, used to underline
the position of the operating panels;
IMET traditional turquoise has been
used for the two main elements of the
XT4: the controlling part placed on
theside of the machine and the saw.

02.

03.

04.
Completa acessibilidade a todas as partes do serrote o que facilita a manutenção
preventiva e corretiva.
Full access to allow ordinary and extraordinary maintenance.

Alimentador automático com tapete de rolos
integrado para um carregamento perfeito.
Roller table integrated on the feeder for a
perfect support of the material.
Servomotores no acionamento quer
cabeçote quer do alimentador.
Servo drive for cutting and material feeding.

do

Consola Touch Screen 10” com biblioteca de
mais de 150 materiais standard com respetivos
parâmetros de corte aconselhados e editável
com novos materiais e parâmetros.
Dynamic material library 10” Touchscreen.
Possibilidade
de
memorização
até
programas de corte.
Memory to store till 90 cutting programs.
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É uma máquina INDUSTRY 4.0
ready*, pronta a ser conectada com
sistemas digitais que permitem a
ligação ao sistema informático da
empresa promovendo o melhoramento
contínuo do ciclo produtivo devido
à possibilidade de monitorização
continua e programação off line.
*Está previsto como extra.
INDUSTRY 4.0 ready*, ready to be
connected to digital systems that
allow
interconnectivity
between
the company systems and the
improvement of the productive cycle
thanks to the continuous monitoring
and off-line programming. *Extra
charge for INDUSTRY 4.0 updating.

XT4
0˚

XT5
360

360

0˚

460

460

460X460

0˚

560

560

560X560

5,5 KW

5,5 KW

7,5 KW

15÷ 150

15÷ 150

15÷ 150

h 41 / s 1,3 / L 5900

h 54 / s 1,3 / L 6100

h 54 / s 1,6 / L 7320

H

h
L

360X360

XT6

B

XT4
B 2800 mm
L 1777 mm
H 2200 mm
h 870 mm
Kg 3500

XT5
B 3100 mm
L 1900 mm
H 2300 mm
h 870 mm
Kg 4300

XT6
B 3600 mm
L 1900 mm
H 2500 mm
h 870 mm
Kg 5300
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t e c h

VELOX 350 AF-NC

630

01.

02.

linhaMAXI

AUTOMÁTICO CNC / NC AUTOMATIC

PT - Serrote
com estrutura
mecânica extremamente robusta,
equipado com tecnologia de
ponta, adequada a industrias
que pretendam um desempenho
de excelência. Um dos mais
completos serrotes do mercado
para cortes retos, especialmente
em maciços, mas também em
cortes em série e cortes únicos.

68

Ambas as mordentes do torno de
fixação e do alimentador são móveis
para garantir uma perfeita fixação do
material e facilitar o carregamento de
materiais ainda que não perfeitamente
retilíneos. São fornecidos de série com
regulador de pressão de fecho. (03.)
Uma função especial permite efetuar o
afastamento do material de um ou de
ambos os lados da lâmina após o corte,
evitando que roce no material e/ou a
sua prisão nas limalhas e consequente
bloqueamento. Esta solução para além
de vantagens operativas permite um
aumento da duração da lâmina. Patins
guia lâmina hidráulicos com pastilhas em
metal duro mantidos hidraulicamente
em contato com a lâmina e rolos laterais
temperados garantem um alinhamento
perfeito. O guia lâmina móvel é mantido
automaticamente junto da zona de
corte. (01.) Este serrote é equipado de
série com um software que permite
que os cortes em ciclo automático
se processem sem chegar ao fim do
material, sendo afinável a cota de fim
de corte. A central hidráulica é equipada
com bomba de caudal variável o que
garante uma pressão constante um
baixo nível sonoro; equipada com filtro,
indicador de nível e fornecida com óleo.
Cada vez que se muda uma lâmina o
serrote faz automaticamente a operação
de rodagem da mesma. Capacidade
de memorizar até 99 programas de
corte com diferentes comprimentos,
personalizá-los e abri-los rapidamente
para iniciar o ciclo de corte. O sistema
de controlo de desvio da lâmina
assegura a compensação automática
e/ou a paragem do avanço de corte
em caso de desvio superior á tolerância
estabelecida, garantindo a execução
de cortes dentro das tolerâncias até
ao final da vida da lâmina. Controlo
do nível do líquido de refrigeração
através do software. Alimentador
automático
acionado
eletricamente
através de fuso de esferas e medição
por encoder centesimal; realização do
ponto 0 automático. O peso do material
é suportado pela mesa de rolos e não
pelo alimentador, garantindo uma maior
precisão de posicionamento e evitando
o desgaste das partes móveis. (04.)
Função CORTE DE LIMPEZA para
iniciar o primeiro corte já á medida.

EN - High production twin column
bandsaws with automatic cutting
parameters, the X-TECH 410 and
630 are suitable for a variety of
cutting requirements, combining
advanced technology with an extremely solid mechanical structure.

Clamping vices move at the same
time to ensure optimum clamping of
the material. Also bars which are not
completely straight can advance. All
vice pressures are adjustable. (03.) This
system also allows the vices to ‘back
off’ to avoid the blade rubbing on the
cut surface during the ascent of the
sawframe for the next cut. The added
advantage of this design enables the
use of high performance TCT bandsaw
blades. Hydraulically pressure of ground
TCT blade guides
for maximum
precision and squareness of cut. Lateral
roller bearings take the blade twist
load prior to entry into these guides
and are adjustable. The moving guides
are automatically positioned close to
the cutting area, again, for maximum
precision. With the option “Short Batch &
‘One Off’ Sawing” there is the possibility
to cut not completely the material
section in in automatic cycle. Hydraulic
unit equipped with a variable-capacity
pump. The sawblade is tensioned by
means of an hydraulic cylinder controlled
by the machine software.
(04.) Automatic Trim Cut option,
if
the material has an accettable
pre sawn face, it will be accurately
& automatically located relative to
the blade ‘zero’position. This feature
saves time and cuts down on material
wastage. Each time the blade is
changed, the machine automatically
performs a run-in procedure, reducing
the cutting descent speed by up to
30%,for a set time recommended by
the blade manufacturer. The software
allows to memorize up to 99 cutting
programs with different cutting lengths
and quantity’s. These programs can be
personalized and easily used. The blade
thickness is automatically detected as
well as the automatic feeder stroke. The
material length needed to complete the
cutting program is displayed when the
material sizes and quantities have been
programmed. All operating functions of
the machine, errors and problem solving
messages are clearly displayed. A device
for checking the accuracy/squareness
of the cut, with automatic adjustment
or stopping of the sawframe descent
speed in the event of blade deviation.
Machine feeder electrically driven with
recirculating-ball screw controlled by a
sensor; automatic reset; the weight of
the bar is supported by the roller table
and not by the feeder, assuring a higher
precision with the passing of time and
lesser wearing down of the moving
parts.
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03.

04.

05.
Ecrã Touch de control
Touch Screen Control

BIBLIOTECA de 63 materiais mais utilizados
com
parâmetros
pré-estabelecidos
mas
que podem ser modificados a 100% mesmo
durante o corte. Graças a esta biblioteca
consegue diminuir-se em média 30% o tempo
de parametrização necessária na generalidade
das indústrias.
Automatic cutting Parameters this feature is
the highlight of the Xtech machine’s design and
enhances the simplicity of set up & operation. The
cutting parameters of 63 of the most common
materials are memorized in the software library.
The preset cutting parameters can be varied
by ±100% during the cut. This is a necessary
feature in order to be able to use TCT bandsaw
blades. The automatic cutting parameters reduce
the cutting times by up to 30% compared
to traditional bandsaws, whilst blade life is
dramatically increased.

linhaMAXI
X TECH 630

IT - Digitalize com seu
smartphone para ver o vídeo
EN - Scan with your
smartphone to see the video

(06.) Cabeçote de conceção dupla com cubos de grande
dimensão onde estão montados os veios e rolamentos
das poleias, sendo desta forma apoiadas de ambos os
lados. A subida/descida do cabeçote é perfeitamente
equilibrada e garantida por um cilindro hidráulico de
grande diâmetro. O resultado de todos estes fatores é um
serrote de excelente desempenho e uma grande duração
das lâminas de corte.
(06.) Electrowelded steel sawframe with heavy duty
plate. The special double section allows to support the
bandwheels from both sides by means of large bearings.
The movement of the sawframe is perfectly balanced
by sturdy hydraulic cylinders. This enhances the high
performance of the saw and extends the life of the blade.

X TECH 630 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES ACESSÓRIOS

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

630

630

630X630

7,5

9÷90

H 54

6700

s 1.6
L 8200

630X500

B 4100
L 2250
H 2500
h 800
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900-1250

linhaMAXI

SEMIAUTOMÁTICO CNC e AUTOMÁTICA CNC / NC SEMIAUTOMATIC and NC AUTOMATIC

01.

70

02.
PT - Serrote de fita semiautomático ou automático de duas
colunas com a melhor tecnologia
de corte para grandes seções,
maciços e aços especiais.

(06.) Base e pórtico de aço estrutural
de elevada espessura que garante
a ausência de vibrações. (03.)
Movimentação vertical através de
fusos de esferas e motor elétrico
vetorial; Lâmina também acionada
por motor elétrico vetorial, (01.)
Display com indicação imediata de
sobrecarga ou anomalia; (04.) rolos
de posicionamento do material
acionados por motor óleo-dinâmico,
são tudo elementos diferenciadores
de um projeto de alta performance
ideal para clientes com requisitos
de corte para um serrote desta
capacidade. Torno de fixação do
material deslizante hidraulicamente
no plano horizontal, o que garante
uma fixação perfeita do material a
cortar. (05.) Patins guia lâmina com
pastilhas de metal duro e rolos de
alinhamento
lateral
temperados,
cementados, retificados e dotados de
ampla afinação. O guia lâmina móvel
é mantido automaticamente junto á
zona de corte. O tensionamento da
lâmina é efetuado por um cilindro
hidráulico e controlado pelo software;
se o serrote não estiver a ser utilizado
após algum tempo é retirado o
tensionamento á lâmina de forma a
evitar a sua fadiga desnecessária; em
caso de rutura da lâmina o ciclo de
corte para imediatamente. Limpeza
da lâmina através de duas escovas
metálicas ajustáveis e acionadas
por motor hidráulico. Sistema de
refrigeração com bomba elétrica e
torneiras de distribuição. (02.) Extrator
de limalhas automático motorizado
hidraulicamente. Central hidráulica
equipada com bomba de caudal
variável que garante a manutenção
de uma pressão constante, baixo
nível sonoro e com redutor de
pressão para o torno de fixação.
Memorização automática do ponto
de início do corte. Enquanto o motor
de acionamento da lâmina trabalha
é comparado o esforço instantâneo
que este está a fazer com o pré
selecionado com possibilidade de
paragem em caso de se verificar uma
variação significativa.

EN - The semiautomatic hydrau-

lic maxi line saws embody the
best sawing technology and the
best performance in the cutting
of special steel.

(06.) Electrowelded structure and
steel sawframe meet every cutting
needs and eliminates vibration and
noise. (03.) All the movements are
powered via recirculating ballscrews
by vector electric motors, the blade
is powered by vector motor and
there is a (01.) wide display where
the user can see problems or faults.
(04.) Another distinctive feature of this
machine are the rollers for the positioning of the material which are driven
by an oleodynamic motor. It moves
perpendicularly to the material, thus
ensuring an optimum clamping of the
material. Finely ground TCT blade
guides are hydraulically tensioned for
maximum precision and squareness
of cut. Lateral roller bearings take
the blade twist load prior to entry into
these guides. (05.) The moving blade
guides are automatically positioned
close to the cutting area, again, for
maximum precision. The sawblade is
tensioned by means of an hydraulic
cylinder controlled by the machine
software. Tension is automatically
released after a predetermine of time
if the machine is standing idle or
after the cycle has been carried out.
Blade cleaning by two wire brushes,
hydraulically driven and adjustable.
The hydraulic unit is equipped with
a variable-capacity pump, complete
with pressure reducer.
(02.)
Motorized
chip
conveyor
hydraulically powered and the speed
is adjustable. Thanks to the control of
the blade position the user can position the blade near the surface of the
piece and after the cutting the blade
ascends automatically where it was
before. Alternatively, it can remain
under the material. During the cutting cycle the software compares the
blade stress with the pre-selected
one. Thanks to this system the sawing machine can stop without problem if there are some considerable
changes.
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03.

04.

Modelo automático com controlo numérico
X-tech 900/1250 com alimentador de 500 mm
de curso para produção em série.
Automatic version with CNC control on models X-TECH 900/1200 with feeder length 500
mm for hight production series.
Mesa de trabalho composta por 7 rolos metálicos motorizados hidraulicamente, com elevada
capacidade de carga e precisão.
The material is supported by a table with seven
rollers powered by hydraulic orbital motor that
allows to position the material with precision,
even with maximum loads.

Movimentação do cabeçote assente um
guias lineares e acionado por motor vetorial
e fusos de esferas, equilibrado por dois
cilindros hidráulicos.
All guided motions are powered by four recirculating ballscrews with a high capacity of
both static and dynamic loads; highly reduced
slideway friction. Tempered and grinded prismatic guides.

linhaMAXI

XS 900
XS 900 - X TECH 900 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

05.

14÷60

900

9300X67

900

8450

(XS 900)

900X900

B 4485
L 1680
H 3150
h 790
(XS 900)

11

B 4485
L 2680
H 3150
h 790

(XTECH900)

XS 1250 - X TECH 1250 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
0°

15÷80

06.

1250

12480 X80

1250

1300

(XS 1250)

1250X1320

B 5960
L 2890
H 3650
h 760

12

B 5960
L 4000
H 3650
h 760

(XS 1250) (XTECH 1250)
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mesas rolos - ROLLER TABLES
01

RTS - W30 / W40

PT - Mesas de rolos, para utilização no lado de carga e de descarga,
compostas por uma estrutura de aço soldada em módulos de 2
metros cada, com 7 rolos em aço galvanizado (PVC para modelos
VELOX), o primeiro elemento possui duas bases ajustáveis em altura,
os restantes com base única. Incluem placas de proteção entre os
rolos para evitar o esmagamento. A estrutura está completamente
selada para evitar perdas de refrigeração.
EN - Roller tables with free rolls, to use for loading side and unloading
side, made of an electrowelded steel structure in forms of 2 meters
each, with 7 rolls in galvanized steel (in PVC for Velox models), the
first element is with two adjustable height pedestals , the following
ones with single pedestal. They include plates of protection among
the rolls to avoid crushing. The structure is completely closed to avoid
dispersions of coolant.

02

03

W30 / W40

W30

ROLOS EM V - V ROLLERS

ROLOSVERTICAIS -VERTICAL ROLLERS

04

RTSPRW30

RTS 23060C1
Para BASIC 230/60 e GBS
For BASIC 230/60 and GBS

05

RTM - W30 / W40

mesas de rolos / ROLLERS TABLES

PT - Estrutura idêntica às mesas de rolos RTS, a utilizar no lado de descarga da máquina, com batente e
haste com escala métrica para leitura do comprimento, bloqueio mecânico através de punho.
EN - Same structures of the RTS roller tables, to be used on the unloading side with length stop and metric
rod for the reading of the length, mechanical block in position by handle.
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W30

01.

W40

02.

RTMPRW40

06

RTD - W30 / W40

PT - Mesas de rolos com batente acionado por volante com transmissão por corrente e leitura da medição
através de ecrã LCD. (01.) Retrocesso automático de 50 mm para facilitar a descarga da peça obtida,
retorno à posição através de botão. (02.) Rotação do batente e bloqueio na posição desejada através de
botão, com pistão pneumático.
EN - Roller tables with free rolls and length stop through a hand-wheel with chain transmission and reading
of the measure through LCD display. (01.) Automatic and pneumatic withdrawal of 50 mm to facilitate the
unload of the cut piece, return in position through a button on the control. (02.) Turnover length stop with a
button on the control, through pneumatic piston. Block in position is always pneumatic through a button.

01.

RTD2LW30

W 30 Adequadas para / Suitable for:
GBS - BASIC 270 - BS 300 - SIRIO - RECORD
VELOX (com rolos em PVC/with PVC rollers)

W 40 Adequadas para / Suitable for:
BS 300/60 AFI-E - BS 300/60 AFI-NC - BS 350
VTF 500

07

02.

B

d

300

50

B

d

400

60

H

L

850 2000
1040

H

CARGA
LOAD

840

ROLOS
ROLLERS

d

7

L
L

870 2000
1060

CARGA
LOAD

840

B

L

ROLOS
ROLLERS

H

7
2° ELEMENTO

1° ELEMENTO

RTP - W30 / W40
02.

01.
03.

mesas de rolos / ROLLER TABLES

PT - Mesa de rolos com batente e movimento motorizado com a
possibilidade de configurar até 10 comprimentos diferentes através de
(03.) PLC. (01.) Movimento por correia dentada e moto-redutor em (02.)
patins de esferas sobre guias lineares. Bloqueio do batente através de
cilindro pneumático. Leitura de posição através de encoder e cremalheira.
Disponíveis em módulos de 3 metros, retrocesso automático de 50 mm
para facilitar a descarga da peça obtida, retorno à posição através de botão.
EN - Roller tables with free rolls, length stop and motorized movement with
possibility to plan 10 different lengths through (03.) PLC. (01.) Movement
through toothed belt and geared motor on (02.) balls recirculation guides.
Length stop through pneumatic cylinder. Reading
of the position through encoder and rack. Available
in forms from 3 meters. Automatic withdrawal of 50
mm to facilitate the unload of the cut piece, return in
position through a button on the control.
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mesas rolos - ROLLER TABLES
08

RTS - BS 400 / KS / KTECH 450 / H 601

PT - Mesas de rolos para utilização no lado de carga e descarga, com estrutura em aço eletrossoldado, módulos de 1,5 metros, rolamentos
de apoio e base. Preparadas para fixação no chão e com a possibilidade de ajuste em altura.
EN - Roller tables with free rolls to be used both on loading side and unloading side , with electrowelded steel structure, element of 1,5 meters,
support pads and a pedestal. Predisposed for the ground fixing and with possibility of regulation of the height.

09

RTL - BS 400 / KS / H 601

PT - Mesas de rolos para utilização no lado de descarga, com movimento manual, (01.) batente e leitura
da medição através de ecrã LCD, (02.) movimento do batente em patins de esferas sobre guias lineares,
disponível em módulos de 3 metros. Bloqueio mecânico através de manípulo.
EN - Roller tables with free rolls to be used on the unloading side, with manual movement, (01.) length stop
and reading of the measure through LCD display, (02.) the length stop flows on balls recirculation guide,
available in forms from 3 meters . Mechanical block position by handle.

mesas rolos / ROLLERS TABLES

01.

74

02.

10

RTP - BS400 / KS / H 601

PT - Mesas de rolos com movimento motorizado e batente com a possibilidade de configurar até 10
comprimentos de corte diferentes através de (01.) PLC. Movimento por correia dentada e moto-redutor
em patins de esferas sobre guias lineares. Bloqueio do batente através de cilindro pneumático. Leitura
da posição através de encoder e cremalheira. Disponível em módulos de 3 metros. (02.) Retrocesso
automático de 50 mm para facilitar a descarga da peça obtida, retorno à posição através de botão.
EN - Loading-unloading tables with motorized movement and length stop with the possibility to plan
10 different lengths through (01.) PLC . Movement through toothed strap and geared motor on ball
recirculation guides . Length stop through pneumatic cylinder. Reading of the position through encoder
and rack. Available in forms of 3 meters. (02.) Automatic withdrawal of 50 mm to facilitate the unload of
the cut piece, return in position through a button on the control.
01.

02.

Adequadas para / Suitable for:
BS 400 / KS 450

Adequadas para / Suitable for:
KS 620 / H 601

11

B

d

450

76

B

d

600

76

H

L

CARGA
LOAD

905 1500 1500
845
H

L

CARGA
LOAD

820 1500 1500
805

ROLOS
ROLLERS

d

6

B

L

ROLOS
ROLLERS

6

H

RTS - H 700 / 800 / 1200 - KS / KTECH 702 / 802 / 1202 - XS

PT - Mesas de rolos para utilização no lado de carga e descarga, permite instalar sistema de medição. Contacte-nos para características
técnicas adicionais.
EN - Loading / Unloading Roller tables with free rollers, completable with measurement system. Please contact us for more tecnical features.

mesas rolos / ROLLER TABLES
75

mesas rolos - ROLLER TABLES
12

RTS - X TECH

PT - Mesas de rolos para o lado de carga e descarga, módulos padrão com 2 metros de comprimento, estrutura de vigas em aço de grandes
dimensões com 5 rolos com veio central, rolamentos em ambos os lados e dois rolos verticais. Par de roletes verticais ajustáveis em largura
disponível a pedido ((01.) para corte de conjuntos). Preparadas para fixação no chão e com a possibilidade de ajuste em altura.
EN - Roller tables with free rolls ,standard element with length of 2 meters, beam structure in electrowelded steel of big dimensions with 5
heavy rolls on a central pivot, and bearings on both sides and two vertical rollers. Upon request double couple of vertical rollers with adjustable
width ((01.) in case of bundle cutting). Prepared for the ground fixing and with possibility of regulation of the height.

01.

B

RTS

X TECH 320
X TECH 410
X TECH 630
XS / XTECH 900
XS / XTECH 1200

13

d

320 60
410 68
630 88
950 135
1250 135

H

L

774
730
800
790
790

2000
2000
2000
2000
2000

ROLOS
ROLLERS

5
5
5
5
5

L
d
B

H

alimentador automático - AUTOMATIC BARLOADER

mesas de rolos / ROLLERS TABLES

PT - Armazém de carregamento automático gerido pelo CNC do serrote com alimentação automática do material, constituído por: superfícies
de apoio do material e corrente de tração com capacidade de 0,5 a 4 ton. Estrutura de suporte e de ligação das superfícies de apoio do material.
Sistema de bloqueio do material à entrada do alimentador. Rolos verticais de alinhamento. Motoredutor de acionamento da corrente de tração.
Número de estações de carga de material entre 5 a 15 por cada carregador. Dispositivo elétrico e hidráulico aplicado ao serrote para automação
do sistema. Proteções laterais contra acidentes.
EN - Automatic bar loader driven by the saw control software where the bars are automatically fed, consisting of supporting surfaces with
a drag chain and loading stations (from 5 to 15). The supporting surfaces can be easily moved thanks to a modular structure. The feeder is
provided with a system of blockage of the bar and with vertical aligning rollers and gearboxes to move the drag chains. The system is driven
by the software of the saw to which it is connected.

ADEQUADO PARA / SUITABLE FOR:

X TECH - K TECH LINE - H NC LINE

76

Digitalize o QR CODE para ver
o vídeo do XTECH 410 com
alimentador automático.
Framing the QR CODE and watch
the XTECH 410 with automatic bar
loader system movie.

14

RTR - KS / H / XS

01.

02.

EN - Roller tables with motorized
rolls, to be used for both loading–
unloading side, (03.) the movement
occurs through pinions, chain and
electric motor commanded by an inverter, (01.) (02.) the management of
the roller tables occurs trough a moving push-button panel provided of:
speed regulation movement, direction movement, emergency button,
simultaneous or single functioning
of the tables. (06.) Completable with
metric rod, manual positioning with
digital reading or motorized version.
In the motorized version possibility to
memorize up to 10 different lengths
through PLC. (05.) Position sensor
to slow down the run of the material
and to guarantee the precision of the
lengths of cut.
Operation: once selected the sense
of advancement of the loading-unloading tables, the operator through
buttons provides to advance the material that in proximity of the length
stop will slow down automatically till
the established measure.

03.

04.

05.

06.

mesas de rolos / ROLLER TABLES

PT - Mesas de rolos para utilização
no lado de carga e descarga, (03.) o
movimento ocorre através de pinhões,
corrente e motor elétrico comandados
por inverter, (01.) (02.) a gestão das
mesas de rolos ocorre através do
painel de controlo: regulação da
velocidade do movimento, direção
do movimento, botão de emergência
funcionamento
simultâneo
ou
independente das mesas.
(06.) Permite instalar escala métrica,
posicionamento manual com leitura
digital ou versão motorizada. Na
versão motorizada possibilidade de
memorizar até 10 comprimentos de
corte diferentes através de PLC.
(05.) Sensor de posição para abrandar
o avanço do material e garantir a
precisão do comprimento de corte.
Funcionamento:
uma
vez
selecionado o sentido de avanço
das mesas de carga e descarga, o
operador aciona o avanço do material
que ao aproximar-se do batente vai
abrandar automaticamente até à
medida estabelecida.

mesas de rolos motorizadas - MOTORIZED ROLLER TABLES

77

mesas rolos - ROLLER TABLES
14

RTR - KS / H / XS

mesas de rolos motorizadas - MOTORIZED ROLLER TABLES

01.

02.

03.

Versão com sistema de medição motorizado programável.
Version with motorised and programmable mesuring system
Ecrã “touch” 5”. (01.)
Schneider 5” display by touch screen control. (01.)

mesas de rolos / ROLLERS TABLES

Possibilidade de programar até 20 linhas de corte com
diferentes comprimentos, ângulos e quantidades.
Possibility to program till 20 cutting lines with different
lenghts, angles and quantities.

Movimentação através de servomotor, transmissão de
pinhão e cremalheira. (04.)
Feeding by brushless motor on rack and pinion trasmission. (04.)
Movimentação através de patins de esferas sobre guias
lineares.
Sliding on linear guide.
Disponível até 12 metros de comprimento.
Available till 12 meters long.

04.
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Batente pneumático rebatível. (03.)
Pneumatic tilting stop for an easy material unload. (03.)

acessórios / OPTIONAL

15

16

17

18

19

RABGBC

RABGBS

RAB27C

RAB27S

RAB26C

20

21

22

23

24

RAB26S

RAB2PS

RAB35S

RAB40S

RAVTFC

25

26

27

28

29

RAVTFS

RAVTFCR

RAB40C

RAKS450 - RAB45S

RARECC

GBS 185, 218, 240
Ligação para mesa carga.
Connection element for
loading table.

BS 300/60, GH, SHI
Ligação para mesa descarga.
Connection element for
unloading table.

VTF 500 SHI-E
Ligação para mesa descarga.
Connection element for
unloading table.

GBS 185, 218, 240
Ligação para mesa descarga.
Connection element for
unloading table.

BS 300 PLUS, GH, SH, SHI
Ligação para mesa descarga.
Connection element for
unloading table.

VTF 500 SHI-E
Ligação para mesa descarga
com rolo de elevação da peça.
Connection element for unloading table with lift material roller.

BASIC 270
Ligação para mesa carga.
Connection element for
loading table.

BS 350 GH, SHI
Ligação para mesa descarga.
Connection element for
unloading table.

Ligação para mesa carga.
Connection element for
loading table.

BASIC 270, GBS 270
Ligação para mesa descarga.
Connection element for
unloading table.

BS 400 SHI
Ligação para mesa descarga.
Connection element for
unloading table.

Ligação para mesa carga e
descarga.
Connection element for
loading and unloading table.

BS 300/60 - GH - SH
Ligação para mesa carga.
Connection element for
loading table.

VTF 500 SHI-E
Ligação para mesa carga.
Connection element for
loading table.

RECORD 350
Ligação para mesa carga.
Connection element for
loading table.

30

31

32

33

34

RARECS

RASIRU

RASAFC

RAVELU

RAVAFC

RECORD 350
Ligação para mesa descarga.
Connection element for
unloading table.

GBS 270 - SIRIO 315, 370,
SH, SHE
Ligação para mesa carga e descarga.
Connection element for loading
and unloading table.

SIRIO 370 AF-E, AF-NC
Ligação para mesa carga.
Connection element for
loading table.

VELOX 350, SHE
Ligação para mesa carga e
descarga.
Connection element for
loading and unloading table.

VELOX 350 AF-E, AF-NC
Ligação para mesa carga.
Connection element for
loading table.

36

37

38

39

784345 - WS

185007 - PA

185382 - MCP

231700-IBC

230092-IBL

Barra de suporte.
Bar support.

PERFECT 250
Base.
Pedestal.

PERFECT 275, 300
Trolley.
Trolley.

PERFECT 275, 300
Base.
Floor stand.

ACCESSORI / OPTIONAL

35

RECORD
Base.
Floor stand.
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ACESSÓRIOS / OPTIONAL

40

41

42

43

44

230095 - IBS

000970

Variador de velocidade.
Inverter for variable blade
speed.

BS 300/60 - BS 300 PLUS

PERFECT 300 - RECORD - SIRIO

Pedal.
Foot pedal.

Torno pneumático.
Pneumatic Vice.

Torno pneumático.
Pneumatic Vice.

45

46

47

48

49

PERFECT 275 - 300 - RECORD

Um redutor de pressão
para torno hidráulico.
One pressure reducer for
hydraulic vice.

VELOX 350
Base com calha para
recolha de aparas.
Floor stand with slide to
collect chips.

691100 - SIRIO

Torno duplo.
Double Vice.

Torno pneumático vertical.
Vertical pneumatic vice.

SIRIO
Mordentes em V ferro fundido
Cast iron V jaws

VELOX
Mordentes em V alumínio
Aluminium V jaws

50

51

52

53

Dois redutores de pressão
para tornos hidráulicos.
Two pressure reducers for
hydraulic vices.

Dispositivo hidráulico para
corte de conjuntos.
Hydraulic device for bundle
cutting.

Dispositivo hidráulico para
corte de conjuntos.
Hydraulic device for bundle
cutting.

SÉRIE AUTOMÁTICA BS - AUTOMATIC BS SERIES
Dispositivo hidráulico para corte de conjuntos.
Hydraulic device for bundle cutting.

54

55

56

57

SÉRIE AUTOMÁTICA MAXI - AUTOMATIC MAXI SERIES

XT40002

000950

000960

58

59

60

Sistema lubrificação mínima.
Minimal lubrication system.

Sistema lubrificação mínima.
Minimal lubrication system.

Ecrã ângulo digital.
Angle digital display.

acessórios / OPTIONAL

Dispositivo hidráulico para corte de conjuntos.
Hydraulic device for bundle cutting.
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BS 350 - 400 SHI
Torno hidráulico vertical,
lado de descarga.
Hydraulic vertical vice,
unloading side.

VTF 500 SHI-E
Torno adicional.
Additional vice.

VELOX 350
Spray lubrificação.
Spray lubrication.

61

62

63

64

Laser.
Laser ray.

Dispositivo de controlo do
desvio da lâmina.
Device to check the blade
squareness/accurancy.

Dispositivo de controlo do
desvio da lâmina.
Device to check the blade
squareness/accurancy.

Laser deteção para corte
de desbaste.
Laser detection for automatic trim cut.

65

66

67

69

70

Exibição da velocidade de
descida na consola.
Lowering sawframe display.

Dispositivo de aspiração
de aparas.
Chip suction plant.

000910 RTD RTP
Adaptador sincronização
mesa rolos/ cabeçote.
Adapter to syncronize roller
table / sawframe motion.

000955 BS 300/60 -

000954

71

72

73

74

75

XS3200

000942

000935-01

RL

RI-W45 - RI-W60

VELOX 350
Torno pneumático vertical.
Vertical pneumatic vice.
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RAB61S

H601 - H601 NC
Ligação para mesa
descarga.
Connection element for
unloading table.

VELOX 350 AF-E AF-NC
Mordentes para redução
do refugo de material.
Jaws to reduce the scrapend.

SIRIO 370 AF-NC SLB6
VELOX 350 AF-NC SLB6

BS 350/60 - BS 400/60 AFI-E

Rolo adicional para
alimentador.
Feeder supplementary
support roller.

Alimentador para peças
pequenas até 10 mm.
Device to load bars up to 10 mm.

RTR Batente digital com
abrandamento automático.
Digital reading lenght stop
with automatic slow down
sensors.

77

78

79

RI-250

Y130171

H601 - H700 - KS702
KTECH 702
Tensão hidráulica da lâmina.
Hydraulic blade tension.

Rolo vertical.
Vertical roller.

GBS 130 - GBS 171
Base.
Floor stand.

BS 300/60 AFI-E - AFI-NC
Rolos horizontais adicionais.
Supplementary horizontal
rollers.

BS400 - KS - H601
Par de rolos verticais
ajustáveis.
Pair of containment vertical
adjustable rollers.

acessórios / OPTIONAL
81

APLICAções especiais
SPECIAL APPLICATIONS

aplicações especiais - SPECIAL APPLICATIONS

PT - Graças ao nosso conhecimento e experiência, estamos à disposição do cliente para discutir, avaliar e planear quaisquer aplicações e
modificações especiais nas nossas máquinas para melhor atender às necessidades do utilizador.
EN - Thanks to our KNOW-HOW experience we are open to discuss with the client, evaluate and design special applications and modifications to
our equipment to meet the needs of the user.

82

SIRIO 370 AF-NC F 1200
PT - Linha de corte com sistema de carga e descarga automático.
EN - Automatic cutting line with loading and unloading system.

aplicações especiais - SPECIAL APPLICATIONS

H 820
PT - Projeto torno especial para diâmetros de tubo diferentes.
EN - Special vice project for different pipe diameter's.

83

aplicações especiais
SPECIAL APPLICATIONS

BS 350/60 - 400/60 AFI-NC

aplicações especiais - SPECIAL APPLICATIONS

PT - Rotação automática do cabeçote.
EN - Automatic bow rotation.

84

KTECH 1202 F6000
PT - Linha de corte com sistema de carga e descarga automático.
EN - Automatic cutting line with loading and unloading system.

KTECH 1202 F6000

aplicações especiais - SPECIAL APPLICATIONS

H 601 Special
PT - Serrotes de fita com torno e mordentes especiais para corte de tubos até Ø 550 mm.
EN - Bandsaws with special vice and jaws for cutting round pipes till 550 mm.

85

APLICAÇÕES ESPECIAIS
SPECIAL APPLICATIONS

XTECH 630

APLICAÇÕES ESPECIAIS - SPECIAL APPLICATIONS

PT - Abertura vertical das portas para otimizar as dimensões da máquina.
EN - Vertical doors opening to optimize machine dimensions.

KTECH 702 F 6000
PT - Linha de corte com sistema de descarga automático.
EN - Automatic cutting line with automatic unloading system.
.

86

aplicações especiais - SPECIAL APPLICATIONS

H 700 NC F 2000
PT - Serrote de fita automático com alimentador e torno especiais para corte de transformadores elétricos.
EN - Automatic bandsaw with special feeder and vice for cutting electric transformers.

87

APLICAÇÕES ESPECIAIS
SPECIAL APPLICATIONS

SIRIO 370 AF-NC F1200 + SLB 6000

APLICAÇÕES ESPECIAIS - SPECIAL APPLICATIONS

PT - Linha de corte com sistema de carga e descarga automático.
EN - Automatic cutting line with loading and unloading system.

88

PT - Projeto torno especial a pedido do cliente.
EN - Special vice project on costumer request.

H 700
PT - Sistema de tornos especiais para integrar o serrote numa linha de produção de tubos.
EN - Automatic cutting line with loading and unloading system.

aplicações especiais - SPECIAL APPLICATIONS

MAXI LINE
PT - Tamanho de conjuntos personalizado de acordo com as necessidades do cliente.
EN - Bundle size customized on customer specification.
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escolha
do modelo
MODEL
CHOOSING

FAX +39 035 787066 - imet@imetsaws.com

DATA:
Date

NOME CLIENTE:
Customer:

1.

Materiale
da dureza,
tagliareclassificação)
(tipo, durezza, corrispondenza a norma)
Material
(tipo,
Material (type, hardness, classiﬁcation)

2.

Sezione del
materiale
(base
x altezza,
diametro,
spessore)
Tamanho
do material
(base
x altura,
diâmetro,
espessura)
Material size (diameter, height, thickness)

3.

Angolode
delcorte
taglio
(45°,
150°,
altri)
Ângulo
(45º,
90º,90°,135°,
135º, 150º,
outros)
Cutting angle (45°, 90°, 135°, 150°, others)
altri)

4.

Lunghezza minima
dei
pezzi (em
tagliati
Comprimento
de corte
mínimo
mm)(in mm.)
Minimum cutting length (mm)

5.

Lunghezza massima
pezzi(em
tagliati
Comprimento
de corte dei
máximo
mm) (in mm.)
Maximum cutting length(mm)

6.

Lunghezza iniziale
materiale
mm.)
Comprimento
inicial del
do material
(em(inmm)
Bar length(mm)

7.

N° di tagli/anno
sezione
massima
(10,100,1.000)
Número
de cortesdella
por ano
da secção
máxima
Number of cuts per year of the maximum section

8.

N° di tagli/anno
sezione
più usata
(1.000,10.000, 100.000)
Número
de cortesdella
por ano
da secção
mais utilizada
Number of cuts per year of the most used section

9.

Tempode
di corte
tagliodesejado
desiderato (da pezzo a pezzo)
Tempo
Requested cutting time

10.

Bloccaggio
pezzo (sim/não)
automatico (SI/NO)
Fixação
automática
Automatic clamping (yes/no)

11.

Avanzamento
dell’utensile
automatico
Avanço
automático
do cabeçote
(sim/não) (SI/NO)
Automatic sawing movement (yes/no)

12.

Cambio dell’angolo
di taglio
(SI/NO)
Mudança
automática do
ânguloautomatico
de corte (sim/não)
Automatic change of the cutting angle (yes/no)

13.

Avanzamento
del materiale
da tagliare automatico (SI/NO)
Alimentação
automática
(sim/não)
Automatic feeding (yes/no)

14.

Inserção
automática
da nova
barraautomatico
(sim/não) (SI/NO)
Inserimento
della barra
nuova
Automatic change of the bar (yes/no)

15.

Programação
de diferentes
comprimentos
de corte(SI/NO)
Programmazione
di lotti di
diversa lunghezza
Programmation of different cutting lengths

16.

Tipo
serrotepreferito
necessário
disco)
Tipode
utensile
(a(fita,
nastro,
a disco)
Type of saw required (bandsaw, cut-off saw)

17.

Accessori necessários
prevedibili (mesas
(es. rulliere
, taglio
lubriﬁcazione,
Acessórios
de rolos,
corteindefascio,
conjuntos,
lubrificação,etc.)
etc.)
Accessories required (roller tables, bundle cutting, lubrication…)
Ajudamo-lo a encontrar o modelo que melhor se adapte às suas necessidades!
We'll help you to find the suitable model for you requirements!

Ti aiutiamo a trovare il modello più adatto alle tue esigenze!

LEGENDA - LEGEND
Ângulo de corte
Mitre cut angle

Velocidade da fita - metros / minuto
Blade speed - meters /minute

*

Diâmetro máximo de corte, sólido ou perfil
Cut max diameter, solid or profile

*

Quadrado máximo de corte, sólido ou perfil
Cut max square, solid or profile

Dimensões da fita
Blade dimension

*

Retângulo máximo de corte, sólido ou perfil
Cut max retangular, solid or profile

Dimensões do disco
Disc dimension

Corte de conjuntos
Bundle cutting

Peso da máquina
Machine weight

Ligação elétrica
Electrical connection
(N) Neutro/Neutral

Potência do motor para fita
Motor power for blade

Seleção da velocidade
Speed choice
Regulação contínua da velocidade
Continuos speed regulation

* ATENÇÃO:
* WARNING:

RPM

AIR

Velocidade do disco - rpm / minuto
Disc speed - rpm /minute

Pressão de ar necessária
Air pressure need
H: altura B: largura L: profundidade h: altura de trabalho
H: height B: breadth L: width h: working height

A capacidade máxima de corte refere-se ao corte de perfis, para corte de maciços a capacidade é mais reduzida.
Para mais informações, entre em contacto com o seu revendedor.
The maximum cutting capacity refer to profile sections, for the cut of solid the cutting capacity are reduced.
For further details please contact our sales department.

As máquinas são fabricadas de acordo com as normas de segurança CE e vêm
acompanhadas da respetiva Declaração de Conformidade.
In compliance with the e.c. safety standards and complete with declaration of
conformity.

EMC
COMPANY
AUTHORISED TO USE
THE MARK

Em conformidade com as normas de compatibilidade electromagnética.
In compliance with the norms of electromagnetic compatibility.

Associação Italiana de Fabricantes de Máquinas e Ferramentas
Italian machine tools manifactures association.

CONTActos - CONTACT
Receção - Reception

Dept. Compras - Purchasing dept.

+39 035 4387911
imet@imetsaws.com

+39 035 4387910
+39 035 4387912
acquisti@imetsaws.com

Dept. Vendas Itália - Italian sales dept.

Dept. Administrativo - Accounts dept.

+39 035 4387926
+39 035 4387924
vendite@imetsaws.com

+39 035 4387914
+39 035 4387913
account@imetsaws.com

Dept. Vendas Exportação - Export sales dept.

Assistência Técnica - Technical service dept.

+39 035 4387925
+39 035 4387923
sales@imetsaws.com

+39 035 4387918
+39 035 4387928
service@imetsaws.com

Gama de Produtos IMET S.P.A.
Para garantir a atualização contínua dos produtos, reservamo-nos o direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio.
Alguns modelos são reproduzidos com acessórios não incluídos no equipamento standard.
In line with our policy of on-going product improvement, we reserve the right to modify technical features and specificarions.
Please note that some machines are shown with one or more accessories.

Distribuidor Exclusivo Portugal:

BOLAS - Máquinas e Ferramentas de Qualidade SA
évora | alverca | freixieiro
Tel. +351 266 749 300 | geral@bolas.pt | www.bolas.pt

