
Machine serienummer: 006-02

Machine omschrijving: Bandzaagmachine BOMAR  6-2

Fabrikant BOMAR, spol. s r.o. BRNO Czech Republic

Type of Model Extend 900.720

Serie-nummer 011

Electrische Aansluiting 400 V 50 Hz CEE-form (3 fasen + N + Aarde)  32 A,  P motor  7.5 kW,  16 A

Bouwjaar 2006

Zaagband SNELHEID traploos regelbaar van  15 t/m 90 meter per minuut

Zaagband DRUK hydraulisch traploos geregeld          Werkdruk 65 bar maximaal

Zaagband AFMETINGEN lengte 8.600 mm, breedte 54 mm, dikte 1,6 mm

Werkstuk wordt vast gezet met hydraulische klemming

Werkstuk ROND zaag diameter Ø 720 mm maximaal

Werkstuk RECHTHOEK horizontaal 900 x 720 mm maximaal

Werkstuk RECHTHOEK vertikaal 720 x 900 mm maximaal

Werkstuk VIERKANT 720 x 720 mm maximaal

Werkstuk maximaal 40.000 kg in de takels van de bovenloopkranen

Rollenbaan lengte 7.000 mm, breedte 750 mm

Rollenbaan rol diameter Ø 80 mm, rolhoogte 700 mm

Machine lengte 1.3500 mm zonder rollen banen

Machine breedte 4.050 mm

Machine hoogte 2.700 mm

Machine massa 6.500 kg

Opmerking

De Bandzaagmachine Extend 900.720, is een volledig hydraulische, semi-automatische

zaagmachine met twee kolomen. Ontworpen voor het zagen van: dunwandige buis materiaal; vol

staf materiaal; geprofileerd materiaal; dit alles onder een hoek van 90 graden.

Het frame van de zaagmachine is gevuld met polymeer beton, wat de stijfheid van de constructie

verhoogd en zorg voor een soepel en zonder trilling lopen van de bandzaag.

De zaagmachine is uitgerust met een volkoppel traploze regelbare zaagband aandrijving en van

hardmetale zaagband geleidingen. Sterke aandrijving wielen voor een langere levensduur van de

zaag band. Elektronische controle van de zaagband spanning en op scheuren in de zaagband, de

snelheid is afleesbaar op een digitale meter. De druk op de zaagband is hydraulisch en

automatisch geregeld over de volledig slag van de cilinders. De zaagmachine is uitgevoerd met

apparte hydro-unit en met een elektrsch aangedreven spaan-afvoer band 

Het bedienings-paneel is onafhankelijk van de zaagmachine en beperkt verplaatsbaar en

voorzien van een fout-diagnose en een verlichte display.
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