POLIDORA DE CINTA
Model HPCS-600/2/8

DESCRIPCIÓ GENERAL
És una màquina de cinta contínua destinada a polir i abrillantar de forma automàtica
marbres i/o granits en rajoles, tires o taulers.
Es fabrica en diversos models, depenent de la quantitat de capçals o de la amplada útil
del treball, amb l’objectiu d’adaptar-se al màxim a les necessitats del client.

Este es un catálogo general de carácter informativo. Las imágenes y características de las máquinas presentes en este
catálogo son solo una muestra y susceptibles a cambios de acuerdo con una oferta específica.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ESTÀNDARS
MOTORS
Potència de cada motor per calibrar marbre i/o granit
Potència de cada motor per polir marbre i/o granit
Potència dels motors auxiliars

18,5 Kw
5,5 Kw
2,2 Kw aprox

CAPÇAL
Número de capçals per calibrar marbre i/o granit
Número de capçals per polir marbre i/o granit

2
8

MIDES I MOVIMENTS DEL TREBALL
Moviment del vaivé del pont
Amplada útil del material polit.
Gruix màxim del material.

600 mm
90 mm

AUTOMATISMES
Sistema automàtic de control de presència de material
Velocitat d’avançament del material regulable
electrònicament
Detector automàtic de la finalització d’abrasius
ESTRUCTURA I COMPONENTS
Carrils de bany d’oli i protegits
Guies del material regulables amb volant
Taula de rodets lliures a l’entrada
Taula de rodets lliures a la sortida

600x1000 mm
600x1000 mm

Sentit del treball:
. Dreta-Esquerra
. Esquerra-Dreta

a verificar
a verificar

Màquina preparada per:
. Marbre i/o granit

**Adaptem les característiques de la màquina en funció de la superfície a polir i dels
capçals a utilitzar. Consulta’ns per a més informació.
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DESCRIPCIÓ TÈCNICA
L’estructura de la màquina és autoportant, construïda en acer de gran resistència.
La cinta transportadora d’avançament del material és de velocitat regulable
electrònicament per l’operador per adequar-la al tipus de material i a l’acabat desitjat.
La superfície de la mateixa és rugosa i moguda mitjançant dos tambors molt
dimensionats.
El pont que suporta els capçals de polir pot ser fixa o mòbil depenent del model. Alguns
models disposen de capçals calibradors amb diamants i visualitzadors digitals d’altura
per l’ajustament del gruix del material.
Els capçals de polidores són extremadament robustes accionats mitjançant pistons
pneumàtics per aconseguir un abrillantador total. Poden muntar plats amb segments
convencionals (estàndards) o segments oscil·lants.
Els detectors de presència de material permeten la pujada i baixada des capçals
pneumàtics de forma automàtica, així com connexió i desconnexió per estalviar energia
elèctrica independentment de la velocitat de l’avançament de la cinta.
Cada capçal polidor disposa d’un regulador individual de la pressió pneumàtica del
treball abrasiu.
Disposa de seguretats com l’interrupció del polit per falta d’aigua.
També pot incorporar alguns automatismes com la desconnexió dels capçals per la
finalització de l’abrasiu; lectura de contorns exteriors dels taulers; carregador i
descarregador automàtic per l’entrada i sortida ja sigui de rajoles, tires o xapes.
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