,_]XQäICS 999

MADE IN FRANCE

Trust the best, trust Cassese™

CS 999 została zaprojetowana do masowej
produkcji ram. Jest uznana za najszybszą
zautomatyzowaną dwupiłę na rynku.
Gwarantuje najszybszą dla jednej
maszyny zdolność produkcji.
CS 999 zapewnia
najwyższy stopień
wydajności, bez utraty jakości.
CECHY CS 999
J(GF1:>WY
Wykonuje 1000 cięć na godzinę

J,FA>:84990:>W28>AB@G0GE\68;:SEA?84:>EF27 <<
Z technologią redukcji hałasu

J&8>=>E428\284
J;C<8=8>E0AB@C:BC@0E4E=\B@G=0
Uniknięto poruszania się części mechanicznych,
dzięki temu uzyskano maksymalną niezawodność

J,G<>2=8>=F1;0B@>1>2GF
Dla maksimum stabilności oraz perfekcyjnego cięcia bez drgań

J&>G8><48?8>=>E4?=4C<0BF2G=43>28A:8
Zawiera 4 regulowane wbudowane dociski. Spłaszczają listwę, jeśli
jest wygięta, eliminuje to ruch i kołysanie się listwy podczas cięcia

JR AB>?=8>E0A:0;0?><80@>E0
Umożliwia bezpośrednie, szybkie i dokładne wewnętrzne
i zewnętrzne zwymiarowanie

>28A:8
?>G8><48?8>=>E4

J#8=8<0;=F>3?03
Oszczędza listwę od pierwszego cięcia

J'46C;>E0=0:>=B@>;0AGF1:>W28
Pozwala zachować wysoką jakość cięcia przy różnej twardości
oraz listwach syntetycznych bez konieczności zmiany noży

J'46C;>E0=0EFA>:>WY=>XF

&@GF90G=FECXF28C
?0=4;>?4@02F9=F

Pozwala to na maksymalnie najkrótsze cięcie, zredukowanie
niepotrzebnych ruchów przy cyklicznym cięciu, w rezultacie
daje wzrost wydajności

J&@G43OCX4=84@0<8>=> <
Trwałe wydłużenie ramienia, wyposażone w skalę pomiarową

JCB><0BF2G=4>3AFA0=84?FOC
Odsys pyłu jest podłączony do maszyny, oba urządzenia
pracują i zatrzymują się jednocześnie.
Zmniejsza to zużycie energii i nadmierny hałas

J&>A80303E0BF;=4>3AFAF?FOC
Znacznie zmniejsza to wydzielanie się pyłu i poprawia czystość

J,1C3>E0=FU;B@?>E84B@G0
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Autoryzowanym dystrybutorem Cassese w Polsce jest Sayart

%H]SLHF]HĆVWZR
ȏ=DWZLHUG]RQ\&(

=DSHZQLDMÇF\QDMZ\ľV]HVWDQGDUG\EH]SLHF]HĆVWZDQDĝZLHFLH

ȏ6SHĄQLDZ\PRJLUR]SRU]G]HQLD8(R%H]SLHF]HĆVWZLHL=GURZLX
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5ÛFHVÇWU]\PDQHGDOHNRRGSRZLHU]QLFLÛFLD

ȏ%H]SLHF]QDNRQVWUXNFMD
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ȏ3RNU\ZD]RVWDMÛ]ZROQLRQD]RSµļQLHQLHPF]DVRZ\P 
Z]JOÛGHPZ\ĄÇF]HQLDPDV]\Q\

Tarcze i silnik
są całkowicie osłonięte

Wymiary urządzenia

1LHPRľQDRWZRU]\ÉSRNU\Z\GRSµNLNUÛFÇVLÛWDUF]H

ȏăDWZDNRQVHUZDFMD

*µUQDREXGRZDMHVWRWZLHUDQDFRGDMHĄDWZ\GRVWÛSGRWDUF]LWDĝP

ȏ(OHNWURQLF]QHZ\ĄÇF]QLNLEH]SLHF]HĆVWZD

6LOQLNQLHEÛG]LHSUDFRZDĄMHĝOLWDUF]HVÇRGVĄRQLÛWH

ȏ3U]\FLVNGRDZDU\MQHJRZ\ĄÇF]DQLDPDV]\Q\

Opcje dodatkowe
ȏ'RGDWNRZHZ\GĄXľHQLHSUDZHJRUDPLHQLDR P (Z15809)
&DĄNRZLWD]GROQRĝÉSRPLDURZDP

ȏ 'RGDWNRZHZ\GĄXľHQLHSUDZHJRUDPLHQLDRP(Z15810)
&DĄNRZLWD]GROQRĝÉSRPLDURZDP ȇȇ

ȏ 5XFKRP\RJUDQLF]QLNGRNUµWNLHJRFLÛFLD (Z14484)
ȏ 6PDUW6WRSȠDXWRPDW\F]Q\RJUDQLF]QLNSRPLDURZ\(Z25240)*
=GROQRĝÉSRPLDURZDGRP ȇȇ

ȏ3U]HGĄXľHQLH6PDUW6WRSȠRP(Z18220)*
&DĄNRZLWD]GROQRĝÉSRPLDURZDP ȇȇ

ȏ3URJUDPRZDQLHSLRQRZ\FKGRFLVNµZ
GR6PDUW6WRSȠ(Z24250)*
3R]\FMDSLRQRZ\FKGRFLVNµZMHVWGRVWRVRZDQDGRNV]WDĄWXOLVWZ\

ȏ&]\WQLNNRGµZNUHVNRZ\FKRSURJUDPRZDQLH
GR6PDUW6WRSȠ(Z27090).

szerokość max: 87 mm
wysokość max: 100 mm
głębokość: 3090 mm
Wymiary
szerokość: 835 mm
Urządzenia
wysokość: 1558 mm
Waga 575 kg

Listwy

Ciśnienie 6 barów (1 litr/cykl)
Moc 220V ( 5%) trójfazowo (16 A)

'RGDWNLQDOHľ\GREUDÉSU]\]DPDZLDQLX&6
8U]ÇG]HQLHQLHPRľHE\ÉGRSRVDľRQHSµļQLHM

7XZI_QIRbXI[Rñ

220V ( 5%) trójfazowo (10 A)
Silnik 1.5 kW
Prędkość obrotu 3,200 rpm (220V/380V
zasilana trójfazowo)
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