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Детали: 
 
 

Структура Детали Фукции 

 
 

 
Структура на машината 

Табела: 25мм челична плоча 
за масата и 22 мм за 

помошната маса, а 

квадратната цевка е заварена 

интегрално. 

Тело: засилување на квадратна 
цевка форма на заварување, нула 
температура жарење. 

Обезбедена е долготрајна 

прецизност на пилање на 

машината, а телото никогаш не 
е деформирано и издржливо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Електрична структура 

Пнеуматска Притисокот е поголем и 

Повеќе табли не се лесни за 
лизгање. 

Главниот мотор користи 11 kw  

Вклучување на ограничувачот на 
пилата: користење 
увезена контрола на магнетни 
сензори од Тајван 

Го заменува феноменот што 
патниот прекинувач од типот на 
шипка е прав и е лесен за 
заглавување. 

Притисокот на воздухот треба 

да се чува на 

0,6-0,8kgf / cm2 за време на 
употреба.. 

Повеќе притисок, гарантирано 
прецизно сечење 

 
 

 
Безбедносна струкјтура 

Портата за напојување користи 
рачен кабел 

уред за запирање во итни случаи 

Заштитата на персоналот е 
побезбедна 
 

Излезот е направен од Тајван 
Јонгхонг увезен фотоелектричен 

сензор A3t-3mx. 

Помошна структура на табелата Пристаништето за хранење 
усвојува пневматска маса што 
лебди, 

Работното парче лесно ротира 

Структура на амортизер Прилагодлива брзина Ги заменува вибрациите на 
целата машина 

 Движење на шина: Употреба 

на Тајвански φ25mm кружен 

водич 

По третманот со висока фреквенција, 

тврдоста достигнува 62 °, а е отпорна 
на абење и не е лесна 

деформирање. 

 

Структура на трансмисија 

  



 

 

Појас на главна пила со повеќе 
жлебови, малиот V појас користи 
увезен појас. 

Главниот појас е два пати поголем 
во однос на  V појасот. 

Структура на пила Главна пила користи нож φ355 

* φ80 * 3.5мм Секундарна 

пила користи  φ160 * φ55 * 3.2 

/ 4.2 

Може да се одбере спрема 
потребите на клиентот. 

Структура отпорна на прашина Завесата за заштита од прав 
може да ја направи работната 

околина поуредна, а 

прецизноста на пилата поголема. 

Бидејќи Целата работилница 
за сечење е во прав,со тоа ја 

намалува штетата врз луѓето, 

го прави производството на 

животната средина почисто 

и помалку 

бучно 
Контролна структура Кутијата со копчиња може да 

ротира 

180° 

Погодна за различни агли, 

лесна за употреба 



 

Детали: 
 

1, Структура на машината 
 

 

2,Начини за уредот на потхранување: постоље и зупчаник 

 



 

3,Постојат 3 мотори:  
 

 

4. Слика од оквирот на пилата 
 

 

5. Систем за подигнување на сечилото на главната пила 

Системот за стандардно кревање на главните пили, не зависи од дебелината на материјалот, а сечилото на 
пилата се крева на максимална положба за сечење едновремено. 

Факултативен конвертор на фреквенција може да помогне да се постигне подигнувањето на сечилото да 
зависи од дебелината на материјалот 
 

6. Систем за прилагодување на пила, контролиран од екранот на допир. 
Избор: може да биде опремено со прилагодување на брзината на 
конверзија на фреквенцијата 



 

7. Работна табла 

 
 

 
8. Подигањето на носачот не зависи од дебелината на материјалот, се искачува на врвот или се спушта на 
дното едновремено

 



 

9. Уред за притисок – облик, структура, слика од двете страни на шината 

 
 

10.Вкупно 13 стеги од кои првата е двострука, останатите единечни. Должината на сечење е 3300мм. 
 

 

11. Со систем за автоматско подмачкување со пумпа. 
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