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               Formátovací  pila ROBLAND

                        NZ 3200/3800 CE

Ceník platný od 01.07.2006
Ceny v Kč bez DPH

Formátovací pila nejvyšší řady ze sortimentu firmy ROBLAND má moderní robustní ocelovou konstrukci 
stojanu, desku stolu ze silnostěnné litiny a vrchní část pojezdového vozíku v celohliníkovém provedení se 
zvýšenou tuhostí proti ohybu. Pojezdový vozík má prizmatické vedení pomocí valivé klece s kuličkami, které 
pojíždí po kalených tyčích. Toto uspořádání pojezdu vozíku má nízký valivý odpor a dlouhou životnost.  
V základním provedení stroje je motorické naklápění pilového agregátu v rozmezí 0-45°, motorický zdvih 
a klesání pilového kotouče. Podpěrné saně s výsuvným příčným pravítkem do délky 3200 mm, použitelné 
oboustranně. V případě úhlového řezu lze toto příčné pravítko nastavit na libovolný úhel, pro úhlové řezy 
na malých dílcích je k dispozici malé úhlové pravítko, které se montuje do přední části vozíku. Troje otáčky
 jsou přestavitelné změnou polohy klínového řemenu. Motor má automatickou brzdou. Seřízovací 
mechanizmus předřezu je na pravém boku pily, nastavování se provádí bez použití nástrojů a díky ukazateli 
boční polohy je nastavení předřezového kotouče vůči hlavnímu kotouči záležistí krátké chvíle. Povrch vozíku 
a pravítek je eloxovaný. Rameno s krytem pro horní odsávání a zadní prodloužení stolu jsou zahrnuty ve 
standardní výbavě stroje. Jako podpěra pro velké desky je standartně dodáván podpěrný stůl, který se osazuje 
z boku na vozík.  Za příplatek si lze dokoupit digitální ukazatel polohy zarážky na příčném pravítku, 
digitální ukazatel polohy podélného pravítka, případně motorický, NC řízený,  pojezd celého podélného pravítka. 
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Technická data: NZ 3800 NZ3200
Rozměr vozíku mm 3800x400 3200x400
Délka pojezdu vozíku mm 4.345 3.745
Maximální výška řezu mm 125 125
Maximální průměr pilového kotouče/ prům.hřídele mm 400/30 400/30
Průměr předřezového kotouče/průměr hřídele mm 120/20 120/20
Výškové nastavení předřez. Kotouče mm 0-4,5 0-4,5
Výkon hlavního motoru kW/PS 5,5/7,5 5,5/7,5
Otáčky 1000/min 3/4/5 3/4/5
Otáčky předřezu ot/min. 7000 7000
Naklápění pilového kotouče ° 0-45° 0-45°
Velikost stolu mm 700x1530 700x1530
Pracovní výška mm 840 840
Výsuvné příčné pravítko mm 3200 3200
Šířkové pravítko mm 1500 1500
Průměr odsávání mm 120+80 120+80
Hmotnost kg 1250 1210

Základní stroj: Cena  Kč
NZ 3800 - CE 227.900,-
NZ 3200 - CE 219.900,-

Zvláštní příslušenství:
Digitální odečítání polohy zarážky na příčném pravítku 13.900,-
Digitální odečítání polohy podélného pravítka 13.900,-
Motorické, NC řízené podélné pravítko 122.500,-
Motor 7,5kW místo 5,5kW 5.800,-
Navážecí váleček na sámování fošen vpravo od vozíku  1.900,-
Přední doraz pro sámování   900,-


