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PLAINA DE SUPERFÍCIE PLANA

MODELO: RSP-1400

Dados Técnicos
Capacidade

- avanço da mesa..................................................................................................................... 1.600 mm
- comprimento x largura máxima da superfície plana.............................................................1.400 x 330 mm
- altura máxima entre mesa e platô porta-ferramenta...................................................................... 740 mm

Cabeçote
-

rotações variáveis do eixo porta-ferramenta...................................................................... 170 a 1.200 rpm
motor elétrico - 220v / 380v - 60 Hz - 3 fase................................................................................... 5,0 cv
variação de velocidades de rotação......................................................................via inversor de freqüência
deslocamento máximo vertical do eixo porta-pedra........................................................................ 140 mm

Mesa
-

superfície útil de mesa....................................................................................................1.400 x 360 mm
velocidade variáveis de avanço.......................................................................................40 a 900 mm/min
variação de velocidades de avanço......................................................................via inversor de freqüência
motor elétrico - 220v / 380v - 60 Hz - 3 fases.................................................................................. 2,0 cv

Tensão Elétrica

- tensão elétrica normal instalada.........................................................................220 volts - 60 Hz - 3 fases

Dimensões - Peso

- peso líquido aproximado............................................................................................................ 1.800 kg
- dimensões (compr. x largura x altura)...................................................................... 2,5 x 1,4 x 2,2 metros

Acessórios Normais
-

01
01
03
01
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01

relógio comparador p/regular altura de usinagem;
plato porta-ferramenta Ø330 mm com 01 ferramenta de vídea e 01 contra-peso;
pares de calços paralelos: 01 altura 100 mm, 01 altura 200 mm e 1 altura 360 mm;
inversor de freqüência do motor do cabeçote porta-ferramenta;
inversor de freqüência do motor da mesa;
quadro de comando elétrico instalado na maquina.

Acessórios Opcionais
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- 01
- 01
- 01
- 01
- 01

platô porta pedras diâmetro 420 mm c/12 pedras segmentadas;
eletrobomba de refrigeração;
dispositivo p/dressagem da pedra;
proteção de chapa sobre a mesa contra respingos no operador;
eixo para platô porta pedras;
balanceador de pedras de rebolo.
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