
Trumpas "MARIO ZAFFARONI & figli" (Italija) įrengimų aprašymas:

Daugiapjūklės dviejų pjovimo velenų staklės ZAFFARONI MSR - plokštės supjovimui ir griovelių išpjovimui. 
Darbinis plotis 80 cm,  130 cm arba 160 cm. 
Skirtos naudoti kaip pozicinis įrengimas arba linijose.

***

Daugiapjūklės vieno pjovimo veleno staklės ZAFFARONI MLS - plokštės supjovimui ir griovelių išpjovimui. 
Darbinis plotis 80 cm, 130 cm, 160 cm, 190 cm, 250 cm  arba 310 cm. 
Skirtos naudoti kaip pozicinis įrengimas arba linijose.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=5whLN7WZSVE&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ZvQVc2pOtmU&feature=plcp

                          http://www.youtube.com/watch?v=5Z1sETbnmfg&feature=plcp

***

Daugiapjūklės staklės ZAFFARONI MLS-T - plokštės supjovimui su keliais nepriklausomai pozicionuojamais pjovimo 
agregatais. 
Darbinis plotis 80 cm, 130 cm, 250 cm arba 370 cm. 
Skirtos naudoti kaip pozicinis įrengimas arba linijose.

***
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Daugiapjūklės staklės ZAFFARONI MLS-TR - griovelių  įpjovimui skersai siauruose plokščiuose ruošiniuose (pvz., 
parketlentėse) ar siaurų plokščių ruošinių skersiniam supjovimui. 
Darbinis plotis 130 cm  arba 160cm. 
Našumas iki 30 ruošinių/min.
Skirtos naudoti kaip pozicinis įrengimas.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=6YAhiRQ8suo&feature=plcp

***

Išilginio frezavimo arba pjovimo staklės ZAFFARONI FML, priklausomai nuo išpildymo, gali būti naudojamos išilginiam 
apdailintų ruošinių dalinimui arba kelių išilginių griovelių išfrezavimui. 
Darbinis plotis 65 cm, 92 cm, 130 cm  arba 160 cm. 
Skirtos naudoti kaip pozicinis įrengimas arba linijoje.

***

Supjovimo centras ZAFFARONI STM, su nepriklausomai pozicionuojamais pjovimo agregatais, skirtas ruošinių 
paruošimui surinkti pagal „folding“ technologiją (sulenkiant). 
Ruošinio matmuo iki 3 300 mm x 3 300 mm.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=VArVJoFXuq8&feature=plcp
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Daugiapjūklės staklės ZAFFARONI SMT, su keliais nepriklausomai pozicionuojamais pjovimo agregatais, skirtos ruošinių 
paruošimui surinkti pagal „folding“ technologiją (sulenkiant). 
Darbinis plotis 80 cm, 130 cm, 250 cm arba 370 cm. 
Našumas iki 30 ruošinių per minutę. 
Skirtos naudoti linijose.

Video:   http://www.youtube.com/watch?v=UFwa5WYZXt4&feature=plcp  

Detalesnė informacija: 
Tel.: 8 5 21046 00, 
mob.8 686 30560, 
el.paštu: vytis@sks-uab.lt
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