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SPM 30/80              
 

●  Concepută ca o unitate modulară şi maşină de bază pentru alte variante constructive.  

●  Admisie automată bandă pentru lăţimi cuprinse domeniul 290 - 880 mm, ajustabilă continuu. 

●  Sistem de reglare pentru corectarea dimensiunii falţului la ghidarea de intrare (admisie) a benzii.  

●  Prelucrare pe o singură parte pentru execuţia de benzi conice / păsuire, la o distanţă între centre  

     de min.50 mm. 

●  4 Roţi de transport, din care două conducătoare    

 

 

 

POSIBILITĂŢI DE ECHIPARE 
 

RS      Foarfecă cu role cu acţionare manuală pentru tăiere transversală, înaintea profilării,  

                 cu dispozitiv de măsurare electro-mecanică a lungimii în paşi cu diviziunea de 1 cm. 

LS      Unitate cu role pentru tăieri longitudinale la execuţia de panouri de păsuire.  

LM      Echipament de măsurare longitudinală cu roată de măsurare şi traductor rotativ, pre- 

     selectare electronică a lungimii până la 99,99 m în paşi de 1 mm, temporizator, acţio- 

     nare cu 2 viteze şi electronică cu punct prestabilit de intrare / ieşire într-o turaţie joasă  

     pentru un avans lin al materialului. 

QA      Instalaţie tăiere transversală, batiu cu suprafaţă de aşezare din plastic, cărucior transport 

     pentru fierăstrău, fierăstrău circular manual cu disc penmateriale nemetalice. 

QA-45  Echipament tăiere oblică, pivotant 45° după fiecare faţă, cu reglare uşoară a numă- 

     rului de grade de înclinare printr-o scală şi indexarea poziţiei de tăiere la unghiul ales.  

      Tăiere manuală cu ferăstrău circular, cu disc pentru materiale nemetalice. 

HYT      Echipament hidraulic pentru tăierea de panouri profilate cu cuţit cu segmente  

     HSS (oţel rapid), la ieşirea din maşină. 

 

 
 

DATE TEHNICE:  
 

 
 

G  a  b  a  r  i  t  
(L x A x H) 

/ mm / 
Greutate 

 

Latime 
admisie 
/ mm / 

Latime 
panou  
/ mm / 

Distanta 
axa 

/ mm / 

Viteza 
de lucru 
/ m/min / 

Inaltime 
de lucru 
/ mm / 

SPM 30/80 (Basic) 1250/1550x1470x1100 390 Kg 290 - 880 220 - 810 50 - 810  11 890  

SPM 30/80-RS (LS) 1860x1470x1100 500 Kg 290 - 880  220 - 810  50 - 810  11 890  

SPM 30/80-QA 45 2850/3150x1800x1100 550 Kg 290 - 880  220 - 810  50 - 810  11 890  

SPM 30/80-QA 45-RS (LS) 3450x1800x1100 660 Kg 290 - 880  220 - 810  80 - 810 11 890  

SPM 30/80-HYT 1550/1850x1500x1190 770 Kg 290 - 880  220 - 810 50 - 810  11 890  

SPM 30/80-HYT-RS (LS) 2150x1440x1190 880 Kg 290 - 880  220 - 810  80 - 810 11 890  

        

Grosime material: 
 

Metale neferoase pana la 0,8 mm | oţel până la 0,7 mm | oţel inoxidabil până la 0,5 

mm  (prin modificarea taierii longitudinale cu role, pana la 1,0 mm) 

 
Metale neferoase 0,9 mm şi 1,0 mm, posibil prin modificarea rolelor de tăiere 
longitudinală 

Motor acţionare 1,1 kW / 400 V trifazat (50 Hz), alternativ 230 V monofazat (50 Hz)  
 

(L x A x H) = Lungime x Adâncime x Inălţime 
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Variante de echipare 

 

SPM 30/80 (Basic)      400 V    

SPM 30/80 (Basic)      230 V    

SPM 30/80 RS      400 V    

SPM 30/80 RS      230 V    

SPM 30/80 RS-LS      400 V   

SPM 30/80 RS-LS      230 V     SPM 30/80 Basic 

SPM 30/80 LM-QA 45     400 V          

SPM 30/80 LM-QA 45 LS     400 V    

SPM 30/80 LM-QA 45 RS LS    400 V    

SPM 30/80 LM-HYT      400 V    

SPM 30/80 LM-HYT RS     400 V    

SPM 30/80 LM-HYT LS     400 V    

SPM 30/80 LM-HYT RS LS     400 V   Model RS cu derulator AC

  

 

 

 

 

 

Accesorii speciale pentru SPM 30/80                                 

                Model HYT cu derulator CW 

Echipament tăiere înclinată QA 45°      
înclinabil 45° spre stânga ș i dreapta 

 

Role conducătoare 

Pentru o ghidare mai buna a intrării materialului  

 

Role flambare  
pentru panouri concave din nemetale, cu o rază de min.3 m    

- Echipamentul de flambare poate fi utilizat exclusiv pentru 

  îndoiri concave ale profilor cu falţ dublu vertical de 25 mm. 

- Raza minimă de îndoire este dependentă de calitatea materialului.  Echipament tăiere QA 45°  

 

Echipament striere  

pentru formarea a două nervuri de estetizare / rigidizare 

 

Guideboy       
Dispozitiv ajutător de ghidare, ideal pentru profilarea unilaterală a  

panelelor (panourilor) conice sau paralele. Printr-o pereche de role  

poziţionate special, panoul va fi menţinut mereu lângă tamponul de  

ghidare, o ghidare suplimentară nemaifiind necesară. 
 

Guideboy poate fi montat ulterior pe toate maşinile de profilat 

produse începând cu anul 1994 (set nou de role).               Echipament striere liniară 

 

 


