PFT BOARDMASTER 2750

PLASTERING TECHNOLOGY

Sucha zabudowa najwyższej jakości wykonana łatwo, szybko i racjonalnie
PFT BOARDMASTER 2750 to stół do cięcia płyt, służący do przycinania, frezowania
i wiercenia. Zastosowanie agregatów frezujących pozwala na wykonywanie elementów
wykończeniowych niemal we wszystkich formach, w tym również wielokrotnie zginanych.
DANE TECHNICZNE

2.750 x 1.260 mm

fast

Numer artykułu

00 61 19 28

Wymiary obrabianego materiału:
dł. / szer. / wys.

2.750 / 1.260 / 48 mm

Ciężar

~ 188 kg

Zasilanie

3 kW

Podstawa stołu

ocynkowana blacha stalowa,
aluminium

Maksymalna
liczba agregatów

2

Agregat frezujący

1.050 wat

Agregat piłujący
do cięć
wzdłużnych

1.530 wat

Agregat piłujący
do cięć poprzecznych

1.530 wat

Szablon kołowy
regulowany
bezstopniowo

od 150 mm do 1.200 mm

PLASTERING TECHNOLOGY

ZALETY NA PIERWSZY RZUT OKA
1

2

1 Precyzyjne agregaty z systemem szybkiej wymiany
2 Precyzja - szyny prowadnicze wyposażone w
system precyzyjnego prowadzenia, z tyłu prowadnice z łożyskami kulkowymi obiegowymi –
system prowadniczy z wałem okrągłym, z
przodu prowadnice z łożyskami kulkowymi obiegowymi, prowadnice pryzmatyczne liniowe na
powierzchniach o wysokiej precyzji oszlifowania
3 Brak pylenia - zintegrowany system odsysania
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4 PFTstrong – opatentowany system krawędzi
wytrzymałych na wysokie obciążenia mechaniczne
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5 Bezpośredni system pomiaru, elektroniczne
wskazania osi y i osi x; blokada elektromagnetyczna za naciśnięciem przycisku
6 Kopiowanie dzięki zastosowaniu różnych
szablonów
7 Duża powierzchnia obróbki
do 2.750 x 1.260 mm; możliwość obróbki
niemal wszystkich dostępnych w handlu płyt
Szybkość – dzięki prostej obsłudze maszyny
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OBSZARY ZASTOSOWANIA

Pneumatyczne urządzenie do podnoszenia
agregatów dla osi z

OSPRZĘT

NR ART.

Dokładne przycinanie
licznych rodzajów materiałów

Laser PreView – 4 lasery wyznaczają centralny
punkt obróbki dla agregatów frezujących

00 41 92 42

Klapy rewizyjne

Piły do wpustów typu „V“ 90° dla płyt 13 mm

00 47 16 56

Framugi okienne

Agregat frezujący 1050 wat ze zintegrowanym kanałem
odsysającym, wychylny, do wykonywania ostrych kątów do 145°

00 47 16 52

PFTstrong – stół krawędziowy magnetyczny –
do wykonywania krawędzi płaskich

00 20 80 70

Sztukaterie, słupki, kolumny
Elementy ochrona
przeciwpożarowa i powłoki

Gwar anc ja

ser wisowa

PFT

Techniczna

+49 9323 31-1818

Kliknij, obejrzyj i oceń

Telefon

+49 9323 31-760

www.pftboardmaster.com
www.youtube.com/knaufpft

Telefaks

+49 9323 31-770

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Nasza
gwarancja dotyczy wyłącznie prawidłowego stanu naszych
maszyn. Wskaźniki dotyczące zużycia, ilości, wykonania
i wydajności są wielkościami doświadczalnymi, które w
zmienionych warunkach nie zawsze mogą być bezwzględnie
powtórzone. Ponadto zawsze obowiązują wytyczne
producenta poddawanych obróbce materiałów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedruków, powielanie fotomechaniczne, w tym również we fragmentach, wymaga
uzyskania zezwolenia firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG

info@pft-iphofen.de

www.pft.net

PFT BOARDMASTER 2750 – PL/01.18/PFT

PFT jest zawsze blisko swych Klientów, dysponuje właściwymi
kompetencjami technicznymi i zapewnia możliwie najlepszy
serwis. A dzięki licznym ośrodkom dystrybucyjnym i
serwisowym na całym świecie może zaręczyć, że będzie
tak również w nadchodzących dziesięcioleciach.

Obecnie oferujemy możliwość korzystania z
aplikacji mobilnej: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen, Niemcy

