BNP 100
ISELI - Precisão para um fio
perfeito
A ISELI desenvolve e produz afiadoras, complexas máquinas de processamento e soluções de automação para uma
afiação eficiente em ferramentarias, serviços de afiação e
serrarias - onde quer que seja necessária a perfeição no
corte de madeira, alumínio, plástico e metal. Confie na
nossa competência para um fio perfeito!

Soluções de afiação para
serras de fita e serras alternativas

Soluções de afiação para
serras circulares

Tradição suíça de qualidade
Sendo uma tradicional empresa familiar, hoje na terceira
geração, nós desenvolvemos afiadoras com tecnologia de
ponta e projeto de excelência - “Made in Switzerland”.
A tecnologia do sistema da ISELI surpreende com seu
excelente conforto operacional, flexibilidade de aplicação
e adaptação aos requisitos do cliente. A qualidade extraordinária das afiadoras ISELI faz delas um investimento
seguro a longo prazo.

Soluções de afiação para
talhadeiras e ferramentas

Juntos superando a concorrência
Você, como cliente, se beneficia tanto da nossa parceria
justa e colaborativa quanto do nosso constante desenvolvimento de processos de trabalho e afiação. Um outro
diferencial é a otimização inteligente no gerenciamento de
processos e produtos.

Soluções de afiação para
motosserras

ISELI + Co. AG
Maschinenfabrik
Luzernerstrasse 31
CH-6247 Schötz - Suíça

Tel.: + 41 (0) 41 984 00 60
Fax: + 41 (0) 41 984 00 66
Email: sales@iseli-swiss.com
Site: www.iseli-swiss.com

Soluções de afiação para
lâminas industriais

Serviços e
assistência técnica

RETIFICADORA DE PERFIL A HÚMIDO PARA LÂMINA
DE SERRA DE FITA COM 2 EIXOS E COMANDO TOTALMENTE AUTOMÁTICO
Um inovador conceito de operação, grande diâmetro de rebolo, servomotores
e disponibilidade de manutenção remota, garantem um conjunto integrado
para rendimento máximo na afiação se serras de fita

DADOS TÉCNICOS

PROGRAMAS DE RETIFICAÇÃO

GERAL:
Distância entre dentes

10 - 100 mm

Altura dos dentes
Ângulo de frente do dente (corte
ortogonal)
Formatos de dente
Peso

a partir de 30 mm
0 - 35°

Retificação de formatos e geometrias
de dente padrão

Retificação de dente para inverno

programável

Retificação de dente passo variável e
proporcional

Largura da lâmina (padrão)

75 - 360 mm

Largura da lâmina (opcional)

30 - 360 mm

Comprimento da lâmina (padrão) a partir de 5600 mm
Comprimento da lâmina
a partir de 4000 mm
(opcional)

• Retificadora a úmido de alta qualidade, robusta e construída
com tecnologia de última geração.

• Moderna tela grande sensível ao toque e colorida. Com isso, é
garantida uma operação totalmente fácil e confortável.

• A BNP100 vem equipada por padrão com um potente computador industrial, sistema touch e servomotores.

• A velocidade periférica do rebolo pode ser ajustada. Um conversor de frequência de alta qualidade está disponível para isso.

• Manutenção e diagnóstico remotos facilitados via conexão
LAN/WLAN.

• A concepção da máquina valorizou uma operabilidade simples
e fácil. Isso se traduz em pouco tempo de programação e utilização flexível da equipe de operação.

• Dispositivo de extração controlado (opcional) para programação
do perfil de rebolo.

1450 kg

SERRAS DE FITA:

DESTAQUES

• Com o programa de formato de dente (Tooth Shape Studio 3.0),
é possível programar formatos individuais de dente, armazenálos e transmiti-los à máquina.
• Um total de 99.999 formatos de dente diferentes podem ser
armazenados e acessados.

DIMENSÕES

• Carenagem completa para melhor proteção possível para os
operadores. Geração de ruído consideravelmente reduzida, com
ganho de segurança.
• O diâmetro de rebolo de 350 mm garante maior vida útil e
manutenção da forma.

• Por meio de guias lineares, obtém-se uma máquina mais estável, aumentando a sua vida útil e precisão.
• O compartimento da máquina é separado da área de trabalho.
Além disso, a presença de poucas peças móveis facilita a manutenção e promove uma maior vida útil da máquina.

REBOLO:
Rebolo de baquelite

Ø 350 mm

Rebolo CBN

Ø 300 mm

Diâmetro do orifício
Velocidade periférica

Ø 32 mm
programável

DADOS DE CONEXÃO:
Motor do rebolo

2,2 kW

Conexão elétrica

400V 3Ph N

Potência da conexão

4,2 kVA

Conexão pneumática

6 bar

OPCIONAIS
•
•
•
•
•

Reservamo-nos o direito de efetuar alterações de projeto
para facilitar avanços técnicos.

Certificado ISO 9001

•
•
•
•

Dispositivo de extração com controle CNC
Ajuste do ângulo de corte com controle elétrico
Aspiração do pó de retífica
Arrefecimento a óleo com sistema anti-incêndio e purificador de ar
Estante para lâminas, suportes individuais, alimentação auxiliar, sistema de
carregamento para serras de fita
Adaptador para serras de fita com dentição dupla
Diversos programas de retificação
(passo de dente variável, 4 velocidades de retificação)
Programa de formato de dente “Tooth Shape Studio 3.0”
Manutenção remota

IHM COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE

DISPOSITIVO DE EXTRAÇÃO CNC

A ISELI aposta na mais moderna tecnologia. A tela sensível ao toque de 12,1
polegadas oferece o máximo de conforto
na operação. O acesso remoto integrado
para manutenção e a administração ativa
de usuários dão o toque final de funcionalidade.

Com o dispositivo de extração, todo o
perfil de rebolo pode ser programado.

IDIOMAS INTEGRADOS

ADMINISTRAÇÃO
FÓRMULAS

A BNP100 possui operação multilíngue.
O equipamento é fornecido com nove
idiomas inclusos.

POTENTE ASPIRAÇÃO DE PÓ
DE RETÍFICA
O filtro de ar mecânico serve para separar
o óleo da emulsão pulverizada.
O filtro de ar ISELI controla o volume aspirado e tem localização flexível.

Com isso, é garantida uma maior estabilidade de perfil dos dentes, e o tempo de retificação é consideravelmente
reduzido.

INTEGRADA

DE

Os formatos de dente podem ser armazenados como fórmulas e carregados
mais tarde. Isso reduz significativamente
o tempo de montagem das diferentes ferramentas. Ideal para operações de serviço e produção.

