BNP 200/210
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 3 EIXOS E COMANDO TOTALMENTE AUTOMÁTICO
Graças ao terceiro eixo, o dente vertical pode ser desbastado e retificado
contra o fio. Opcionalmente, o ponto zero da ferramenta pode ser automaticamente definido por meio do sensor acústico.

DADOS TÉCNICOS

PROGRAMAS DE RETIFICAÇÃO

• A sequência de trabalho completa pode ser programada através
do comando CNC de 3 eixos. O terceiro eixo permite que a face
e as costas do dente sejam retificadas separadamente.

BNP200/210 – GERAL:
Distância entre dentes

10 - 100 mm

Altura dos dentes

até 30 mm

Ângulo de frente do dente

0 - 35°

Formatos de dente

Retificação de dente para inverno

Largura da lâmina (padrão)

75 - 360 mm

Largura da lâmina (opcional)

30 - 360 mm

Comprimento da lâmina

Rebolo CBN
BNP210 – Diâmetro do orifício
Velocidade periférica

Retificação alternada
na face e nas costas do dente

Possibilidade de retificação em várias
etapas no dente vertical

a partir de 5300 mm

Ø 350 mm

DIMENSÕES

Ø 300 / 350 mm
selecionável
2,2 kW

Conexão elétrica

400V trifásico N

Potência da conexão

3,6 kVA

Conexão pneumática

6 bar

BNP210 – REBOLO/DADOS DE CONEXÃO:
Rebolo de baquelite

Ø 400 mm

Rebolo CBN

Ø 300 mm

Diâmetro do orifício

Ø 127 mm

Velocidade periférica
Motor do rebolo

selecionável
9,0 kW

Potência da conexão

12,0 kVA

Conexão pneumática

6 bar

BNP210 – RETIFICAÇÃO
PROFUNDA/NOVA DENTIÇÃO
Distância entre dentes

15 - 50 mm

Profundidade do dente

5 - 30 mm

Espessura da lâmina

máx. 1,5 mm

• O diâmetro de rebolo de 350 mm na BNP200 garante maior
vida útil e estabilidade dimensional. A velocidade periférica do
rebolo pode ser ajustada.
• Retificação de perfil, face e costas para serras de fita sem
ponta, bem como para serras de fita com ponta de estelite e de
metal duro

• Formato do dente controlado através do eixo W e Y (retificação
do dente vertical ou retificação da face/costas)
• Ajuste do ângulo de corte com controle elétrico integrado por
padrão
• Ajuste central da altura da lâmina de serra com controle
elétrico

Ø 32 mm

Motor do rebolo

• Na BNP210, o rebolo é acionado diretamente com um motor
de eixo rotativo resfriado a água (potência de até 8 kW). Isso
permite a retificação de uma nova dentição (diretamente no
aço). Este é um processo patenteado da ISELI.

• Formato do dente controlado através do eixo X e Y (múltiplas
manipulações da serra de fita)
Apalpação automática

BNP200 – REBOLO/DADOS DE CONEXÃO:
Rebolo de baquelite

Retificação de geometrias e formatos
de dente padrão, constante, variável e
proporcional

programável

BNP200/210 – SERRAS DE FITA:

DESTAQUES

OPCIONAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivo de extração com controle CNC
Aspiração do pó de retífica
Apalpação automática no dente da serra
Resfriamento a óleo com sistema anti-incêndio e purificador de ar
Prateleiras para lâminas de serra, suportes individuais, alimentação auxiliar,
sistema de carregamento para serras de fita
Adaptador para serras de fita com dentição dupla
Dispositivo de sinalização visual para detecção do estado do processo
(indicador luminoso)
Diversos programas de retificação (passo de dente variável, 4 velocidades
de retificação, dente vertical ou face/costas)
Software de construção de formatos de dente “Tooth Shape Studio 3.0”
Manutenção remota

• Tela sensível ao toque de última geração para uma operação fácil e confortável da máquina. Durante a concepção da máquina,
atribuiu-se especial importância a uma operação simples e fácil. Isso se traduz em pouco tempo de programação e utilização
flexível da equipe de operação.
• Os formatos de dente são acessíveis através do comando
(memória padrão para 99.999 formatos de dente)
• Sistema de medição métrico ou anglo-americano selecionável
(mm ou polegadas)
• Carenagem completa com resfriamento a água
• Acionamento por meio de servomotores
• Utilização de guia linear de rolos para os eixos CNC (estrutura
da máquina mais resistente e aumento significativo da vida útil)
• Separação entre o compartimento da máquina e a área de
trabalho. Além
disso, a presença de poucas peças móveis facilita a manutenção e promove uma maior vida útil da máquina.
• Com nosso software compatível de formato de dente, é possível
programar formatos individuais de dente, armazená-los e
transmiti-los à máquina.

IHM COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE

APALPAÇÃO AUTOMÁTICA

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

O ponto zero da ferramenta pode ser determinado automaticamente por meio da
apalpação do rebolo no dente da serra.
A aplicação é realizada por meio de um
sensor acústico instalado na estrutura.

