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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 FLANCO A ÚMIDO PARA SERRAS
DE FITA, CIRCULARES E ALTERNATIVAS COM
COMANDO HIDRÁULICO AUTOMÁTICO
O procedimento ISELI testado 200 vezes garante resultados perfeitos
de retificação

DADOS TÉCNICOS

TECNOLOGIA COMPROVADA ALIADA AOS MAIS MODERNOS COMPONENTES

GERAL:
Distância entre dentes
Ângulo de frente do dente (corte
ortogonal)
Ângulo livre de flanco na face
do dente
Ângulo livre de flanco nas costas
do dente

13 – 127 mm
0 – 35°
0° - 7°
0° - 7°

VERSÃO PARA SERRAS DE FITA:

Largura da lâmina (padrão)

a partir de 5500
mm
60 mm - 360 mm

Largura da lâmina (opcional)

a partir de 30 mm

Espessura da lâmina

a partir de 0,7 mm

Comprimento da lâmina

A retificadora de flanco com comando hidráulico do tipo EM2 se destaca
no uso diário por sua operação simples e descomplicada e por sua excelente acessibilidade. Graças ao aprimoramento contínuo, a máquina se
sobressai por sua longa vida útil, precisão extrema e estrutura compacta e
estável.
A sinergia entre a mais moderna eletrônica, componentes confiáveis e
de longa vida útil, e a tradicional qualidade ISELI não deixa margem para
dúvidas. Afinal, mais de 100 clientes satisfeitos não podem estar errados.
Solicite à ISELI uma lista de referências para esta máquina de precisão
suíça e confirme com seus próprios olhos a excelente relação custobenefício.

DIMENSÕES

Diâmetro do orifício

250 – 800 mm
22 – 210 mm

VERSÃO PARA SERRAS ALTERNATIVAS:
Comprimento da dentição

até 1500 mm

Largura da lâmina

75 - 180 mm

DADOS DE CONEXÃO ELÉTRICA:
Conexão elétrica
Potência de ligação

400 V trifásico N
5,5 kVA

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

CERTIFICADO ISO 9001

• Uma retificadora de flanco estável e de construção extremamente robusta, com comando hidráulico e adaptável a serras de
fita, circulares e alternativas.

• Fixação hidráulica adicional (para estabilização de serras
de fita finas) integrada de fábrica. O resultado é uma elevada
precisão de medição.

• Comando moderno e livremente programável, com indicação de
erros e exibição digital de valores de medição.

• Na versão para serras de fita, o avanço é oscilável em torno das
pontas dos dentes.

• A utilização de peças e módulos confiáveis, assim como um
controle de qualidade constante durante a produção, assegura
segurança operacional, excelentes resultados de trabalho e
grande vida útil.

• Potente sistema de arrefecimento, com
carenagem completa.

• Regulagem progressiva da velocidade de trabalho na
zona de dentição (hidráulico).
• As duas unidades retificadoras estáveis, com diâmetro de rebolo de 125, 100 ou 75 mm, garantem uma boa usinagem, com
alta precisão e qualidade de retificação. Tempo de retificação
fortemente reduzido e pouco desgaste de rebolo.
• Fixação hidráulica com alívio de força durante o avanço, fácil de
operar durante a troca da lâmina e sem exigir força para girar.

VERSÃO PARA SERRAS CIRCULARES:
Diâmetro da serra circular

DESTAQUES

Adaptável a serras de fita, serras circulares e serras alternativas
Aspiração do pó de retífica
Fixação adicional no dente da serra
Avanço automático do rebolo
Adaptador para serras de fita com dentição dupla
Sistema de carregamento

• Ajuste integrado da altura do fuso, operado pela frente.
• São cumpridas integralmente as mais recentes diretivas da
Comunidade Europeia. O equipamento elétrico está de acordo
com a
norma IEC 60204-1.

