RZ 1
ISELI - Precisão para o 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!

ENDIREITADOR TOTALMENTE AUTOMÁTICO PARA
USINAGEM COMPLETA DE SERRAS DE FITA
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 em 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

Alinhamento, tensionamento e endireitamento em uma única operação

MÉTODO PATENTEADO ISELI PARA
UM PRECISÃO SEM PRECEDENTES

DADOS TÉCNICOS
GERAL:
Velocidade de trabalho

aprox. 15 m/min.

Estação de medição (sensores)

patenteado

SERRAS DE FITA
Largura da lâmina (padrão)

70-210 mm

Largura da lâmina (opcional)

até 360 mm

Largura da lâmina (opcional)

a partir de 50 mm

Espessura da lâmina
Comprimento da lâmina (padrão)
Comprimento da lâmina
(opcional)

0,8 mm - 2,0 mm
a partir de 8.000
mm

a partir de 5.000
mm

DADOS DE CONEXÃO ELÉTRICA:
Conexão elétrica

400 V trifásico N

Potência de ligação

5,0 kVA

Conexão pneumática

6 bar

O alinhamento, tensionamento e endireitamento de lâminas de serra de fita é
uma atividade muito exigente e trabalhosa, que requer um alto nível de knowhow na sala de afiação.
Com seu novo endireitador totalmente automático, a ISELI definiu novos
padrões no mercado mundial. A partir de agora, lâminas de serra de fita
podem ser tensionadas, alinhadas e endireitadas em uma só operação. A
medição ocorre através de toda a lâmina de serra por meio de sensores
de altíssima resolução. Este processo é patenteado e garante os melhores
resultados.
O método da ISELI garante precisão máxima até mesmo em serras de corte
fino (a partir de espessura de lâmina de 0,8 mm) e larguras de lâminas
estreitas. Com o endireitador ISELI RZ1, você obtém o tratamento ideal,
aumenta a vida útil e alcança os melhores resultados econômicos.

SEQUÊNCIA DE ENDIREITAMENTO + TENSIONAMENTO
Estas duas operações são realizadas através de um par de rolos dispostos separadamente. A pressão de tensionamento é regulada eletro-hidraulicamente
de maneira proporcional. A tensão na lâmina de serra é medida simultaneamente em toda a largura usando sensores de alta tecnologia.
A lâmina de serra é simultaneamente tensionada e endireitada. A linha
vermelha é a curva de tensão programada. A linha verde é o estado real da
lâmina de serra no ponto de medição. A linha azul indica a tensão média.

PESO:
Peso líquido

aprox. 2.450 kg

Peso bruto

aprox. 2.850 kg

SEQUÊNCIA DO ALINHAMENTO

OPCIONAIS:
Adaptador para serras de fita com dentição dupla
Barra sensora com resolução elevada
Indicador luminoso
Impressão de protocolo

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

Certificado ISO 9001

Os dados da lâmina de serra de fita, bem como o método de usinagem,
podem ser programados no tela sensível ao toque no display. Um sensor
de medição eletrônico mede os desvios. Dois pares de rolos controlados
por CNC, positivos e negativos, equilibram proporcionalmente as
irregularidades, dependendo do tamanho. Graças a seu funcionamento
suave, a máquina opera silenciosamente.

DESTAQUES
• Alinhamento, tensionamento e endireitamento totalmente
automático de lâminas de serra em uma só operação. As
sequências de trabalho de alinhamento, tensionamento e endireitamento podem ser livremente acessadas e programadas.
Resultados reproduzíveis e precisos podem ser constantemente
obtidos.
• Menor necessidade de espaço na sala de afiação, pois é preciso somente uma máquina para os trabalhos de alinhamento,
tensionamento e endireitamento.
• A curva de tensão da lâmina de serra e a curva de endireitamento das costas da lâmina podem ser livremente programadas
e salvas.

• Tela sensível ao toque de última geração para uma operação
fácil e confortável da máquina. Alternativamente, a máquina
pode ser operada com um teclado padrão.
• Barra sensora equipada com sensores de alta tecnologia, para
que o perfil de tensionamento seja medido de forma ideal.
• A máquina é equipada com um comando livremente programável. Todos os dados são armazenados em um computador
industrial de alto desempenho.
• A carenagem completa garante a melhor proteção possível para
os operadores. Geração de ruído consideravelmente reduzida,
além de ganho de segurança.

• Resultados de tensionamento e endireitamento consistentes,
precisos e reproduzíveis. Estes são os pré-requisitos para um
excelente desempenho de corte e durabilidade das serras.

• 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. Trabalhos de ajustes extremamente curtos.

• Melhor tratamento de lâmina de serra graças ao desenvolvimento contínuo do software. Possibilidades ilimitadas com
armazenamento de programas diretamente na memória da
máquina.

• Poucos componentes móveis são incorporados devido ao design
compacto. Isso resulta em custos de manutenção, reparo e
serviço reduzidos.

• Opcionalmente, é possível registrar os dados da lâmina
em determinados pontos da lâmina de serra (comparação de
antes e depois).

• Com este know-how e intensos esforços em pesquisa e desenvolvimento, esta máquina atende aos mais altos padrões de
precisão e conforto de utilização.

