SAA
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

Procedimento comprovado para um processo de sobreposição econômico
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

SOLDADORA DE ESTELITE TOTALMENTE
AUTOMÁTICA PARA MONTAGEM DE DENTES
DE SERRAS

Soluções de afiação para
lâminas industriais

Serviços e
assistência técnica

DADOS TÉCNICOS

TECNOLOGIA COMPROVADA

GERAL:
Espessura da lâmina:

0,8 mm - 3,2 mm

Distância entre dentes

13 mm - 115 mm

Altura dos dentes

até 30 mm

Corte ortogonal

10 - 30°
aprox. 8 dentes/
min**

Velocidade de trabalho

A ISELI estelita suas lâminas de fita, alternativas e circulares com um
procedimento de solda por resistência. Este procedimento comprovado
de estelitagem é utilizado no denteamento de serras de fita, circulares e
alternativas.

• Procedimento de solda com estelite comprovado milhares de
vezes no mercado. O estelite é soldado por resistência.

• A montagem de serras de fita ocorre automaticamente. Elas são
recozidas em alta frequência no mesmo ciclo de trabalho.

• A estrutura do estelite não é alterada durante a soldagem,
portanto não surgem fissuras ou buracos.

Além da sua tecnologia avançada, a SAA se destaca especialmente por sua
construção robusta, operação simples e vida útil longa.

• O estelite é soldado verticalmente, podendo ser ajustado longitudinalmente em 4-10 mm.

• A máquina é equipada com um comando programável, garantindo uma operação muito simples. Não são necessários
operadores especializados.

• O estelite é recolhido pelo magazine (5 varetas de 1000 mm
cada), sendo então separado por um disco de corte.

ESTELITE ISELI
Estelite redondo:
Estelite formatado:

Ø 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,4 mm
P 2,5 - 6,5

SERRAS DE FITA:
Largura da lâmina (padrão)

60 mm - 360 mm
a partir de 5600
mm
25 mm - 80 mm

Comprimento da lâmina
Largura da lâmina (opcional)

DIMENSÕES

250 mm - 1200 mm

Diâmetro do orifício

22 mm - 210 mm

SERRAS ALTERNATIVAS:
Largura da lâmina

80 mm - 180 mm

Comprimento da dentição

até 1500 mm

DADOS DE CONEXÃO ELÉTRICA:
Conexão elétrica

400 V trifásico N

Potência da conexão

9,6 kVA

Transformador de solda

300 A

INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE:
Dimensões da embalagem
Peso líquido
Peso bruto

240 x 130 x 190
aprox. 900 kg
aprox. 1.050 kg

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

Certificado ISO 9001

• Pode ser utilizado estelite formatado (quadrado) de 2,5-6,5 mm
ou
estelite redondo de Ø 3,2 - 6,4 mm.
• Antes da estelitagem, as pontas dos dentes não devem ser
desbastadas. Caso as serras sejam estelitadas várias vezes, o
estelite residual não deve ser retificado.
• Um simples reequipamento da mesma máquina permite estelitar serras de fita, circulares e alternativas.

SERRAS CIRCULARES:
Diâmetro

DESTAQUES

OPCIONAIS
•
•
•
•
•

Monitoramento da temperatura de recozimento
Regulador de etapas de soldagem
Equipamento para serras de fita, circulares e alternativas
Equipamento para serras de fita com dentição dupla
Sistema de carregamento em carrossel

• A regulagem central de altura assegura a inserção cômoda das
serras.
• O controle hidráulico possibilita o ajuste individual das velocidades de trabalho.
• São cumpridas integralmente as mais recentes diretivas da
Comunidade Europeia. O equipamento elétrico está de acordo
com a norma IEC 60204-1.

