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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENST VÍ

Volitelný software Office Pc pro vytváření 
optimalizovaných řezacích programů, které zajišťují 
nejlepší řešení nářezových plánů s nejmenší ztrátou 
času a materiálu. K dispozici ve 2 různých verzích 
s maximem 135 panelů nebo 500 panelů dle potřeby 
operátora. Import dat do zařízení je možný přes USB 
klíč (není součástí dodávky) nebo nahrávání přímo ze 
sdílené složky v podnikové síti prostřednictvím LAN 

kabelu nebo přes WiFi (volitelné). 

Na požádání je možné stroj vybavit stolem 
se zařízením pro úhlové řezy, který může 
nahradit běžný přední pohyblivý stůl nebo je k 
ostatním pohyblivým stolům přidán. Poskytuje 
praktické zařízení pro snímatelné šikmé řezy s 
mechanickým sklonem čtení ± 60 °. 

▶

▶

kompaktní tiskárna

▶

polohování materiálu

K dispozici je kompaktní termotransferová tiskárna 
(šířka tisku 104 mm, rychlost tisku 102 mm/sec, 
rozlišení 203 dpi) a optimalizační software. Instalovaná 
vedle stroje, tiskárna sleduje řezací program během 
jeho procesu, tiskne krok za krokem samolepící štítky 
pro dosáhnutí nejlepší účinnosti při řezání kusů. Na 
vyžádání je k dispozici softwarový modul pro vytváření 
a tisk čárových kódů na štítcích.

S cílem optimalizovat řezací cyklus, snížit skryté časy a 
minimalizovat manuální pohyb materiálu obsluhou, je zde volitelný 
software pro práci na pravé straně, který umožňuje modelu KR 43 
podélně rozřezat 3200 mm dlouhé panely umístěné na pravé straně 
stroje a následně připravit polohování pruhů pro příčné řezání na 
levé straně stroje.

▶

▶

zařízení pro úhlové řezy

kleština

volitelný software

Na požádání může být posunovač vybaven další kleštinou 
pro lepší uchycení materiálu. Volitelně je možné kleštiny 
vybavit dorazem pro řezání panelů s vyčnívajícími hranami. 
Udržují správný referenční rozměr.
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TEchNIcKÉ PaRamETRy

máme řešení pro každéhomáme řešení pro každého

Maximální délka řezu mm 3200 4300

Maximální výška řezu mm 72 72

Hloubka elektronického posunovače mm 3300 3300

Rychlost polohování posunovače m/min. 0,8 – 24 0,8 – 24

Počet kleštin na posunovači Ks 5 6

Maximální průměr hlavního kotouče/vnitřní průměr/tloušťka mm 350 / 30 /4,4 350 / 30 / 4,4

Průměr předřezového kotouče/vnitřní průměr/nastavitelná tloušťka mm 150 / 20 / 4,4÷5,5 150 / 20 / 4,4÷5,5

Výkon motoru hlavního kotouče kW 7,5 (volitelně 10) 7,5 (volitelně 10)

Výkon motoru předřezového kotouče kW 0,75 0,75

Rychlost posuvu vozíku dopředu/dozadu m/min. 1÷50 / 50 1÷50 / 50

Rychlost otáčení hlavního kotouče ot./min. 4000 4000

Rychlost otáčení předřezového kotouče ot./min. 8000 8000

Otvory pro odsávaní pilin Ks 1– ø 120 / 2– ø 100 1– ø 120 / 2– ø 100

Posun bočního zarovnávače mm 1250 1250

Střední spotřeba stlačeného vzduchu 6 barů pro pracovní cyklus Nl/min. 85 85

Proudění vzduchu pro odsávání m3/h 2500 2500
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Standardní stroj je vybaven třemi předními nastavitelnými stoly, 
z nichž dva jsou pohyblivé na kolečkách pro rychlý a snadný 
pohyb v bočních směrech a jsou pokryty fenolickým škrábancům 
odolným materiálem. Na požádání mohou být stoly profukovány 
pro snadný pohyb těžkých panelů nebo stohu panelů.

Na požádání je k dispozici měnič frekvence (inverter) na otáčení 
kotouče s možností nastavení otáček z ovládacího panelu 
z 2500 na 4500 ot/min. Další možností kombinace s inverterem 
je systém chlazení a mazání kotoučů, který udržuje maximální 
účinnost při řezání kovových materiálů.

Na požádání je možné automatické ovládání 
přesahu hlavního pilového kotouče pro 
zajištění nejlepší kvality řezání. Dále je možný 
systém pro vytváření drážek a otvorů, jejichž 
šířku a výšku lze naprogramovat pomocí 
ovládacího panelu. Různá schémata lze uložit 
do paměti.

Na požádání může být stroj vybaven Post-formingovou 
předřezovou pilou pro řezání soft-formingových a post-
formingových panelů. Zvláštní kontrolní program nabízí 
dokonalý předřez na vstupních a výstupních místech, 
aby se zabránilo štěpení křehkých a jemných materiálů. 
Řízení umožňuje také elektronické nastavení vodorovného 
a svislého zarovnávání pilového vozíku, průměr kotouče 
230 mm s maximálním výstupem 45 mm.

Snadné a intuitivní programování dokonce i velmi 
složitých nářezových plánů lze provádět přímo na 
stroji. Je zde grafická simulace v reálném čase 
různých fází dimenzování s kompletními zprávami 
a informacemi pro obsluhu a interaktivní program 
pro snadné a rychlé provádění řezů a drážkování 
na dílech. (pouze s programovatelným výškovým 
příslušenstvím). Software nabízí jednoduché 
programování a okamžité provedení sekvence 
řezání nebo drážkování se zobrazením měřítka 
požadovaného materiálu. 
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▶

jednoduché programování 

post-formingová 

předřezová pila

▶

▶

automatické nastavení výšky pilového kotouče

přední stoly

inverter, chlazení a mazání

▶

▶
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máme řešení pro každého

Základna celého stroje se skládá ze dvou elementů a to 
z hlavní a sekundární základny, které jsou mezi sebou 
propojeny. Tato mostová konstrukce je schopná vytvářet 
protipůsobící sílu proti silám vytvářeným posunovačem
a hmotností stohu řezaného materiálu s výškou do 72 mm. 
Hlavní základna rovněž slouží jako podpěra pro pilový vozík 
a tím eliminuje možnost případných vibrací, což pozitivně 
přispívá na výslednou kvalitu řezu. 

▶

▶
konstrukce

pohyb pilového vozíku
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Zóna pro výměnu pilového kotouče je 
umístěna na straně ovládacího panelu 
a je přístupná z horní části. Výměna 
nástroje se provádí pomocí jediného 
klíče a je jednoduchá, bezpečná a rychlá. 
Jednotka pilového kotouče je propojena 
s odsáváním prachu pro větší účinnost sání.

Nastavení výšky předřezu a pozice 
kotouče lze provádět i mimo stroj pomocí 
LED osvětlených otvorů, aniž byste museli 
zastavit otáčení kotoučů.

Polohování posunovače probíhá vždy pod přímým 
dohledem řídicí jednotky stroje, která pro zjištění polohy 
používá magnetický čtecí systém. Přesně rozmístěné 
ozubnice zajišťují přesný a paralelní posunovací pohyb. 
Posuvný stůl pod posunovačem je vybaven samostatnými 
volnoběžnými válečky, aby nedošlo 
k poškrábání panelů s jemnými povrchy. 

Posunovač je vybaven 
5 kleštinami na KR 32 a 6 na KR 43, 
zatímco pneumatický tlak kleštin lze 
nastavit zevnějšku stroje tak, aby 
odpovídal řezanému materiálu.

▶

Boční zarovnávač s gumovým válečkem při požadovaném 
pracovním tlaku poskytuje dokonalou pravoúhlost a zabraňuje 
poškození hran.

▶

▶

▶

▶

▶

uchycení kleštinami

výměna kotouče

nastavení výšky předřezu

zarovnávací zařízení

ovládání stroje

posunovač

Společnost Braz Technologie Vám představuje nářezové centrum 
KR s označením 32 a 43 podle délky řezné linie (3200 mm/4300 mm), 
které se vyznačuje vysokou výkonností a spolehlivostí. Nikdy v minulosti 
nebyla v této řadě strojů použita technologie zahrnující lineární vedení 
a řízené osy. cílem těchto inovativních technických řešení je dosažení 
vysokého výkonu a zároveň maximální přesnost, a to bez ohledu na 
speciální vlastnosti nového KR 32/43, jako je ergonomie, malé rozměry 
stroje a velká jednoduchost použití.

Pohyb pilového vozíku je dosažen převodem s ozubeným 
systémem, který zaručuje nižší hluk řezacího cyklu, 
výrazně snižuje vibrace a umožňuje postup vždy plynule 
a konstantně s nastavitelnou rychlostí až 50 m/min. Celé nářezové centrum je počítačově řízené a ovládané prostřednictvím 

15´´ barevné dotykové obrazovky pro úplné automatické programování 
nářezových plánů s optimalizováním pohybu příslušných os (posunovač, 
pilová jednotka, boční zarovnávač). Zároveň na základě výšky řezaného 
materiálu optimalizuje přesah pilového kotouče pro dosáhnutí ideálního 
řezného úhlu a tím i nejvyšší kvality řezné hrany. Efektivní program pro 
diagnostiku a odstraňování problémů dodává kompletní zprávy o možných 
poruchách a zajišťuje rychlé řešení případných problémů.K
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