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Solomat – Cirkulárka s pásovým dopravníkem

POLOAUTOMATICKÁ PILA

NENAHRADITELNÝ
POMOCNÍK
V souladu s bezpečnostní normou EN 1870-6

Video
www.greenmech.cz

Sekční pásový dopravník dostupný v
délce 2, nebo 5 m
Sekční pásový dopravník
dostupný v délce 2, nebo 5 m

» Produktivita: až 7 m3/hod
» Bezpečnost: K noži není přímý přístup
» Pohodlí: Velmi jednoduše nastavitelná
délka řezu od 20 do 52 cm
bez jakéhokoliv nářadí

Bezpečnostní mříž

Držák na dřevo

Pákové ovládání
naklápěcího
systému
(na přání)

Hydraulický nakláněcí systém (na
přání)
Pohodlné ovládání
Delší životnost nože
Nastavitelná rychlost řezání (10 –
35 řezů / min)

Nastavitelná délka řezu od 20
do 52 cm bez jakéhokoliv nářadí

Příprava pro vysokozdvižný
vozík
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Nůž je při chodu plně zakrytý, kryty
lze však při údržbě snadno
odmontovat

Přídržný systém zajistí

Délka řezu se nastaví jedinou
pákou v rozsahu 20–52 cm

dřevo při řezání

Bezpečnostní
norma
EN 1870-6
Evropský patent
Č. EP2939805

Ocenění za inovace
ZLF 2016

Odvod pilin
Hydraulický naklápěcí systém (na přání) *

Tento systém přináší velice pohodlnou obsluhu pily, již není nutné
naklápět kolébku při každém řezu ručně. Ušetříte tak spoustu
opakovaných pohybů Pro maximální bezpečnost při práci není
přímý přístup k noži.

Standardní držák na dřevo

*Tuto volitelnou výbavu lze namontovat i dodatečně
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Solomat – Cirkulárka s pásovým dopravníkem

2

 Kolébková cirkulárka - Solomat
Solomat Vám přináší rychlé a bezpečné řezání. Je
vybaven patentovanými technologiemi, byl navržen
tak, aby byl efektivní a maximálně bezpečný pomocník.
Je vyroben v souladu s normou EN 1870-6.

- Vysoká produktivita
- Bezpečnost : k noži není přímý přístup
- Pohodlí :Podpěry pro dřevo, snadno nastavitelná
délka řezu od 20 do 52 cm
- Volitelný hydraulický naklápěcí systém
- Nový karbidový nůž: Ø 700 mm – tloušťka 5mm
- Pohon: elektromotor 400 V 7,5 kW, kardanový hřídel,
nebo kombinace obojího
- Sekční pásový dopravník o délce 2, nebo 5 m
(šířka 35 cm).
Nastavitelná rychlost pásu
Bezpečnostní mříž
- Poháněn řemeny

SIT-700P
5 m dlouhý dopravník

Snadná obsluha
Pečlivě vypočítaný úhel přívodu dřeva k nožům
umožňuje plynulý přechod nařezaného kusu na
dopravník, aniž by jakkoliv blokoval další část
připravenou k řezání. Tak je dosaženo maximální
produktivity. Obsluha se stará pouze o přísun dřeva a
naklánění kolébky (mechanicky nebo hydraulicky).
Během řezu je dřevo zajišťováno přídržným systémem.
Během řezání není, z bezpečnostních důvodů,
možný přímý přístup k noži.

Video
www.greenmech.cz
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SIT-700P
v transportní pozici
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Solomat

SIT-700E

SIT-700P

SIT-700PE

Bez dopravníku

SIT-700EST

SIT-700PST

SIT-700PEST

2 m dopravník

SIT-700E2

SIT-700P2

SIT-700PE2

5 m dopravník

SIT-700E5

SIT-700P5

SIT-700PE5

Kardanová hřídel

Kard. hř. + 400 V
elektromotor

Hydraulický naklápěcí systém
(Lze namontovat již při výrobě, nebo dodatečně)
Pohon

Třífázový elektromotor 7.5 kW
400 V

Ø a tloušťka kotouče (mm)

700 - 5.0/4.0

700 - 5.0/4.0

700 - 5.0/4.0

Max. délka / Ø dřeva (cm)

120 / 22

120 / 22

120 / 22

Výška odvodu dřeva (cm)
bez dopravníku
2 m dopravník
5 m dopravník

167
248
252

167
248
252

167
248
252

Weight (kg)
bez dopravníku
2 m dopravník
5 m dopravník

365
480
545

410
525
590

470
585
650

Max. výška konce dopravníku (5 m dopravník = 3 m / 2 m dopravník = 1.45 m)
Karbidový kotouč Ø700 mm x 5.0/4.0 Ø 30 mm z= 42 (Zn. CARB 700 SIT/4/5)
Tachometr a počítadlo moto-hodin (Ref. CPT HOR SAT)
Kardanová hřídel typu 3 (Zn. CAR01)
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