Ми - завод-виробник з 1996 року, лідери в регіоні! СЕРВІС: ВІД ПРОЕКТУВАННЯ ДО МОНТАЖУ!

Розпродаж обладнання для обробки скла!
Верстат YG9-45E для обробки кромки скла дев'ятишпиндельний Б/В
Ціна: 6 000 $

Технічні характеристики:
Допустима товщина оброблюваного скла 3-25 мм
Допустимі габарити скла: Min 100mm х 100mm, Max 3000 х 2500
Допустима несуча здатність конвеєра не більше 40.0 кг/м
Продуктивність швидкість конвеєра 0,5 - 3 м/хв
Припуск на шліфування не більше 3 мм
Кут повороту головних шпинделів під кутову шліфовку 0-45º
Ємність баків для охолоджуючої рідини (шліф / полиров) 400/100 л
Витрата (рециркуляційний) охолоджуючої рідини 280 л/хв
Номінальна напруга живлення 3 х 380 В (50 Гц)
Встановлена потужність обладнання 15 кВт
Висота робочої осі транспортера скла 750 мм
Габаритні розміри (Д х Ш х В) 8000 х 1000 х 3000 мм
Маса 3500 кг

Верстат YH9.320 для обробки кромки скла дев'ятишпиндельний Б/В
Ціна: 7 000 $

Технічні характеристики:
Допустима товщина оброблюваного скла 3-28 мм
Допустимі габарити скла: Min 80mm х 80mm, Max 3000 х 2500
Допустима несуча здатність конвеєра не більше 40.0 кг/м
Продуктивність швидкість конвеєра 0,8 - 3 м/хв
Припуск на шліфування не більше 3 мм
Розмір фаски не більше 5 мм
Ємність баків для охолоджуючої рідини (шліф / полиров) 400/100 л
Витрата (рециркуляційний) охолоджуючої рідини 280 л/хв
Номінальна напруга живлення 3 х 380 В (50 Гц)
Встановлена потужність обладнання 15 кВт
Висота робочої осі транспортера скла 750 мм
Габаритні розміри (Д х Ш х В) 7000 х 1500 х 2500 мм
Маса 3500 кг

Миюча машина JYX-1600C НОВА!!!
Ціна: 8 000 $

Особливості:
Горизонтальна миюча машина використовується для миття і сушки
плаского скла.
Складається головним чином із завантажувальної, промивної, сушильної
секцій та секції розвантаження.
Головний привід - ланцюговий привід і безступінчасте регулювання
швидкості.
Всі кришки машини, металева пластина, завантажувач води в
завантажувальній секції - нержавіюча сталь.
Передавальні гумові ролики машини - це вулканізована гума (повна
оболонка вулканізованої гуми).
Машина має 4 пари щіткок, 3 пари губчастих роликів і 1 резервуар.
Технічні характеристики:
Габаритні розміри (Д х Ш х В) 4000 мм × 2150 мм × 1000 мм
Допустимі габарити скла: 1600 мм × 2000 мм Мін. 200 мм × 200 мм
Допустима товщина оброблюваного скла 3 мм - 19 мм,
Продуктивність швидкість: 0,75 - 3,5 м/хв
Висота столу: 810 ± 10 мм
Встановлена потужність обладнання 13 кВт
Маса близько 1000 кг
Електроживлення: 380 В 50 Гц

Джерело води: міська вода і деіонізована вода в якості доповнення (покупці повинні самі підготувати обладнання для деіонізованої
води).
Контактні дані:

Менеджер з постачання: Микола +38(050) 464-13-93
Генеральний директор: Василь Вікторович +38(050) 313-76-28 (Viber)

