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1350-FZ 5 ÜNITELİ AHŞAP ZIMPARA MAKİNASI 

 

Makina ölçüleri W*L*H: 2000*4200*2100 mm 

Makine çalışma genişliği (mm)  0 – 1350 

Malzemeişleme kalınlığı (mm)  2 – 120 

Makine kalınlık ayarlama sistemi  PLC Dokunmatik Ekran 

Konveyör sistem özellikleri 
Mobil tabla, 
Hızı ayarlanabilir besleme hızı, 
Aşınmaya dayanıklı konveyör bant 

Makina çalışma basıncı (bar)  6 

Makine ağırlığı (kg)  3800 

Makine kontrol paneli PLC Dokunmatik Ekran 

Makina tüm kontrolleri PLC panel 

Electrik panosu Siemens/Schineder 

Motor sürücüleri Mitsubishi 

Kapak emniyet sensörleri Var 

Motor koruma ünitesi Var 
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           CROSS ZIMPARA ÜNİTESİ                 SİLİNDİR ÜNİTESİ                            DİSK ÜNİTESİ 
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Otomatik konveyör bant gerdirme ve merkezleme: 

kolay kullanım için 

Pnömatik sistem ile konveyör bandının her zaman 

mükemmel bir şekilde merkezlenmiş ve gergin bir 

şekilde tutar. Sistem otomatiktir ve operatör 

müdahalesi gerektirmez. 

 

Resimli kolay ve anlaşır operatör paneli 

Hata ve arızaların ekrandan takibi ve anlık durum 

takip edebilme imkanı sağlar. 
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5 ÜNİTELİ AHŞAP ZIMPARA MAKİNASI 

Üniteler 

1. ÜNİTE 

Ünite tipi Kros zımpara 
 

 

Kros zımpara fırçları 

Çalışma hızı Hızı ayarlanabilir 

Zımpara 

Ölçüleri(mm) 
50*60 

Zımpara kumu 
Doğal ağaç:120 

MDF:220 

 
Daha iyi zımparalama için fırçalar farklı yönde ve 
yatay olarak çalışır. Kolay zımpara değişimi ve 
etkili zımparalama 

 

2. ÜNİTE 

Ünite tipi Ø350 mm tambur zımpara 
 

 

Ø350 mm tambur fırça zımpara 

Çalışma hızı Hızı ayarlanabilir 

Osilasyon foksiyonu: sol-sağ-sol 

Zımpara 

Ölçüleri(mm) 
60*1400 

Zımpara kumu Doğal ağaç:180 MDF:320 

Besleme yönüne dik olarak çalışan tambur 

zımpara, pürüzsüz yüzey ortaya çıkarır. Kolay 

zımpara değişimi ve etkili zımparalama 
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3. ÜNİTE 

Ünite tipi Ø350 mm tambur zımpara 
 

 

Ø350 mm tambur fırça zımpara 

Çalışma hızı Hızı ayarlanabilir 

Osilasyon foksiyonu: sol-sağ-sol 

Zımpara 

Ölçüleri(mm) 
60*1400 

Zımpara kumu Doğal ağaç:180 MDF:320 

Besleme yönüne dik olarak çalışan tambur zımpara, 

pürüzsüz yüzey ortaya çıkarır. Kolay zımpara değişimi ve 

etkili zımparalama 

 

4. ÜNİTE 

Ünite tipi Ø150 mm disk ünitesi  

 

 

Ø150 mm disk ünitesi 

Çalışma hızı Hızı ayarlanabilir 

Osilasyon foksiyonu: dairesel 

Her disk 8 adet fırça zımpara içerir. 

Zımpara 

Ölçüleri(mm) 
50X60 (128 pcs) 

Number of disk 8+8 

Zımpara kumu Doğal ağaç:280 MDF:400 

Dairesel dönen disk ünitesi dikey ve yatay olarak içve 

dıştüm yüzeyleri  360 zımparayalarak pürüzsüz yüzey 

oluşturur. Düz ve farklı şekilli parçalarda en iyi yüzeyi 

sağlar. 
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5. ÜNİTE 

Ünite tipi Ø150 mm disk ünitesi  

 

 

Ø150 mm disk ünitesi 

Çalışma hızı Hızı ayarlanabilir 

Osilasyon foksiyonu: dairesel 

Her disk 8 adet fırça zımpara içerir. 

Zımpara Ölçüleri(mm) 70X50 (128 pcs) 

Number of disk 8+8 

Zımpara kumu Doğal ağaç:280 MDF:400 

Dairesel dönen disk ünitesi dikey ve yatay olarak içve dıştüm 

yüzeyleri  360  zımparayalarak pürüzsüz yüzey oluşturur. 

Düz ve farklı şekilli parçalarda en iyi yüzeyi sağlar. 

 

1350 
FZ 

No Tip Ölçüler Adet Resim 

1 
Tek yönlü zımpara tampiko 
fırçalı 

50x60 mm 320 

 

2 
Tek yönlü zımpara tampiko 
fırçalı 

1400x60 
mm 

28 

 

3 
Tek yönlü zımpara tampiko 
fırçalı 

1400x60 
mm 

28 

 

4 
Tek yönlü zımpara tampiko 
fırçalı 

50x60 mm 64 

 

5 
Tek yönlü zımpara tampiko 
fırçalı 

50x60 mm 64 
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