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VOLITEľNÉ PRÍSLUŠENST VO

Voliteľný software Office Pc pre vytvorenie 
optimalizovaných rezacích programov, ktoré zaisťujú 
najlepšie riešenie nárezových plánov s najmenšou 
stratou času a materiálu. K dispozícii v 2 rôznych 
verziách s maximom 135 panelov alebo 500 panelov 
podľa potreby operátora. Import dát do zariadenia je 
možný cez USB kľuč (nie je súčasťou dodávky) alebo 
nahrávanie priamo zo zdieľanej zložky v podnikovej sieti 
prostredníctvom LAN alebo cez WiFi (voliteľné).

Na požiadanie je možné stroj vybaviť stolom 
so zariadením pre uhlové rezy, ktorý môže 
nahradiť bežný predný pohyblivý stôl alebo je k 
ostatným pohyblivým stolom pridaný. Poskytuje 
praktické zariadenie pre snímateľné šikmé rezy 
s mechanickým sklonom čítania ± 60.

▶

▶

kompaktná tlačiareň

▶

polohovanie materiálu

K dispozícii je kompaktná termotransferová tlačiareň 
(šírka tlače 104 mm, rýchlosť tlače 102 mm/sec, 
rozlíšenie 203 dpi) a optimalizačný software. Tlačiareň 
inštalovaná vedľa stroja sleduje rezací program počas 
jeho procesu, tlačí krok za krokom samolepiace štítky 
pre dosiahnutie najlepšej účinnosti pri rezaní kusov. 
Na vyžiadanie je k dispozícii softwarový modul pre 
vytváranie a tlač čiarových kódov na štítkoch. 

S cieľom optimalizovať rezací cyklus, znížiť skryté časy a 
minimalizovať manuálny pohyb materiálu obsluhou, je tu voliteľný 
software pre prácu na pravej strane, ktorý umožňuje modelu KR 43 
pozdĺžne rozrezať 3200 mm dlhé panely umiestené na pravej strane 
stroja a následne pripraviť polohovanie pruhov pre priečne rezanie 
na ľavej strane stroja. 

▶

▶

zariadenie pre uhlové rezy

plávajúca klieština

voliteľný software

Na požiadanie môže byť posúvač vybavený ďalšou 
klieštinou pre lepšie uchytenie materiálu. Voliteľne je 
možné klieštiny vybaviť dorazom pre rezanie panelov 
s vyčnievajúcími hranami. Udržujú správny referenčný 
rozmer. 

TEchNIcKÉ PaRamETRE

máme riešenie pre každéhomáme riešenie pre každého

Maximálna dĺžka rezu mm 3200 4300

Maximálna výška rezu mm 72 72

Hĺbka elektronického posúvača mm 3300 3300

Rýchlosť polohovania posúvača m/min. 0,8 – 24 0,8 – 24

Počet klieštin na posúvači Ks 5 6

Maximálny priemer hlavného kotúča/vnútorný priemer/hrúbka mm 350 / 30 /4,4 350 / 30 / 4,4

Priemer predrezového kotúča/vnútorný priemer/nastaviteľná hrúbka mm 150 / 20 / 4,4÷5,5 150 / 20 / 4,4÷5,5

Výkon motora hlavného kotúča kW 7,5 (voliteľné 10) 7,5 (voliteľné 10)

Výkon motora predrezového kotúča kW 0,75 0,75

Rýchlosť posuvu vozíka dopredu/dozadu m/min. 1÷50 / 50 1÷50 / 50

Rýchlosť otáčania hlavného kotúča ot./min. 4000 4000

Rýchlosť otáčania predrezového kotúča ot./min. 8000 8000

Otvory pre odsávanie pilín Ks 1– ø 120 / 2– ø 100 1– ø 120 / 2– ø 100

Posun bočného zarovnávača mm 1250 1250

Stredná spotreba stlačeného vzduchu 6 barov pre pracovný cyklus Nl/min. 85 85

Prúdenie vzduchu pre odsávanie m3/h 2500 2500
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Štandardný stroj je vybavený troma prednými nastaviteľnými 
stolmi, z nich dva sú pohyblivé na kolieskach pre rýchly 
a ľahký pohyb v bočných smeroch a sú pokryté materiálom 
odolným proti fenolickým škrabancom. Na požiadanie môžu byť 
stoly prefukované pre ľahký pohyb ťažkých panelov alebo stohu 
panelov. 

Na požiadanie je k dispozícii menič frekvencie (invertor) na 
otáčanie kotúča s možnosťou nastavenia otáčok z ovládacieho 
panelu z 2500 na 4500 ot/min. Ďalšou možnosťou kombinácie 
s invertorom je systém chladenia a mazania kotúčov, ktorý 
udržuje maximálnu účinnosť pri rezaní kovových materiálov.

Na požiadanie je možné automatické 
ovládanie presahu hlavného pílového kotúča 
pre zaistenie najlepšej kvality rezania. 
Ďalej je možný systém pre vytváranie drážok 
a otvorov, ktorých šírku a výšku je možné 
naprogramovať pomocou ovládacieho 
panelu. Rôzne schémy je možné uložiť 
do pamäti.

Na požiadanie môže byť stroj vybavený post-formingovou 
predrezovou pílou pre rezanie soft-formingových a post-
formingových panelov. Zvláštny kontrolný program ponúka 
dokonalý predrez na vstupných a výstupných miestach, 
aby sa zabránilo štiepaniu krehkých a jemných materiálov. 
Riadenie umožňuje taktiež elektronické nastavenie 
vodorovného a zvislého zarovnávania pílového vozíka, 
priemer kotúča 230 mm s maximálnym výstupom 45 mm. 

Ľahké a intuitívne programovanie dokonca aj veľmi 
zložitých nárezových plánov možno vykonávať 
priamo na stroji. Je tu grafická simulácia v reálnom 
čase rôznych fáz dimenzovania s kompletnými 
správami a informáciami pre obsluhu a interaktívny 
program pre ľahké a rýchle vykonávanie rezu a 
drážkovania na dieloch (iba s programovateľným 
výškovým príslušenstvom). Software ponúka 
jednoduché programovanie a okamžité vykonanie 
sekvencie rezania alebo drážkovania so zobrazením 
mierky požadovaného materiálu.
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▶

jednoduché programovanie

post-formingová 

predrezová píla

▶

▶

automatické nastavenie výšky kotúča

predné stoly

invertor, chladenie a mazanie

▶

▶
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máme riešenie pre každého

Základňa celého stroja sa skladá z dvoch elementov a to 
z hlavnej a sekundárnej základne, ktoré sú medzi sebou 
prepojené. Táto mostová konštrukcia je schopná vytvárať 
proti pôsobiacu silu proti silám vytváraným posúvačom a 
hmotností stohu rezaného materiálu s výškou do 72 mm. 
Hlavná základňa taktiež slúži ako podpera pre pílový vozík 
a tým eliminuje možnosť prípadných vibrácií, čo pozitívne 
prispieva na výslednú kvalitu rezu. 

▶

▶
konštrukcia

pohyb pílového vozíka
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Zóna pre výmenu pílového kotúča 
je umiestená na strane ovládacieho panelu 
a je prístupná z hornej časti. Výmena nástroja 
sa prevádza pomocou jediného kľúča a je 
jednoduchá, bezpečná a rýchla. Jednotka 
pílového kotúča je prepojená s odsávaním 
prachu pre väčšiu účinnosť sania.

Nastavenie výšky predrezu a pozície 
kotúča možno uskutočniť i mimo stroj 
pomocou LED osvetlených otvorov,
bez toho, aby ste museli zastaviť 
otáčanie kotúčov. 

Polohovanie posúvača prebieha vždy pod priamym 
dohľadom riadiacej jednotky stroja, ktorá pre zistenie 
polohy používa magnetický čítací systém. Presne 
rozmiestnené ozubnice zaisťujú presný a paralelný 
posúvací pohyb. Posuvný stôl pod posúvačom je vybavený 
samostatnými nepoháňanými valčekmi, aby nedošlo 
k poškrabaniu panela s jemnými povrchmi.  

Prítlačný posúvač je vybavený 
5 klieštinami na KR 32 a 6 klieštinami 
na KR 43, zatiaľ čo pneumatický tlak 
klieštin možno nastaviť zvonka stroja tak, 
aby zodpovedal rezanému materiálu.

▶

Bočný zarovnávač s gumovým valčekom pri požadovanom 
pracovnom tlaku poskytuje dokonalú pravouhlosť a zabraňuje 
poškodeniu hrán. 

▶

▶

▶

▶

▶

uchytenie klieštinami

výmena kotúča

nastavenie výšky predrezu

zarovnávacie zariadenie

ovládanie stroja

prítlačný posúvač

Spoločnosť BRaS Vám predstavuje nárezové centrum KR 
s označením 32 a 43 podľa dĺžky reznej línie (3200 mm/4300 mm), 
ktoré sa vyznačuje vysokou výkonnosťou a spoľahlivosťou. Nikdy v 
minulosti nebola v tejto rade strojov použitá technológia zahŕňajúca 
lineárne vedenie a riadené osy. cieľom týchto inovatívnych technických 
riešení je dosiahnutie vysokého výkonu a zároveň maximálnej presnosti, 
a to bez ohľadu na špeciálne vlastnosti nového KR 32/43, ako je 
ergonómia, malé rozmery stroja a veľká jednoduchosť použitia. 

Pohyb pílového vozíka je dosiahnutý prevodom 
s ozubeným systémom, ktorý zaručuje nižší hluk rezacieho 
cyklu, výrazne znižuje vibrácie a umožňuje postup vždy 
plynule a konštantne s nastaviteľnou rýchlosťou až 50 m/min. Celé nárezové centrum je počítačovo riadené a ovládané prostredníctvom 

15˝farebnej dotykovej obrazovky pre úplné automatické programovanie 
nárezových plánov s optimalizovaním pohybu príslušných osí (posúvač, 
pílová jednotka, bočný zarovnávač). Zároveň na základe výšky rezaného 
materiálu optimalizuje presah pílového kotúča pre dosiahnutie ideálneho 
rezného uhla a tým aj najvyššiu kvality reznej hrany. Efektívny program pre 
diagnostiku a odstraňovanie problémov dodáva kompletné správy o možných 
poruchách a zaisťuje rýchle riešenie prípadných problémov.K
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