
   

KS-842L

Cięcie

Szybka - Ciężka  - Efektywna

Maksymalna wysokość cięcia wynosi 120mm

Minimalny chwyt rozmiaru 34x45mm (Dł x szer)

Hydrauliczny tylny stół podawczy i stabilny przepływ pracy

Tylny podnośnik posiada system mierzenia sterowany przez dwa niezależne magnetyczne sterowniki.
Minimalna grubość panelu 8mm.

Maksymalny wymiar panelu Moc silnika piły głównej

Moc silnika podrzynacza

Serwo motor popychacza

Serwo motor wózka pilarki

Ciśnienie pracy

Pietrowalnosc

Silnik hydrauliczny

Minimalna szerokość dla chwytaka

Prędkość cięcia

Max.prędkość popychacza

Średnica piły

Średnica podrzynacza
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High speed - Heavy duty- Labor-saving

The maximum cutting height can be 120 mm

Minimum catching size can be 34 x 45 mm (L x W)

Hydraulical rear lifting table. Material �ow naturally and steady follows work �ow.

Rear li�ing measuring system is controled by two independent magnetic bashan, 
the minimum thickness of the board is 8 mm.

Max. maching size 4200 x 4200 x 120 mm

Cutting speed 95 m/min

Max. pusher speed 95 m/min

Dia. of main saw 450 mm

Dia. of scoring saw
200 mm

Main saw motor power 18.5 kW

Scoring saw motor power 1.5 kW

Pusher servo motor 2 kW

Saw carriage servo motor 2 kW

Working pressure 0.6 Mpa

Pile height stack 560 mm / 1200 mm(dig) 

Hydraulic motor 2.2 kW

Min. width for gripper
34 x 45 mm (L x W)

Sizing

KS-842L



Cięcie
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Właściwości Features

Automatyczny system pozycjonowania nacisku, unosi się ze względu na wysokość paneli. Zwiększa 
efektywność cięcia o 25%

Podwójny pneumatyczny system belki dociskowej z funkcją podtrzymywania belki, w celu 
uniknięcia jej opadnięcia w przypadku nagłego braku prądu

Wózek pilarki sterowany przez serwo motor, system stojaka i wałka zębatego, stabilny przesuw. 
Maksymalna prędkość cięcia wynosi 85m/min

Pozycjonowanie wsteczne jest ustawiane automatycznie i zgodnie z długością panelu, co może 
zredukować czas nieużywanego ruchu i znacznie poprawić wydajność

Platforma powietrzna przy belce dociskowej pozwala unikać zarysowania i gwarantuje płynniejsze 
przesuwy panelu

Wymiary robocze
(Dł x Szer x Wys)

(Max. cutting capacity) 
( L x W x T)

Średnice pił
(Dia. of main saw)

Średnice
podrzynaczy

(Dia. of scoring 
saw)

Szybkość
cięcia

(Cutting speed)

Maksymalna
prędkość
posuwu 

(Max. feeding
speed)

Minimalna
szerokość

panelu 
(Min. width
 for gripper)

Minimalna
długość
panelu

(Min. panel
length)

Moc silnika
podrzynacza 
(Scoring saw 
motor power)

Moc
serwomotora
wózka pilarki 
(Saw carriage 
servo motor)

Moc uzupełniacza 
servo motoru 

(Feeding servo 
motor power)

Łączna moc
(Total power)

Ciśnienie
(Working
 pressure)

Moc silnika
piły

(Main saw
motor power) 

Maksymalna
prędkość
wsteczna

wózka pilarki
 (Saw return speed)

Dane Techniczne

Air �oating cutting line

Single side alinger

Automatycznie ustawienie piły
Automatic saw projection

Nowy rodzaj chwytaków Szwedzka skrzynia biegów 
z dokładnością do ±0,1 mm

/  Technical Data

Model

KS-842C

KS-832C

4300 x 4300 x 120 mm

3100 x 3200 x 120 mm

400 /450 x 75 mm 200 x 50 mm 95 m/min 110 m/min

200 x 50 mm 95 m/min 110 m/min

95 m/min

95 m/min

45 mm

45 mm

34 mm

34 mm

15 kW

15 kW

1.5 kW

1.5 kW 2 kW

2 kW 2 kW

2 kW

28 kW

28 kW

0.6 Mpa

0.6 Mpa

Stoły odbiorcze z technologią poduszek powietrznych
Jednostronny boczny 
dopychacz pozycjonujący New type of gripper 

Swiss reduction gear with 
accurancy ±0.1 mm

400 /450 x 75 mm

Sizing

Pressure beam automatic positioning system, moving up according to di�erent 
board size, increasing cutting e�iciency by 25%.

Dual pneumatic system for pressure beam, with holding function for pressure beam, 
avoiding pressure beam dropping down when suddenly electricity o� or air o�.

Saw Carrier driven by Servo Motor, rack & pinion, Stable movement. Maximum 
cutting speed is 95 m/min.

Pull back position is automatically controlled based on next cutting length, this can 
reduce unused moving time and greatly improve e�iciency.

Air �oating platform under pressure beam, avoiding board scractching and assuring 
smoother board movement.

KS-832C/KS-842C



Okleiniarki / Edge Bander

Piły Panelowe / Panel Saw

Maszyny CNC / CNC Borings

Wiertarki Przelotowe / Drilling

Linie Produkcyjne / Production Line

KDT EUROPE
Główne Biuro: 05-200 Ul. Wileńska 51 bud. B lok. 202, 05-200 Wołomin 
info@kdteurope.com 
+48 22 763 96 96 
REGON: 368364754 
NIP: 5272821920 www.kdteurope.com

Maszyny CNC / CNC Machines
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Dane Techniczne
15 Inch przemysłowy komputer

Można uzyskać drukarkę kodów
kreskowych

System operacyjny Windows, intuicyjna obsługa,
stabilna wydajność

Wyświetlacz cyfrowy za ogrodzeniem
Ustawia dokładność do ± 0,1mm, wykonuje cięcia bardziej
precyzyjnie

System pozycjonowania CNC
Sterowany przez serwo, wysoka precyzja narzędzi, 
zapewnia dokładność

Automatyczne ustawienie kąta

Sliding table saw

Technical Features

Windows operating system, display intuitive, 
stable performance

15 Inch industrial PC

To achieve bar code printing

Automatic angle adjustment

Digital display fence
Adjusting accuracy control up to ± 0,1 mm, making cutting size 
more accurate

CNC positioning system    
Using servo drive and high precision ball screw drive, 
ensuring accuracy 

Piła formatowa

Precyzyjny wyświetlacz
cyfrowy (opcjonalnie)

Struktura ramy

Kąt piły 0-45° stopni
Rama wykonana ze stali 
obrobiona niemieckim laserem 
precyzyjnie zespawana , co 
zapewnia dokładnośc podczas 
cięcia, gwarantuje stabilność, 
wygodę i bezpieczeństwo

System odciągu pyłu
wsparty ramieniem
Maksymalna wysokość 
cięcia 100mm lub 45 
stopni. Elastyczne 
ustawienie, wygodne i 
bezpieczne

System cięcia
Struktura prowadnic 
liniowych z dynamiczną 
równowagą obróbki z 
niemiecką piłą marki LEIZ

430 mm super szeroki 
stół formatowy
Wyposażony w rolkę typu V z bardzo wysoką 
jakośćiowo prowadnicą ze stali, płynne cięcie, 
wysoka odporność i precyzja równoległe z 
ostrzem piły, co daje wysoką jakośc cięcia

Dane Techniczne

Model Długość stołu
(Sliding table length)

3200 mm

Pionowa
wysokość cięcia

 (Vertical cutting height)

Moc silnika
unoszącego

 ( Main motor-lifting)
Kąt cięcia 

(Blade tilting degree)
Piła głowna rpm. 
(Main saw rpm)

Moc głównej piły 
(Main saw power)

Wymiar głównej piły
(Saw balde size)

Moc   podrzynacza 
(Scoring saw power)

Średnica podrzynacza 
(Scoring saw diameter)

Waga
 (Weight)

/  Technical Data

KS-132 PV

KS-132C 3200 mm

100mm 

100 mm 

Motorized

Motorized 4000/5000 r/min

0-45° 4000 / 5000 r/min

0-45°

5.5 kW

5.5 kW

350 x 30 mm 0.75 kW

350 x 30 mm 0.75 kW 900 kg

1100 kg

120 x 22 mm

120 x 22 mm

Frame-type overall body
Preferably thickened structural 
steel processed by Germany laser 
equipment accuracy cutting and 
precision welding, make sure the 
mechanical stability and estetics

Dust suction cover with
support swing arm
Can meet max cutting 
height of 100 mm or 45 
degrees. Flexible 
adjustment, convenient and 
safely

Cutting system
Using linear guide 
structure, saw shaft with 
second dynamic balance 
treatment, standard with 
German Leiz saw blade

430 mm super wide sliding table
Equipped with V-type roller with high-quality 
bearing steel, guide together, sliding smooth, 
small resistance and precision parallel to the 
saw blade to achieve high-precision cutting

Digital precision 
display (option)
Saw balde titling 0 - 45° 

KS-132PV


