
Trzyrzędowa automatyczna piła przelotowa

Liczba poziomych głowic 0-2

Liczba górnych pionowych głowic
(opcjonalnie) 1-5 głowic

Liczba dolnych pionowych głowic
(opcjonalnie) 1-8 głowic

Technologia szybkiego cyklu
Pionowa głowica wiercąca może zawrócić do 
dowolnej pozycji, zmniejszyć nie potrzebne 
przesuwy i zwiększyć efektywność wiercenia

Szybka pneumatyczna blokada głowic
Wygodne włączenie lub zablokowanie głowicy wiertarskiej 
przez przełączenie pneumatycznego pokrętła. Szybkie, 
wygodnie i precyzyjne ustawienie głowic wiertarskich. 
Oszczędza to czas rekonfiguracji.

Automatyczna wiertarka przelotowa
Może być podzielona na dwie strefy 
robocze. W ten prosty sposób uzyskuje 
się dwie niezależne maszyny.

Drilling machine-Automatic feeding

No of horizontal heads 0-2

No ofthe bottom vertical heads 
optional 1-8 heads

No of the up vertical heads
optional 1-5 heads

This machine can be splited into two 
work zones for two operators. You 
basically get two independent 
machines.

Automatic drilling machine

Quick air lock mechanism
Conveniently �oat or lock drilling head by switching a 
pneumatic controller knob. Quickly, smoothly and accurately 
set drilling head. Reduce reconfigure time.

Quick cycle technology
Vertical drilling head movement cycle can be 
adjusted based on board thickness to reduce non 
working displacement. 

Standardowy ekran dotykowy

Standard with HD touch screen system
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Regulacja Skoku / Stroke adjustment



KDT-6462K

Automatyczna wiertarka przelotowa

Liczba poziomych głowic 0-2

Liczba dolnych pionowych głowic
(opcjonalnie) 1-8 głowic

Liczba górnych pionowych głowic
(opcjonalnie) 1-5 głowic

Seria TM
-Kierunek wiercenia: Poziomy i dolny pionowy 
cztery strony wiercenia
-automatyczne uzupełnienie

Elastyczność
Możliwość elastycznego wyboru sekwencji 
użycia agregatów

Sekwencja pracy
No of horizontal heads 0-2

No of the bottom vertical heads 
optional 1-8 heads

No of the up vertical heads
optional 1-5 heads

Working sequence

TM series
-Drilling direction : Horizontal and top bottom 
vertical four sides drilling
-Automatic feeding

Flexible
Sequence of operation of drilling units can be 
selected �exible. To four sides can be operated 
simultaneously
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Ustawianie tylnych ograniczników bazowych i głowic pionowych odbywa się przy 
pomocy serwo silników.
Adjustments of back stops and vertical heads are done by servo motors.



Obszar roboczy

Obszar roboczy

KDT - 6462 KDT - 6042 KDT - 533

Więcej modeli

Dane techniczne

Dane techniczne

Szerokość 
robocza 

(kierunek X)

Długość 
robocza 

(kierunek Y)

Maksymalna 
grubość 
robocza

Obrotowa 
prędkość 

wierteł

Wysokość 
robocza

Ciśnienie pracy Ogólne 
wymiary 

przestrzenne

Wymiary 
maszyny

Maks. dystans 
pomiędzy 

pionowymi 
agregatami

Min. dystans 
pomiędzy 

poziomymi 
agregatami

Maks. 
głębokość 

poziomego 
wiercenia

Maksymalna 
głębokość 

pionowego 
wiercenia

Maks. dystans 
pomiędzy 

poziomymi 
agregatami
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/ More models

/ Technical data

Model

KDT-6362K 

KDT-6042

KDT-547

KDT-535

KDT-533

Width of 
workpiece

(X direction)

Length of 
workpiece

(Y direction)

Max. thickness 
of workpiece

Max. distance of 
two horizontal 
boring position

Max. distance of 
two vertical 

boring position

Min. distance of 
vertical drilling 

group

Max. depth of 
horizontal 

boring head

Max. depth of 
vertical boring 

head

Rotating speed 
of boring 
spindles

Height of 
working table

Working 
pressure

Packing 
dimension

Overall size

Working field

Working field Technical data

70 mm300-935 mm

300-935 mm

Bez limitu
No limit35-2450 mm

250-2450 mm

250-3360 mm

35-2450 mm

35-2450 mm

Bez limitu
No limit

Bez limitu
No limit

640 mm 896 mm 128 mm 40 mm 70 mm 2800 rpm (50 Hz) 950 mm 0,6 - 0,8 Mpa 4780 x 2200 x 2100
mm

4670 x 3120 x 1974
mm

3760 x 3120 x 1760
mm

3179 x 3000 x 1760
mm

3179 x 3000 x 1760
mm

3179 x 3000 x 1760
mm

3860 x 2200 x 1800
mm

3390 x 1500 x 1800
mm

3390 x 1500 x 1800
mm

3390 x 1500 x 1800
mm

0,6 - 0,8 Mpa

0,6 - 0,8 Mpa

0,6 - 0,8 Mpa

0,6 - 0,8 Mpa

950 mm

950 mm

950 mm

950 mm

2800 rpm (50 Hz)

2800 rpm (50 Hz)

2800 rpm (50 Hz)

2800 rpm (50 Hz)

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

128 mm

128 mm

128 mm

128 mm

896 mm

896 mm

896 mm

896 mm

640 mm

640 mm

640 mm

640 mm

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm



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



Automatyczne wiertarki przelotowe Trzyrzędowa automatyczna piła przelotowa
Three Rows Drilling

Agregat z opcją podwójnego wiercenia
paneli w tym samym czasie

Długość robocza (pionowa z 
dwomaagregatami 

wiercącymi)

Szerokośc robocza
(jeden panel)

Szerokość robocza 
(dwa panele)

Moc silnika Minimalna odległość 
pomiędzy dwoma 

pionowymi głowicami

Maksymalna głębokość 
wiercenia dla osi V

Prędkość obrotu 
wierteł

Grubość robocza

3 silniki wierteł

Pole obrotu3 rzędy agregatów

KDT-6032TJ

Drilling machine- Automatic feeding

Dual position fixing unit, two panels
can be drilled togather

working length
(vertical two drilling heads)

working width
(one panel)

working width
(two panel)working thickness

240 - 1265 mm

10.2  kW 128 mm

35- 600 mm

45 mm

35-300 mm12-45  mm

2800 rpm (50Hz)

Power Min. distance between
vertical drilling head

Max. drilling depth Rotation speed
of boring spindles

3 drilling motors

3 rows of heads
Rotation field
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Rozładunek
Unloading
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Automatyczna linia produkcyjna wiercąca

Podajnik (dla linii wiercących)

Automatycznie piętrowanie (dla linii więrcących)

Automatic drilling production line

Auto feeder (for  boring)

Auto stacker (for boring)
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