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Guangzhou KDT Machinery Ltd., z główną siedzibą zlokalizowaną w strefie rozwoju 
technologicznego Guangzhou założonej w 2006 roku, która jest oficjalnym członkiem Shenzhen SME 
(W skrócie HYSK Stock code: 002833).

KDT skupia się na innowacjach i ciągłym rozwoju automatyzacji i sprzętu CNC jak również integracji 
maszyn z oprogramowaniem, oferując pełny zakres rozwiązań maszyn CNC dla mebli oraz 
automatycznych lini produkcyjnych.

Dzięki ciągłemu doskonaleniu innowacyjnych technologii, dokładnemu zarządzaniu liniami 
produkcyjnymi i wysokim standardem obsługi klienta, KDT dostarcza maszyny do obróbki drewna do 
producentów mebli w więcej niż 40 krajach na świecie.
Firmę wyróżnia niezależny rozwój technologii oraz system zarządzania jakością, posiadając również 
oddział Badań i Rozwoju, którego zespół składa się z wysoko utalentowanych osób w kraju i za 
granicą.

KDT zostało wyróżnione nagrodą ,, Wojewódzka przedsiębiorczość technologii i rozwoju w 
Guangdong`` i uzyskało certyfikat ,, Centrum Rozwoju technologii inżynierskiej w Guangdong``. 
Firma brała udział w wielu projektach rozwoju wspieranych przez rząd i osiągnęło aż 37  patentów na 
wynalazki i 14 autoryzacji na prawa autorskie własnego oprogramowania. Szczególnie w tworzeniu 
jednostek KDT ukończyło 4 rewizje standardów przemysłowych.

Z obietnicą ,, współpracy win-win`` i ,, wnoszeniem wartości``, KDT zostało przyjaciółmi i partnerami 
wielu firm, które razem z KDT dążą do świetlanej przyszłości.

Główna siedziba oraz centrum Badań i 
Rozwoju Guangzhou Co.,Ltd

Oddział Chengdu KST Machinery Co.,Ltd Centrum Technologii i Maszyn w Guangzhou
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Guangzhou KDT Machinery Ltd., with its headquarters located in Guangzhour economic and 
Technological Development Zone and founded in 2006, is a listed member in the Shenzen SME (Short 
name: HYSK, Stock Code: 002833).

KDT has been focusing itselft on the innovation and research of the automatic and CNC equipment as well 
as on the machines assembly and software integration, o�ering a solution to full range of CNC furniture 
equipment and automatic production line.

With its sustainable innovation on technology, fine management on the production and high quality in 
service, KDT has been supplying its woodworking machinery to the furniture manufacturers in more than 
40 countries and has been widely asknowledged by the industry.

KDT`s core competitiveness is its independent technology development and quality management system. 
It constitues a high level Research and Development group through training and introducing high quality 
professional talents at home and abroad.

KDT won the honors as “Guangdong provincial enterprise technology research center”, and was certified as 
“Guangdong engineering technology research center”. It participated in many research projects supported 
by the government and has achieved 37 invention patents and won 14 authorizations of the software 
copyright. Particularly, as the main drafting units, KDT has accomplished 4 revisions of industry standards.

What its promise to “Win-win cooperation” and “Value creation”, KDT welcomes more friends to get know 
about and become partners to make a bright future with each other.
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Automatyczne wiertarki przelotowe Trzyrzędowa automatyczna piła przelotowa
Three Rows Drilling

Agregat z opcją podwójnego wiercenia
paneli w tym samym czasie

Długość robocza (pionowa z dwoma
agregatami wiercącymi)

Długość robocza
(pionowa z trzema agregatami 

wiercącymi)

Szerokośc robocza
(jeden panel)

Szerokość robocza 
(dwa panele)

Moc silnika Minimalna odległość pomiędzy 
dwoma pionowymi głowicami

Maksymalna głębokość 
wiercenia dla osi V

Ciśnienie robocze Prędkość obrotu wierteł

Grubość robocza

3 silniki dla wierteł

Pole obrotu3 rzędy agregatów

KDT-6032D

Drilling machine- Automatic feeding

Dual position fixing unit, two panels
can be drilled togather

working length
(vertical two drilling heads)

working length
(vertical three drilling heads)

working width
(one panel)

working width
(two panel)

working thickness

240 - 1265 mm

9.5 kW

365- 1265 mm

128 mm

34- 400 mm

45 mm

35-260 mm

0.6 - 0.8 Mpa

12-45  mm

2800 rpm (50Hz)

Power Min. distance between
vertical drilling head

Max. drilling depth Working pressure Rotation speed
of boring spindles

3 drilling motors

3 rows of heads
Rotation field

www.kdteurope.com 33-34
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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

Prędkość obrotu 
wierteł

Wysokość 
robocza

Ciśnienie pracy Ogólne 
wymiary 

przestrzenne

Wymiary 
maszyny

Maksymalny 
dystans pomiędzy 

pionowymi 
agregatami

Minimalny 
dystans pomiędzy 

poziomymi 
agregatami

Maksymalna 
głębokość 

poziomego 
wiercenia

Maksymalna 
głębokość 

pionowego 
wiercenia

Maksymalny 
dystans pomiędzy 

poziomymi 
agregatami
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/ More models

/ Technical data

Model

KDT-6362

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
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