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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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Właściwości Features

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

Podwójny pneumatyczny system dla belki dociskowej, z funkcją podtrzymującą belkę dociskową, 
unikając opadania 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 automatyczne ustawiane zgodnie z długością panelu, dzięki czemu 
uzyskuje się oszczędność czasu oraz brak niepotrzebnych przesuwów co zwiększa efektywność

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)

Ogólny wymiar
(Overall size)

Waga maszyny
(Machine
weight)

Moc silnika
piły

(Main saw
motor power) 

Maksymalna
prędkość
wsteczna

wózka pilarki
 (Saw return speed)

Dane Techniczne

Air �oating cutting line

Double side alinger

Automatycznie ustawienie piły
Automatic saw projection

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

/  Technical Data

Model

KS-838CP

KS-832CP

3800 x 4000 x 120 mm

3100 x 3200 x 120 mm

400 /450 x 75 mm 200 x 50 mm 85 /min 100 m/min

200 x 50 mm 85 /min 100 m/min

85 /min

85 /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

7412 x 6356 x 1890

6412 x 5556 x 1890

6560 kg

5850 kg

Stoły odbiorcze z technologią poduszek powietrznych
Podwójna boczna belka
dociskowa 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 85 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.
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