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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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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
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