


Kappa 590

Popolnoma krmiljena premium 
formatna žaga. 

Samo pri nas.



E-motion pomeni, da imamo motoriziran pomik

paralelnega vodila, krmiljenje višine žage in

nastavitev kota žaganja. Vse to nastavljamo

preko krmilnika.

X-motion krmiljenje pa nam omogoča nastavitev

višine žaginega lista in nastavitev kota žaganja.

Paralelno vodilo pa nastavljamo ročno.

 

E-motion ali X-motion krmiljenje
 

 

 



 

Dvojni nagib žage  
+/- 46° oziroma 92°

 

 



 

Velika višina reza do 202 mm
 

Kar pomeni, da lahko v dveh rezih razrežemo

komade do višine 404mm kar je res veliko.

 

202 mm



Stadardni način je z orodji.

Drugi način je "Quick-Lock" pri katerem

potrebujemo samo eno orodje.

In "Easy-Lock" kjer ne potrebujemo orodja in je

zato najenostavnejši način menjave.

 

3 možnosti menjave žaginega lista
 

 

 



Krmiljen pomik paralelnega vodila
 

Vključeno je pri E-motion krmilniku, pri X-motion

krmilniku pa je opcija.

Izbiramo lahko med tremi širinami formatiranja: 

1000 mm, 1250 mm ali 1600 mm.

 



Tri moči motorja 7.5kW, 10kW ali 14kW
 

Izbiramo lahko med tremi močmi motorja, kar pomeni,

da imate vedno dovolj moči, tudi za intenzivnejše delo.

 

Ne pozabite, da moči ni nikoli premalo, če ste v dilemi

izberite močnejši motor in zagotovo ne boste

razočarani.

 

 Investicija je majhna v primerjavi z 

prednostmi ki jih dobite.



Motor ima prilagodljivo hitrost od
2000 do 5000 vrtljajev na minuto

 
To pomeni, da lahko izberemo katerokoli hitrost med

2000 in 5000 vrtljajev, naprimer 3578 vrt. na min.

 

To nam omogoča uporabo vseh vrst žaginih listov in

razrez različnih materialov, tudi plastike, aluminija, itd.

 

To je velika prednost v primerjavi z ostalimi stroji ki

omogočajo samo fiksne hitrosti: 3000, 4000 ali 5000

vrt. na min.

 



Tri dolžine voza
 

Izbiramo lahko med tremi dolžinami voza: 2800 mm,

3200 mm ali 3700 mm

 



Masiven voziček
 

Voziček je izdelan in anodiziranega aluminija. Za pomik

uporabljamo posebno tehnologijo ("X-Roll"), ki uporablja

valjčke za optimalno razporeditev teže na vseh štirih

straneh. 

 

Linearna površina jeklenih valjčkov se stika s površino

vodil kar zagotavlja popolno natančnost in gladkost

pomika. Ni točkovnih obremenitev. Trikratno zaščitena

vodila pred prahom, brez vzdrževanja. 

 

10 letna garancija na "X-Roll" vodila

 

 



3 osno predrezilo s parkirno pozicijo
 

Predrezilo se avtomatsko prilagaja nastavitvam

žaginega lista. Ima pa tudi eno posebnost in sicer žagici

gresta med delovanjem na razen, nato pa se ob

ustavitvi ponovno stistena skupaj, kar preprečuje, da bi

prašni delci vstopili v predrezilo in ga posledično

poškodovali. To je edinstven sistem, ki ga nima noben

drug proizvajalec.

 

 

 



Odsesovanje
 

Vsi prašni delci in odpadki se zbirajo pod mizo stroja, kar

je idealna pozicija za odsesovanje.

Na veliko drugih strojih je odsesovanje spredaj kar pa je

lahko zelo nevarno v primeru, da se spotaknemo.

Drugi del odsesoavnja pa je izpeljan skozi mostno zaščito

lista žage, tako daprašne delce odstrani tudi iz vrha.

 

 

 

 



Mostna zaščita lista žage
 

Mostna zaščita nam nudi dodatno zaščito. V primeru, da

si želimo žagati večje obdelovance, jo lahko tudi

odstranimo in imamo tako praktično neomejeno

obdelovalno višino. Tega nima noben drug proizvajalec.

 

 

 

 



Neomejena širina formatiranja
 

Paralelno vodilo lahko odmaknemo in tako imamo

neomejeno širino formatiranja

 

 

 

 



Možnost fiksiranja vozička 
v skoraj vsaki poziciji

 
Večina formatnih žag ima samo dve poziciji za fiksiranje,

pri Kappi 590 pa imamo možnost z majhnim doplačilom

fiksiranja na vsakih 25 mm.

 

 

 

 

 



Standardna prečna miza z dimenzijami 1250 x

650 mm s podporno roko.

X-Roll prečna miza dimenzije 1250 x 650 mm z

nastavljivo podporo in digitalnim prikazom kota.

Paralelogramska prečna miza z digitalnim

prikazom kota. Omogoča nastavitev kota od

-45° do +45°. Omogoča natančnost 0,01° z

vgrajenim digitalnim prikazovalnikom.

Tri možne prečne mize
 

Izbiramo lahko med tremi prečnimi mizami.

 



Standardno prečno vodilo dimenzije 3200 mm s

premikom od 90-45 stopinj z dvemi ročnimi prisloni in

odčitavanjem pozicije preko anodizirane merilne skale.

Pečno vodilo dolžine 1900 mm s fino nastavitvijo in

podaljškom do 3200 mm.

Pečno vodilo do dolžine 3200 mm s fino nastavitvijo in

dvemi digitalnimi prisloni, nastavitev kota od 90° do 45°.

"Digi-compensation-plus" prečno vodilo z dvemi

digitalnimi prisloni z vključenim izračunom spremenjene

pozicije prislona pri izbranem kotu vodila.

Tri možna prečna vodila
 

Izbiramo lahko med tremi prečnimi vodili.

V primeru, da si želimo malo več luksuza, pa lahko izberemo

med:



vaš partner na poti do uspeha 
že od leta 1993.


