
Calkowicie zautomatyzowany system 
przycięć dla ukierunkowanej
przyszlościowo obróbki drewna

OPTICUT S 50 SERIA



Uniwersalna tarczówka OptiCut S 50:
Korzystne, wydajne przycinanie poprzeczne!

Dokladność przycinania, elastyczność i najwyższy stopień bezpieczeństwa. 

Automatyczna tarczówka poprzeczna S 50 z DimterLine posiada obie te

wlaściwości a ponadto odznacza się już wysokąwydajnością produkcyjnąu

setek naszych Klientów. Używając OptiCut S 50 mogą dokonywać Państwo

aż czterokrotnie więcej przycięć niż przy pomocy ręcznej tarczówki 

poprzecznej, a do wykonania pracy potrzeba o polowę mniej pracowników.

Równocześnie optymalizacja zwiększa uzysk drewna. Proszę nie trzymać się

kurczowo starych przyzwyczajeń i zainwestować w przyszlość! Ponieważ to 

w przycinaniu poprzecznym drzemie cale mnóstwo potencjalu potrzebnego 

do poprawy produkcyjności, wzrostu zysków i pelnego wykorzystania 

wartości. 

Najważniejsze dane techniczne:  
Maksymalny zakres przycinania  300 mm x 100 mm Moc znamionowa posuwu 2,1 kW

(235 mm x 120 mm Moc znamionowa silnika pily 5,5 (7,5) kW
Maksymalna dlugość wsadu 6,3 m
Maksymallny ciężar przedmiotu obrabianego 60 kg
Maksymalna prędkość posuwu 60 m/min   
Dokladność pozycjonowania ± 0,5 mm   

Jeżeli Państwa potrzeby odbiegają od wartości podanych w
tabeli, to proszę zwracać się do nas z pytaniami. W zależn
ości od wykonania mogą znaleźc zastosowanie inne dane
( ) = opcjonalne.
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Transportowanie, pozycjonowanie, mocowanie i obcinanie – OptiCut S

50 może to wszystko wykonac’ automatycznie i bez trudnos’ci, nawet w

przypadku nieporęcznych i ciężkich przedmiotów obrabianych. A nawet

więcej: Zarówno jako urządzenie pojedyncze jak również jako cala seria

OptiCut S 50 jest w stanie dostosowac’ się do Pan’ stwa potrzeb i byc’ w

każdym czasie dozbrojona – aż do stworzenia kompletnego centrum

przycinania poprzecznego.

1. Maksymalny uzysk drewna
OptiCut S 50 przycina ustalone dlugos’ci
wedlug zadanej listy przycięc’, wycina wady
i w optymalny sposób zapewnia powsta-
wanie niewielkiej ilos’ci odpadów.

2. Dobra organizacja to wszystko!
Przycięte częs’ci natychmiast po obcięciu są
jednoznacznie znakowane przy pomocy
etykiet.  

3. Wysoka wydajnos’c’ i bezpieczen’stwo
Dzięki automatyzacji przebiegu procesów
osiągną Pan’stwo w niezawodny sposób
wysoki uzysk dzienny. Jedyna w swoim rod-
zaju oslona ochrania ręce przed przypadko-
wym dostaniem się w obszar przycinania.

4. Produkcja bez zaklócen’
Dobra inwestycja, ponieważ zhermetyzo-
wana prowadnica poprzeczna tarczówki
OptiCut S 50 odznacza się bardzo dlugą
żywotnos’cią, pracuje niezawodnie i po-
nadto prawie nie wymaga konserwacji.

OptiCut S 50 –
Perfekcyjny, przyszlos’ciowy system przyci-
nania:
• kompletne rozwiązanie: tarcza pily z

ręcznym systemem pozycjonowania
• automatyczny posuw, pozycjonowanie,

mocowanie, przycinanie
• aż czterokrotnie większa wydajnos’c‘ niż

w ręcznej tarczówce poprzecznej
• maksymalny uzysk drewna
• absolutna dokladnos’c’ oraz znakomita

jakos’c’ cięcia
• funkcja przycinania ręcznego, wlączana

za nacis’nięciem przycisku
• bardzo prosta obsluga
• duża latwos’c’ przystosowania poczynając

od licznos‘ci partii: 1
• prawie bez koniecznos’ci przeprowadza-

nia konserwacji
• możliwos’c’ wzbogacenia wyposażenia

aż do poziomu optymalizacji
• najwyższe bezpieczen’stwo pracy

Zmiany techniczne zastrzeżone. Objas’nienia i ilustracje w tym prospekcie obejmują również wyposażenie 
specjalne, które nie wchodzi w zakres wyposażenia seryjnego. Oslony ochronne usunięte w celu umożliwienia
sfotografowania urządzenia.
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Dzial produktowy: Cięcia/Klejenie

GRECON DIMTER HOLZOPTIMIERUNG SÜD
GmbH & Co.KG
Rudolf-Diesel-Strasse 14-16
89257 Illertissen
Niemcy 

Telefon +49 (0) 73 03 / 15-0
Telefaks +49 (0) 73 03 / 15-1 99
info-cutting@weinig.com
www.weinig.com
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