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KURIS SK25

Krótki opis produktu

KATER KOMPAKTOWY
Opis produktu

Kompaktowy kater wielowarstwowy, przeznaczony do cięcia materiałów o grubości do 25 mm po
sprasowaniu. To kompaktowe wszechstronne urządzenie, przodujące w różnorodności zastosowań i
branż, w których może być używane. Wykorzystywane w branży meblarskiej oraz wszędzie tam,
gdzie trzeba kroić wielonakładowo. SK25 łączy wszystkie zalety niemieckich rozwiązań KURIS przy
jednocześnie niskiej, konkurencyjnej cenie. Idealne rozwiązanie dla mniejszych zakładów i fabryk,
gdzie do zainstalowania długich linii technologicznych często nie wystarcza miejsca na krojowni.
Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie nie potrzeba wysokich wydajności jak przy katerach
cenvereyowych, ale wymagane jest cięcie z zachowaniem wysokiej jakości i dokładności,
charakterystycznych dla wszystkich katerów KURIS. Modułowa budowa umożliwia wydłużenia pola
pracy w zależności od potrzeb. Maksymalna prędkość cięcia 40 m/min Maksymalna prędkość
głowicy 70 m/min Długość pola cięcia 3,4 m Szerokość pola cięcia 1,6 m Całkowita długość
urządzenia 4,75 m Maksymalna wysokość cięcia po sprasowaniu 25 mm Zasilanie trójfazowe 400V
56/60Hz Pobór mocy 2,5kW+7,5kW (vacuum) Wybrane cechy katerów KURIS: Realizowane
rozkroje są wizualizowane na monitorze terminalu komputerowego, Łatwa konserwacja oraz użycie
standardowych części zamiennych i elementów składowych ułatwia wszelkiego rodzaju naprawy,
Wymiana noża głowicy tnącej jest prosta, szybka i wygodna, Głowica tnąca szybko osiągająca
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żądane pozycje pozwala na maksymalne wykorzystanie noża do procesu cięcia, System kontrolny,
złożony z komponentów stworzonych przez Kuris, zapewnia najwyższą jakość cięcia, Duży wybór i
możliwość modyfikacji nacinków, Kontynuacja krojenia po zaniku napięcia elektrycznego od
punktu, w którym urządzenie zostało odłączone od zasilania, Automatyczne samoczynne czyszczenie
szczotek, Automatyczne samoczynne ostrzenie noża, wysoka prędkość elementów ostrzących
napędzanych niezależnie gwarantuje wysoką jakość ostrzenia. Informacja dla operatora o zużyciu i
konieczności wymiany noża, Automatyczne dostosowanie prędkości cięcia do kształtów, kątów
ciętych elementów zapewnia zwiększenie jakości cięcia, System odsysania dolnego zapewnia dobre
trzymanie materiału, vacuum chwali się dużą wydajnością przy małym zużyciu energii, Specjalny
dwustrefowy system chłodzenia noża zapewnia bardzo dobre efekty, ponadto chłodzona jest także
stopa, w której nóż pracuje, Pompa vacuum może być zainstalowana w innym pomieszczeniu
(wybrane modele), co znacznie zmniejsza hałas w czasie pracy katera oraz ułatwia serwisowanie,
Pokrycie stołu zbudowane ze szczotek, w zależności od wielkości krojonych szablonów, może mieć
różną szerokość okna pracy, Automatyczna kompensacja wygięcia noża (Smart Knife) pozwala na
wysoką jakość cięcia zarówno szablonów o skomplikowanych konturach jak i elementów przy
zastosowaniu ciężkich materiałów (opcja), Dynamiczny system napędu, oparty na silnikach servo,
zapewnia wysoki moment obrotowy i przyspieszenie, nawet przy niskich prędkościach. W efekcie
zwiększa się szybkość i precyzja pozycjonowania ramy tnącej, Samodzielne oprogramowanie
sterujące pracą katera, Duża prędkość krojenia zapewnia wysoką efektywność nawet przy cięciu
pojedynczej warstwy, Ekonomiczna jednostka odsysająca i optymalna regulacja siły odsysania
znacznie obniża zużycie energii, Obsługa ergonomicznego terminalu, dzięki sprawnemu systemowi
wskazówek dla operatora. jest bardzo prosta i pozwala na udostępnianie danych technologicznych o
aktualnie opracowywanych elementach, Dodatkowy panel na moście urządzenia umożliwia
sterowanie mostem, bez potrzeby korzystania z terminalu.
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