


 

 BI-FIO 2000 60/400-CORTE COM FIO DIAMANTADO

BI-FIO 200060/400 - CUT WITH DIAMOND WIRE

CORTE 

 
 

 

 

CORTE COM FIO DIAMANTADO MÁQUINAS ESTACIONÁRIAS

CUT STATIONARY DIAMOND WIRE MACHINES

BI FIO 2000

 

DADOS TÉCNICOS - TECHNICAL DATA
BI FIO 2000 Roller

 

Esta máquina pode ser fabricada na versão xa e na versão Roller. 

Nesta máquina temos 2 os diamantados e 4 poleias de 2000, (2 

motoras e 2 movidas). Para tensionar de forma independente cada

o diamantado a POEIRAS, desenvolveu, um sistema de tensiona-

mento inovador patenteado e que confere grande rentabilidade ao

o diamantado. A abertura automática entre os varia entre 60 –

460 mm e é facilmente programada no quadro elétrico. Assim a 

máquina pode executar de forma totalmente automática várias 

medidas em diferentes blocos (na versão Roller) sem necessidade 

de qualquer paragem. Também chapas de permite o corte de 

espessuras inferiores a 60 mm.

This machine can be produced in both xed and roller versions.

Bi-Fio 2000 features two diamond wires and four 2 m diameter

wheels of which two are motorized and two are moved. In order to

provide independent tensioning for each  wire Poeiras designed, 

produced and patented an innovative tensioning system that provides

highly efcient use of the diamond wire._____________________

The machine is easily programmed and can automatically change the

distance between wires from 60 to 460 mm. In  this way the machine

can automatically cut slabs of various thickness from different stone 

blocks (roller model) without having to be stopped. It is also possible

to cut slabs thinner than 60 mm by automatically dening the 

increase in step of the machine.  An increase of step to, for example,

30 mm will cut slabs that are 30 mm thick.

Altura máxima do bloco - Maximum block height 

Potência do motor principal - Main engine power

Potência do motor do tensionamento geral - Power of the general tensioning motor

 Potência motor eixo vertical - Motor power vertical 

 Potência do motor deslocamento das poleias - Motor power displacement of the pulleys

 Potência do motor da translação - Motor power of translation

Potência motor central  - Power central hydraulic enginehidráulica

 Tensionamento o n.º 1 - Tensioning wire

Tensionamento o n.º 2 - Tensioning wire

 Velocidade periférica - Peripheral speed of wires with speed inverter

Altura máxima da máquina - Maximum machine height

Largura máxima da máquina - Maximum machine width

Comprimento do o - Length of the diamond wires

 Peso total da máquina - Weight

Potência instalada - Current

 - Maximum wire gapAbertura máxima entre os

 

2300mm

37 KW

1,1KW

4 KW

2 x 0,37 KW

---- / 2 x 1,55 KW

0,75 KW

cilindro hidráulico

cilindro hidráulico

0 --- 40m/s

5200 mm

9 450 mm

21 000 mm

9 Ton / 12 Ton

43 KW / 45 KW

450 mm
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