
Kapema A/S Katalog 2018Best 
Quality

51

Made in 
EU 

EMC slibe- &  afgratemaskiner
type GIANT M1350 - 1650

EMC slibe- og afgratemaskine type GIANT M1350 - 1650 er den største i EMC’s serie af slibe-/
afgratemaskiner. Takket være den smarte struktur kan den udstyres med 2 til 4 enheder (eller flere). Den er 
ideel til satin, slibning, afgratning, afrunding af kanter og fjernelse af oxyd-lag på stål. Den høje dynamik gør 
den fleksibel og pålidelig, og maskinen har en lang levetid.

Arbejdsbredden kan være 1350 eller 1650 mm (eller mere). Takket være det faste bord på 900 mm kan den 
både stå alene men også placeres på linie med andre maskiner. 

Maskinen kan anvendes til både tørre og våde processer.

Fleksibilitet i konfigurationen

Standard:

• Version med 2/3/4 grupper
• Fast bord 900 mm
• Indvendige uafhængige motorer
• Justerbar hastighed på fremføring
• Elektroniske fotoceller til kontrol af slibebånd
• Touch skærm 10”
• Fjerndiagnosticering via netværk

Made in 
EU 

 Type En-
heder

Arbejds-
bredde Tykkelse Kapacitet Børstediam. L x B x H Vægt

mm min-max mm mm3/h (25) mm Ø mm kg

GIANT M1350-1650 2 1350 0,5:160 5660 200 2174x4180x2571 3000

GIANT M1350-1650 3 1350 0,5:160 8490 200 2174x4640x2571 3600

GIANT M1350-1650 4 1350 0,5:160 11320 200 2174x5100x2571 4200

Tangentialbørster med hurtigskift-anordning
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Ekstraudstyr:
• Indvendige roterende børster placeret 

på linie, forskudt på 2 rækker eller 
planetarisk

• Arbejdsbord, magnetisk
• Vakuumsystem indvendigt til maskinen
• Industry 4.0 færdigpakke
• Børste til rengøring af sider
• Børste til rengøring af gummibånd
• Dobbelt ekstern børsteenhed
• Magnetbånd
• Rullebord forlængelse
• Specialbelysning
• Båndventilation
• Turbo ventilation
• Maskinversion venstre eller højre
• Automatisk thermoregulator (positioner)
• Specialbygget maskine med 

fjernbetjening, statistikvisning og virtuel 
assistance

Indvendig vakuum

EMC slibe- &  afgratemaskiner
type GIANT M1350 - 1650

1/ 2/ 3 gruppe 2/ 3 gruppe 2/ 3 gruppe 2/ 3 gruppe 2/ 3 gruppe

Valsegruppe 
(R)

Børstegruppe 
indv. (B)

Diskgruppe 
indv. (h)

Diskgruppe 
indv. (H)

Planetarisk gruppe 
indv (Q)

Dimensioner 2620/1370 (Ø250) Ø250 Ø350 12 x Ø160 15 x Ø120

Effekt 11 kW 3 kW 3 kW 7,5 kW 11 kW

Hastighed 18 m/s 16 m/s 10 m/s 14 m/s 13 m/s


