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WSX 60 / 60h
Walcarka stacjonarna

Walcarka WSX 60 / 60h jest maszyną
stacjonarną do walcowania łuków i spirali.
Dzięki zastosowaniu modułowych rolek,
walcarka
dysponuje
dużym
spektrum
wymiarów walcowanych profili. Dzięki
napędowi 3 rolek możliwe jest wywalcowanie
mniejszych profili konstrukcyjnych w ciągu
jednego przejazdu. Odczyt pozycji górnej rolki
gnącej
z
wyświetlacza
pozwala
na
skuteczniejszą kontrolę nad walcowanym
profilem oraz powtarzalnością detali. Obrót
rolek jest kontrolowany przez nożny panel
sterowniczy. WSX60 pracuje w pozycji
pionowej i poziomej, co pozwala na
praktyczniejsze wykorzystanie maszyny w
zależności od możliwości przestrzennych.
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WSX 60 / 60h
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE WALCARKI SAKOMET WSX 60/60h:
Maszyna

2 pozycyjna praca: Walcarka pracuje w pozycji pionowej i poziomej
konstrukcja: Maszyna cechuje się przemyślaną konstrukcją zapewniającą łatwą
konserwację przekładni zębatych
Hartowane elementy przeniesienia napędu i obciążeń: W celu osiągnięcia
niezawodnej pracy maszyny, wszystkie odpowiedzialne elementy zostały
wykonane z materiałów gatunkowych, poddanych ulepszeniu cieplnemu.
Motoreduktor umożliwia cichą, równomierną pracę maszyny,
Napęd wszystkich rolek: Wszystkie rolki maszyny są napędzane z możliwością
odłączenia górnej rolki gnącej
Nożny panel sterujący: Sterowanie napędem rolek odbywa się przez 2
włączniki nożne,
Śruba: Docisk górnej rolki i zginanie profilu realizowane jest przez skręt śruby
o prostokątnym zarysie gwintu. Do śruby dołączony jest klucz

Napęd

Docisk
Rolki gnące

modułowe rolki: Maszyna standardowo wyposażona jest w modułowe proste
rolki gnące do walcowania profili konstrukcyjnych i płaskowników. Dzięki
modułowej konstrukcji – jeden komplet rolek można dostosować do wielu
wymiarów walcowanych profili. Maszynę można wyposażyć w rolki do
walcowania rur i prętów (patrz: wyposażenie opcjonalne)
Oznaczenie
CE:
Maszyny
odpowiada
podstawowym
warunkom
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wytycznych Budowy Maszyn Unii
Europejskiej 2006/42/UE
Przyciski bezpieczeństwa: zapewniają awaryjne zatrzymanie maszyny w
dowolnym momencie
Maszyna posiada gniazda na widły wózków widłowych oraz oznaczenie
kierunku podjazdu wózka do maszyny w celu bezpiecznego przetranportowania
Prowadnice: WSX60 wyposażona jest w obrotowe, regulowane prowadnice
uniemożliwiające uszkodzenie profilu bądź maszyny w czasie walcowania

Bezpieczeństwo

Transportowanie
maszyny
Prowadzenie
profilu

CENA MASZYNY 11.500 zł netto
OPCJE WYPOSAŻENIA:
Rolki gnące

Siłownik
hydrauliczny

Rolki gnące do
walcowania rur o
średnicy do Ø60 ze stali
hartowanej lub
poliamidu PA6

Szybszy i wygodniejszy dla
operatora docisk górnej rolki.
Polecany przy jednostkowej
produkcji.

600 zł netto

2000 zł netto
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WSX 60 / 60h
DANE TECHNICZNE WALCARKI
Docisk
śrubowy
240

Docisk hydr.
Masa [kg]

Kg

250

Typ reduktora

-

MR 80 / 51 / V5

Typ silnika

-

SKh 80X-60

Napięcie znamionowe

V

230/400/25-50Hz

A
Obr/min

5.5/3.2
900

Obr/min

11

Prąd znamionowy
Prędkość obrotowa silnika
Prędkość obrotowa rolek
gnących

kg

6000

Zależna od
ramienia

Wymiary gabarytowe:
- długość
- wysokość
- szerokość
Poziom hałasu

mm
mm
mm
dB

950
1520
940

95
1330
820

Moc silnika

kW

Siła nacisku

Maks. Wymiar walcowanego
profilu

55
1.1

60 x 60 x 2 [mm] / Ø60 x 2 [mm]

WARUNKI HANDLOWE:
Kraj pochodzenia
Termin dostawy
Ceny
Płatność
Gwarancja
Części
szybkozużywające
Ważność oferty
Zmiany techniczne
Uzgodnienia
dodatkowe
CE

Maszyna jest produkowana w Z.P.H. SakoMET Kazimierz Sakowicz w Polsce.
Około 2 tygodni od całkowicie uzgodnionego zlecenia z zamówieniem w
formie pisemnej
Wszystkie ceny rozumiane sa, jako ceny netto w PLN
50% 2 dni robocze od złożenia zamówienia
50% 5 dni roboczych od otrzymania maszyn
Na maszynę udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy. Gwarancja
rozpoczyna się od w momencie otrzymania maszyny przez klienta
W odniesieniu do walcarek WSX60 częściami szybkozużywającymi się są
rolki gnące
Przedstawiona oferta oraz podane w niej ceny obowiązują 1 miesiąc od daty
jej złożenia
Firma SakoMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych
mających na celu ulepszenie maszyny oraz zmian wynikających z postępu
technicznego
Uzgodnienia ustne są nieważne. Wiążące są uzgodnienia będące pisemnie
udokumentowane i potwierdzone
Przez deklarację zgodności UE i znak CE potwierdzamy, że maszyna
odpowiada podstawowym wymogom bezpieczeństwa pod względem swojej
koncepcji oraz konstrukcji

3

