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Ascuțirea lamelor diametru 300 mm (pentru alte lame prețuri proporționale)
Inele reductoare de găuri de la 30 mm la 20 mm

• Dinte alternativ 
• Gaură internă 30 mm

Dinți

• Dinte alternativ 
• Gaură internă 30 mm

  5% pentru   2 lame
10% pentru   4 lame
15% pentru 10 lame

Lame pentru circulare

Diam. 
mm Cod CodDinte 

mm
Lama 
mm

Lame pentru tăierea profilelor din 
lemn

Lame pentru profile din aluminiu

Lame pentru profile în plastic sau 
pentru panouri din material plastic

Lame pentru panouri dure și  
panouri laminate

• Dinte alternativ 
• Gaură internă 30 mm

• Dinte alternativ 
• Gaură internă 30 mm

Reduceri cantitate:

Lamele circulare Freud sunt fabricate din oțel de înaltă calitate cu o duritate 
de 45 Hrc, perfect întărite.
Crestăturile izolate fonic reduc drastic zgomotul și vibrațiile și îmbunătățesc, de 
asemenea, calitatea tăieturii. Tensionarea și echilibrarea, efectuate cu sisteme 
computerizate, garantează planeitatea uniformă pe toată circumferința lamei. 
Stratul cromat patentat "Silver Ice Coating" îmbunătățește netezimea lamei, 
reduce absorbția puterii motorului, scade temperatura de funcționare și 
protejează lama de rugină.

Lame pentru ghilotine

Pereche de lame din oțel extra-dure pentru 
ghilotine SMM și VMM de la Framers Corner.

Pereche de lame pentru ghilotina de masă 
Morso BA

Pereche de lame originale Morso din oțel cu 
duritate HR64. Au 22 cm lungime și 9 mm 
grosime. Marca Morso este gravat în metal. 
Folosit pentru ghilotinele Morso, Hansen, Pilm.
Pereche de lame reversibile originale Morso din 
oțel cu duritate HR64. Utilizabil de la ambele 
capete. Când un capăt al lamelor este consumat, 
acesta trebuie mutat pe cealaltă parte.

Cutii din lemn pentru protejarea și 
expedierea lamelor

Ascuțirea lamelor (prețul este redus proporțional pentru lamele mici)

Pereche de lame de rezervă pentru ghilotină 
M2000 (nu mai este în producție). Lungime 
14,2 cm. Înălțime 8 cm.

Lamele pt. ghilotină trebuie ascuțite la fiecare 4/5 luni, în funcție de volumul de 
lucru. Prin urmare, este esențial să păstrați cel puțin o pereche de lame de rezervă.
Ascuțirea lamelor este foarte importantă pentru perfecțiunea tăieturii. Lamele 
proaspăt ascuțite, de fapt, lasă o suprafață de tăiere perfect netedă.
Iregularitățile tăieturii pot fi văzute pe suprafața lemnului tăiat. Dacă pe lemn există 
linii verticale înseamnă că s-au format dinți în lamă și, dacă da, este mai bine să 
procedăm cu ascuțirea imediată. 
În momentul cumpărării, lamele au o înălțime de 7,7 cm, dar sunt reduse cu 
aproximativ 1 mm la fiecare ascuțire. Când înălțimea devine mai mică de 5 cm nu 
mai pot fi folosite. Pentru o utilizare corectă, cele două lame ale perechii ar trebui 
să aibă aproximativ aceeași înălțime. Din acest motiv trebuie să rămână împreună 
până la moartea lor. Și din același motiv, acestea trebuie întotdeauna ascuțite 
împreună, chiar dacă doar una dintre cele două lame are un dinte.

Reduceri cantitate:
10% pentru 5 lame

3 lame
     reduc. 8%

CodPreț

Extensia dreaptă a planului diagramat cu 120 cm
Sistem automat de poziționare pentru T400

Circularul IM30 fără sistem de presiune al profilului împotriva barei de sprijin
Sistem automat de presiune a profilului în timpul tăierii (are nevoie de un compresor mic)
Circular inclusiv sistemul de presiune a profilului
Opritor rabatabil de schimb (un opritor este deja inclus)

Circular fără plăci diagramate
Circular cu plăci diagramate de 150 cm
Baza cu aspirator
Pereche de plăci diagramate 150 cm

Stop reversibil pentru tăiere la 45°
Stop reversibil pentru tăiere la 90°
Clemă orizontală manuală
Pereche de cleme pneum. orizontale

Circular cu două lame Alfamacchine T400 (Prețul nu include lamele

Circular cu două lame Alfamacchine T400
Circularul vertical T400 cu două lame este utilizat pentru 
tăierea la 45 °.
Poate tăia profile din lemn (lemn tare, lemn moale, lemn brut), 
plastic, aluminiu și profile din MDF.
Este un circular solid și durabil potrivit pentru volume mari de 
producție. De fapt, poate tăia până la 200 de cadre pe oră.
Cele două lame sunt fixate ferm pe un singur piston fără 
posibilitatea de nealiniere. 
Un sistem pneumatic controlează mișcarea de coborâre a 
lamelor și asigură o tăiere precisă și o urcare rapidă. 
Viteza de coborâre a lamelor este reglabilă. Acest lucru este 
util mai ales pentru profile mai subțiri, pentru care viteza poate 
fi mărită.
Presoare verticale duble mențină profilul blocat în timpul ciclului 
de tăiere. Presele pot fi ajustate pentru a se adapta la profil.
Două opriri de măsurare sunt incluse cu mașina.

Caracteristici tehnice:
• Alimentare: 3 faze 380V
• Frecvență: 50/60 Hz
• Putere maximă instalată: 3KW
• Presiunea de lucru: 5/6 atmosfere
• Consum de aer: 140 NI pe minut
• Motor: 2 CP
• Rotații pe minut: 2800
• Înălțimea maximă de tăiere: 80 mm
• Lățimea maximă de tăiere: 100 mm
• Guri de aspirație: 3 cu diam. 80 mm
• Diametrul lamei: 400 mm
• Gaura lamelor: 30 mm
• Supraf. de susținere stângă și dreaptă inclusă
• Lungimea totală a blatului: 160 cm
• Dimensiune: 75x80x155 cm
• Greutate 500 Kg

Circular IM30
Circularul mai include: plăci diagramate, bază cu aspirator, 
tub de legătură, opritor de alunecare și pliere.
Motorul este echipat cu rulmenți dubli pentru vibrații 
reduse, tăieri mai precise, mai puțină uzură, mai puțin 
zgomot.
Circularul poate trece rapid de la o tăietură de 45° la o 
tăietură de 90° sau la alte unghiuri intermediare.
Opritorul de poziție, alunecând de-a lungul barei de sprijin, 
poate fi pliat în jos, rămânând în poziție. Circularul este 
furnizat cu o lamă circulară. Alte lame de rezervă pot fi 
furnizate de Rinaldin.
Ca opțional, poate fi furnizat separat sistemul automat de 
presiune al profilului împotriva barei de sprijin.

Circularul Pegic GP350 
Circular solid pentru tăiere la 45°, 90° și alte unghiuri 
intermediare.
Circularul GP350 poate fi amplasat fie pe baza sa, fie pe un 
banc de lucru. Unele caracteristici specifice sunt:
• Două pistoane negre care servesc la echilibrarea uniformă 
a greutății pentru a ușura mișcările. Arcurile pistonului sunt 
întărite pentru a elimina deteriorarea uzurii.  
• Toate mișcările sunt echipate cu rulmenți care conferă finețe, 
rigiditate și precizie.. 
• Blocul motor care are sarcina de a opri rotația în 5 secunde.

Caracteristici tehnice:
• Motor monofazat de 240 Volți
• Putere motor: 1KW 
• 3400 rotații pe minut
• Înălțimea maximă a profilului: 7,5 cm
• Lățimea maximă a profilului: 10 cm
• Diametru lamei 30 cm
• Gaura lamei 30 mm
• Frână automată instantanee a lamei
• Nivel maxim de sunet: 99 dB
• Sistem de colectare a rumegușului, 15m³/min
• Opritor culisant basculant
• Pereche de plăci diagramate de 124 cm
• Dimensiuni: aproximativ 135 x 77 cm
• Greutate: aprox. 102 Kg

Caracteristici tehnice:
• Motor monofazat de 230 volți
• Putere motor 2,20 Kw  
• Rotații pe minut 2800
• Diametrul lamei 350 mm (gaura 30 mm)
• Protecție metalică a lamei
• Înălțimea maximă de tăiere 115 mm
• Lățimea maximă de tăiere la 45 ° mm 110
• Lățimea maximă de tăiere la 90 ° mm 160
• Pereche plăci diagramate cm 124
• Amortizor dublu al blocului de tăiere
• Greutatea Kg 52
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