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След години производство на банцизи в
гаража на своята къща, желанието да покаже
иновативни технологии води Vladimir Wravor
до създаването на компанията WRAVOR.
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Главната дейност на компанията е да проектира и
строи машини за дъскорезници.
Основно хоризонтални банцизи за дървени трупи,
които могат да се инсталират или самостоятелно,
или свързани с конвейери и многодискови циркуляри
в линии за рязане, а резултата е комбинация от
висока технология с минимален разход на труд и
първокласен капацитет на производство.
Горди сме да видим, че нашите машини осигуряват
работа и приходи на малки и средни дъркорезници
или са интегрирани в големи предприятия по
целия свят. Машините WRAVOR режат огромни
количества разнообразна дървесина - от меки
локални до екзотични твърди дървета. Това, което
наистина ни изпълва с гордост е, че клиентите,
които работят с нашите машини винаги се връщат
при нас при следващата си необходимост.

Веднъж Wravor, винаги Wravor.

Едно семейство ...
КАЧЕСТВО

Високо технологично ниво
на производство и монтаж
на
висококачествени
компоненти от признати
доставчици.

ГЪВКАВОСТ
Ние
не
предлагаме
стандартни машини, а
всички
са
направени
по
поръчка,
според
изискванията на клиента.

що

WRAVOR е родена и се развива в сърцето на
Похорските гори, където работата с дървен
материал е в кръвта на хората. Започнала
като малка компания, чийто корени са в
любовта към дървото и обработката му,
израства в успешна компания с традиция и
опит, позната по целия свят и със солидна
основа за бъдещето.
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Корените на тази компания
са в семейство с богат
опит с дъскорезници.

ОБСЛУЖВАНЕ НА
КЛИЕНТИ
Ние сме отворени за всякакви
въпроси и помощ, също и след като
гаранционния период на машините
е изтекъл. С нашия сервизен
екип по целия свят, ние даваме
възможност нашите машини никога
да не спират.

www.wravor.com

ОТГОВОРНОСТ &
ОБСЛУЖВАНЕ
Бърза
реакция
на
всички
запитвания от клиенти, а в случай
на проблем ние го разрешаваме
възможно най-бързо.

... много иновации.

ВИЗИЯ

СЕРТИФИКАТИ & ПОСТИЖЕНИЯ
Основателя и директор на компанията Vladimir Wravor
получи наградата за изключителни бизнес постижения
от Търговски-Промишлената Палата на Словения.
WRAVOR стана известна и добре позната марка и
стандарт за качество в своя бранш. Получи награда
като изложител за най-добри технически постижения в
областта на дървообработващата технология. Всички
продукти са сертифицирани съгласно CE нормите за
качество и GOST стандарта за качество на Русия.

ИНОВАЦИИ &
СОБСТВЕНО РАЗВИТИЕ
Ние винаги търсим нови решения
как да подобрим машините и
постоянно
въвеждаме
нови
технологии, които се следват от
конкурентни компании.

ГЛАВЕН ОФИС, ИНДУСТРИАЛНО
ПРОИЗВОДСТВО
& склад на повече от 10000 m2 в три локации
С всички качества, които можем да предложим на
клиентите си, нашата визия е ясна.
»ДА БЪДЕМ НАЙ-ДОБРИ« !
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Хоризонтални банзици за големи дъскорезници

WRC 2000 AC

НАЙ-ГОЛЕМИЯ
ХОРИЗОНТАЛЕН БАНЦИГ В
СВЕТА

Ножичен повдигач за тежки
дъски

WRC 2000 AC
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Диаметър на главни колела:		
Ширина на главни колела:		
Максимален диаметър на трупа:
Дължина на рязане:			
Дължина/ширина на лентата:		
Мощност на главния двигател [kW]:
Капацитет на рязане:			
*двустранното острие е по-широко +20mm

1350 mm
160 mm
Ø 2000 mm
ПО ЗАДАНИЕ
10215 /180 mm*
75 kW/110 kW
до 100 m3 / 8h *

* Опция / допълнително оборудване (страница 14)

www.wravor.com

Здрава конструкция

Широка режеща лента с
охлаждане

Масивни подвижни 2 степенни
захващачи за поддръжка на
трупата

WRC 1550 AC

Хоризонтални банцизи за рязане
на твърдо екзотично дърво с
голям диаметър
Особеност на тези банцизи е здравата
и широка конструкция с допълнителни
подсилвания. Всички манипулаторни и
управляващи компоненти, включително
елкектрониката са адаптирани към сурови
атмосферни условия. Също така сме
усъвършенствали формата за лесно
транспортиране и монтаж.

WRC 1550 AC
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Двойни обръщачи на
трупата – подвижни за
големи трупи

Управление от отделна
операторска кабина

Диаметър на главните колела:		
Ширина на главни колела:		
Максимален диаметър на трупа:
Дължина на рязане:			
Дължина/ширина на лентата:		
Мощност на главен двигател [kW]:
Капацитет на рязане:			
*двустранното острие е по-широко +20mm

1350 mm
160 mm
Ø 1550 mm
ПО ЗАДАНИЕ
9800 /180 mm*
55 kW/75 kW
до 80 m3 / 8h *

* Опция / допълнително оборудване (страница 14)
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Хоризонтални банцизи за високо продуктивни дъскорезници

WRC 1250 AC

Бърз и презицен срез

Постоянно управляван
процес на рязане с видео
& директна визуализация

WRC 1250 AC
Коробелача следва профила
на трупата

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Диаметър на главни колела:		
Ширина на главни колела:		
Максимален диаметър на трупа:
Дължина на рязане:			
Дължина/ширина на лентата:		
Мощност на главен двигател [kW]:
Капацитет на рязане:			
*двустранното острие е по-широко +20mm

1250 mm
135 mm
Ø 1250 mm
ПО ЗАДАНИЕ
9045 /160 mm*
45/55 kW
до 55 m3 / 8h *

* Опция / допълнително оборудване (страница 14)

www.wravor.com

Избутване на дъски с
водещо приспособление

Бързо манипулиране с
трупата

Допълнително заварени релси,
подвижни обръщачи, подсилена
опора, подвижни ролери (по
височина) + задвижване

WRC 1225 AC

Хоризонтални банцизи за
дъскорезници с висок капацитет
на рязане
Тези банзици, в допълнение към здравата
си конструкция, се отличават с високата
степен на автоматизация, което допринася
за голям капацитет на рязане с минимален
труд. Те са подобрени чрез напълно
автоматизирана система с автоматична
настройки на дебелината на рязане и
движенията. В повечето случаи са свързани
в производствена линия със зареждаща
платформа, изходящи конвейери и
многодискови циркуляри.

WRC 1225 AC
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Диаметър на главни колела:		
Ширина на главни колела:		
Максимален диаметър на трупа:
Дължина на рязане:			
Дължина/ширина на лентата:		
Мощност на главния двигател [kW]:
Капацитет на рязане:			
*двустранното острие е по-широко +20mm
Странични водачи на
релси

1200 mm
125 mm
Ø 1250 mm
ПО ЗАДАНИЕ
8685 /150 mm*
30-45 kW
до 43 m3 / 8h *

* Опция / допълнително оборудване (страници 14)
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Хоризонтални банцизи за по-малки дъскорезници

WRC 1150 AC

Водене на портала със
СВД с двойна резба

Автоматично смазване и
почистване

WRC 1150 AC

Избутваща ръка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Диаметър на главни колела:		
Ширина на главни колела:		
Максимален диаметър на трупа:
Дължина на рязане :			
Дължина/ширина на лентата:		
Мощност на главен двигател [kW]:
Капацитет на рязане:			
*двустранното острие е по-широко +20mm

1150 mm
115 mm
Ø 1150 mm
ПО ЗАДАНИЕ
8190 /140 mm*
22-45 kW
до 20-40 m3 / 8h *

* Опция / допълнително оборудване (страница 14)

www.wravor.com

Двоен коробелач

Хидравлика, скрита под платформата в релсите с поцинковани хидравлични тръби

WRC 1050 AC

Хоризонтални банцизи за
дъскорезници с по-малък
капацитет на рязане
Хоризонталните банцизи са
конструирани за професионалисти, за
които рязането не е основна дейност,
а само допълнителна. Тези банцизи
са прости, но все пак достатъчно
оборудвани с хидравлични компоненти
за проста и лесна работа. Машините
са пригодени за лесна инсталация и
минимално използване на ръчен труд.

WRC 1050 AC
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Широка гама от оборудване
за манипулиране с трупата

Климатизирана
операторска кабина на
машината.

Диаметър на главното колело:		
Ширина на главното колело:		
Максимален диаметър на трупа:
Дължина на рязане:			
Дължина/ширина на лентата:		
Мощност на главен двигател [kW]:
Капацитет на рязане:			
*двустранното острие е по широко +20mm

1050 mm
100 mm
Ø 1050 mm
ПО ЗАДАНИЕ
7470 /120 mm*
18.5-45 kW
до 30 m3 / 8h *

* Опция / допълнително оборудване (страница 14)
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Специални хоризонтални банцизи

WRC 1050
VENEER

Автоматични банцизи за
рязане на фурнир
Този тип банзици са конструирани
и произведени след много години
на инженеринг и тестване на място
директно с клиентите. Много патенти
отличават напълно автоматичния
банциг, 2 странно рязане на фурнир
с точност 0.01 mm!, автоматична
настройка на дебелината,
придвижване и отстраняване на
ламели.

... или автоматична
зареждаща платформа ...

WRC 1050
VENEER

... и изходящ конвейер с
робот-манипулатор.

Може да бъде оборудван с
товарна рампа ...

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Диаметър на колела:			
Ширина на главните колела:		
Размери на призмата:			
Дължина на рязане:			
Дължина/широчина на лентата:
Мощност на главния двигател [kW]:
Капацитет на рязане:			

1050 mm
100 mm
850/750 mm
ПО ЗАДАНИЕ
7470 /140 mm*
30-55 kW
до 850 ламели/8h*

* Опция / допълнително оборудване (страница 14)

www.wravor.com

Машината има специални
призматични обръщачи.

Регулируема ръка за
дъски

Допълнителна система за
изсмукване на стърготини с
вентилатор на машината.

Машината може да работи независимо или свързана в линии с
няколко банцига за фурнир

Рязане на минерална вата и
слепени греди
Тази машина има специални държачи, които могат да бъдат
регулирани с налягане и високо ниво на автоматизация и
манипулация на рязания материал.

Рязане на пластмаси
Тази машина е оборудвана с вакуумни държачи или с
роботизирано рамо за боравене с детайли.

Банциг с еджери
Освен това можем да добавим циркулярни триони
на всяка машина за окрайчване на дъски.
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Опционално / допълнително оборудване
Релси

Опции /
оборудване
на шасито

Захващане

A1

Обръщач на трупи

B1

захващане с един цилиндър

монтирани в бетон

A2

C1

B2

банциг за големи трупи

A3

B3

повдигнати релси с автоматична
система за почистване на отпадъци

D1

захващане с два цилиндъра
+ хидравличнно повдигане на
захващащите клинове

ъгъл

механична опора

D2

E2

подвижен обръщач на
трупи

C3

Ъгъл
E1

стандартен

C2

захващане с + механично фиксиране
два цилиндъра
на повдигането

Повдигане + придвижване

двоен подвижен
обръщач на трупи

повдигане

D3

двоен обръщач на трупи

повдигане + движение на ролера
с хидромотор
O

Допълнително
H

мултифункционален
джойстик

лазер

монитор

камера

централно
смазване

F

G

J

I

B

D
C

огледало за задно
виждане

увеличителна лупа

www.wravor.com

лампа

автоматично охлаждане
на лентата и гресиране

централно
гресиране

A

Движение
нагоре / надолу

Опции /
оборудване
на портала

Водене на лентата
на банцига

F1

G1

с винтове

Обтягане на лентата
на банцига
H1

ръчно

F2

F3

J1

заварени, балансирани

H2

хидравлично

Коробелач

I1

ръчно – хидравлично

G2

с вериги

Колела

I2

автоматично-хирдавлично
обтягане + акумулатор

J2

отлети от стомана

G3

бързи СВД - серво управляеми

хидравличен

J3

пръскане с маслена мъгла

двойно хидравличен или
електрически

Смукателен
вентилатор

Настройка на
Команден панел Ръка за избутване
дебелина на срез
на дъски
K1

L1

ръчно на скала

K2

K

електрически

M1

на машината

L2

N1

механично

M2

Кабелен носач
O1

механично отваряне

N2

стоманено въже

O2

L

M

с компютър

N

K3

команден панел самостоятелен

L3

хидравлично

M3

с компютър,
климатизиран команден панел допълнително водещо
автоматична настройка - отделен или на машината
приспособление

подготовка за
вентилация с маркуч

N3

"C" профил + ролкови
водачи за кабели

O3

вентилатор

пластмасов кабелен
водач - верига
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Циркуляри за рязане на дъски по ширина
Циркуляр 60 GR

Циркуляр 70 W

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Технология:				
Главен двигател:				
Диаметър на циркулярния диск (Ø):			
Пневматика:				
Максимална ширина на рязане (mm):			
Максимална височина на рязане (mm):			
Отвор за свързване на смукател за стърготини Ø (mm):

ВКЛЮЧЕНИ В ЛИНИЯТА

www.wravor.com

под масата, пневматично
6 kW
500/30
ДА (30 m3/H)
585
160
125

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Технология:				
Главен двигател:				
Диаметър на циркулярен диск Ø (mm):		
Пневматика:				
Максимална ширина на рязане (mm):			
Максимална височина на рязане (mm):		
Отвор за свързване на смукател за стърготини Ø (mm):

напречно над масата, ръчно
3 kW
400/30
ОПЦИЯ
700
100
100

МАШИНИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ НЕЗАВИСИМИ ИЛИ ВКЛЮЧЕНИ В ЛИНИЯ С МЕХАНИЧНИ/АВТОМАТИЧНИ ТРАНСПОРТЬОРИ

Циркуляр 80M

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Технология:
под масата, пневматично
Главен двигател:
7,5 / 11 kW
Диаметър на циркулярния диск (Ø):			
Пневматика:				
Максимална ширина на рязане (mm):			
Максимална височина на рязане (mm):			
Отвор за свързване на смукател за стърготини Ø(mm):

Циркуляр 100W

600/40
ДА
800
165
160+100

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Технология:
над масата, пневматично
Главен двигател:
6 kW
Диаметър на циркулярния диск (Ø):
550/40
Пневматика:		
ДА
Максимална ширина на рязане (mm):
1000
Максимална височина на рязане (mm): 160
Отвор за свързване на смукател за стърготини Ø(mm): 100

Циркуляр 100M

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Технология:		
под масата, пневматично
Главен двигател:		
7,5 / 11 kW
Диаметър на циркулярния диск (Ø):
700/40
Пневматика:		
ДА
Максимална ширина на рязане (mm):
1000
Максимална височина на рязане (mm): 130
Отвор за свързване на смукател за стърготини Ø(mm): 160
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Напречни циркуляри за рязане на дъски по дължина
750 20-100
(една ос - еджер / окрайчване)

750 20-120 (единична ос ) /
(2 x ) / (3 x ) / (4 x ) / B – четки

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Главен двигател:		
22 kW
Мин/макс дебелина на рязане:
20/100mm
Максимална ширина на рязане:
600mm
Диаметър на циркулярния диск:
350/80mm
Максимален брой циркулярни дискове:
4 броя
Брой на подвижните дискове:		
1 брой
Опция: компютърна настройка на ширина на рязане / четки / допълнителен лазер / събиране
на дървени стърготини с автоматичен ремък

750 20-160 (една ос ) /
(2 x ) / (3 x ) / (4 x ) / b – четки

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Главен двигател:
30 / 37 / 45 / 55 kW
Мин/макс дебелина на рязане: 20 mm / 160 mm
Макс. ширина на рязане:
900 - 1000 - 1250 mm
Макс. диаметър на циркулярния диск: Ø 500 /90 mm
Макс. брой циркулярни дискове:
10 броя
Брой на подвижни дискове
1 брой / 2 x – 2 броя /
3 x – 3 броя / 4 x -4 броя

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Главен двигател:			
22 / 30 / 37 kW
Мин/макс дебелина на рязане:		
20/120mm
Максимална ширина на рязане:		
900-1000 mm
Диаметър на циркулярния диск:		
400/90mm
Максиманел брой циркулярни дискове:
8 броя
Брой наподвижните дискове:			
1 брой / 2 x – 2 броя / 3 x – 3 броя/ 4 x -4 броя
Компютърна настройка на ширина на рязане
Опция: четки / допълнителен лазер / събиране на дървени стърготини с автоматична лента

750 40-200

Отвор за смукател:
Ø 200
Дължина на автоматичен конвейер за
стърготини
1600 mm
Лазер (броя зависи от подвижните
дискове):
15 mW
Опция: компютърна настройка на
дебелината на рязане V 130 / V280,
автоматичен зареждащ конвейер с
центриране, автоматичен изходящ
конвейер със сортиране

www.wravor.com

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Главен двигател		
Мин/макс дебелина на рязане:
Макс. ширина на рязане:
Макс. диаметър на диска:
Макс. брой циркулярни дискове:
Отвор за смукател:		

37 / 45 / 55 kW
40 mm / 200 mm
800 - 900
Ø 400 mm /90 mm
10 + 10 броя
Ø 250

Дължина на автоматичен
конвейер за стърготини:
Лазер:		

2200 mm
15 mW

Опция: автоматичен изходящ конвейер със
сортиране

ВКЛЮЧЕНИ В
ЛИНИЯТА

750 40-250

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Главен двигател		
Мин/макс дебелина на рязане:
Макс. ширина на рязане:		
Макс. диаметър на диск:		
Макс. брой циркулярни дискове:
Отвор за смукател:		

45 / 55 / 75 kW
40 mm / 250 mm
600 - 700 mm
Ø 450 mm / 90 mm
10 + 10 броя
Ø 250

Машините могат да бъдат независми или
включени в линия с механични/автоматични
транспортьори

Дължина на автоматичен
конвейер за стърготини: 2200 mm
Лазер:
15 mW
Опция: aавтоматичен изходящ конвейер
със сортиране
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Линии за рязане
ЛИНИЯ ЗА РЯЗАНЕ PROFI
Комбинация от избрани банцизи и циркуляри предоставят максимална
производителност на крайни продукти в малка площ.
Мин/макс диаметър на трупа: зависи от типа машина 120- 1500 mm
Мин/макс дължина на трупа: зависи от типа на машината 1- 16 m

• смукател за стърготини
• циркулярен трион за рязане
на дъски по дължина
• товарна рампа
• банциг
• изход & напречни
автоматични транспортьори
• многодисков циркуляр за
рязане на дъски

ЛИНИЯ ЗА РЯЗАНЕ WMH
(Wravor multi head)
Линията за рязане е проектирана за дъскорезници, който режат главно трупи с малък
диаметър и са необходими автоматично манипулиране и работа.

www.wravor.com

ЛИНИЯТА ЗА РЯЗАНЕ Е КОМБИНАЦИЯ ОТ 2
различни типа банцизи, за оптимална ефикасност на
различни диаметри на трупи.
На отделни линии може да бъдат рязани малки до големи диаметри и всяка линия е
оптимизирана съгласно заданията. Напречните и циркулярни триони са компютърно
управляеми за бърза смяна към различни размери. Автоматични конвейери събират
крайния продукт към сортировачни и събиращи линии.

MULTI CUT

ЛИНИЯ ЗА РЯЗАНЕ CS
с циркулярни дискове

Автоматичната линия с много дискове позволява висока
продуктивност за рязане на дъски.
Тя може да бъде инсталирана като част от линия за рязане с
банцизи или самостоятелно.

КОРОБЕЛАЧИ
Коробелачи за диаметри от 200-1500 mm с фрезоващи зъби по
крайщата на трупата.
Предлагаме също и сортиране на обелени трупи по дължина и
диаметър.
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Товарене и сортиране
Самотоварещи рамене

Самотоварещите рамена са препоръчителни за средни до малки по размер банцизи,
с нисък капацитет на обработваните трупи.

Коневейери за дъски и греди

Здравия изходящ конвейер за дъски работи в автоматичен режим, със
сортиране в ляво/дясно или направо.

www.wravor.com

Товарна рампа
i200 / i240 / i270 / i300

Оптималния капацитет на рязане зависи също и от бързината на
зареждане с трупи. Ние можем да предложим широка гама от платформи
за малки/големи, къси/дълги трупи с автоматично товарене.

Напречен конвейер

Напречните конвейери завършват линията с многодисков циркуляр и
еджер в напълно автоматична линия.

Изходящи конвейери + четки

Отрязаните дъски се отстраняват от банцига чрез
механичен или автоматичен конвейер.
Диските могат да бъдат почиствани с четки.

Механичен ролков конвейер

Конвейер за греди

Разположен е пред банцига, където гредите се движат автоматично до
страничния напречен конвейер.

Конвейер за автоматично почистване на
отпадък
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Машини за поддръжка на циркулярни дискове и ленти
Машина за ръчно заточване на
циркулярни дискове тип WCM

Автоматична машина за заточване на
циркулярни дискове тип WCA

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Двигател		
1 - 0,37 kw 2800 rpm
Захранване		
380 V
Диаметър за заточване
		
90 - 180 mm
		
180 - 500 mm
Разстояние между зъбите
		
0 - 50 - 100 mm

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Двигател		
1 - 0,37 kw 2800 rpm
Захранване		
380 V
Диаметър за заточване
		
90 - 180 mm
		
180 - 500 mm
Разстояние между зъбите
		
0 - 50 - 100 mm

Машина за заваряване на ленти
тип WW

Машина за заточване на ленти
тип 200 PROFI

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Главен двигател
0.55 kW 2800 rpm
Двигател за движение 0,3 kW 1400 rpm
Захранване
380 V
Ширина на лента
50 - 250 mm
Ъгъл на заточване
от 15° до 30°
Разстояние между зъбите
от 25 - 60 mm
Заточване на 4 форми на зъби
N, O, S, SB
Опция: водно охлаждане

www.wravor.com

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Заваръчно устройство
Ширина на лента
Дебелина на лента
Захранване

CO2 160/180 A
220/380 V
50 - 250 mm
0,7 - 2.5 mm
220 V

Ние предлагаме широка гама от машини за поддръжка на циркулярни дискове и ленти
Машина за развалцоване на ленти
тип WR с маса за подравняване

Машина за автоматично притискане и
оформяне на ленти тип WAE

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Двигател
1,1 kW 1400 rpm
Захранване
380 V
Ширина на лентата 70 - 250 mm

Автоматична машина за обработване
на стелитни ленти тип Wravor WWS

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Двигател
1,1 kW 1400 rpm
Захранване
380 V
Дебелина на лентата 0,9 mm до 1,4 mm
Височина на зъба
от 10 mm
Разстояние межу зъбите
от 25 - 60 mm
Ширина на лентата
70 - 250 mm
Скорост на притискане
30 t/min
Опции: Машина за ръчно оформяне
на ленти тип WE, машина за ръчно
притискане на ленти тип WP

Автоматична машина за странично
шлифоване на стелитни ленти тип WCS

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Дължина на лента
от 5300 mm
Ширина на лента
70 - 280 mm
(300 - 350+)
Дебелина на лента
0,9 - 3,6 mm
Дължина на заварен stellite от 3 - 8 mm
Форма на зъби
всички видове
Мин. височина на зъба 6 mm
Стъпка на зъбите
25 - 50 mm
(15 - 60 mm)
Ъгъл на зъбите
15 - 30°

Технически данни
Дебелина на лентата
0 - 9 mm
Форма на зъбите		
всички видове
Стъпка на зъбите		
5 - 50 mm
Страничен ъгъл на зъбите
		
от 0° - 8°
Дължина на лентата		
от 5500 mm
Ширина на лентата		
70-280 (300-350) mm
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Всички нови WRC					

www.wravor.com

					 се произвеждат в черна серия

Приспособление за избутване на
дъски с регулируема височина &
допълнителни странични държачи

Водене на обтегната лента и охлаждане с
маслена мъгла
Автоматично смазване с масло и грес
Следящ коробелач

Комбинация от високо технологично
оборудване с честотно управляеми
двигатели и задвижвания.
Плавно стартиране & спиране

Здрави и повдигащи се
релси с автоматични
чистачи за отпадък

Всяко възможно оборудване за манипулиране с трупи; подвижни обръщачи,
патентовани бързи трупо- & талпообръщачи, 2 нива на захващачи на трупи

Отделен самостоятелен
контролен панел със седалка
и 2 джойстика за управление.

www.wravor.com

ВЕДНЪЖ & ВИНАГИ

