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Ferăstrău circular vertical 

VKS-2 / VKS-4 

 

   

 
 
Agregatul ferăstrău circular dublu ax VKS se foloseşte pentru retezarea scândurilor laterale în fazele 
de tăiere preliminară şi de tăiere ulterioară, precum şi pentru despicarea prismelor sau grinzilor în 
marfă principală. Maşina poate fi utilizată în combinaţie cu tocătoare profilate şi cu agregate de 
frezat profile. Ferăstrăul circular lucrează pe principiul arborilor dublii, la care, înălţimea totală de 
tăiere se împarte pe cele două pânze de ferăstrău. Prin divizarea încărcării se obţine precizie 
dimensională şi o suprafaţă mai bună a tăieturii. Arborele ferăstrăului circular superior lucrează în 
sens, cel inferior în contrasens. Ca urmare, se poate lucra cu pânze corespunzător mai subţiri şi, 
astfel, cu fuguri de tăiere mai mici. Arborii pînzelor au între ei o distanţă fixă pe direcţie verticală. 
Astfel, se vor utiliza întotdeauna pânze de aceeaşi dimensiune. 
Maşina este echipată cu două motoare de antrenare a arborilor pânzelor de tăiere. Pe arbori, 
flanşele de prindere cu sistem de înlocuire rapid, pot fi înlocuite în cel mai scurt timp. Lungimea de 
prindere a flanşei de prindere, permite ca, în funcţie de dimensiunea de tăiere, echiparea să se facă 
cu una sau cu mai multe pânze circular. 
La cererea clientului, agregatul circular dublu ax se poate livra cu flanşă de poziţionare reglabilă. Pe 
fiecare arbore se află o flanşă de poziţionare reglabilă. Lungime de prindere a flanşei de poziţionare 
permite ca, funcţie de dimensiunea de tăiere, echiparea să se facă cu una sau mai multe pânze 
circulare. 
Maşina se compune dintr-un batiu masiv cu ghidaje liniare pentru deplasarea pe verticală a plăcii 
suport a maşinii, pentru distribuirea înălţimilor de tăiere printr-un cilindru hidaraulic. 
Prin două cadre intermediare cu ghidaje liniare se face reglajul orizontal al motoarelor de antrenare 
al arborilor pânzelor circulare, pe dimensiunea de tăiere centrală. 
Poziţionarea cadrelor intermediare faţă de motoarele de antrenare a arborilor se face în funcţie de 
sarcina propusă, fie printr-un fus filetat cu bile, fie servohidraulic, printr-un cilindru servohidraulic cu 
sistem integrat pentru măsurarea distanţelor. Prin poziţionarea de înaltă precizie, împreună cu 
pânzele circular de înaltă calitate, se obţine o precizie dimensională ridicată şi o suprafaţă de tăiere 
foarte bună. 
Pentru înlocuirea sculelor, în funcţie de tipul de construcţie, se poate deplasa în afară, în lateral, un 
cadru intermediar, pentru a obţine o accesibilitate bună pentru înlocuirea sculelor. În poziţia pentru 
înlocuirea sculelor, tablele de abatere se retrag în mod automat şi agregatul circular cu doi arbori 
poate fi accesat fără impedimente de la nivelul podestului. Căderea sculelor şi echipamentelor de 
lucru pe linia de evacuare este astfel prevenită. Înlocuirea sculelor se poate face astfel ergonomic şi 
în condiţii de maximă siguranţă. Agregatul ferăstrău circular cu dublu-ax VKS  oferă componente 
tehnice de înaltă calitate, o construcţie clară, accesibilitate bună, o reducere deosebită a emisiilor de 
zgomot şi de praf prin construcţia într-un modul închis, un volum redus de lucrări pentru întreţinere 
precum şi o durată lungă de viaţă în regim de exploatare în mai multe schimburi. 
 
 

Date tehnice - und Zentriervorrichtung VKS-2 VKS-4 

Viteza de avans până la max. m/min 150 150 

Putere de antrenare până la max. kW 2 x 200 2 x 250 

Turaţia arborilor pânzelor cca.  1/min 3000 3000 

Lungime cherestea min. m 2,5 2,5 

Înălţime de tăiere de la/până la mm 80-475 80-475 

Dimensiuni de tăiere între pânza de pe arbore şi 
prima pânză de pe flanşa de poziţionare 

mm  23 (17)-150 

Lăţime de prindere a flanşei de reglare (la cerere 
se pot livra flanşe de reglare cu lungimi speciale) 

mm 110 110 

 


