
  

Wspólne cele podstawą 

rozwoju 
 
Opłacalność przy nowoczesnym ostrzeniu i utrzymaniu pił 
nie jest jedynym czynnikiem rozstrzygającym. W 
dzisiejszych tartakach, przy serwisie pił i przy prowadzeniu 
produkcji są stawiane najwyższe wymagania w zakresie 
traktowania piły. 

Poprzez wysoki nacisk na elastyczność team jest w stanie 
odpowiedzieć na wymagania. Wzgląd na Klienta nie jest 
tylko zapisem , jest to codzienne działanie. Z hasłem 
„together on top" ISELI realizuje ze swoimi Klientami 
wspólne cele. 
 

Precyzja, rentowność  

i innowacyjność  
ISELI należy do wiodących oferentów w zakresie obróbki 
pił taśmowych, trakowych i tarczowych. Zespół ISELI 
produkuje wszystkie maszyny w miejscowości Schötz, w 
Szwajcarii, i z tego powodu stawia na najwyższe 
techniczne Know-how , przy doświadczeniu w branży od 
ponad 70 lat. 
 

Automatyczne centrum dla kompletnej
obróbki pił taśmowych 

Wyrównywanie, naprężanie i prostowanie 
w jednym zamocowaniu 

Technologia dla pił ta śmowych  
Największy wybór dla obróbki pił 
taśmowych na świecie. Od automatów do 
maszyn sterowanych w 6-osiach-  ISELI nie 
pozostawia potrzeb Klienta bez odpowiedzi. 

Technologia dla pił tarczowych  
Poprzez w pełni automatyczną, pierwszą w 
świecie szlifierkę, która wykonuje wszystkie 
procesy szlifowania w jednym przebiegu 
roboczym ( szlifowanie kąta natarcia, 
przyłożenia, rowka rozdzielania i zarysu 
bocznego zęba), ISELI ustala nowy poziom 
dla pił tarczowych z węglikami spiekanymi. 

Technologia dla pił trakowych  
Poprzez nową szlifierkę do pił trakowych 
typu GS 4 od 2012 został ustanowiony 
nowy trend. Optymalizujcie Państwo 
procesy robocze poprzez nowe osiągi. 
 
 

Systemowo produkty przekonują poprzez maksymalny 
komfort obsługi i najwyższą funkcjonalność. Najwyższy 
nacisk położony jest na dopasowanie do potrzeb Klienta. 
ISELI stawia konsekwentnie na najnowsze technologie i 
trwałe komponenty- naturalnie koszty utrzymania muszą być 
na najniższym możliwym poziomie. Jakość, która się 
opłaca! 
Odnośnie pracy bez przeszkód oferujemy Państwu 
niezawodną dostawę oryginalnych części zamiennych 
produkcji ISELI. Zapewniamy  95% części z magazynu 
 

ISELI ma ambitne cele przy  corocznych nowościach  
i ulepszeniach. 
 



  

Opatentowana metoda ISELI dla 

nadzwyczajnej precyzji Dane techniczne 

Planowanie, naprężanie i prostowanie pił taśmowych jest wymagającą i 
pracochłonną czynnością, która wymaga dużego  Know-how w ostrzarni. 

ISELI ustanowiło swoim centrum nowy standard na rynku światowym  Piła 
taśmowa może w jednym zamocowaniu zostać naprężona, splanowana i 
wyprostowana. Pomiar jest realizowany  na całej pile  za pomocą czujników 
o wysokiej rozdzielczości. Ta metoda jest opatentowana i zapewnia  
najlepsze rezultaty. 

Również przy piłach cienkich ( o gr. piły od 0,8 mm) i przy piłach wąskich 
metoda ISELI zapewnia najwyższą precyzję. Za pomocą  ISELI RZ1 
uzyskają Państwo optymalną obróbkę , zwiększą żywotność i osiągną 
Państwo najlepsze efekty ekonomiczne. 

Ogółem:  

Stacja pomiarowa  (Technika sensorowa)    patent 

Prędkość pracy 15 m / min. 

Piły ta śmowe:  

Szer. piły (Standard) 70 - 210 mm 

Szer. piły(Opcja) do 360 mm 

Grubość piły 0.8 - 2.0 mm 

Dł. piły (Standard) od 8'000 mm 

Dł. piły (Opcja) od 5'000 mm 

Przebieg prostowania + naprężania 
Zasilanie :  

Te obie operacje realizowane są poprzez oddzielnie ustawione pary rolek. 
Nacisk naprężania elektro-hydrauliczny  jest regulowany proporcjonalnie. 
Naprężenie w pile jest jednocześnie mierzone za pomocą czujników  Hi-Tech 
na całej  szerokości. 

Piła jest równocześnie naprężana i prostowana. Czerwona linia jest 
zaprogramowaną krzywa naprężenia. Zielona linia jest stanem istniejącym w 
pile w miejscu pomiaru. Niebieska linia pokazuje przeciętną naprężenia. 

Przyłącze elektryczne 400 V 3 f ,N 

Moc zainstalowana                                   5.0 kVA 

Powietrze spr ężone:  

podłączenie 6 bar 

Dane dla transportu:  

Wymiary opakowania 240 x 210 x 230 

Ciężar netto 2'450 kg 

Ciężar brutto 2'850 kg 

Zalety  RZ1 w zarysie Przebieg wyrównywania 
Szkolenia/ Referncje  

Referencje ( cały świat)  według uzgodnienia • W pełni automatyczne wyrównywanie, naprężanie i prostowanie 
pił w jednym zamocowaniu. Kolejność prac wyrównywania, 
naprężania i prostowania może być swobodnie wywoływana i 
programowana. 

• Dla wyrównywania, naprężania i prostowania jest potrzebna 
tylko jedna maszyna , w wyniku czego jest mniejsze 
zapotrzebowanie powierzchni w ostrzarni. 

• Lepsza obsługa piły dzięki ciągle doskonalonemu rozwojowi 
oprogramowania. Nieograniczone możliwości zapisania 
bezpośredniego programów. 

• Opcjonalnie jest możliwe wykonanie protokołu danych piły w 
określonym punkcie piły ( porównanie przed- po). 

• Nowoczesny Touch-Screen dla przyjaznej i komfortowej 
obsługi. Alternatywnie maszyna może być obsługiwana poprzez 
klawiaturę typową.- handlową. 

• Belka czujników jest wyposażona w czujniki Hi-Tech, tak aby 
profil naprężany był zmierzony optymalnie. 

• Maszyna jest wyposażona w sterowanie swobodnie 
programowalne. Wszystkie dane są zapisane w 
wysokowydajnym komputerze przemysłowym. 

Dane piły a także wskazówki obróbcze mogą być zostać zaprogramowane 
na wyświetlaczu za pomocą ekranu dotykowego. Elektroniczny czujnik 
pomiarowy mierzy odchylenia. Dwie pary rolek sterowanych CNC, 
pozytywna i negatywna, wyrównują nierównomierności w zależności od 
wielkości, odpowiednio proporcjonalnie. W wyniku łagodnej metody pracy 
maszyna nie jest głośna. 

• W wyniku pełnego zakrycia jest zapewnione najlepsze możliwe 
zabezpieczenie personelu obsługi. Znacznie zredukowano 
emisję hałasu a także wzrosło bezpieczeństwo. 

• Przy koncepcji maszyny duży nacisk położono na prostą i łatwą 
obsługę. Dało to krótkie czasy programowania i umożliwiło 
elastyczne delegowanie personelu do obsługi. Ekstremalnie 
krótkie czasy prac ustawieniowych. 

• W wyniku kompaktowej budowy zabudowano mało części 
ruchomych. Poprzez to zredukowano koszty utrzymania i 
serwisowania. 

• Precyzyjne, zawsze powtarzalne wyniki naprężania i 
prostowania. Jest to warunkiem dla optymalnych wydajności 
cięcia i kosztów utrzymania. 

• Przy tym know-how i wysokim nakładzie na rozwój i postęp 
niniejsza maszyna wypełnia najwyższe wymagania w zakresie 
precyzji i komfortu obsługi. 

• W pełnym zakresie zastosowano najnowsze przepisy CE. 
Wyposażenie elektryczne odpowiada normie IEC-60204-1. 

Szkolenia obsługi według uzgodnienia 

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian 
technicznych służących postępowi 
technicznemu. 
 
Wykonania specjalne i dopasowanie do 
potrzeb Klienta jest możliwe na żądanie. 
 
                      Certyfikat ISO 9001 


