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1. Πριόνια ταινίας  MOST

Ελαφρού τύπου  πριόνια ταινίας:  
MOST UE-712C, MOST WE-210 SH

• Μηχανήματα σχεδιασμένα για λειτουργία χαμηλού και μεσαίου φορτίου
• Στιβαρή κατασκευή που εξασφαλίζει την ακριβή, ορθογωνική κοπή του υλικού.
• Περιστρεφόμενη μέγγενη (UE-712C), περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής (WE-210 SH), επιτρέπουν τη μονομιάς κοπή υπό γωνία.
• Οι μηχανές έχουν σύστημα ελέγχου καθόδου του βραχίονα κοπής με υδραυλικό φρένο
• Ο ώμος κοπής είναι τοποθετημένος σε μεταλλική βάση κατασκευασμένη από συγκολλημένα στοιχεία στην εκδοχή UE-712C με

τους τροχούς
• Το σύστημα ψύξης με το υγρό σε κλειστό κύκλωμα διασφαλίζει την κατάλληλη ψύξη της ταινίας κοπής και του κοπτόμενου

αντικειμένου
• Αυτόματος διακόπτης, αποσυνδέει τη μηχανή μετά τη διαδικασία κοπής
• Εγκαταστημένη μεταλλική βούρτσα βοηθά τον καθαρισμό από ρινίσματα στο χώρο μεταξύ των δοντιών της πριονοκορδέλας
• Οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με τη διμεταλλική ταινία κοπής MOST Mul5cat πλάτους  20 mm

Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο: 
MOST WE-260 SH,  MOST WE-275 DS,  MOST WE-310 DS,  MOST WE-350 DS

• Σταθερά μηχανήματα που προορίζονται για εργασίες παραγωγής μεσαίου φορτίου
• Στιβαρή κατασκευή που εξασφαλίζει την ακριβή, ορθογωνική κοπή του υλικού
• Οι μηχανές έχουν σύστημα ελέγχου καθόδου του βραχίονα κοπής με υδραυλικό φρένο
• Ο ώμος κοπής είναι τοποθετημένος σε μεταλλική βάση κατασκευασμένη από συγκολλήμενα στοιχεία
• Οι δύο ταχύτητες της ταινίας κοπής επιτρέπουν την κοπή απλού ή κεκραμένου χάλυβα 
• Η περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής επιτρέπει την υψηλή ακρίβεια κοπής υπό γωνία μονομιάς (έκδοση SH) ή σε δύο φάσεις (έκδοση

DS.)
• Ενσωματωμένο όργανο μέτρησης επιτρέπει τη μέτρηση της έντασης της ταινίας κοπής
• Το σύστημα ψύξης με το υγρό σε κλειστό κύκλωμα διασφαλίζει την κατάλληλη ψύξη της ταινίας κοπής και του κοπτόμενου

αντικειμένου
• Αυτόματος διακόπτης, αποσυνδέει τη μηχανή μετά την διαδικασία κοπής
• Εγκαταστημένη μεταλλική βούρτσα βοηθά τον καθαρισμό από ρινίσματα στον χώρο μεταξύ των δοντιών της πριονοκορδέλας
• Οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με την επαγγελματική διμεταλλική ταινία κοπής MOST Mul5cat πλάτους  27mm

Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια: 
MOST UE-331 DSA,  MOST UE-460 DSA,  MOST WH-460 DSA,  MOST UE-530 DSA

• Σταθερή μηχανή που προορίζεται για εργασίες παραγωγής μεγάλου φορτίου
• Στιβαρή κατασκευή που εξασφαλίζει την ακριβή, ορθογωνική  κοπή του υλικού
• Υδραυλική ανύψωση και κάθοδος του βραχίονα του κόπτη, ελεγχόμενη από τον πίνακα ελέγχου
• Υδραυλική μέγγενη γρήγορης στερέωσης με απόσταση μέχρι 660 mm με ρυθμιζόμενη ισχύ σύσφιξης
• Πρόσθετος υδραυλικός σφιγκτήρας για κοπή δέσμης που επιτρέπει την κοπή δέσμης υλικών
• Συνεχής αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας της ταινίας κοπής (από 26 μέχρι 80μέτρα/λεπτό) βοηθά στην σωστή επιλογή των

παραμέτρων κοπής
• Υψηλή ακρίβεια κοπής υπό γωνία 0° - 45° - 60° στην αριστερή και δεξιά πλευρά
• Ενσωματωμένο όργανο μέτρησης επιτρέπει την μέτρηση της έντασης της ταινίας κοπής
• Χαλύβδινη βάση από συγκολλημένες πλάκες, με δοχείο για το ψυκτικό υγρό 
• Εγκαταστημένη μεταλλική βούρτσα βοηθά τον καθαρισμό από ρινίσματα στον χώρο μεταξύ των δοντιών της πριονοκορδέλας
• Οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με την επαγγελματική διμεταλλική ταινία κοπής MOST Mul5cat πλάτους  34 ή 41 mm

1. ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ MOST
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1. Πριόνια ταινίας  MOST

www.most.com.pl

1.1.  Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας

MOST UE-712 C – Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος ταινίας κοπής 2360 x 20 x 0,9  mm

Ταχύτητα ταινίας κοπής 22 / 33 / 45 / 65 m/λεπτό

Μηχανή 1~ / 3~; 0,75 kW

Καθαρό βάρος 130  kg

Κωδικός 94 55 007120

Εύρος κοπής [mm]

0° 178 178 178x280

45° 110 110 180x110

MOST WE-210 SH – Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας  

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος ταινίας κοπής 2110 x 20 x 0,9  mm

Ταχύτητα ταινίας κοπής 40 / 80 m/λεπτό

Μηχανή 3~; 0,75 kW

Καθαρό βάρος 156  kg

Κωδικός 94 55 002100

Εύρος κοπής [mm]

0° 170 170 210x95

45° 120 110 -

60° 70 60 -
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1. Πριόνια ταινίας  MOST

1.2.  Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο

MOST WE-260 SH – Ημιαυτόματο πριόνι με υδραυλικό φρένο

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος ταινίας κοπής 2460 x 27 x 0,9  mm

Ταχύτητα ταινίας κοπής 36 / 72 m/λεπτό

Μηχανή 3~; 1,10 kW

Καθαρό βάρος 216 kg

Κωδικός 94 55 002600

Εύρος κοπής [mm]

0° 227 220 260x110

45° 150 145 200x125

60° 90 85 -

MOST WE-275 DS – Ημιαυτόματο πριόνι με υδραυλικό φρένο

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος ταινίας κοπής 2460 x 27 x 0,9  mm

Ταχύτητα ταινίας κοπής 36 / 72 m/λεπτό

Μηχανή 3~; 1,10 kW

Καθαρό βάρος 315  kg

Κωδικός 94 55 002750

Εύρος κοπής [mm]

0° 227 220 260x110

45° 150 145 200x125

60° 90 85 -

45° (L) 110 110 160x110
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1. Πριόνια ταινίας  MOST

www.most.com.pl

MOST WE-310 DS – Ημιαυτόματο πριόνι με υδραυλικό φρένο

MOST WE-350 DS – Ημιαυτόματο πριόνι με υδραυλικό φρένο 

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος ταινίας κοπής 2725 x 27 x 0,9  mm

Ταχύτητα ταινίας κοπής 36 / 72 m/λεπτό

Μηχανή 3~; 1,10 kW

Καθαρό βάρος 310 kg

Κωδικός 94 55 003100

Εύρος κοπής [mm]

0° 250 240 310x210

45° 200 180 200x140

60° 120 120 120x95

45° (L) 150 150 170x90

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος ταινίας κοπής 3160 x 27 x 0,9  mm

Ταχύτητα ταινίας κοπής 34 / 68 m/λεπτό

Μηχανή 3~; 1,50 1,50 kW

Καθαρό βάρος 360  kg

Κωδικός 94 55 003500

Εύρος κοπής [mm]

0° 270 260 350x220

45° 240 220 240x160

60° 160 150 -

45° (L) 210 180 -
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1. Πριόνια ταινίας  MOST

1.3.  Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια για βαριές κατασκευές

MOST UE-331 DSA – Ημιαυτόματο, υδραυλικό πριόνι για βαριές κατασκευές 

MOST UE-460 DSA – Ημιαυτόματο, υδραυλικό πριόνι για βαριές κατασκευές

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος ταινίας κοπής 4180 x 34 x 1,1  mm

Ταχύτητα ταινίας κοπής 26-80 m/λεπτό

Μηχανή 3~; 2,20 kW

Καθαρό βάρος 850  kg

Κωδικός 94 55 003310

Εύρος κοπής [mm]

0° 331 320 510x260

45° 315 315 -

60° 215 195 -

45° (L) 315 315 -

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος ταινίας κοπής 5330 x 41 x 1,3 mm

Ταχύτητα ταινίας κοπής 26-80 m/λεπτό

Μηχανή 3~; 3,70 kW

Καθαρό βάρος 1320 kg

Κωδικός 94 55 004600

Εύρος κοπής [mm]

0° 460 460 600x440

45° 460 460 -

60° 330 330 -

45° (L) 460 460 -
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1. Πριόνια ταινίας  MOST

www.most.com.pl

MOST WH-460 DSA – Ημιαυτόματο, υδραυλικό πριόνι για βαριές κατασκευές

MOST UE-530 DSA – Ημιαυτόματο, υδραυλικό πριόνι για βαριές κατασκευές

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος ταινίας κοπής 6090 x 41 x 1,3  mm

Ταχύτητα ταινίας κοπής 20 - 105  m/λεπτό

Μηχανή 3~; 3,7  kW

Καθαρό βάρος 2670 kg

Κωδικός 94 55 014600

Εύρος κοπής [mm]

0° 460 460 460x820

45° 460 460 460x500

60° 330 310 -

45° (L) 460 - 460x500

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος ταινίας κοπής 6060 x 41 x 1,3  mm

Ταχύτητα ταινίας κοπής 20 - 85 m/λεπτό

Μηχανή 3~; 5,0  kW

Καθαρό βάρος 1350 kg

Κωδικός 94 55 005300

Εύρος κοπής [mm]

0° 530 530 700x335

45° 490 435 500x300

60° 335 320 305x400

45° (L) 480 435 480x300

60° (L) 335 320 305x400
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2. Εξοπλισμός για πριόνια

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙΑ

2.1. Υψηλής απόδοσης διμεταλλική πριονοκορδέλα 

MOST Multicut 

Γενικής χρήσης, ιδανική για κοπή ανθρακούχου χάλυβα,  ανοξείδωτου χάλυβα,
κραματωμένου χάλυβα, εργαλειοχάλυβα, κ.λ.π.

• Κορυφές δοντιών από χάλυβα υψηλής ταχύτητας κοπής M42, εξασφαλίζουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής του πριονιού

• Ειδικά σχεδιασμένη γεωμετρία των δοντιών τα προφυλάσσει από κοπή των άκρων
τους 

• Το σχήμα του χώρου μεταξύ των δοντιών εξασφαλίζει τέλεια ακρίβεια κοπής 
• Αποστάσεις ακριβείας που διασφαλίζουν την ομαλή επιφάνεια κοπής
• Προσεκτικά επιλεγμένο, από χάλυβα υψηλών προδιαγραφών, το σώμα

δίνει στο πριόνι υψηλή διάρκεια  καλής λειτουργίας

Διαθέσιμα μεγέθη και κλίμακες

Πλάτος x πάχος
[mm]

Κλίμακα (αριθμός δοντιών ανά ίντσα)
2/3 3/4 4/6 5/8 6/8 6/10 8/12 10/14

13 x 0,6 • • •

19 x 0,9 • • • • • •

27 x 0,9 • • • • • • • •

34 x 1,1 • • • • • • •

41 x 1,3 • • • •

54 x 1,3 • • •

54 x 1,6 • • •

MOST Сoolmax

2.2. Υγρό ψύξης

• Το ΜOST COOLMAX είναι υψηλής ποιότητας, πολλαπλών λειτουργιών,
ημισυνθετικό, υλικό συμπυκνωμένων γαλακτωμάτων, σχεδιασμένο για ένα ευρύ
φάσμα επεξεργασιών των μετάλλων.  Έχει δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλου
εύρους υλικών, όπως σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα. Έχει δυνατότητα
χρήσης για βαριές επεξεργασίες. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλές ιδιότητες
αντιδιάβρωσης, υψηλή αντοχή σε βακτηρίδια, και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του
ψυκτικού με τεχνολογία ελεύθερη από θειάφι και νιτρώδες νάτριο. 
Τα γαλακτώματα δεν προκαλούν ερεθισμό του δέρματος και αλλεργίες. Το MOST
Coolmax μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κοπή, στην τόρνευση, στο φρεζάρισμα,
στη διάτρηση, στη σπειρωμάτωση και στη λείανση των υλικών. 
Το γαλάκτωμα παρασκευάζεται με ευκολία. Δεν είναι απαραίτητες ειδικές
συσκευές για την προετοιμασία του γαλακτώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να θυμάστε να προσθέσετε το συμπυκνωμένο υλικό στο νερό
και οχι ανάποδα.   

Συσκευασίες και κωδικοί:
Βαρέλι 205l 94 53 999205
Κάνιστρο 20 l 94 53 999020
Κάνιστρο 5 l 94 53 999005
Κάνιστρο 1 l 94 53 999001

Παράδοση σε άλλες συσκευασίες εφικτή
κατόπιν παραγγελίας.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Λειάνση 3-4%

Τόρνευση  χονδρή 3-5%

Τόρνευση  λεία 5-8%

Κοπή  με πριόνια ταινίας 5-8%

Διάτρηση διαμπερής 5-8%

Σπειρωμάτωση 6-10%




