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NOWA PIŁA ALTENDORF.

TEN, KTO WYNALAZŁ PIŁĘ 
FORMATOWĄ, MA PRAWO JĄ NA 
NOWO ZDEFINIOWAĆ.

Zasługą Wilhelma Altendorfa było wynalezienie w 1906 roku tarczowej piły formatowej. Umożliwiła ona stolarzom proste 

obcinanie krawędzi drewnianych bali, co stanowi niezbędny warunek wykonania cięcia pod kątem 90°. Z biegiem czasu 

ten przełomowy wynalazek znalazł uznanie zakładów obróbki drewna na całym świecie. Dotychczas globalnie sprzedano 

ponad 200 000 maszyn Altendorf. Nazwa Altendorf stała się synonimem maszyny typu „piła formatowa”. Nowa generacja 

piły Altendorf F 45 to nowe wzornictwo, najnowsza technika, nowy komfort oraz niedościgniona precyzja.
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Nowa piła F 45 to arcydzieło w dziedzinie techniki i wzornictwa. Parametry zaprojektowanej od nowa podstawy maszyny 

w zakresie wytrzymałości na skręcanie i niskich drgań są lepsze od wszystkich osiąganych dotychczas wyników. Gładki 

front oraz miejsce na stopy na podłożu pozwalają operatorowi na bliższe podejście do maszyny i obrabianego przedmiotu. 

Dostosowany konstrukcyjnie, znany ze swojej bardzo lekkiej pracy podwójny wózek rolkowy pozostaje wyznacznikiem 

w  zakresie precyzyjnego cięcia i  bezobsługowej eksploatacji. Nowe, przejrzyste wzornictwo przemysłowe podkreśla 

 wyjątkowość marki Altendorf: Połączenie charakterystycznego wzornictwa z ponadczasową estetyką zostało uhonorowane 

 nagrodą iF design award 2016. Nowa generacja maszyn Altendorf jest jedyna w swoim rodzaju: oferta obejmuje tylko jeden 

model – F 45. Jednak może on zostać wyposażony w jeden z trzech zaprojektowanych od podstaw układów sterowania. 

We wszystkich układach sterowania można przesuwać nawet cztery osie z poziomu centralnego panelu obsługi znajdują-

cego się na wysokości wzroku. Jedyna decyzja, jaką trzeba podjąć, kryje się w pytaniu: który układ sterowania wybrać?

NOWA PIŁA ALTENDORF.

TYLKO JEDEN MODEL – F 45.
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F 45 ProDrive F 45 EvoDrive F 45 ElmoDrive

NOWA F 45.

WYBIERZ UKŁAD STEROWANIA

LUB LUB

WYBIERZ WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

}  Regulacja wysokości i nachylenia w zakresie 0 – 46° za pomocą silników elektrycznych 
dla głównej tarczy tnącej z automatyczną korektą wysokości cięcia przy nachyleniu piły

}  Panel sterowania na wysokości wzroku, ruchomy

}  Podwójny wózek rolkowy, długość wózka 3 000 mm

}  Ogranicznik wzdłużny, ręczne przestawianie, ustawianie wg skali,  
z dokładną regulacją ręczną, szerokość cięcia 1 000 mm

}  Ogranicznik kątowy o stałej pozycji 90°,  
ręczne ustawienie wg skali do 3 200 mm

}  Wysunięcie tarczy maks. 154 mm, maks. średnica tarczy 450 mm

}  Moc napędu 5,5 kW (7,5 KM) z trzema zakresami obrotów (3/4/5 000 obr./min)

}  System mocowania narzędzi AKE dla głównej tarczy tnącej

}  Wysokość robocza 91 cm

MASZYNA W WERSJI STANDARDOWEJ ZE STEROWANIEM
M18150 F 45 ProDrive

M18151 F 45 EvoDrive

M18152 F 45 ElmoDrive

WYSOKOŚĆ ROBOCZA
M44250 88 cm

M44260 85 cm 

Podczas gdy w ostatnich latach producenci pił formatowych 
ciągle zwiększali wysokość roboczą, Altendorf na całym świecie 
otrzymywał zapytania o niższe maszyny. Ponieważ ergonomia 
jest sprawą indywidualną, zareagowaliśmy na zgłaszane potrzeby 
i oferujemy F 45 na rynku światowym w trzech wysokościach 
roboczych: 85, 88 i 91 cm.

DOSKONAŁE WZORNICTWO I TECHNIKA.

91 
88 
85

MOŻLIWOŚĆ WYBORU 
WYSOKOŚCI ROBOCZEJ
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Zdjęcie ukazuje F 45 z wyposażeniem dodatkowym obejmującym ogranicznik kątowy CNC UNO 90, ogranicznik wzdłużny CNC oraz Toolbox.
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Wychylany panel sterowania wyznacza nowe standardy w zakresie przyjaznej obsługi, 

przejrzystości, bezpieczeństwa i komfortu. Już w tej wersji możliwe jest sterowanie 

wszystkimi czterema osiami. Wszystkie wartości i funkcje są czytelnie przedstawione na 

ekranie o przekątnej 90 mm. Zielone przyciski służą do uruchamiania funkcji wysokości 

i nachylenia tarczy tnącej, także obustronnego (+/− 46°), opcji ogranicznika wzdłużne-

go i kątowego CNC – w zależności od wyposażenia, podcinaka, VARIO (płynna regulacja 

obrotów w zakresie 2 000 – 6 000 obr./min) oraz dodatkowej funkcji wycinania rowków. 

Białe przyciski służą do wpisywania wartości. Oczywiście panel umożliwia sterowanie 

tylko funkcjami oferowanymi przez dane urządzenie. Wybierając swoją piłę Altendorf, 

należy zatem precyzyjnie dobrać niezbędne opcje wyposażenia!

F 45 ProDrive – STEROWANIE NAWET CZTEREMA OSIAMI I WIELE WIĘCEJ! 08



Maszyna z wyposażeniem podsta-
wowym, pochylana tarcza tnąca,  
ręczna korekta wymiarów

Ustawianie podcinaka w 3 osiach*

Rowki/cięcia ukryte * wyposażenie opcjonalne

F 45 ProDrive

}  Regulacja wysokości i nachylenia głównej tarczy tnącej, także obustronna (+/− 46°)*, za pomocą silników 
elektrycznych, dla głównej tarczy tnącej z automatyczną korektą wysokości i cyfrowymi wskazaniami

}  Regulacja ogranicznika wzdłużnego  za pomocą silników elektrycznych*

}  Regulacja ogranicznika kątowego CNC UNO 90  za pomocą silników elektrycznych*

}  Automatyczna korekta wymiaru na ograniczniku wzdłużnym i kątowym przy nachyleniu piły

}  Cyfrowe wskazanie obrotów lub płynna regulacja obrotów (VARIO)*

}  Przestawianie agregatu podcinaka za pomocą silników elektrycznych, dwie lub trzy osie*

}  Płynne dokładne sterowanie osiami za pomocą przycisków +/− 

}  Sterowanie zaciskiem próżniowym w podwójnym wózku rolkowym*

}  Łatwa kalibracja osi

}  Diagnoza maszyny

}  Licznik roboczogodzin

}  Port USB

}  Wyświetlanie ostatnio wpisanych wymiarów (funkcja Back)

}  Możliwość zapisania w pamięci 99 programów cięcia

}  Rowki: z automatycznym stopniowym pozycjonowaniem ogranicznika wzdłużnego aż do zakończenia rowka 

MASZYNA W WERSJI STANDARDOWEJ ZE STEROWANIEM
M18150 F 45 ProDrive
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Nowa piła F 45 EvoDrive posiada 7-calowy ekran dotykowy z osobną klawiaturą do 

wpisywania numerycznych danych wymiarów. Daje to możliwość sterowania nawet 

czterema osiami; możliwe jest także nachylenie tarczy w obie strony. Ta wersja różni się 

od F 45 ProDrive jeszcze większym zakresem techniki zastosowań. I tak po wpisaniu 

grubości materiału F 45 EvoDrive automatycznie definiuje wymiar szczytowy i wymiar 

doczołowy. Do dyspozycji są także funkcje dodatkowe, takie jak rowki, wymiar łańcucha 

czy cięcie pod kątem, które w znacznym stopniu ułatwiają pracę. Ponadto maszyna 

oferuje funkcję cięcia przesuwającego oraz zarządzania narzędziami. F 45 EvoDrive 

umożliwia wprowadzenie za pomocą klawiatury 999 programów, które można bardzo 

szybko otworzyć. Zielone przyciski nawigacyjne służą do przejrzystego poruszania się po 

funkcjach, przechodzenia do menu głównego oraz powrotu do poprzedniej strony. Prak-

tycznym rozwiązaniem jest także dostosowywanie się jasności tła wyświetlacza do ja-

sności otoczenia. Dzięki temu operator cały czas panuje nad wszystkim. Ułatwienie 

pracy to stała funkcja tego urządzenia!

F 45 EvoDrive – UŁATWIENIE PRACY W KOMPLECIE. 10



Cięcie przesuwające

Rowki

Cięcie pod kątem

F 45 EvoDrive

}  F 45 EvoDrive ma wszystkie funkcje sterowania F 45 ProDrive (strona 8+9)  
i kilka dodatkowych

}  Automatyczna konwersja z wymiaru szczytowego na wymiar doczołowy na ograniczniku wzdłużnym  
i ograniczniku kątowym z uwzględnieniem grubości materiału i kąta obrotu

}  Funkcja cięcia przesuwającego z automatycznym określaniem brakujących kątów lub wymiarów

}  Rozbudowane zarządzanie narzędziami 
· zapamiętywanie pozycji podcinaka (podcinak 3-osiowy)*  
· zapamiętywanie grubości głównej tarczy i szerokości cięcia głównego narzędzia 
· zapamiętywanie obrotów głównego narzędzia 
· możliwość zapisania maks. 100 narzędzi

}  Funkcje dodatkowe 
·  rowki: z automatycznym stopniowym ustawianiem ogranicznika wzdłużnego aż do zakończenia rowka

 ·  funkcja wymiaru łańcucha: sekwencje cięcia z identyczną odległością przy ograniczniku wzdłużnym,  
obliczoną po obu stronach tarczy tnącej

 ·  cięcie pod kątem: poprzez odcięcie nadwymiarowe po wprowadzeniu kąta nachylenia krawędzi osiąga się 
pożądany, gotowy wymiar

 · możliwość zapisania w pamięci 999 programów cięcia

MASZYNA W WERSJI STANDARDOWEJ ZE STEROWANIEM
M18151 F 45 EvoDrive

* wyposażenie opcjonalne
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W F 45 ElmoDrive tkwi najnowocześniejsza i najbogatsza technika sterowania pił forma-

towych. Umieszczony na wysokości wzroku panel sterowania łączy w sobie komfort 

obsługi i przejrzystość z praktyczną i ergonomiczną obsługą. Na 12-calowym ekranie 

dotykowym łatwo otwiera się wyświetlane w przejrzysty sposób funkcje takie jak kalku-

lator, kształty geometryczne, cięcie przesuwające oraz zarządzanie narzędziami. Oczy-

wiście w wersji F 45 ElmoDrive można za pomocą silników elektrycznych regulować 

wszystkie osie i nachylać piłę w obie strony. W dolnej części ekranu można umieścić 

regularnie używane funkcje (funkcja pulpitu), co czyni pracę jeszcze bardziej efektywną. 

F 45 ElmoDrive jest jedynym sterowaniem, w którym możliwe jest zastosowanie opty-

malizacji cięcia. Podsumowując – F 45 ElmoDrive to szczyt doskonałości w technice 

sterowania. Codziennie.

F 45 ElmoDrive – SZCZYT DOSKONAŁOŚCI W TECHNICE STEROWANIA. 12



Cięcie pod kątem

Menu obrotów

F 45 ElmoDrive

}   F 45 ElmoDrive ma wszystkie funkcje sterowania F 45 ProDrive oraz F 45 EvoDrive  
(strona 8 – 11) i kilka dodatkowych 

}  Funkcja kalkulatora z przeniesieniem wyniku na osie

}  Kształty geometryczne z automatycznym określaniem brakujących kątów lub wymiarów 

}  Błędne ukosy z automatycznym określaniem brakujących kątów lub wymiarów

}  Interfejs do podłączenia do komputera PC, np. dla programów do optymalizacji cięcia*

}  Możliwość zapisania w pamięci 9 999 programów cięcia

MASZYNA W WERSJI STANDARDOWEJ ZE STEROWANIEM
M18152 F 45 ElmoDrive

Zarządzanie narzędziami 

* wyposażenie opcjonalne

1213



F 45 ProDrive F 45 EvoDrive F 45 ElmoDrive

PORÓWNANIE UKŁADÓW STEROWANIA F 45. 14



ZESTAWIENIE FUNKCJI STEROWANIA* F 45 ProDrive F 45 EvoDrive F 45 ElmoDrive
Regulacja wysokości głównej tarczy tnącej

Regulacja nachylenia głównej tarczy tnącej, jedno- i obustronna +/–46°

Ogranicznik wzdłużny CNC

Ogranicznik kątowy CNC UNO 90

Ogranicznik kątowy CNC UNO Flex/DUO 90/DUO Flex

Stół próżniowy

TIP-SERVO-DRIVE

Liczba programów 99 999 9 999

Funkcja wymiaru szczytowego/doczołowego przy ograniczniku wzdłużnym

Funkcja wymiaru szczytowego/doczołowego przy ograniczniku kątowym

Wyświetlanie/obliczanie wymiarów do regulacji ręcznych

Zarządzanie narzędziami 100 100

Zapamiętywanie wymiarów w funkcjach cięcia

Zapamiętywanie pozycji podcinaka 3-osiowego

Cięcie przesuwające

Zmiana widoku ekranu

Rowek łańcuchowy

Rowek

Wymiar łańcucha na ograniczniku wzdłużnym

Cięcie pod kątem z odcięciem nadwymiarowym

Błędny ukos

Kształty geometryczne

Rejestracja czasu zlecenia

Port USB do programów i danych

Wyświetlanie przebiegu osi

Podłączenie optymalizacji cięcia

Podłączenie portów do importu plików Excel

Rip Fence Security

Zdalna konserwacja

 Wyposażenie seryjne

 Opcja

 Niedostępne

* pod warunkiem występowania odpowiedniego sprzętu
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NAPĘDY: SIŁA POCIĄGOWA Z REZERWĄ MOCY.

Inne wartości napięcia na zamówienie.

Napędy do jednostronnego nachylania z ręczną regulacją obrotów: Silniki są wytwarzane 
wg specjalnych wytycznych firmy Altendorf i są optymalnie przygotowane do stosowania 
w piłach formatowych. Charakteryzują się one momentem obrotowym wyższym o 20 % od 
zwykłych silników elektrycznych przy takim samym poborze mocy. Agregaty z trzema stop-
niami obrotów mają ręczną regulację w zakresie 3/4/5 000 obr./min.

  
M51100 5,5 kW (7,5 KM) z trzema stopniami obrotów  Wyposażenie podstawowe
M51101 7,5 kW (10 KM) z trzema stopniami obrotów 
M51102 11 kW (15 KM) z trzema stopniami obrotów  

Zwiększona wysokość cięcia przy jednostronnym nachyleniu: Ta opcja jest 
dostępna dla jednostronnego nachylenia z dużą osłoną wyciągową do tarczy 
tnącej o maks. średnicy 550 mm i maks. wysunięciu 204 mm. W połącze-
niu z podcinakiem maksymalna średnica tarczy wynosi 500 mm, a wysu-
nięcie – 179 mm. 
Tylko w połączeniu z napędem o mocy co najmniej 5,5 kW (7,5 KM).

M64080  

Napęd VARIO do jednostronnego nachylania: Ten napęd re-
guluje płynnie obroty w zakresie od 2 000 do 6 000 obr./min. 
Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu obrotów do materiału 
rośnie jakość cięcia oraz wydłuża się okres eksploatacji 
tarcz – co z kolei przekłada się na obniżenie kosztów.

M51103 5,5 kW (7,5 KM)  
M51104 7,5 kW (10 KM)  

16



204 mm

150 mm

Piła z nachyleniem w obie strony +/− 46°: Maszyna F 45 z piłą nachylaną w obie strony 
daje jeszcze więcej możliwości cięcia i to bez przezbrajania osłony wyciągowej: w F 45  osłona 
także wykonuje przesunięcie boczne, a obrót o 90° uzyskuje się już po 12 sekundach! Jednym 
z  istotnych zastosowań obustronnego nachylenia jest wycinanie wewnętrznych ukosów 
w profilach, które wykonuje się wygodnie i szybko przy ograniczniku kątowym. Tak samo 
łatwo wykonuje się proste cięcia krawędzi pod kątem oraz cięcia przesuwające. Płynna regu-
lacja obrotów VARIO (2 000 – 5 000 obr./min) zapewnia ponadto szybką i komfortową pracę, 
a silnik synchroniczny o niezwykle kompaktowej konstrukcji umożliwia połączenie wału piły 
z silnikiem, dzięki czemu zbędna staje się awaryjna zmiana kierunku pracy paska napędo-
wego. Mechanizm regulacji nachylenia umieszczony w środku ciężkości piły sprawdził się już 
w 10 000 maszyn F 45 z jednostronnym nachyleniem: żadnego skręcania! Bezobsługowe 
segmenty mechanizmu nachylania są wykonane w konstrukcji na wpust i sprężynę i są 
wyposażone w automatyczne smarowanie.

M18500 z silnikiem 5 kW (6,8 KM) 
M51059 dopłata do 6,5 kW (8,8 KM) 

Zwiększona wysokość cięcia przy 
obustronnym nachyleniu: Maksymalne 
wysunięcie tarczy tnącej wynoszące 
204 mm uzyskuje się przy tarczy o średni-
cy 550 mm, także z podcinakiem. Zaleca-
my wybór mocniejszego silnika o  mocy 
6,5 kW (8,8 KM). 

M64079 

WYCHYLENIE OBUSTRONNE: PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE.

Inne wartości napięcia na zamówienie.
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Podcinak 2-osiowy: Z regulacją wysokości i regulacją boczną za pomocą silników elektrycznych, możliwość zaprogramowania 
wysokości tarczy podcinaka z szybkim opuszczaniem i podnoszeniem, silnik napędowy 0,75 kW (1 KM), 8 200 obr./min 
przy jednostronnym nachyleniu, 6 000 obr./min przy obustronnym nachyleniu. Możliwość zabudowy tylko na maszynach 
przygotowanych do montażu podcinaka.

M24030 jednostronne nachylenie, Ø = 120 mm  
M24034 obustronne nachylenie, Ø = 180 mm 
M24038 przygotowanie do późniejszego montażu podcinaka 

Pozycja parkowania: Cały zespół podcinaka jest znacznie lepiej chroniony, ponieważ z no-
wym agregatem podcinak można wysunąć z jego własnego obszaru pracy. Dzięki temu przy 
cięciu litego drewna, tworzywa sztucznego czy nawet aluminium podcinak pozostaje bez-
piecznie „zaparkowany” do czasu, aż będzie ponownie potrzebny. 
Ponieważ podcinak jest zawsze gotowy do pracy, ale nigdy nie przeszkadza, możliwe jest 
stosowanie piły głównej o średnicy do 550 mm bez konieczności planowania dodatkowego 
czasu na uzbrojenie podcinaka. Ta opcja jest dostępna dla maszyn z piłą nachylaną w jedną 
stronę.

 

Podcinak 3-osiowy (RAPIDO Plus): Z regulacją wysokości za pomocą silników elektrycznych, regulacją boczną i regulacją 
szerokości cięcia, możliwość zaprogramowania wysokości tarczy podcinaka z szybkim opuszczaniem i podnoszeniem, wy-
świetlanie szerokości tarczy tnącej, silnik napędowy 0,75 kW (1 KM) przy 8 200 obr./min przy jednostronnym nachyleniu, 
6 000 obr./min przy obustronnym nachyleniu. Możliwość zabudowy tylko na maszynach przygotowanych do montażu podcinaka.

M24021 jednostronne nachylenie, z pozycją parkowania i oświetleniem LED, Ø = 120 mm  
M24036 obustronne nachylenie, Ø = 180 mm  
M24038   przygotowanie do późniejszego montażu podcinaka (Niedostępne w połączeniu z jednostronnym nachyleniem.)

PODCINAKI: CZYSTE I BEZPIECZNE CIĘCIE. 18



System podcinaka RAPIDO: Podcinak zapewnia gładkie spody przy cięciu płyt powlekanych. System RAPIDO 
umożliwia komfortową regulację szerokości cięcia i skraca czas trwania tej operacji do maksymalnie trzech 
minut. W porównaniu ze zwyczajnymi systemami podcinaka tutaj zyskuje się nawet 30 minut podczas regu-
lacji, ponieważ odpada mozolne montowanie dwuczęściowych tarcz podcinaka z tarczami dystansowymi.  
Szerokość cięcia tarczy podcinaka można bez demontażu płynnie i precyzyjnie regulować odpowiednio do 
szerokości cięcia głównej tarczy tnącej. Zakres nastaw: 3,2 – 3,8 mm.

M24031 jednostronne nachylenie, Ø = 120 mm  
M24035 obustronne nachylenie, Ø = 180 mm 

Oświetlenie LED: Zastosowanie wysoce efektywnej energe-
tycznie techniki LED pozwala dokładnie oświetlić całą 
niebezpieczną strefę podcinaka.

M24037 
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DOCENIANY ZA LEKKOŚĆ PRACY, PRECYZJĘ I BEZPIECZEŃSTWO.

Wzmocnione przedłużenie/poszerzenie płyty stołu: Ta opcja zapewnia dokładnie to, czego można się spo-
dziewać po solidnym wyglądzie. W ciężkiej wersji powiększonej płyty stołu przeznaczonej do dużych obciążeń 
rama stalowa wzmacnia dodatkowo sztywność sprawdzonej powierzchni CDF. Dzięki temu wytrzymuje ona 
bez problemu także bardzo duże obciążenia. 

M41030 przedłużenie płyty stołu   840 mm
M41031 przedłużenie płyty stołu 1 200 mm
M41032 przedłużenie płyty stołu 1 600 mm
M41033 przedłużenie płyty stołu 2 000 mm

Podwójny wózek rolkowy: Podwójny wózek rolkowy Altendorf jest znany ze swej lekkości 
oraz precyzji pracy. Można go płynnie zamocować w każdym położeniu. Duże podwójne 
rolki utrzymują górny wózek względem dolnego wózka z absolutną dokładnością w odpowied-
nich prętach prowadzących. Ta jakość poruszania się nie zanika nawet po dziesięcioleciach 
pracy pod obciążeniem i przy zabrudzeniu. Konstrukcja wózka jest wykonana jako wyjątkowo 
odporny na skręcenia i odkształcenia system wielokomorowy.

M34201 długość wózka 2 250 mm 
M34203 długość wózka 3 000 mm Wyposażenie podstawowe
M34204 długość wózka 3 200 mm 
M34205 długość wózka 3 400 mm 
M34206 długość wózka 3 800 mm, z podporą 
M34207 długość wózka 4 300 mm, z podporą 
M34208 długość wózka 5 000 mm, z podporą

M37003  włącznik/wyłącznik przy podwójnym wózku rolkowym  
(niedostępny w połączeniu z TIP-SERVO-DRIVE)

 
M41010 przedłużenie płyty stołu   840 mm Wyposażenie podstawowe
M41011 przedłużenie płyty stołu 1 200 mm 

M41035 poszerzenie płyty stołu 1 000 mm
M41036 poszerzenie płyty stołu 1 300 mm
M41037 poszerzenie płyty stołu 1 600 mm
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TIP-SERVO-DRIVE: Serwonapęd podwójnego wózka rolkowego za pomocą silnika elektrycznego odciąża 
korpus, a w szczególności plecy operatora maszyny. Dzięki niemu można bowiem podczas cięcia przesuwać 
w obu kierunkach nawet najcięższe elementy bez konieczności używania siły. Elektroniczny uchwyt będący 
także czujnikiem reaguje na najmniejszy nacisk dłoni. Rezultat: podczas pracy operator chodzi wyprostowany 
i odprężony. Nie ma możliwości zastosowania TIP-SERVO-DRIVE w połączeniu z opcjami włącznik/wyłącznik 
oraz zacisk próżniowy w podwójnym wózku rolkowym.

M35209  

Zacisk próżniowy w podwójnym wózku rolkowym: Zacisk próżniowy to sprawdzony sposób 
mocowania zastosowany po raz pierwszy na świecie przez firmę Altendorf w piłach formato-
wych. Sercem systemu wbudowanego w podwójny wózek rolkowy jest wydajna pompa próż-
niowa, która wytwarza próżnię poprzez pary ssawek umieszczonych w wózku. Obszary za-
sysania rozmieszone wzdłuż wózka mogą być uruchamiane indywidualnie przez naciśnięcie 
przycisku. Ponadto można wyłączyć zewnętrzny rząd ssawek. Dzięki temu próżnia jest opty-
malnie dopasowywana do danego elementu. Minimalna szerokość obrabianego elementu 
w tym rozwiązaniu wynosi 100 mm. Elementy o pełnej powierzchni, takie jak drewno, two-
rzywo sztuczne i aluminium, są zamocowane na podwójnym wózku rolkowym i nie prze-
mieszczają się nawet przy złożonych cięciach, takich jak kąty, długie ukosy czy wymiary 
szczytowe. Do zwolnienia elementu wystarczy jedno naciśnięcie przycisku – bezpieczna, 
precyzyjna i komfortowa praca bez błędów wynikających z ręcznej obsługi. Sześć par ssawek, 
które można uruchamiać niezależnie od siebie, występuje we wszystkich długościach  
wózków. Dodatkowe pary ssawek są dostępne na zamówienie. Niedostępne w połączeniu 
z TIP-SERVO-DRIVE!

M64147 
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Ogranicznik kątowy o stałej pozycji 90°: Ogranicznik kątowy o stałej pozy-
cji 90° stanowi codzienną pomoc przy precyzyjnych cięciach elementów 
o różnej długości i różnym kształcie. Ogranicznik można w łatwy sposób 
przesuwać bez konieczności unoszenia. Zestaw zawiera dwa pojedyncze 
ograniczniki przechylne.

 
M44402 przycinanie na długość do 3 200 mm  Wyposażenie podstawowe

DIGIT L: Do ustawiania wymiaru wzdłużnego z dokładno-
ścią 1/10 mm. Na wyświetlaczu widoczne są wszystkie 
ustawione wymiary klap. Dzięki centralnej jednostce po-
miarowej i wyświetlającej cały system jest kalibrowany 
podczas jednego procesu. Zestaw zawiera dwa pojedyncze 
ograniczniki przechylne z dokładną regulacją, dwa akumu-
latory i ładowarkę.

  
M44403 przycinanie na długość do 3 200 mm  

Dodatkowe sanie poprzeczne z podwójną podporą z kółkami: Przy forma-
towaniu elementów o dużej powierzchni ważących do 250 kg zalecamy 
rozważyć zastosowanie tego wyposażenia. Zalecana szyna podłogowa: pła-
skownik, 10 x 60 mm (długość = 2x długość stołu + 900 mm). Szynę 
podłogową zapewnia użytkownik. 

M64056  

Wysuwane poszerzenie sań poprzecznych: Ta opcja ułatwia cięcie dłuż-
szych/szerszych elementów i zwiększa szerokość powierzchni przyłożenia 
ręcznego ogranicznika kątowego.

M64085  

OGRANICZNIKI KĄTOWE O STAŁEJ POZYCJI 90°: POMOC KAŻDEGO DNIA. 22



DIGIT L: Do ustawiania wymiaru wzdłuż-
nego z  dokładnością 1/10 mm. Na wy-
świetlaczu widoczne są wszystkie ustawio-
ne wymiary klap. Dzięki centralnej 
jednostce pomiarowej i  wyświetlającej 
cały system jest kalibrowany podczas jed-
nego procesu. Zestaw zawiera dwa poje-
dyncze ograniczniki przechylne z dokładną 
regulacją, dwa akumulatory i ładowarkę.

M44406  przycinanie na długość  
do 3 200 mm   

DIGIT LD: Do ustawiania wymiaru wzdłuż-
nego z  dokładnością 1/10 mm. Na wy-
świetlaczu widoczne są wszystkie usta-
wione wymiary klap. Dzięki centralnej 
jednostce pomiarowej i  wyświetlającej 
cały system jest kalibrowany podczas jed-
nego procesu. Ponadto wartości kątów są 
wyświetlane w formie cyfrowej. Możliwe 
jest ustawienie z dokładnością +/−1/100°. 
Wymiar wzdłużny jest obliczany automa-
tycznie odpowiednio do kąta ukosu. Ze-
staw zawiera dwa pojedyncze ograniczniki 
przechylne z dokładną regulacją, trzy aku-
mulatory i ładowarkę.

M44408  przycinanie na długość  
do 3 200 mm

Wysuwane poszerzenie sań poprzecznych: Ta opcja ułatwia cięcie dłuższych/szerszych ele-
mentów i poszerza ogranicznik kątowy do ukosów. Element wysuwa się na długość 650 mm. 

M64085  

OGRANICZNIKI KĄTOWE DO UKOSÓW: PO PROSTU PRECYZYJNE.

OGRANICZNIK KĄTOWY DO UKOSÓW: Ten opatentowany przez firmę Altendorf ogranicznik 
z wbudowaną kompensacją długości ułatwia precyzyjne wycinanie kątów i ukosów w jednej 
funkcji. W obu pozycjach kąt wychylenia można płynnie regulować o wartość 49° i jest on 
widoczny na skali. Solidne klapy ogranicznika bez luzów można łatwo przesuwać i ustawiać 
jako jedną klapę na całym obszarze do maks. 3 500 mm. Przy przycinaniu na długość od ok. 
1 700 mm oparty na kółkach, stabilny, wysuwany element teleskopowy przejmuje zewnętrz-
ną klapę ogranicznika. Przy cięciu ukosów ogranicznik można płynnie i dokładnie dostosować 
do wymiaru dzięki wbudowanej kompensacji długości – bez konieczności używania dodatko-
wych sprawdzianów regulacyjnych do kompensacji długości. Wystarczy przesunąć liniał ogra-
nicznika na żądany wymiar kąta wg skali i następnie ustawić odpowiednią długość przy 
klapie ogranicznika.

M44404 przycinanie na długość do 3 500 mm 
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Równoległoboczne sanie poprzeczne (PQS): Przekładanie 
to przeszłość! Umieszczony pośrodku liniał ogranicznika 
umożliwia przykładanie elementu z przodu i z tyłu. Dwie 
ruchome powierzchnie zapewniają przy tym pewne przyle-
ganie. Takie rozwiązanie jest nie tylko wyjątkowe, ale także 
bardzo wygodne i szybkie. Masywna blokada 90° gwaran-
tuje absolutną powtarzalność kąta prostego. Ogranicznik 
można wychylać w obie strony o 47°; kąt wychylenia jest 
pokazywany z dokładnością do 1/100° na wbudowanym 
wyświetlaczu cyfrowym. Dokładna regulacja zapewnia naj-
wyższą precyzję. Urządzenie ma także wbudowaną kom-
pensację długości, która przy wychyleniu ogranicznika dzia-
ła na podstawie skali. Zestaw zawiera dwa pojedyncze 
ograniczniki przechylne.

M44485 przycinanie na długość do 3 500 mm 

DIGIT LD: Do ustawiania wymiaru wzdłużnego z dokładnością 1/10 mm. 
Na wyświetlaczu widoczne są wszystkie ustawione wymiary klap. Dzięki 
centralnej jednostce pomiarowej i wyświetlającej cały system jest kalibro-
wany podczas jednego procesu. Ponadto wartości kątów są wyświetlane 
w formie cyfrowej. Możliwe jest ustawienie z dokładnością +/−1/100°. Wy-
miar wzdłużny jest obliczany automatycznie odpowiednio do kąta ukosu. 
Zestaw zawiera dwa pojedyncze ograniczniki przechylne z dokładną regula-
cją, trzy akumulatory i ładowarkę.

M44412 przycinanie na długość 3 200 mm (przekładany ogranicznik)

RÓWNOLEGŁOBOCZNE SANIE POPRZECZNE: ŁATWA OBSŁUGA.

Ogranicznik kątowy CNC UNO Flex: Przekładanie to przeszłość! Umieszczo-
ny pośrodku liniał ogranicznika umożliwia przykładanie elementu z przodu 
i z tyłu. Dwie ruchome powierzchnie zapewniają przy tym pewne przylega-
nie. Takie rozwiązanie jest nie tylko wyjątkowe, ale także bardzo wygodne 
i szybkie. W połączeniu z napędzanymi silnikami klapami ograniczników 
system ten łączy w szczególny sposób elastyczność i produktywność. Kom-
pensacja długości odbywa się automatycznie z uwzględnieniem kąta cięcia 
tarczy oraz jej grubości. Wąska konstrukcja z umieszczonym pośrodku linia-
łem ogranicznika umożliwia układanie materiału z przodu i z tyłu bez prze-
kładania liniału. Ruchome powierzchnie umożliwiają stworzenie indywidu-
alnie ukształtowanej powierzchni przyłożenia. System pracuje bez zużycia 
i odchyleń wymiarów. Klapy ogranicznika są przesuwane za pomocą silni-
ków sterowanych według podanych wymiarów na panelu obsługi maszyny. 
Dzięki systemowi bezwzględnego pomiaru kompensacji wzdłużnej i pomiaru 
kąta wszystkie wartości przy zmianie grubości tarczy tnącej, kąta cięcia i/
lub kąta powierzchni są uwzględniane przy korekcie wymiaru. Po naciśnięciu 
przycisku „Start” klapy ogranicznika są ustawiane na nowo. Niedostępne 
w połączeniu ze sterowaniem F 45 ProDrive.

M44484 przycinanie na długość do 3 500 mm
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Ogranicznik kątowy do ukosów CNC DUO Flex: Ogranicznik DUO Flex można ręcznie prze-
stawiać dowolnie o 47°, co umożliwia bezproblemowe i komfortowe wykonywanie cięć kątów 
i ukosów. Jest on wyposażony w automatyczną kompensację długości i dwie klapy ogranicz-
nika przesuwane za pomocą silników (przycinanie na długość do 3 500 mm). Zmiana między 
przednią a tylną pozycją na saniach poprzecznych odbywa się bez unoszenia ogranicznika. 
Klapy ogranicznika mogą być wykorzystywane z obu stron. Dzięki temu można wykonywać 
cięcia ukosów w wymiarze szczytowym i doczołowym oraz cięcia przesuwające w jednym 
kroku jako kompletne cięcia. Ogranicznik kątowy do ukosów CNC DUO Flex nie współpracu-
je ze sterowaniem F 45 ProDrive.

M44415 przycinanie na długość do 3 500 mm 

Ogranicznik kątowy CNC UNO 90: Stero-
wany numerycznie ogranicznik kątowy 
UNO 90 jest zablokowany w pozycji 90° 
i umożliwia racjonalne i precyzyjne cięcie 
prostokątnych kształtów. Klapa ogranicz-
nika przesuwa się w zakresie do 1 900 mm. 
Jeśli potrzebny jest dłuższy ogranicznik, 
można ręcznie zamontować znajdujące się 
w zestawie przedłużenie, aby uzyskać wy-
miar końcowy wynoszący 2 900 mm. 

M44413  przycinanie na długość  
do 2 900 mm

Ogranicznik kątowy CNC DUO 90: Ten 
ogranicznik ma dwie sterowane numerycz-
nie klapy ogranicznika umożliwiające do-
cinanie na długość do 3 500 mm. Ogra-
nicznik jest zablokowany w pozycji 90°. 
Elementy można przykładać z obu stron 
ogranicznika. Ogranicznik kątowy CNC 
DUO 90 nie współpracuje ze sterowaniem 
F 45 ProDrive.
   

M44414  przycinanie na długość  
do 3 500 mm 

Poszerzenie sań poprzecznych: Poszerzenie sań poprzecznych ułatwia cięcie szerszych 
i dłuższych elementów. Całkowite poszerzenie do 650 mm.

M64085 UNO 90 (wysuwane) 
M64087 DUO 90 (niewysuwane) 
M64088 DUO Flex (wysuwane) 
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Ogranicznik wzdłużny z ręczną regulacją dokładną: Przestawianie ogranicznika jest bardzo 
łatwe, a dzięki dokładnej regulacji można go ręcznie bardzo precyzyjnie ustawić. Lekkość 
pracy ogranicznika zapewnia system okrągłych prętów pokrytych warstwą twardego chromu. 
Do cięcia dużych płyt można przy użyciu uchwytu wsunąć ogranicznik pod powierzchnię 
stołu.

M44420 szerokość cięcia   800 mm 
M44421 szerokość cięcia 1 000 mm Wyposażenie podstawowe
M44422 szerokość cięcia 1 300 mm 
M44423 szerokość cięcia 1 600 mm 

Ogranicznik wzdłużny z DIGIT X: Cyfrowe wskazanie szerokości cięcia na ograniczniku 
wzdłużnym z ręczną regulacją dokładną. Ten elektroniczny system pomiarowy pozwala na 
dokładane i szybkie ustawienie ogranicznika wzdłużnego. Powtarzające się parametry cięcia 
są dokładnie powtarzalne i można je odczytać na wyświetlaczu DIGIT X. Przy nachylonej 
tarczy tnącej korekta wymiaru dla ogranicznika wzdłużnego jest przedstawiana w formie 
cyfrowej na wyświetlaczu układu sterowania maszyny. System pracuje bez zużycia i  jest 
odporny na działanie pyłu. Przy przekładaniu szyny ogranicznika do pozycji pionowej lub 
płaskiej korekta wymiaru jest wykonywana automatycznie. 

M44430 szerokość cięcia   800 mm 
M44431 szerokość cięcia 1 000 mm 
M44433 szerokość cięcia 1 300 mm 
M44434 szerokość cięcia 1 600 mm 
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Ogranicznik wzdłużny CNC: Sterowany numerycznie ogranicznik wzdłużny przesuwa się 
z prędkością 250 mm/s i pracuje z dokładnością +/− 1/10 mm. Umieszczony na pięciu ło-
żyskach, bardzo precyzyjny system kulistych wrzecion obiegowych jest prawie bezobsługowy 
i podobnie jak silnik jest zabezpieczony przez umieszczenie go w profilu aluminiowym. Ogra-
nicznik rozpoznaje automatycznie swoje położenie, szczególnie, gdy znajduje się w niebez-
piecznej strefie tarczy tnącej. Jest wyposażony w mechanizm awaryjnego wyłączania, dzięki 
czemu nie występuje ryzyko przygniecenia. Korekta wymiaru przy ułożonym płasko lub pio-
nowo profilu ogranicznika, a także przy nachylonej tarczy tnącej odbywa się automatycznie.

M44440 szerokość cięcia   800 mm 
M44443 szerokość cięcia 1 300 mm

M44441 szerokość cięcia 1 000 mm 
M44444 szerokość cięcia 1 600 mm

Altendorf Rip Fence Security: Nowy system bezpieczeństwa przeznaczony dla ogranicznika 
wzdłużnego napędzanego silnikiem rozpoznaje precyzyjnie, kiedy element został całkowicie 
przecięty. Ogranicznik zostaje wtedy niezwłocznie odsunięty, dzięki czemu można łatwo 
i bezpiecznie przesunąć element obok tarczy tnącej. Ślady przy krawędzi cięcia oraz efekty 
kick-back to już przeszłość. Inteligentny system czujników rozpoznaje elementy o szerokości  
od 115 mm.

M44092  
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Przednia rolka podporowa: Przednia rolka 
podporowa o szerokości 300 mm jest po-
mocna przy cięciu długich elementów przy 
ograniczniku wzdłużnym. Jednym ruchem 
ręki można ją obrócić o 90° i umieścić pod 
podwójnym wózkiem rolkowym (minimal-
na długość 3 000 mm).

M44450 

Uchwyt na dokumenty: Praktycznym roz-
wiązaniem jest uchwyt na dokumenty 
umieszczony bezpośrednio przy panelu 
sterowania. Znajduje się on na wysokości 
wzroku. Listy materiałowe są mocowane 
zaciskiem, dzięki czemu operator ma reali-
zowane zlecenia zawsze w zasięgu wzro-
ku. Dzięki wbudowanej półeczce przyrząd 
do pisania jest zawsze pod ręką.

M62003 

JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI UŁATWIENIA PRACY.

Toolbox: Praktyczny Toolbox to wysuwana 
szuflada do przechowywania nawet 6 no-
śników narzędzi (maks. średnica tarczy 
tnącej 550 mm), które będą tu zawsze 
w zasięgu ręki. Zakres dostawy obejmuje 
cztery nośniki narzędzi. Opcja ta jest do-
stępna przy długości podwójnego wózka 
rolkowego wynoszącej co najmniej 
3 000 mm.

M44453  

STEG: STEG odciąża operatora przy for-
matowaniu dużych płyt.

M44452  
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DWUSTRONNE OGRANICZNIKI DO UKOSÓW: PODWÓJNE ZASTOSOWANIE.

Dwustronny ogranicznik do ukosów DUPLEX: Ograniczni-
ki DUPLEX umożliwiają bardzo szybkie, dokładne i płynne 
cięcie pod kątem w zakresie od 0 do 90°. Przy ustawieniu 
45° możliwe jest wycinanie ukosów z obu stron elementu 
bez konieczności dalszego przestawiania. Ustawienie wy-
miarów klap ogranicznika odbywa się za pomocą skali 
i lupy. Wszystkie warianty DUPLEX można pozycjonować 
na całej długości wózka. Wszystkie wersje ograniczników 
DUPLEX ważą obecnie jedynie 17 kg, dzięki czemu ich 
obsługa jest znacznie łatwiejsza.

M64220 przycinanie na długość do 1 350 mm 
M64221 przycinanie na długość do 2 150 mm 

DUPLEX D: Funkcjonalność jak w  wersji DUPLEX. 
DUPLEX D posiada ponadto wyświetlacz cyfrowy dla kątów 
podający wartości z dokładnością do 1/100°. 

M64222 przycinanie na długość do 1 350 mm 
M64223 przycinanie na długość do 2 150 mm 

DUPLEX DD: DUPLEX DD jest objęty patentem na całym 
świecie. Zasadnicze zalety: Czasochłonne przeliczanie, po-
nowne pomiary i cięcia próbne nie są już konieczne. Opra-
cowany przez firmę Altendorf bardzo precyzyjny elektro-
niczny przyrząd DUPLEX DD oblicza długość w odniesieniu 
do kąta ukosu po obu stronach ogranicznika i wyświetla 
obie wartości w formie cyfrowej. Możliwość regulacji za 
pomocą cyfrowego wyświetlacza kąta i cyfrowego wyświe-
tlacza długości z  automatyczną kompensacją długości. 
W zestawie znajduje się akumulator i ładowarka.

M64224 przycinanie na długość do 1 350 mm 
M64225 przycinanie na długość do 2 150 mm 

2829



Docisk ręczny: Rozwiązanie al-
ternatywne dla docisku pneuma-
tycznego. Docisk ręczny z łatwo-
ścią umieszcza się na podwójnym 
wózku rolkowym i bardzo szybko 
mocuje. Dzięki temu element 
jest bezpiecznie zamocowany na 
wózku i przy ograniczniku kąto-
wym. Wysokość mocowania do 
200 mm. Niedostępny na obsza-
rze CE. Większe bezpieczeństwo 
niewielkim kosztem.

B1418.0170

MOCOWANIE ELEMENTÓW, BEZPIECZNA PRACA.

Docisk pneumatyczny: Zabezpiecza ułożenie elementu na podwójnym wóz-
ku rolkowym. Przyrząd jest sterowany bezprzewodowo za pomocą pilota 
zdalnego sterowania wykorzystującego fale radiowe. Maksymalna siła doci-
sku wynosi 1 000 N. Element jest dosunięty do ogranicznika kątowego 
i unieruchomiony. Przyrząd umożliwia mocowanie elementów o grubości do 
200 mm. Możliwość dostawy z jednym lub dwoma uchwytami zaciskowymi. 
Podłączenie do instalacji pneumatycznej (6 barów) zapewnia użytkownik.

M64091 z jednym uchwytem zaciskowym (zakres mocowania 0 – 90 mm)
M64092  z dwoma uchwytami zaciskowymi (zakres mocowania 0 – 90 mm)

Stół z poduszką powietrzną: Do maszyny F 45 dostępny jest obecnie jako wyposażenie opcjonalne pierwszy 
stół z poduszką powietrzną. Jednostka pneumatyczna działa po prawej stronie tarczy tnącej, ułatwiając 
pracę przy ograniczniku wzdłużnym. Poduszka powietrzna redukuje opory tarcia między materiałem a sto-
łem maszyny nawet o 80 %. Dzięki temu znacznie łatwiejsze jest manipulowanie ciężkimi elementami. 
Ponadto za sprawą prawie bezdotykowego transportu elementu po stole maszyny nie powstają żadne za-
drapania. 

M64186 stół z poduszką powietrzną

Przedłużenie/poszerzenie płyty stołu z poduszką powietrzną: Dzięki temu powiększeniu stołu z poduszką 
powietrzną również ciężkie bądź wrażliwe elementy są chronione przed zadrapaniami przez warstwę powie-
trza na całej swej szerokości i długości. Dla zapewnienia większej elastyczności zasilanie powietrzem z ma-
szyny odbywa się niezależnie. 

M41040 przedłużenie płyty stołu z poduszką powietrzną   840 mm 
M41042 przedłużenie płyty stołu z poduszką powietrzną 1 600 mm
M41046 poszerzenie płyty stołu z poduszką powietrzną 1 300 mm
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Urządzenie natryskowe: Do cięcia two-
rzyw sztucznych o  niskiej temperaturze 
topnienia oraz niektórych stopów metali 
lekkich zaleca się stosowanie urządzenia 
natryskowego. Dzięki temu cięcia alumi-
nium i tworzyw sztucznych wykonywane 
piłą Altendorf będą czyste, o ostrych kra-
wędziach i niezwykle dokładne.

M64067 

PALIN: PALIN w połączeniu z ogranicznikiem kątowym umożliwia cięcie 
elementów równoległych lub stożkowych na wózku rolkowym podwójnym 
ALTENDORF. Przez umieszczenie elementu z boku można szybko i precyzyj-
nie produkować elementy o różnych długościach bez konieczności przesu-
wania PALIN. Jeszcze jedna zaleta: Po złożeniu systemu pomiarowego 
 PALIN służy również jako dodatkowe podparcie obrabianego elementu. 
 Dostępny także w wersji PALIN D z cyfrowym wskazaniem wymiaru i pre-
cyzyjną regulacją. Zakres nastaw 80 – 950 mm.

M64190 PALIN, regulacja na podstawie skali
M64191  PALIN D, regulacja na podstawie cyfrowego wskazania wymiaru  

z precyzyjną regulacją, baterie w zestawie

Laserowy wyświetlacz szczeliny cięcia: 
Wyraźnie pokazuje szczelinę cięcia dla 
wszystkich długości. Jest szczególnie po-
mocny przy obcinaniu krawędzi oraz cięciu 
według trasowania, np. stopni schodów. 
Oszczędność czasu i materiału.

M64066 
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A

B

C

D

Wymiary podano w przybliżeniu. 

DANE TECHNICZNE.

TYLE MIEJSCA POTRZEBUJE PIŁA F 45.
A Przestawianie ręczne: szerokość cięcia + 280 mm 

Przestawianie za pomocą silników: szerokość cięcia + 360 mm

B Długość wózka + 360 mm

C Długość wózka + 290 mm

D 
 

Ogranicznik kątowy: 1 890 – maks. 3 420 mm 
Ogranicznik kątowy do ukosów i równoległoboczne sanie poprzeczne: 1 960 – maks. 3 690 mm 
Ogranicznik kątowy CNC UNO/DUO: 2 200 – maks. 3 670 mm

Ciężar maszyny w zależności od wersji od 1 170 kg

Wysokość robocza 910 mm, 880 mm lub 850 mm
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Przekrój przewodu doprowadzającego zależy od miejsca ustawienia maszyny i musi zostać określony przez wykwalifikowanego elektryka (spadek napięcia w przewodzie <3 %). Zabezpieczenie bezpiecznikami wkręcanymi; wyłącznik 
różnicowoprądowy w VARIO Allstrom-sensitiv. Minimalny przekrój przewodu doprowadzającego przy zastosowaniu maszyn z napędem VARIO musi wynosić co najmniej 4 x 4 mm². W przypadku innych parametrów zasilania energią 
elektryczną należy skontaktować się z przedstawicielem Altendorf. Poziom ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy wynosi 84,1 dB (A).

DŁUGOŚCI CIĘCIA Z PODWÓJNYM WÓZKIEM ROLKOWYM   Maksymalna długość cięcia przy zastosowaniu płozy zaciskowej lub ogranicznika kątowego. Nie dotyczy ogranicznika kątowego, przycinanie na wymiar do 2 500 mm.

Długość wózka (mm) 2 250 3 000 3 200 3 400 3 800 4 300 5 000

Długość cięcia (mm) przy WA, WGA i UNO 2 150 2 900 3 100 3 300 3 700 4 010 4 010

Długość cięcia (mm) przy DUO i DUO Flex 2 120 2 870 3 070 3 270 3 670 3 980 3 980

Długość cięcia (mm) przy PQS, PQS LD i UNO Flex 1 880 2 630 2 830 3 030 3 430 3 740 3 740

TIP-SERVO-DRIVE
Długość cięcia (mm) bez tarczy podcinaka 1 840 2 590 2 790 2 990 3 390 3 870 3 870

Długość cięcia (mm) z tarczą podcinaka 1 725 2 475 2 675 2 875 3 275 3 775 3 775

PODŁĄCZENIE ODSYSANIA PYŁU
Odsysanie u góry Ø = 80 mm

Odsysanie na dole Ø = 120 mm

Podciśnienie 1 200 Pa przy całkowitym podłączeniu odsysania, Ø =  140 mm

Zużycie powietrza Vmin = 1 110 m³/h przy 20 m/s

STÓŁ Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ
Zużycie sprężonego powietrza 200 l/min przy 1 bar (maks. 400 l/min przy maks. 3 bar)

MAKSYMALNE WYSUNIĘCIE TARCZY TNĄCEJ    1) Narzędzie podcinaka musi zostać zdemontowane.   2) Nie w połączeniu z 2-osiowym agregatem podcinaka.   3) Nie w połączeniu z 3-osiowym agregatem podcinaka.

Wychylenie jednostronne Wychylenie obustronne

Średnica tarczy tnącej (mm)         450 1/3         500 1/3          550 2/3     4501     5001     5501

Wysunięcie tarczy tnącej 90° 154 179 204 154 179 204

Wysunięcie tarczy tnącej +45° 105 123 141 105 123 141

Wysunięcie tarczy tnącej – 45° ― ― ― 78 96 114

WARTOŚCI PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH Wychylenie jednostronne Wychylenie obustronne z VARIO

Silnik (kW) 4 5,5 7,5 11 VARIO 5 6,5

Napięcie (V) 380 – 420 380 – 420 380 – 420 380 – 400 380 – 400 380 – 400 380 – 400

Częstotliwość (Hz) 50 50 50 50 50 50 50

Prąd znamionowy (A) bez podcinaka/z podcinakiem 8 / 10 11,5 / 13,5 15,5 / 17,5 22,5 / 24,5 11 / 13 11 / 13 15 / 17

Zabezpieczenie 20 25 25 35 35 35 35
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SERWIS ALTENDORF. ALTENDORF INSPECT.

Zespół serwisantów, doradców klienta i pracowników sprzedaży firmy Altendorf odpowie 

na każde pytanie, szybko i bez zbędnej biurokracji. Ponad 90 % zapytań jest załatwianych 

pozytywnie przy pierwszym kontakcie telefonicznym. A gdy maszyna jest zarejestrowana, 

nasza obsługa telefoniczna jest jeszcze szybsza. Nasi doświadczeni pracownicy terenowi 

oraz liczni przeszkoleni przedstawiciele zapewniają kompleksowe doradztwo na całym 

świecie.

Infolinia serwisowa firmy Altendorf: +49 571 9550-222

Wybór piły Altendorf oznacza nabycie maszyny o długim okresie eksploatacji. Ale nawet 

najlepsza piła wymaga co pewien czas konserwacji. Dlatego oferujemy usługę Altendorf 

inspect – przeglądy pił formatowych Altendorf. Serwisant firmy Altendorf gruntownie 

sprawdzi każde urządzenie. Określi, czy konieczna jest wymiana części eksploatacyjnych. 

Sprawdzi ustawienie podstawowe piły i  skontroluje wszystkie funkcje maszyny – 

a wszystko w przystępnej cenie ryczałtowej. Osobno fakturujemy jedynie niezbędne 

części zamienne.

NIEZAWODNY PARTNER  
Z ODPOWIEDNIM PODEJŚCIEM 
I WIEDZA.

ALTENDORF INSPECT: 
PRZEGLĄDY 
PIŁ FORMATOWYCH.
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ZDALNA KONSERWACJA BEZPOŚREDNIO Z ALTENDORF.

W ramach zdalnej konserwacji oferujemy natychmiastowe wsparcie maszyny F 45*. 

Odpowiednie oprogramowanie daje naszemu zespołowi wsparcia możliwość bezpo-

średniego dostępu do każdej maszyny. W ten sposób możemy sprawdzić sterowanie, 

wyeliminować źródła błędów i dostosować ustawienia. Dzięki wbudowanej funkcji 

czatu nasz serwisant przekaże informację, czy niezbędna jest ingerencja użytkownika 

(np. naciśnięcie przycisku Start).

Zalety rejestracji
} Szybkie i precyzyjne określenie błędów
} Skrócenie czasu przestoju
} Zdalna konserwacja bezpośrednio na ekranie, nie tylko telefonicznie
} Bardzo mała liczba błędów dzięki bezpośredniemu dostępowi do sterowania
} Funkcja czatu
} Zawsze up-to date
} Bezpłatne korzystanie w okresie gwarancji
} Okres obowiązywania: 1 rok
} Bezpłatne przesłanie adaptera

* Dotyczy tylko maszyn typu Altendorf F 45 EvoDrive lub ElmoDrive 
od roku produkcji 06/2015 z odpowiednią aktualizacją oprogramo-
wania oraz wyposażonych w kabel sieciowy.

Nasz system wczesnego rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji w piłach formatowych 

działa niczym anioł stróż czuwający nad maszyną i jej użytkownikiem. Bowiem Altendorf 

Hand Guard rozpoznaje i usuwa zagrożenie, zanim dojdzie do wypadku. Dzięki złożonej 

technologii rozpoznawania dłoni w sytuacji zagrożenia w ciągu 1/4 sekundy następuje 

szybkie opuszczenie agregatu piły i szybkie zatrzymanie tarczy tnącej. Nie dochodzi do 

zranienia operatora ani uszkodzenia tarczy.

Przełomowe rozwiązanie opracowane przez firmę Altendorf zostało uhonorowane 

nagrodą za innowacyjność OWL.

ALTENDORF HAND GUARD!

WSPARCIE SERWISOWE: 
ZAWSZE 
GDY JEST POTRZEBNE.

GWARANCJA SPOKOJU
MASZYNA ALTENDORF JEST 
W DOBRYCH RĘKACH.
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Altendorf GmbH ∙ Wettinerallee 43 / 45 ∙ 32429 Minden ∙ Niemcy
Telefon +49 571 9550-0 ∙ Faks +49 571 9550-111 ∙ info@altendorf.de ∙ www.altendorf.com

Wszystkie maszyny na zdjęciach są w wersji CE.
Zdjęcia maszyn mogą zawierać szczegóły wyposażenia,  
które nie są zawarte w wyposażeniu podstawowym. 
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych.
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