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PLAINA/MOLDADOR DE QUATRO LADOS 
COMPACTA E VERSÁTIL

Capacidade de moldagem de 4 lados
Largura máx.                    260 mm
Altura máx.                            100 mm

Capacidade de moldagem de 2 lados
Largura máx.                        300 mm
Altura máx.                              230 mm

Capacidade de espessamento ou moldagem de 1 lado
Largura máx.                        410 mm
Altura máx.                              230 mm

Cortador horizontal superior
Diâmetro                           72 mm
Largura                                  410 mm
Potência                           4 kW
Velocidade de rotação 6000 rpm
Profundidade máx. de corte         8 mm
Profundidade máx. de perfilagem 20 mm

Cortador horizontal inferior
Diâmetro                                           72 mm
Largura                             300 mm
Potência                               3 kW
Velocidade de rotação 6000 rpm
Profundidade máx. de corte 8 mm
Profundidade máx. de perfilagem 15 mm

Cortadores verticais
Diâmetro do veio                      30 mm
Altura máx. do cortador 100 mm
Diâmetro máx.                      140 mm
Potência                                               3 kW
Velocidade de rotação 6000 rpm
Profundidade máx. de corte 30 mm

Alimentação elétrica
Motor de alimentação 0,37 kW
Velocidade de alimentação 2-12 m/min 50Hz
                                                                2,5-14 m/min 60 Hz

Cortadores verticais padrão incluídos
Tipo                                      TB90
Diâmetro                                 90 mm
Altura                                         40 mm
Tipo de lâmina                      HSS
Largura da lâmina                 50 mm

Requisitos e normas da máquina

Potência total                        13,4 kW
Requisitos elétricos               3 fases, 400-440 V, 16 A

3 fases, 230 V, 20 A
1 fase, 230 V, 32-50 A

Diâmetro                                                   3 x 100 mm + 1 x 125 mm
da porta de recolha de serradura 

Dimensões e peso
Comprimento x Largura x Altura: 
                                                 1100 mm x 900 mm x 970 mm
Peso:         410 kg  (Peso de envio - 495 kg)

ESPECIFICAÇÃO

A MP260 de quatro lados é uma plaina/moldador universal e compacta 
concebida para profissionais de carpintaria e que trabalham com 
madeira da indústria da construção. Trata-se de uma máquina acessível 
e de fácil utilização que aplaina ou molda os quatro lados ao mesmo 
tempo. Permite a produção de vários materiais com acabamentos 
profissionais, tal como soalho, tábuas perfiladas, bordas decorativas, 
painéis, caixilhos de janelas e portas, elementos de acabamento de 
móveis, entre outros.

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

Facas de perfil

Sistema de coleta de serragem

Mesas de entrada/saída - 1,2 m cada

Extensões de barreira da tábua

Rolos de alimentação: 
4 rolos de aço + 1 de poliuretano
5 rolos de poliuretano (opcionais)

Rolos de apoio

Rodas de transporte
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PLAINA E MOLDADOR DE QUATRO 
LADOS DE ALTA PRODUÇÃO

Capacidade de moldagem de 4 lados
Largura máx.                    350 mm
Altura máx.                            160 mm

Capacidade de moldagem de 2 lados
Largura máx.                        410 mm
Altura máx.                              230 mm

Capacidade de espessamento ou moldagem de 1 lado
Largura máx.                        510 mm
Altura máx.                              230 mm

Cortador horizontal superior
Diâmetro                           88 mm
Largura                                  510 mm
Potência                           5,5 kW
Velocidade de rotação 6000 rpm
Profundidade máx. de corte         8 mm
Profundidade máx. de perfilagem 20 mm

Cortador horizontal inferior
Diâmetro                                           72 mm
Largura                             410 mm
Potência                               4 kW
Velocidade de rotação 6000 rpm
Profundidade máx. de corte 8 mm
Profundidade máx. de perfilagem 30 mm

Cortadores verticais
Diâmetro do veio                      30 mm
Altura máx. do cortador 130 mm
Diâmetro máx.                      140 mm
Potência                                               3 kW
Velocidade de rotação 6000 rpm
Profundidade máx. de corte 30 mm

Alimentação elétrica
Motor de alimentação 0,75 kW
Velocidade de alimentação 3-15 m/min 50Hz

Cortadores verticais padrão incluídos
Tipo                                      TB90
Diâmetro                                 90 mm
Altura                                         40 mm
Tipo de lâmina                      HSS
Largura da lâmina                 50 mm

Requisitos e normas da máquina

Potência total                        16,25 kW
Requisitos elétricos               3 fases, 400 V, 20-32 A
                                                                   3 fases, 230 V, 32-50 A
Diâmetro                                                   3 x 100 mm + 1 x 125 mm
da porta de recolha de serradura 

Dimensões e peso
Comprimento x Largura x Altura: 
                                                 2970 mm x 1125 mm x 1430 mm
Peso:         675 kg  (Peso de envio - 740 kg)

ESPECIFICAÇÃO

A MP360 de quatro lados é uma plaina/moldador compacta e eficiente 
concebida para profissionais que trabalham com madeira e grandes 
empresas de madeira. É uma solução ideal para empreendedores que 
pretendam uma máquina eficiente, versátil, precisa e de fácil utilização. 
A MP360 permite a produção de vários materiais com acabamentos 
profissionais, tal como soalho, tábuas perfiladas, bordas decorativas, 
painéis, caixilhos de janelas e portas, elementos de acabamento de 
móveis, entre outros. 

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

Facas de perfil

Sistema de coleta de serragem

Mesa de entrada - 2 m

Extensões de barreira da tábua

Rolos de alimentação: 
4 rolos de aço + 1 de poliuretano
5 rolos de poliuretano (opcionais)

Rolos de apoio
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