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SCM L’Invincibile S 7 vandiktebank 
 
 

 
Standaard uitvoering: 
 
• Tafel zonder tafelrollen. 
• 1 Stalen invoerwals. 
• 2 Rubberbeklede afvoerwalsen. 
• Snelverwisselbare bovendoorvoerrollen. 
• Elektrische tafelverstelling met 2 snelheden, met precisiepositionering;  
 tafelverstelling d.m.v. 4 draadspillen. 
• 2-Assige elektrische besturing voor het instellen van: 

- schaafhoogte  
- doorvoersnelheid 

• Elektronische aflezing van de schaafhoogte met maatcontrole op 0,1 mm. 
• Laagspanningcircuit, 110V stuurstroom. 
• Microschakelaar aan de afdekplaat.  
• Thermische motorbeveiligingsschakelaar. 
• Afsluitbare hoofdschakelaar. 
• Automatische  sterdriehoekschakelaar. 
• Noodstop aan de in- en uitvoerzijde van de machine. 
• Afzuigkap ∅ 150 mm. 
• Doorvoersnelheid die zich aanpast aan het opgenomen vermogen van  
 de hoofdmotor. 
• Pneumatische regeling van de druk op de aanvoerwalsen. 
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Technische gegevens: 
 
Werkbreedte     630 mm 
Tafelafmeting     640 x 1.000 mm 
Werkhoogte min./max.    3,5/300 mm 
Spaanafname max.     8 mm 
Min materiaallengte stuksdoorvoer  260 mm 
Diameter beitelas    120 mm 
Aantal beitels     4 
Afm. schaafmessen    640x35x3 mm 
Toerental beitelas    4.500 omw./min. 
Diameter afzuigmond    150 mm 
Traploze aanvoerregeling van de doorvoer 4-20 m/min. 
Motorvermogen schaafas   S1 7,5 kW (10 PK) 
      S6 9 kW (12 PK) 
Motorvermogen doorvoer   S1 1,1 kW (1,5 PK) 
      S6 1,3 kW (1,8 PK) 
 
 
Machine-uitvoering conform de CE-normen: 
• Automatische motorrem. 
• Beveiliging op toegang tot de invoerwals en aandrijfsnaren. 
• Beitelas en beiteldrukstukken met technische specificatie en instructies erin gegraveerd. 
• Geluiddempende PVC afscherming voor de in- en uitvoeropening. 
• Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en specificatie van geluidsniveau volgens CE-normen. 
• Certificaat van goedkeuring. 
 
 
Meer informatie: 
 
Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe. 
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