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GWARANCJE I SYMBOLE
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Tylko ﬁrma NEBES może Wam zaoferować różne stopnie
gwarancji w zależności od wybranego produktu:
SZLIFIERKI, MASZYNY DO CZYSZCZENIA I URZĄDZENIA
ŁĄCZONE STOŁOWE:
- 60% mniej drgań w porównaniu do szeroko
rozpowszechnionych produktów
- od 3,5 do 10 lat gwarancji na wszystkie części
mechaniczne, w zależności od modelu i kategorii
przynależności (patrz karta produktów)
- tylko nasza ﬁrma wykonuje naprawy bezpośrednio w
swoim zakładzie przy udziale naszych ekspertów, aby
oddać w ręce klienta urządzenie jak nowe
PIŁY TAŚMOWE PRZENOŚNE I PÓŁ-PRZENOŚNE:
- 1 roczna gwarancja na wszystkie komponenty
mechaniczne maszyn
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- żywotność brzeszczotu o 30% większa
z powodu braku drgań
- 0,25 mm precyzji na h100 cięcia
- tylko nasza ﬁrma wykonuje naprawy bezpośrednio
w swoim zakładzie przy udziale naszych ekspertów,
aby oddać w ręce klienta urządzenie jak nowe
PIŁY PRZEMYSŁOWE TM210, Tm275, TM275CD:
- 3 letnia gwarancja na wszystkie komponenty
mechaniczne maszyn
- żywotność brzeszczotu większa o 30% z powodu braku
drgań
- 0,03 mm precyzji na h100 cięcia. Dobrze przeczytaliście:
tylko trzy setne milimetra

Gwarancja udzielana przez ﬁrmę NEBES ma charakter dodatkowy i nie zastępuje żadnej, innej gwarancji, do której ma
prawo użytkownik/nabywca. W szczególności, gwarancja NEBES nie narusza praw zgodnie z treścią paragrafu 1
rozporządzenia z mocą ustawy nr 24 z dnia 2 lutego 2002 r. wdrażającego na terenie Włoch postanowienia dyrektywy
1999/44 WE w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. Nie są objęte dodatkową
gwarancją komponenty elektryczne i elektroniczne, elementy dekoracyjne i części zdejmowane lub podlegające zużyciu.
Gwarancja ﬁrmy NEBES traci ważność w przypadku braku przestrzegania zaleceń i ostrzeżeń podanych w instrukcji
obsługi oraz w razie niewłaściwego użytkowania wyrobu, błędnego zainstalowania, niedbałości i we wszystkich
przypadkach, w których wada jest wynikiem zjawisk niemających związku z normalnym funkcjonowaniem samego
wyrobu (zjawiska atmosferyczne, pioruny, przeciążenia sieci elektrycznej, nieprawidłowe lub niewystarczające zasilanie
elektryczne, itp.).

LEGENDA SYMBOLI
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System redukcji hałasu

Typ silnika

Wbudowany system zasysania pyłu
“Zero Dust”

Rozszerzenie
gwarancji NEBES

Cięcie również przy użyciu
środka smarująco-chłodzącego
w sprayu
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PATENT S.R.R: SYSTEM REDUKCJI HAŁASU
Na podstawie uważnej oceny rynku europejskiego i przy udziale specjalistów ds. cięcia metali, ﬁrma
NEBES opracowała, na przestrzeni ostatnich lat, gamę pił przemysłowych przeznaczonych do pracy w
trybie ciągłym, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności pod kątem stosunku ceny do jakości,
co oznacza położenie nacisku na trwałość ostrza i precyzję cięcia, właściwości, którymi charakteryzują
się wszystkie modele NEBES i które są dużo wyższe od zwykłych standardów rynkowych. Dbałość
o szczegóły, dokładna geometria pionowego obniżania ostrza, lakierowanie proszkowe, zwiększone
wymiary podstawy sprawiają, że modele NEBES dorównują słynnym szliﬁerkom stołowym mającym na
swoim koncie 50-letnie doświadczenie w warsztatach klientów. Wszystkie modele należące do gamy
zaopatrzonej w falownik są wyposażone w ekskluzywny patent S.R.R. (Sistema di Riduzione del
Rumore = System Redukcji Hałasu), który począwszy od silnika prądu stałego z magnesami trwałymi
sterowanego przez FALOWNIK zapewnia redukcję hałasu o 60%
- bardzo niewielkie nagrzewanie się silnika i elementów obrotowych, dzięki mniejszej ilości obrotów
wirnika (od 1800 do 4000 obr/min-1)
- duża oszczędność energii z uwagi na fakt, iż pole magnetyczne jest generowane przez parę magnesów
- mniejsza ilość mechanizmów zębatych i ich większa grubość zapewniają bardzo długi okres
niezawodności mechanicznej
- wymiana szczotek po upływie około 1500 godzin pracy tj. po okresie 10-krotnie
dłuższym w porównaniu do przenośnych pił taśmowych.
- żeliwne koła pasowe: umożliwiają użycie środka smarno-chłodzącego w sprayu
podczas cięcia.
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TYPY SILNIKÓW

SILNIKI Z MAGNESAMI TRWAŁYMI
WYPOSAŻONE WFALOWNIK
To nowość w skali światowej, którą ﬁrma NEBES wprowadziła jako pierwsza i opatentowała w branży
pił taśmowych: polega ona na silniku prądu stałego, który jest zasilany przez zwykły prąd przemienny
230 V. Posiada wewnątrz dwa duże magnesy spełniające funkcję stojana i wytwarzające pole
magnetyczne, które z kolei wywołuje obrót. Karta elektroniczna spełniająca funkcję falownika
oprócz zmiany prądu zarządza też niektórymi minimalnymi i maksymalnymi parametrami silnika
oferując bardzo wysokie osiągi przy zachowaniu bardzo konkurencyjnego
kosztu. Silnik zużywa mniej prądu, gdyż jak już wspomniano stojan nie
wymaga zasilania, ponieważ składa się on z dwóch trwałych
magnesów. Piły są wyposażone w opatentowany system SRR
(SISTEMA DEL RIDUZIONE DEL RUMORE - SYSTEM REDUKCJI
HAŁASU (-60% w porównaniu do tradycyjnych uniwersalnych
silników), który powoduje znaczne zmniejszenie hałasu
również dzięki zastosowaniu silnika z trwałymi magnesami,
który wytwarza bardzo wysoki moment także na niskich
obrotach. Ta gama produktów jest wyposażona w żeliwne
koła pasowe bez gumowych naddatków: umożliwia to
stosowanie każdego środka smarująco-chłodzącego w
sprayu. Podwójne zabezpieczenie silnika, termiczne i
amperometryczne chroni urządzenie w trakcie całego cyklu
cięcia. Wszystkie urządzenia serii z falownikiem są
wyposażone w regulator elektroniczny prędkości utrzymujący
stałą liczbę obrotów silnika oraz jego moc, chroniąc go trwale przed
ewentualnym przeciążeniem. Szczotki powinny być wymieniane co ok.
1500 godzin, tj. po okresie 10-krotnie dłuższym od wszystkich pozostałych
silników szczotkowych obecnych na rynku. Urządzenia przeznaczone dla wymagających i uważnych
użytkowników.
SILNIKI INDUKCYJNE
Silnik indukcyjny jest najbardziej klasycznymmodelem obecnym na rynku od wielu lat. Nie ma on
tajemnic, z wyjątkiem surowców wybranych do jego wykonania. Produkuje stałą
liczbę obrotów (ok. 3000 obr/min-1) i wymaga reduktora, aby mógł
wytworzyć niezbędny moment. Odznacza się całkowitym brakiem
konserwacji, gdyż nie posiada szczotek lub węglików do wymiany.
Po osiągnięciu maksymalnej wartości roboczej, około 45° C
przegrzania (tzn. jeżeli pracuje się w środowisku
o temperaturze 30° C, silnik osiągnie 75° C), temperatura
ulega stabilizacji. Z tego powodu, zewnętrzna obudowa
silników indukcyjnych jest, zwykle, wykonana
z aluminium z poprzecznymi żeberkami służącymi
do rozproszenia ciepła. Jest dostępny w wersji z jedną lub
dwoma prędkościami i idealnie nadaje się do intensywnej
pracy, dla osób poszukujących niezniszczalnej maszyny.
Firma Nebes od ponad pięćdziesięciu lat zajmuje się
produkcją silników indukcyjnych i, na przestrzeni lat,
zgromadziła obszerną wiedzę w tymzakresie, która pozwoliła jej
na projektowanie i montowanie wysoko wydajnych silników o
zwartej budowie.
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PIŁY TAŚMOWE
Bez względu na producenta można podzielić wszystkie piły na trzy kategorie pod kątem łącznej wagi
urządzenia: przenośne, pół-przenośne i stacjonarne. Poniżej opisaliśmy właściwości każdej z tych
kategorii, aby umożliwić dokonanie wyboru zgodnego z potrzebą.

PRZENOŚNE – długość ostrza 1335 i 1440 mm
Gama przenośnych pił ﬁrmy NEBES stanowi odpowiedź na
codzienne potrzeby zawodowego użytkownika w trakcie
przemieszczania się w miejscu pracy. Aluminiowa
konstrukcja łuku, podstawa z tłoczonej blachy o grubości
3,2mm, ostrze Roentgen® M42 uszlachetnione 10%
gwarantowanym kobaltem, wysoko wydajne silniki
chronione przed przeciążeniem elektronicznymi
rozłącznikami i termikami, stała kontrola momentu cięcia

bez względu na ustawioną prędkość i wytrzymała budowa
zacisków blokujących detal są w przenośnych urządzeniach
NEBES wyrazem całego doświadczenia i profesjonalności
nabytej dzięki ciągłemu polepszaniu procesów
produkcyjnych i zastosowań inżynieryjnych.Firma NEBES
jest jedynym wytwórcą będącym w stanie połączyć
poręczność z wydajnością bez uszczerbku dla
niezawodności.

PRZENOŚNE – długość ostrza 1335 i 1440 mm
Ta kategoria urządzeń została opracowana z myślą o
rzemieślnikach i ogólnie o profesjonalistach
obrabiających średnie proﬁle i grubości, ale którzy
poszukują pił będących w stanie znieść duże obciążenie
pracą przez długi okres czasu. Budowa podstawy jest
różna w zależności od modelu: ALUMINIOWA dla gamy
176, ŻELIWNA dla modeli 177 i 178. Wszystkie modele
mają aluminiowy łuk. Ten typoszereg pił jest wyposażony
w różne silniki: modele 1V mają silnik indukcyjny, jedną
prędkość, natomiast modele z FALOWNIKIEM są
wyposażone w już słynny silnik z trwałymi magnesami,
który redukuje emisję hałasu o 60%wporównaniu

do tradycyjnych szczotkowych silników uniwersalnych.
Mogą być wykorzystane do użytku profesjonalnego i,
pomimo, iż nie należą do rodziny żeliwnych pił
przemysłowych, oferują równoważne osiągi.
Zacisk różni się w zależności od modelu, aby zadowolić
wszystkie wymagania również na najbardziej wymagającym
i najtrudniejszym rynku. Również podczas opracowywania
tej gamy pił skoncentrowaliśmy naszą uwagę na mocy
silnika, która stanowi klucz do realizacji niezawodnych
urządzeń dla wymagających profesjonalistów.
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PIŁY TAŚMOWE
ŻELIWNE PIŁY PRZEMYSŁOWE - Długość ostrza 2080 i 2450 mm
Firma NEBES opracowała trzy modele o wysokich
osiągach, wykonane całkowicie z żeliwa, w celu
zaspokojenia potrzeb rynkowych w zakresie precyzyjnych
i niezawodnych urządzeń. Są one chlubą europejskich pił i
wyrazem jakości Made in Italy zarówno pod kątem
wydajności, jak i trwałości produktu. Wszystkie żeliwne
piły przemysłowe ﬁrmy NEBES oferują i gwarantują
precyzję cięcia, która nie ma sobie równych:
prostopadłość wynosząca mniej niż 3 setnych milimetra
na 100 mm cięcia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu
bardzo grubego żeliwa do wytopienia łuku, co pozwala na
naprężenie ostrza wg wartości ok. 210 Nmsprawiając, że
stanowi ono monolit z prowadnicą. Ponadto, model TM
275 CD z kontrolowanymobniżaniemjest wyposażony

w ekskluzywny tłok umożliwiający zachowanie stałej
prędkości obniżania łuku.
Po zakupieniu produktu naszej ﬁrmy przekonacie się, że te
słowa nie są pustym tekstem wypełniającym katalog:
szacunek, jaki nasza ﬁrma ma dla klientówjest
widoczny również w drobnych szczegółach. Jak na przykład
grubość zastosowanych blach: 2,0 mm na elementach
bocznych i 6,0 mm na wzdłużnicach wspornych, tylko ﬁrma
NEBES stosuje tego rodzaju wzmocnioną konstrukcję.
Szczycimy się tym, że produkowane przez ﬁrmę NEBES
przemysłowe przecinarki taśmowe charakteryzują się
bardzo dużą wydajnością i są skierowane do użytkowników
kochających swoją pracę tak, jak my kochamy naszą.

PORADA EXPERTA
Zanim zdecydujemy, które urządzenie najlepiej spełnia nasze wymagania powinniśmy przede wszystkim
zadać sobie kilka pytań. Poniżej podaliśmy przykładowo optymalny tok myślenia podczas wyboru
przecinarki taśmowej.
1. Czy urządzenie będzie zawsze pracować w jednym miejscu?
Jeżeli odpowiedź brzmi Nie na pytanie nr 1, to pole wyboru ogranicza się do przecinarek przenośnych
oraz średnich urządzeń przenośnych, z wyłączeniem urządzeń o wadze ponad 50 kg.
2. Jaka będzie maksymalna średnica do przecięcia?
Czy przecinarka ma przecinać różne materiały(żelazo, tworzywo, aluminium, itp.)? Ważnym jest, aby
określić, jakie urządzenie nadaje się do przecinania maksymalnej, żądanej średnicy, podobnie jak
maksymalny kąt cięcia łuku (45° lub 60°) chociaż, z wyjątkiem modelu TM101, ﬁrma Nebes
zdecydowała wyposażyć wszystkie urządzenia w funkcję cięcia pod kątem 60°. Należy wziąć pod
uwagę, że jeżeli wybierzemy urządzenie tnące 150 mm, oznacza to, że czasami taka średnica zostanie
przecięta 150 mm. Należy zawsze zachować odpowiedni margines bezpieczeństwa, gdyż urządzenie
może przeciąć maksymalną średnicę, ale podobnie jak to ma miejsce dla pojazdu, który może osiągnąć
180 km/godz., nie zaleca się stałego używania urządzenia wg jego maksymalnych osiągów. Po
wybraniu urządzenia o właściwej zdolności cięcia należy zastanowić się nad tym, czy urządzenie ma
ciąć różne materiały, gdyż wtedy należy wybrać urządzenie o zmiennej prędkości lub przy najmniej z
dwoma prędkościami.
3. Ile godzin cięcia przewiduje się do wykonania?
Na koniec, warto oszacować maksymalną ilość godzin pracy urządzenia: zaleca się stosowanie
silników indukcyjnych do wszelkich użytków przemysłowych i intensywnych przekraczających 2/3
godziny cięcia dziennie. We wszystkich innych przypadkach zaleca się użycie silnika z trwałymi
magnesami i falownikiem.
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SZLIFIERKI

Szliﬁerki
Należą do tradycyjnych wyrobów ﬁrmy NEBES: jedynego
włoskiego zakładu produkcyjnego, który do dzisiaj może
poszczycić się produkcją pełnej gamy stołowych szliﬁerek
wg reguł produkcyjnych, które od wielu lat dyktują jakość
na włoskim rynku. Różne typoszeregi urządzeń wykonane
wg takiej samej ﬁlozoﬁi: środkowy korpus i dwie pokrywy
tak, aby mógł wytrzymać również bardzo silny nacisk na
ściernicę lub szczotkę, bez żadnego odkształcenia wału
silnikowego lub obudowy.Nie ma porównania z
importowanymi urządzeniami lub urządzeniami
składającymi się z dwóch części tj. z obudową dzieloną

pośrodku: nasi kowale maszynowi wsuwają stojan tak, jak
robiło się to 50 lat temu tj. poprzez rozszerzenie metalu, bez
użycia nawet jednej śruby. Środkowy korpus jest
podgrzewany i kiedy, na skutek ciepła rozszerzy się o kilka
dziesiętnych milimetra, jest wsuwany stojan, który, po
schłodzeniu, tworzy jeden korpus ze środkową obudową. To
wyjaśnia, dlaczego jesteśmy w stanie pozwolić sobie na
luksus zapewnienia 3, 5 letniej do 10 letniej gwarancji na
produkowane przez nas szliﬁerki, maszyny do czyszczenia i
urządzenia łączone stołowe i kolumnowe.
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URZĄDZENIA ŁĄCZONE

Urządzenia łącznone
To urządzenia pozwalające warsztatom, zakładom
ślusarskim i blacharskim na dysponowanie dwoma
maszynami w jednej. Z jednej strony znajduje się
ściernica, wyzerowana, do zgrubnej obróbki detalu, a po
drugiej stronie jest szczotka lub ﬁlcowa tarcza do
polerowania. Różne typoszeregi urządzeń wykonane wg
takiej samej ﬁlozoﬁi: środkowy korpus i dwie pokrywy tak,
aby mógł wytrzymać również bardzo silny nacisk na
ściernicę lub szczotkę, bez żadnego odkształcenia wału
silnikowego lub obudowy. Nasi kowale maszynowi
wsuwają stojan tak, jak robiło się to 50 lat temu: tj. poprzez
rozszerzenie metalu, bez użycia nawet jednej śruby.
Środkowy korpus jest podgrzewany, na skutek czego
rozszerza się o kilka dziesiętnych milimetra umożliwiając
wten sposób wsunięcie stojana do gniazda.

Po schłodzeniu staje się jedną częścią ze środkową
obudową. Jeżeli macie zamiar wybrać jedno z łączonych
urządzeń powinniście zawsze wziąć pod uwagę, jakiego
rodzaju obróbka Was głównie interesuje: jeżeli interesuje
Was przede wszystkimpolerowanie/szczotkowanie, to
wtedy należy wybrać maszynę dysponującą większym
zapasem energii, gdyż tego typu użytkowanie wymaga
mocnego silnika. A ponieważ chcemy Was rozpieścić,
podajcie nam w chwili składania zamówienia, czy życzycie
sobie, aby szczotka znalazła się po prawej lub po lewej
stronie, a my z ochotą spełnimy Wasze życzenie. Tylko ﬁrma
Nebes może Wamzaoferować tego rodzaju usługę.
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MASZYNY DO CZYSZCZENIA

Maszyny do czyszczenia
To “najtrudniejsze” maszyny, gdyż są poddawane dużym
obciążeniom, wystarczy pomyśleć o maszynach
wyposażonych wtkaniny do polerowania metali. Firma
NEBES od lat produkuje maszyny, które muszą pracować
24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Maszyny, które
pracują wtrybie ciągłym, na trzech zmianach roboczych.
I nie mówimy tu o modelach wyposażonych w specjalne
silniki: to nasze zwykłe maszyny i można je znaleźć w
naszym katalogu, dostępne dla wszystkich. Jeżeli ma się
zamiar nabyć maszynę do czyszczenia to radzimy zawsze
wybrać modele odznaczające się mocnym silnikiem, gdyż
szczotki ścierne, zarówno płytkowe jak i druciane,
podobnie jak rolki do polerowania pobierają ok. 100%
więcej energii w porównaniu do tradycyjnych tarczy
ściernych. Różne typoszeregi urządzeń wykonane wg
takiej samej ﬁlozoﬁi: środkowy korpus i dwie pokrywy

tak, aby mógł wytrzymać również bardzo silny nacisk na
ściernicę lub szczotkę, bez żadnego odkształcenia wału
silnikowego lub obudowy. Nasi kowale maszynowi wsuwają
stojan tak, jak robiło się to 50 lat temu: tj. poprzez
rozszerzenie metalu, bez użycia nawet jednej śruby.
Środkowy korpus jest podgrzewany i kiedy, na skutek ciepła
rozszerzy się o kilka dziesiętnych milimetra, jest wsuwany
stojan, który, po schłodzeniu, tworzy jeden korpus ze
środkową obudową. Najwyższym osiągnięciem naszej
gamy jest imponująca maszyna do czyszczenia P6 DI z
podwójnym wałem, kontrolowanym hamulcem i
falownikiem do regulacji ilości obrotów. Całkowicie
wykonana w naszych warsztatach w Serravalle a Po,
wyposażona w 2 potężne i niezależne silniki, każdy o mocy
3.000Woraz podwójny falownik japoński, stanowi szczyt
naszej produkcji dla dużych warsztatów.
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GABARYTY

Typ
HP 0,5
HP 1
HP 1,5-2
HP 2,5-3
HP 5-6
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B
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W

410
520
680
790
880

205
260
340
395
440

205
260
340
395
440

875
880
910
900
960

280
320
380
420
550

170
175
220
235
285

700
700
700
670
660

280
320
380
420
550

980
1015
1070
1100
1220

285
335
385
390
420

380
380
410
415
649

145
180
200
210
295

14
14
14
14
14

290
330
380
355
445

345
385
435
435
550

490
615
925
915
1085

234
355
485
520
645

20
25
30
35
50

100
123
173
165
220

141
184
238
280
320

568
730
970
1040
1290

20
25
30
35
40

215
275
340
400
645

Rozstaw otworów mocujących
maszynę do podstawy.
Rozs. L = szerokość (przednia)
Rozs. P = głębokość (boczna)
wymiary w [mm]

Typ
HP 0,5
HP 1
HP 1,5-2
HP 2,5-3
HP 5-6

Rozs. L
145
180
200
210
295

Rozs. P
120
135
155
165
200

Rozstaw otworów mocujących
maszynę do podstawy.
Rozs. L = szerokość (przednia)
Rozs. P = głębokość (boczna)
wymiary w [mm]

Typ
HP 0,5
HP 1
HP 1,5-2
HP 2,5-3
HP 5-6

Rozs. L
290
330
380
355
445

Rozs. P
230
280
330
305
310

NEBES ELETTROMECCANICA S.R.L.
Made in Italy

Sede Legale: Via Provinciale, 152/1 - 46030 Serravalle a Po (MN) - Włochy
Sede Operativa: Via Del duca 7 - 46030 Serravalle a Po (MN) - Włochy
tel 0386 40052 - 0386 840106 - fax 0386 40466
email:nebes@nebes.it - www.nebes.it

www.linkedin.com/company/nebessrl

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOK’U

/NebesSrlElettromeccanica

Pełna oferta
znajduje się na stronie:
www.maszynyiurzadzenia.pl

