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Całkowicie włoski proces produkcji wysokiej jakońci

Nasze wartońci oparte na doskonałońci

PRODUKCJA 
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Pełna kontrola 
jakości

OBSŁUGA 
KLIENTA

Szybka, wydajna, 
elastyczna, bezpłatna

SZYBKA 
DOSTAWA

Dostawy w ciągu 24 godzin 
od zamówienia

Od producenta do wysyłki towaru w dowolne miejsce 
na ńwiecie

Pakowanie TransportMontażMalowanie

Odlewnia żeliwa Obróbka SpawaniePrace stolarskie

PRODUKCJA



Firma

Carif jest firmą istniejącą na rynku 
mechanicznych pił taśmowych od 1948 
roku. 
Dziś Carif, zarządzany przez trzecią 
generację rodziny, jest nowoczesnym i 
elastycznym przedsiębiorstwem.
Dzięki nieustannemu rozwojowi i ulepszaniu 
projektów firma jest zawsze na topie, a 
swoją technologie eksportuje na cały świat. 

Pilarki taśmowe CARIF są całkowicie oleo-
dynamiczne w wersji półautomatycznej 
(BSA) i automatycznej (BA / CNC).
Oznaczenia  CARIF 260, CARIF 320 e CARIF 
450 identyfikują nasze 3 modele maszyn, w 
których cyfry określają maksymalny zakres 
cięcia w mm.

Wybór przecinarek Carif wiąże się nie tylko 
z wyborem wysokiej jakości maszyn, ale 
przede wszystkim naszych fudamentalnych 
wartościach pracy opartych na dążeniu do 
doskonałości. 

Codzienne doskonalenie się we wszystkim 
i dla każdego, zwracając przy tym uwagę 
na najmniejsze detale, aby oferować 
najlepsze produkty to nasz cel, ponieważ 
uważamy, że jedyna droga funkcjonowania 
na dzisiejszym rynku to „robienie rzeczy 
jeszcze lepiej”.

Jesteśmy dumni, że możemy wyprodukować 
maszynę całkowicie włoską, od zakupu 
materiałów, poprzez cały proces produkcji, 
aż do ostatecznej wysyłki. 

PREZENTACJA FIRMY



260 BSA 320 BSA

450 BSA 450 BSA VAR-E

320 BSA VAR-E

450 BA CNC320 BA CNC

450 BA CNC TOUCH320 BA CNC TOUCH

260 BA CNC

4.0
INDUSTRY 4.0

4.0
INDUSTRY 4.0

Półautomatyczna piła tańmowa hydrauliczna

Automatyczna hydrauliczna piła tańmowa erycznń

PRODUKTY



PÓŁAUTOMATYCZNA PIŁA TAŚMOWA HYDRAULICZNA

JEDNOSTKI OPCJONALNE

9

10

12

14

16

18

Główne cechy maszyn półautomatycznych

Carif 260 BSA

Carif 320 BSA

Carif 320 BSA VAR-E

Carif 450 BSA

Carif 450 BSA VAR-E

Główne cechy maszyn automatycznych

Carif 260 BA CNC

Carif 320 BA CNC

Carif 320 BA CNC 

Carif 450 BA CNC

Carif 450 BA CNC

Opcjonalne

System pomiarowy

Jednostki rolkowe

21

22

24

26

28

30

32

33

36

AUTOMATYCZNA HYDRAULICZNA PIŁA TAŚMOWA ERYCZNĄ

4.0

4.0

INDEKS





9

Wszystkie modele CARIF 260/320/450 sń całkowicie hydraulicznymi jednostkami: zamknińcie imadła, siła 
nacisku i szybkońń opuszczania. Opatentowana pompa hydrauliczna z automatycznń kontrolń szybkońci 
opuszczania ramienia tnńcego oraz nacisku na tańmń tnńcń. Dzińki temu systemowi ostrze regularnie opada, 
zapewniajńc stałń automatycznń regulacjń dla kańdego rodzaju materiału, przekroju i grubońci.

Zeskanuj kod QR,
aby wyńwietliń 

wideo produktuZalety układu hydraulicznego CARIF

GŁÓWNE CECHY MASZYN 
PÓŁAUTOMATYCZNYCH

Duży stół roboczy 
dla wygodnego i 

praktycznego cięcia.

Obrotowe ramię 
tnące w zakresie 
-45 +60 stopni, 

obrót łuku przez 
łożyska stożkowe - 

niezależny od 
planów podparcia

Dwuprędkościowy 
silnik o mocy 1,4kW 

(BSA) lub elektroniczny 
wariator prędkości 

2,2 kW (BSA VAR-E)

Opatentowany układ hydrauliczny do precyzyjnej 
regulacj i szybkości opdania ramienia tnącego 

oraz siły nacisku na taśmę.

Duży pojemnik na 
wióry ułatwiający 

czyszczenie
Łatwo przemieszczalna 

szafka elektryczna 
w celu uzyskania 

jak najlepszej ergonomii.

Ruchome imadło 
hydrauliczne 
lewo / prawo

Solidna konstrukcja podstawy ze stali malowanej proszkowo 
z jasnym i gładkim wykończeniem

Układ chłodząco 
smarujący ze zbiornikiem 
o pojemności 50 litrów, 
z pompą elektryczną 

o mocy 90 W.

+ Zwiększona produktywność: 
Brak operatora podczas cyklu cińcia, 
Ø przestojów.

+ Zawsze proste cięcie: 
Automatyczna regulacja naprńńenia ostrza na 
podstawie twardońci materiału i przekroju.

+ Dłuższa żywotność ostrza: 
Spowalnia zejńcie łuku bez obcińńania ostrza, 
gdy jest zuńyte.

+ Łatwy w użyciu: 
Praktyczne, proste i ergonomiczne operacje.

+ Szybkie operacje cięcia: 
W pełni hydrauliczny cykl. Wińksza wydajnońń.



PÓŁAUTOMATYCZNA PIŁA TAŚMOWA HYDRAULICZNA

mm

2450x27x0,9

m/1’

33-66

LKW

1,4-0,09 260

h

830

Optional

15÷100

H*

1650 /
1300

Optional

2,2

BOptional

300

Kg

340

10

6401250

mm

Charakterystyka maszyny:

1. Solidna konstrukcja podstawy ze stali malowanej 
proszkowo z jasnym i gładkim wykończeniem.

2. Ramię tnące wykonane ze specjalnego stopu 
aluminium, hartowane indukcyjne.

3. Opatentowany układ hydrauliczny do precyzyjnej 
regulacji szybkości opdania ramienia tnącego oraz 
siły nacisku na taśmę.

4. Silnik 1,1/1,4 kW; 2 prędkości  pracy taśmy tnącej  
33-66 obr/min.

5. Obrotowe ramię tnące w zakresie -45 +60 stopni, 
obrót łuku przez łożyska stożkowe - niezależny od 
planów podparcia.

6. Łatwo przemieszczalna szafka elektryczna w celu 
uzyskania jak najlepszej ergonomii.

7. Duży stół roboczy dla wygodnego i praktycznego 
cięcia.

8. Układ chłodząco smarujący ze zbiornikiem o 
pojemności 50 litrów, z pompą elektryczną o mocy 
90 W.

•	 Urządzenie pomiarowe L=500 mm z regulacją 
wysokości.

•	 Duży pojemnik na wióry ułatwiający czyszczenie.

•	 Bimetalowe ostrze M42 mm 2450x27x0,9, karton + 
paleta, klucze serwisowe, instrukcja obsługi i lista 
części zamiennych.

260 x
150

90° opt.

90 x
60

+60°

150 x
150

+45°

120 x
100

-45°

260 x
150

+90°▲+60°

60150

+45°-45°

100 220*/
205

+90°

90

+60°

150

+45°

130

-45°

220

90°

260 BSA

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRESY CIĘCIA

* With thickness L x H

H* Bow up / Bow down

32 94

8 7 1

6

5



Opcjonalnie
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Modułowa jednostka rolkowa „A”
długość 1m - szerokość 400 mm - pojemność 0,9 t/m

Modułowa jednostka rolkowa „B”
długość 1m - szerokość 400 mm - pojemność 0,9 t/m

Moduł typ „C” do podłączenia  modułu „A” z maszyną

Jednostki rolkowe

System pomiarowy

260 BSA

B BA C C

D

A

3. 5.2.1. 4.

1.

•

2.

3.

4.

5.

•

•

•

•

Olejowo powietrzny system smarowania taśmy tnącej 3l.

Moto-wariator prędkości, elektr. wersja 2,2 kW.

Cyfrowy wyświetlacz kąta.

Linia laserowa do pozycjonowania.

Hydrauliczny siłownik pionowego docisku materiału.

Lampa robocza LED.

▲ Dodatkowa przestrzeń robocza (mm 300 x 120 h)

Urządzenie pomiarowe skalowane. Długość L=1m
MS (system pomiarowy ze skalą stopniowaną). Długość początkowa L=2m
Możliwość przedłużenia każdego 1m o kolejne 2 m (L=3m - 4m - 5m - 6m)
DMS (cyfrowy system pomiarowy). Długość początkowa L=2m
Możliwość przedłużenia każdego 1m o kolejne 2 m (L=3m - 4m - 5m - 6m)

•
•

•



PÓŁAUTOMATYCZNA PIŁA TAŚMOWA HYDRAULICZNA
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mm L hHBOptional Kgmm

90° opt.+60°+45°-45°+90°▲+60°+45°-45°+90°+60°+45°-45°90°

m/1’KW

620 8301800 /
1320900145040032038-761,4-0,093025x27x0,9

320 x
230

120 x
140

185 x
220

200 x
100

320 x
220130185160 265*/

250130200190275

320 BSA

Charakterystyka maszyny:

1. Solidna konstrukcja podstawy ze stali malowanej 
proszkowo z jasnym i gładkim wykończeniem.

2. Ramię tnące wykonane ze specjalnego stopu 
aluminium, hartowane indukcyjne.

3. Opatentowany układ hydrauliczny do precyzyjnej 
regulacji szybkości opdania ramienia tnącego oraz 
siły nacisku na taśmę.

4. Silnik 1,1/1,4 kW; 2 prędkości  pracy taśmy tnącej  
38-76 obr/min.

5. Obrotowe ramię tnące w zakresie -45 +60 stopni, 
obrót łuku przez łożyska stożkowe - niezależny od 
planów podparcia.

6. Łatwo przemieszczalna szafka elektryczna w celu 
uzyskania jak najlepszej ergonomii.

7. Duży stół roboczy dla wygodnego i praktycznego 
cięcia.

8. Układ chłodząco smarujący ze zbiornikiem o 
pojemności 50 litrów, z pompą elektryczną o mocy 
90 W.

•	 Urządzenie pomiarowe L=500 mm z regulacją 
wysokości.

•	 Duży pojemnik na wióry ułatwiający czyszczenie.

•	 Bimetalowe ostrze M42 mm 3025x27x0,9, karton + 
paleta, klucze serwisowe, instrukcja obsługi i lista 
części zamiennych.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRESY CIĘCIA

* With thickness L x H

H* Bow up / Bow down

32 94

8 7 1

6

5



Opcjonalnie
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Jednostki rolkowe

System pomiarowy

B BA C C A

320 BSA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

•

Olejowo powietrzny system smarowania taśmy tnącej 3l.

Cyfrowy wyświetlacz kąta.

Linia laserowa do pozycjonowania.

Hydrauliczny siłownik pionowego docisku materiału.

Dodatkowe imadło.

Lampa robocza LED.

Pistolet wodny.

▲ Dodatkowa przestrzeń robocza (mm 400 x 190 h)

4. 6.3.2.1. 5. 7.

Modułowa jednostka rolkowa „A”
długość 1m - szerokość 400 mm - pojemność 0,9 t/m

Modułowa jednostka rolkowa „B”
długość 1m - szerokość 400 mm - pojemność 0,9 t/m

Moduł typ „C” do podłączenia  modułu „A” z maszyną

•

•

•

Urządzenie pomiarowe skalowane. Długość L=1m
MS (system pomiarowy ze skalą stopniowaną). Długość początkowa L=2m
Możliwość przedłużenia każdego 1m o kolejne 2 m (L=3m - 4m - 5m - 6m)
DMS (cyfrowy system pomiarowy). Długość początkowa L=2m
Możliwość przedłużenia każdego 1m o kolejne 2 m (L=3m - 4m - 5m - 6m)

•
•

•



PÓŁAUTOMATYCZNA PIŁA TAŚMOWA HYDRAULICZNA
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32 94

8 7 1

6

5

5

L hHBOptional Kg

1800 /
1320

mm

90° opt.+60°+45°-45°+90°▲+60°+45°-45°+90°+60°+45°-45°90°

320 BSA VAR-E

mm m/1’kW

620 830900145040032015÷1002,23025x27x0,9

320 x
230

120 x
140

185 x
220

200 x
100

320 x
220130185160 265*/

250130200190275

Charakterystyka maszyny:

1. Solidna konstrukcja podstawy ze stali malowanej 
proszkowo z jasnym i gładkim wykończeniem.

2. Ramię tnące wykonane ze specjalnego stopu 
aluminium, hartowane indukcyjne.

3. Opatentowany układ hydrauliczny do precyzyjnej 
regulacji szybkości opdania ramienia tnącego oraz 
siły nacisku na taśmę.

4. Płynna regulacja prędkości dzięki zastosowaniu 
falownika. Zakres pracy 15÷100 obr/min sprzężony 
z silnikiem o mocy 2,2 kW.

5. Przenośny panel sterowania, łatwy do 
przemieszczania. Zintegrowany z przednim 
wyświetlaczem do szybkiego ustawiania położenia 
ramy, regulacji prędkości cięcia oraz z licznikiem 
sztuk  cięcia.

6. Obrotowe ramię tnące w zakresie -45 +60 stopni, 
obrót łuku przez łożyska stożkowe - niezależny od 
planów podparcia.

7. Duży stół roboczy dla wygodnego i praktycznego 
cięcia.

8. Układ chłodząco smarujący ze zbiornikiem o 
pojemności 50 litrów, z pompą elektryczną o mocy 
90 W.

•	 Urządzenie pomiarowe L=500 mm z regulacją 
wysokości.

•	 Duży pojemnik na wióry ułatwiający czyszczenie.

•	 Bimetalowe ostrze M42 mm 3025x27x0,9, karton + 
paleta, klucze serwisowe, instrukcja obsługi i lista 
części zamiennych.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRESY CIĘCIA

* With thickness L x H

H* Bow up / Bow down



Opcjonalnie
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Jednostki rolkowe

System pomiarowy

320 BSA VAR-E

B BA C C A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

•

Olejowo powietrzny system smarowania taśmy tnącej 3l.

Cyfrowy wyświetlacz kąta.

Linia laserowa do pozycjonowania.

Hydrauliczny siłownik pionowego docisku materiału.

Dodatkowe imadło.

Czujnik zerwania taśmy tnącej

Lampa robocza LED.

Pistolet wodny.

▲ Dodatkowa przestrzeń robocza (mm 400 x 190 h)

6. 7.4.3.2.1. 5. 8.

Modułowa jednostka rolkowa „A”
długość 1m - szerokość 400 mm - pojemność 0,9 t/m

Modułowa jednostka rolkowa „B”
długość 1m - szerokość 400 mm - pojemność 0,9 t/m

Moduł typ „C” do podłączenia  modułu „A” z maszyną

•

•

•

Urządzenie pomiarowe skalowane. Długość L=1m
MS (system pomiarowy ze skalą stopniowaną). Długość początkowa L=2m
Możliwość przedłużenia każdego 1m o kolejne 2 m (L=3m - 4m - 5m - 6m)
DMS (cyfrowy system pomiarowy). Długość początkowa L=2m
Możliwość przedłużenia każdego 1m o kolejne 2 m (L=3m - 4m - 5m - 6m)

•
•

•



PÓŁAUTOMATYCZNA PIŁA TAŚMOWA HYDRAULICZNA

16

mm L hHBOptional Kgmm

90° opt.+60°+45°-45°+90°▲+60°+45°-45°+90°+60°+45°-45°90°

m/1’KW

1100 8301000200050045032-642,4-0,75-0,093660x34x1,1

450 x
240

170 x
125

270 x
240

310 x
100

450 x
240150250220 320*/

280170280260330

450 BSA

Charakterystyka maszyny:

1. Solidna konstrukcja podstawy ze stali malowanej 
proszkowo z jasnym i gładkim wykończeniem.

2. Solidna konstrukcja głowicy wykonana w jednym 
kawałku stali konstrukcyjnej.

3. Opatentowany układ hydrauliczny do precyzyjnej 
regulacji szybkości opdania ramienia tnącego oraz 
siły nacisku na taśmę.

4. Silnik 1,4/2,4 kW; 2 prędkości  pracy taśmy tnącej  
32-64 obr/min.

5. Obrotowe ramię tnące w zakresie -45 +60 stopni, 
obrót łuku przez łożyska stożkowe - niezależny od 
planów podparcia.

6. Wyświetlacz przedni do szybkiego ustawiania 
położenia ramy i regulacji prędkości cięcia.

7. Wałek mimośrodowy do cięcia krótkich kawałków.

8. Duży stół roboczy dla wygodnego i praktycznego 
cięcia.

9. Układ chłodząco smarujący ze zbiornikiem o 
pojemności 50 litrów, z pompą elektryczną o mocy 
90 W.

•	 Czujnik zerwania taśmy tnącej.

•	 Urządzenie pomiarowe L=500 mm z regulacją 
wysokości.

•	 Duży pojemnik na wióry ułatwiający czyszczenie.

•	 Bimetalowe ostrze M42 mm 3660x34x1,1, karton + 
paleta, klucze serwisowe, instrukcja obsługi i lista 
części zamiennych.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRESY CIĘCIA

* With thickness L x H

H* Bow up / Bow down

2000 /
1550

2 10 114

9 53 8 1

7

6



Opcjonalnie
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Jednostki rolkowe

System pomiarowy

450 BSA

B A C C

D

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

•

Olejowo powietrzny system smarowania taśmy tnącej 3l.

Cyfrowy wyświetlacz kąta.

Linia laserowa do pozycjonowania.

Hydrauliczny siłownik pionowego docisku materiału.

Dodatkowe imadło.

Lampa robocza LED.

Pistolet wodny.

▲ Dodatkowa przestrzeń robocza (mm 500 x 190 h)

4.3.2.1. 6. 7.5.

Modułowa jednostka rolkowa „A”
długość 1m - szerokość 500 mm - pojemność 3 t/m

Modułowa jednostka rolkowa „B”
długość 1m - szerokość 500 mm - pojemność 3 t/m

Moduł typ „C” do podłączenia  modułu „A” z maszyną

•

•

•

Urządzenie pomiarowe skalowane. Długość L=1m
MS (system pomiarowy ze skalą stopniowaną). Długość początkowa L=2m
Możliwość przedłużenia każdego 1m o kolejne 2 m (L=3m - 4m - 5m - 6m)
DMS (cyfrowy system pomiarowy). Długość początkowa L=2m
Możliwość przedłużenia każdego 1m o kolejne 2 m (L=3m - 4m - 5m - 6m)

•
•

•



PÓŁAUTOMATYCZNA PIŁA TAŚMOWA HYDRAULICZNA
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mm L hHBOptional Kgmm

90° opt.+60°+45°-45°+90°▲+60°+45°-45°+60° +90°+45°-45°90°

m/1’KW

1100 8301180205050045015÷10043660x34x1,1

450 x
240

170 x
125

270 x 
240

310 x
100

450 x
240150250220 320*/

280170280260330

450 BSA VAR-E

Charakterystyka maszyny:

1. Solidna konstrukcja podstawy ze stali malowanej 
proszkowo z jasnym i gładkim wykończeniem.

2. Solidna konstrukcja głowicy wykonana w jednym 
kawałku stali konstrukcyjnej.

3. Opatentowany układ hydrauliczny do precyzyjnej 
regulacji szybkości opdania ramienia tnącego oraz 
siły nacisku na taśmę.

4. Płynna regulacja prędkości dzięki zastosowaniu 
falownika. Zakres pracy 15÷100 obr/min sprzężony 
z silnikiem o mocy 4 kW.

5. Obrotowe ramię tnące w zakresie -45 +60 stopni, 
obrót łuku przez łożyska stożkowe - niezależny od 
planów podparcia.

6. Konsola obrotowa ze zintegrowanym panelem 
do kontroli prędkości ostrza, wysokości cięcia i 
licznika.

7. Wałek mimośrodowy do cięcia krótkich kawałków.

8. Duży stół roboczy dla wygodnego i praktycznego 
cięcia.

9. Układ chłodząco smarujący ze zbiornikiem o 
pojemności 50 litrów, z pompą elektryczną o mocy 
90 W.

10. Czujnik zerwania taśmy tnącej.

11. Urządzenie pomiarowe L=500 mm z regulacją 
wysokości.

•	 Potencjometr do zapamiętania wysokości cięcia.

•	 Duży pojemnik na wióry ułatwiający czyszczenie.

•	 Bimetalowe ostrze M42 mm 3660x34x1,1, karton + 
paleta, klucze serwisowe, instrukcja obsługi i lista 
części zamiennych.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRESY CIĘCIA

* With thickness L x H

H* Bow up / Bow down

2000 /
1550

2 10 11412

9 53 8 1

7

6

6
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Jednostki rolkowe

System pomiarowy

450 BSA VAR-E

B A C C

D

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

•

Olejowo powietrzny system smarowania taśmy tnącej 3l.

Cyfrowy wyświetlacz kąta.

Linia laserowa do pozycjonowania.

Hydrauliczny siłownik pionowego docisku materiału.

Dodatkowe imadło.

Lampa robocza LED.

Pistolet wodny.

▲ Dodatkowa przestrzeń robocza (mm 500 x 190 h)

4.3.1. 7.6.5.2.

Modułowa jednostka rolkowa „A”
długość 1m - szerokość 500 mm - pojemność 3 t/m

Modułowa jednostka rolkowa „B”
długość 1m - szerokość 500 mm - pojemność 3 t/m

Moduł typ „C” do podłączenia  modułu „A” z maszyną

•

•

•

Urządzenie pomiarowe skalowane. Długość L=1m
MS (system pomiarowy ze skalą stopniowaną). Długość początkowa L=2m
Możliwość przedłużenia każdego 1m o kolejne 2 m (L=3m - 4m - 5m - 6m)
DMS (cyfrowy system pomiarowy). Długość początkowa L=2m
Możliwość przedłużenia każdego 1m o kolejne 2 m (L=3m - 4m - 5m - 6m)

•
•

•
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GŁÓWNE CECHY MASZYN 
AUTOMATYCZNYCH

BA CNC BA CNC TOUCH

4.0
INDUSTRY 4.0

2 urządzenia hydrauliczne 
do pionowego mocowania 

prętów

Hartowane i nawęglane szczęki do 
mocnego mocowania i przenoszenia 

pełnych prętów

Płytka pomiarowa 
do cięcia pod kątem 
0/60° niezależnie od 

planów podparcia 
elementów

Ekran dotykowy LED 7” 
(BA CNC TOUCH) 

lub panel sterowania 
standardowe (BA CNC)

Blok hydrauliczny zapewniający 
precyzyjną regulację 

posuwu łuku i ciśnienia ciścia

Agregat rolkowy 
L=1m do podparcia pręta

Solidna konstrukcja podstawy 
ze stali malowanej proszkowo 

z jasnym i gładkim wykończeniem.

Solidna konstrukcja głowicy 
wykonana w jednym kawałku 

stali konstrukcyjnej

Lampa robocza 
LED

Czerwone światło 
awaryjne LED

Pistolet 
wodny

Zabezpieczenia 
LED

+ Ekran dotykowy LED 7” z wielofunkcyjnym 
oprogramowaniem dla Industry 4.0, nowoczesny i 
łatwy interfejs.
+ Port USB i ETHERNET do podłączenia komputera, 
zdalnego sterowania i importem/eksportem danych.
+ Proste i szybkie programowanie z importem 
programów cięcia z USB lub sieci firmowej.
+ Zastosowanie: asysta przy pracy, statystyki cięcia, 
biblioteki dokumentów, narzędzia. Oprogramowanie 
do zdalnego monitorowania cyklu cięcia, statystyki 
maszyny i odchyleń.
+ Szybka regulacja ramki z wyświetlacza.
+ Czerwone światło awaryjne LED do zdalnego 
wykrywania sytuacji awaryjnych / cyklu cięcia.

+ 2-osiowe sterowanie numeryczne CNC, 
prosty interfejs dla trybu półautomatycznego i 
automatycznego.
+ Prosta i kompletna płyta sterująca do ustawiania 
wszystkich parametrów cięcia.
+ Łatwe i szybkie przechowywanie do 100 programów 
cięcia z wizualizacją wszystkich parametrów i 
możliwością tworzenia podprogramów.
+ Klucz USB do aktualizacji.
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AUTOMATYCZNA HYDRAULICZNA PIŁA TAŚMOWA ERYCZNŚ

260 BA CNC

Charakterystyka maszyny:

1. 2-osiowe sterowanie numeryczne z kluczem USB do aktualizacji.

•	 Łatwe i szybkie przechowywanie do 100 programów cięcia z wizualizacją wszystkich parametrów.

2. Płytka pomiarowa do cięcia pod kątem 0/60° niezależnie od planów podparcia elementów.

3. 2 urządzenia hydrauliczne do pionowego mocowania prętów.

4. Blok hydrauliczny zapewniający precyzyjną regulację posuwu łuku i ciśnienia cięcia.

5. Hartowane i nawęglane szczęki do mocnego mocowania i przenoszenia pełnych prętów.

6. Osłony bezpieczeństwa z przodu i z tyłu.

7. Duży stół roboczy dla wygodnego i praktycznego cięcia.

8. Agregat rolkowy L=1m do podparcia pręta.

9. Czujnik zerwania taśmy tnącej.

10. Moto-wariator prędkości, wersja elektroniczna 2,2 kW.

•	 Układ chłodząco smarujący ze zbiornikiem o pojemności 50 litrów, z pompą elektryczną o mocy 90 W.

•	 35Lt. Hydraulic oil for hydraulic power-pack

•	 Bimetalowe ostrze M42 mm 2450x27x0,9, karton + paleta, klucze serwisowe, instrukcja obsługi i lista 
części zamiennych.

109

1 68 4

3 5

2

7

1
6
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PARAMETRY TECHNICZNE

B L H* hKgmm m/1’KW

+60° 90° opt.+45°+90°+60°+45°+90°+60°+45°90°

ZAKRESY CIĘCIA

260 BA CNC

mm

Opcjonalnie

130 x
90

90 x 
60

150 x 
150 

260 x 
15060150 220*/

20590150220

8301650 /
13002560165070026015÷1002,2-0,75-0,092450x27x0,9

Jednostki rolkowe

H* Bow up / Bow down

L x H* With thickness

1.

2.

3.

4.

5.

Olejowo powietrzny system smarowania taśmy tnącej 3l.

Cyfrowy wyświetlacz kąta.

Lampa robocza LED.

Pistolet wodny.

Ślizg ciętych elementów.

1. 3. 5.2. 4.

Modułowa jednostka rolkowa „A”. Długość 1m - szerokość 400 mm - pojemność 0,9 t/m

Modułowa jednostka rolkowa „B”. Długość 1m - szerokość 400 mm - pojemność 0,9 t/m

Moduł typ „C” do podłączenia  modułu „A” z maszyną.

•

•

•
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320 BA CNC

AUTOMATYCZNA HYDRAULICZNA PIŁA TAŚMOWA ERYCZNŚ

Charakterystyka maszyny:

1. 2-osiowe sterowanie numeryczne z kluczem USB do aktualizacji.

•	 Łatwe i szybkie przechowywanie do 100 programów cięcia z wizualizacją wszystkich parametrów.

2. Płytka pomiarowa do cięcia pod kątem 0/60° niezależnie od planów podparcia elementów.

3. 2 urządzenia hydrauliczne do pionowego mocowania prętów.

4. Blok hydrauliczny zapewniający precyzyjną regulację posuwu łuku i ciśnienia cięcia.

5. Hartowane i nawęglane szczęki do mocnego mocowania i przenoszenia pełnych prętów.

6. Osłony bezpieczeństwa z przodu i z tyłu.

7. Duży stół roboczy dla wygodnego i praktycznego cięcia.

8. Agregat rolkowy L=1m do podparcia pręta.

9. Lampa robocza LED.

10. Czujnik zerwania taśmy tnącej.

11. Pistolet wodny.

•	 Moto-wariator prędkości, wersja elektroniczna 2,2 kW.

•	 Układ chłodząco smarujący ze zbiornikiem o pojemności 50 litrów, z pompą elektryczną o mocy 90 W.

•	 35Lt. Hydraulic oil for hydraulic power-pack

•	 Bimetalowe ostrze M42 mm 3025x27x0,9, karton + paleta, klucze serwisowe, instrukcja obsługi i lista 
części zamiennych.

93 105

18 46 2

6

7

11

3

1
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+60°

ZAKRESY CIĘCIA

PARAMETRY TECHNICZNE

B L H hKg

90° opt.+45°+90° *+60°+45°+90°+60°+45°90°

mm m/1’KW mm

320 x
230

120 x
140

185 x
220

320 x
220130185265*/

250130200275

83027701950105032015÷1202,2-0,75-0,093025x27x0,9

Opcjonalnie

Jednostki rolkowe

320 BA CNC

H* Bow up / Bow down

L x H* With thickness

1800 /
1320

1.

2.

3.

4.

Olejowo powietrzny system smarowania taśmy tnącej 3l.

Cyfrowy wyświetlacz kąta.

Linia laserowa do pozycjonowania.

Ślizg ciętych elementów.

1. 3.2. 4.

Modułowa jednostka rolkowa „A”. Długość 1m - szerokość 400 mm - pojemność 0,9 t/m

Modułowa jednostka rolkowa „B”. Długość 1m - szerokość 400 mm - pojemność 0,9 t/m

Moduł typ „C” do podłączenia  modułu „A” z maszyną.

•

•

•
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3 38 8

27 4

7

5

9

6

320 BA CNC

AUTOMATYCZNA HYDRAULICZNA PIŁA TAŚMOWA ERYCZNŚ

4.0

Charakterystyka maszyny:
2. Płytka pomiarowa do cięcia pod kątem 0/60° niezależnie od planów podparcia elementów.
•	 Moto-wariator prędkości, wersja elektroniczna 2,2 kW.
3. 2 urządzenia hydrauliczne do pionowego mocowania prętów.
4. Blok hydrauliczny zapewniający precyzyjną regulację posuwu łuku i ciśnienia cięcia.
5. Hartowane i nawęglane szczęki do mocnego mocowania i przenoszenia pełnych prętów.
6. Agregat rolkowy L=1m do podparcia pręta.
7. Osłony bezpieczeństwa z przodu i z tyłu.
8. Lampa robocza LED i światło awaryjne.
9.   Pistolet wodny.
•	 Czujnik zerwania taśmy tnącej.
•	 Układ chłodząco smarujący ze zbiornikiem o pojemności 50 litrów, z pompą elektryczną o mocy 90 W.
•	 35Lt. Hydraulic oil for hydraulic power-pack
•	 Bimetalowe ostrze M42 mm 2450x27x0,9, karton + paleta, klucze serwisowe, instrukcja obsługi i lista 

części zamiennych.

1. Funkcje interfejsu użytkownika:
•	 Ekran dotykowy LED z wielofunkcyjnym oprogramowaniem, nowoczesny i łatwy interfejs.
•	 Interfejs USB i port ETHERNET do zapisywania/importowania danych i zdalnego sterowania.
•	 Proste i szybkie programowanie z możliwością importowania/eksportowania programów do cięcia z USB 

lub połączonego folderu w sieci firmowej.
•	 Zastosowanie: Asysta przy pracy, statystyki cięcia, biblioteki dokumentów, kalkulator, konwerter, zdalne 

sterowanie.
•	 Oprogramowanie 4.0 do zdalnego monitorowania programu, statystyk maszyn i odchyleń.

1

1

4.0
INDUSTRY 4.0
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4.0

+60°

ZAKRESY CIĘCIA

PARAMETRY TECHNICZNE

B L H hKg

90° opt.+45°+90° *+60°+45°+90°+60°+45°90°

mm m/1’KW

320 BA CNC

mm

320 x
230

120 x
140

185 x
220

320 x
220130185265*/

250130200275

83027701950105032015÷1202,2-0,75-0,093025x27x0,9

Opcjonalnie

Jednostki rolkowe

H* Bow up / Bow down

L x H* With thickness

1800 /
1320

1. 3.2. 4.

1.

2.

3.

4.

Olejowo powietrzny system smarowania taśmy tnącej 3l.

Cyfrowy wyświetlacz kąta.

Linia laserowa do pozycjonowania.

Ślizg ciętych elementów.

Modułowa jednostka rolkowa „A”. Długość 1m - szerokość 400 mm - pojemność 0,9 t/m

Modułowa jednostka rolkowa „B”. Długość 1m - szerokość 400 mm - pojemność 0,9 t/m

Moduł typ „C” do podłączenia  modułu „A” z maszyną.

•

•

•
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450 BA CNC

Charakterystyka maszyny:

1. 2-osiowe sterowanie numeryczne z kluczem USB do aktualizacji.

•	 Łatwe i szybkie przechowywanie do 100 programów cięcia z wizualizacją wszystkich parametrów.

2. Płytka pomiarowa do cięcia pod kątem 0/60° niezależnie od planów podparcia elementów.

3. 2 urządzenia hydrauliczne do pionowego mocowania prętów.

4. Blok hydrauliczny zapewniający precyzyjną regulację posuwu łuku i ciśnienia cięcia.

5. Hartowane i nawęglane szczęki do mocnego mocowania i przenoszenia pełnych prętów.

6. Osłony bezpieczeństwa z przodu i z tyłu.

7. Duży stół roboczy dla wygodnego i praktycznego cięcia.

8. Agregat rolkowy L=1m do podparcia pręta.

9. Lampa robocza LED.

10. Pistolet wodny.

11. Moto-wariator prędkości, wersja elektroniczna 4 kW.

12. Czujnik zerwania taśmy tnącej.

•	 Układ chłodząco smarujący ze zbiornikiem o pojemności 50 litrów, z pompą elektryczną o mocy 90 W.

•	 35Lt. Hydraulic oil for hydraulic power-pack

•	 Bimetalowe ostrze M42 mm 3660x34x1,1, karton + paleta, klucze serwisowe, instrukcja obsługi i lista części 
zamiennych.

1

18 4 66

2

7

5

10

11

12

3 395

1
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Opcjonalnie

+60°

ZAKRESY CIĘCIA

PARAMETRY TECHNICZNE

B L H hKg

90° opt.+45°+90° *+60°+45°+90°+60°+45°90°

mm m/1’KW

1600 830295045015÷1004-0,75-0,093660x34x1,1

450 x
240

170 x
125

270 x
240

450 x
240150250320*/

280170280330

2250

mm

Jednostki rolkowe

450 BA CNC

H* Bow up / Bow down

L x H* With thickness

2000 /
1550

1. 3.2. 4.

1.

2.

3.

4.

Olejowo powietrzny system smarowania taśmy tnącej 3l.

Cyfrowy wyświetlacz kąta.

Linia laserowa do pozycjonowania.

Ślizg ciętych elementów.

Modułowa jednostka rolkowa „A”. Długość 1m - szerokość 500 mm - pojemność 3 t/m

Modułowa jednostka rolkowa „B”. Długość 1m - szerokość 500 mm - pojemność 3 t/m

Moduł typ „C” do podłączenia  modułu „A” z maszyną.

•

•

•



AUTOMATYCZNA HYDRAULICZNA PIŁA TAŚMOWA ERYCZNŚ
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450 BA CNC

Charakterystyka maszyny:
2. Płytka pomiarowa do cięcia pod kątem 0/60° niezależnie od planów podparcia elementów.
•	 Moto-wariator prędkości, wersja elektroniczna 4 kW.
3. 2 urządzenia hydrauliczne do pionowego mocowania prętów.
4. Blok hydrauliczny zapewniający precyzyjną regulację posuwu łuku i ciśnienia cięcia.
5. Hartowane i nawęglane szczęki do mocnego mocowania i przenoszenia pełnych prętów.
6. Agregat rolkowy L=1m do podparcia pręta.
7. Osłony bezpieczeństwa z przodu i z tyłu.
•	 Czujnik zerwania taśmy tnącej.
8.   Lampa robocza LED i światło awaryjne.
•	 Układ chłodząco smarujący ze zbiornikiem o pojemności 50 litrów, z pompą elektryczną o mocy 90 W.
•	 Pistolet wodny.
•	 35Lt. Hydraulic oil for hydraulic power-pack 
•	 Bimetalowe ostrze M42 mm 3660x34x1,1, karton + paleta, klucze serwisowe, instrukcja obsługi i lista części 

zamiennych.

1. Funkcje interfejsu użytkownika:
•	 Ekran dotykowy LED z wielofunkcyjnym oprogramowaniem, nowoczesny i łatwy interfejs.
•	 Interfejs USB i port ETHERNET do zapisywania/importowania danych i zdalnego sterowania.
•	 Proste i szybkie programowanie z możliwością importowania/eksportowania programów do cięcia z USB 

lub połączonego folderu w sieci firmowej.
•	 Zastosowanie: Asysta przy pracy, statystyki cięcia, biblioteki dokumentów, kalkulator, konwerter, zdalne 

sterowanie.
•	 Oprogramowanie 4.0 do zdalnego monitorowania programu, statystyk maszyn i odchyleń.

16 7

3 38

24

7

5

1

4.0

4.0
INDUSTRY 4.0
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Opcjonalnie

+60°

ZAKRESY CIĘCIA

PARAMETRY TECHNICZNE

B L H hKg

90° opt.+45°+90° *+60°+45°+90°+60°+45°90°

mm m/1’KW

1600 830295045015÷1004-0,75-0,093660x34x1,1

450 x
240

170 x
125

270 x
240

450 x
240150250320*/

280170280330

2250

mm

Jednostki rolkowe

450 BA CNC

H* Bow up / Bow down

L x H* With thickness

2000 /
1550

1. 3.2. 4.

1.

2.

3.

4.

Olejowo powietrzny system smarowania taśmy tnącej 3l.

Cyfrowy wyświetlacz kąta.

Linia laserowa do pozycjonowania.

Ślizg ciętych elementów.

4.0

Modułowa jednostka rolkowa „A”. Długość 1m - szerokość 500 mm - pojemność 3 t/m

Modułowa jednostka rolkowa „B”. Długość 1m - szerokość 500 mm - pojemność 3 t/m

Moduł typ „C” do podłączenia  modułu „A” z maszyną.

•

•

•
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Opcjonalnie

OPTIONAL

PÓŁAUTOMATYCZNA PIŁA TAśMOWA HYDRAULICZNA

AUTOMATYCZNA HYDRAULICZNA PIŁA TAśMOWA ERYCZNś

Olejowo powietrzny system smarowania taśmy tnącej 3l.
Moto-wariator prędkości, elektr. wersja 2,2 kW. (260 BSA)
Cyfrowy wyświetlacz kąta.
Linia laserowa do pozycjonowania.
Hydrauliczny siłownik pionowego docisku materiału.
Dodatkowe imadło. (320 BSA / BSA VAR-E | 450 BSA / BSA VAR-E) 
Czujnik zerwania taśmy tnącej. (320 BSA VAR-E)
Lampa robocza LED.
Pistolet wodny. (320 BSA / BSA VAR-E | 450 BSA / BSA VAR-E)

Dodatkowa przestrzeń robocza.

1.
•
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•

Olejowo powietrzny system smarowania taśmy tnącej 3l.
Cyfrowy wyświetlacz kąta.
Linia laserowa do pozycjonowania. (320 BA CNC / CNC Touch | 450 BA CNC / CNC Touch)
Lampa robocza LED. (260 BA CNC)
Pistolet wodny. (260 BA CNC)
Ślizg ciętych elementów.

1.
2.
3.
7.
8.
9.

1. 3.

7. 9.

2.

6.

4. 5.

8.
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SYSTEM POMIAROWY

Stalowy pręt z rowkiem do taśmy pomiarowej.

Urządzenie zatrzymujące wyposażone w zestaw wskaźników i wysokości.

Długość L=1m

Urzśdzenie pomiarowe skalowane
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SYSTEM POMIAROWY

CARIF MS (system pomiarowy) to nowoczesne i wygodne urządzenie do precyzyjnej i szybkiej regulacji 

odpowiedniej długości cięcia. Praktyczny i wytrzymały wózek z twardym stopem montowany na 2 wagonikach 

liniowych smarowanych automatycznie, aby zapewnić płynne przesuwanie na anodyzowanej aluminiowej 

szynie prowadzącej w kształcie litery T. Możliwość podniesienia wózka, aby uwolnić rolki od materiału. Łatwy 

do zamontowania na każdym typie jednostki rolkowej.

MS (system pomiarowy ze skalś stopniowanś)

Standardowe wyposażenie:
•	 Anodyzowana szyna aluminiowa.

•	 Wózek z 2 dwoma przesuwnymi wagonikami.

•	 Przedłużenie do osiągania punktu ostrza.

•	 Pakowane w kartonie.

Zalety systemu:
•	 100% bezsmarowy

•	 Wysoka odporność na zabrudzenia

•	 Odporność na korozję

•	 Niski poziom hałasu i wibracji

•	 Prosty i łatwy montaż/demontaż

•	 Bezobsługowy, bez potrzeby smarowania

Długość Carif MS 
(z wyjątkiem jednostek rolkowych):
•	 Długość początkowa L=2m

•	 Możliwość przedłużenia każdego 1m o kolejne 2 m. 
L=3m - 4m - 5m - 6m

B

A

B

A

Twardy uchwyt
Łatwy ruch wózka (góra-dół)
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SYSTEM POMIAROWY

CARIF DMS (Digital Measurement System) to nowoczesne i wygodne urządzenie do precyzyjnego i 

szybkiego ustawiania odpowiedniej długości cięcia za pomocą czytelnego wyświetlacza. CARIF DMS został 

zaprojektowany jako konkurencyjny jakościowo, solidny i łatwy w użyciu. System może być dostarczany 

razem z jednostkami rolkowymi CARIF lub może być łatwo dostosowany do innych typów rolek, które są już 

w użyciu.

DMS (cyfrowy system pomiarowy)

Standardowe wyposażenie:
•	 Anodyzowana szyna aluminiowa.

•	 Szeroki wyświetlacz LCD.

•	 Wózek z 2 dwoma przesuwnymi wagonikami.

•	 Czujnik z taśmą magnetyczną.

•	 Przedłużenie do osiągania punktu ostrza.

•	 Pokrętło radełkowane do precyzyjnej regulacji 
(rozdziałka 0,1 mm).

•	 Pakowane w kartonie.

Zalety systemu:
•	 100% bezsmarowy

•	 Wysoka odporność na zabrudzenia

•	 Odporność na korozję

•	 Niski poziom hałasu i wibracji

•	 Prosty i łatwy montaż/demontaż

•	 Bezobsługowy, bez potrzeby smarowania

Długość Carif DMS 
(z wyjątkiem jednostek rolkowych):
•	 Długość początkowa L=2m

•	 Możliwość przedłużenia każdego 1m o kolejne 2 m. 
L=3m - 4m - 5m - 6m

Twardy uchwyt
Pokrętło regulacji precyzyjnej 0,1mm
Łatwy ruch wózka (góra-dół)

A

A

B

B

C

C
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jednostki rolkowe W400

Jednostki rolkowe W500

B BA C C A

Jednostki rolkowe

Modułowa jednostka rolkowa „A”
długość 1m - szerokość 400 mm - pojemność 0,9 t/m

Modułowa jednostka rolkowa „B”
długość 1m - szerokość 400 mm - pojemność 0,9 t/m

Moduł typ „C” do podłączenia  modułu „A” z maszyną

Modułowa jednostka rolkowa „A”
długość 1m - szerokość 500 mm - pojemność 3 t/m

Modułowa jednostka rolkowa „B”
długość 1m - szerokość 500 mm - pojemność 3 t/m

Moduł typ „C” do podłączenia  modułu „A” z maszyną
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W400 W500

Modułowa jednostka 
rolkowa „A”

Modułowa jednostka 
rolkowa „B”

Moduł 
typ „C”

1. 4.

3. 6.

2. 5.

Ø50

Ø50

Ø60

Ø60

Jednostki rolkowe



UWAGI

Lokalny sprzedawca





www.carif.it
carif@carif.it
+39 0331 899015

via Tre Salti, 1
20029 Turbigo
(MILANO) - ITALY

Follow Us on  
@Carif_Sawing_Machines


