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FT93
FT93PV

FRESATRICI SUOLE, SEDE TACCO

MILLING MACHINES FOR SOLE, HEEL BASE

FRESADORAS DE SOLAS, BASE SALTO

FRESADORAS DE SUELAS, SEDE TACO
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI
I Le fresatrici serie FT93 e FT93PV sono macchine che eseguono

la fresatura delle suole per calzature, sulla sede del tacco oppure
sulla pianta e sono realizzate con tecnologia d’avanguardia.
Entrambi i modelli sono equipaggiati con una testa di copiatura e
una dima che consentono la realizzazione di profili con sagoma-
ture variabili. L’inserimento e l’estrazione della suola avvengono
manualmente. Il controllo di tutti i movimenti avviene da un
comando a microprocessore.
FT93 Questo modello è particolarmente indicato per la fre-

satura di suole aventi una profondità di fresatura limi-
tata.

FT93PV Per la profondità di fresature maggiori è indispensa-
bile garantire alla suola un più efficace ancoraggio al
piano di lavoro, tramite sistema a pompa da “vuoto”.

FUNCTIONAL DESCRIPTION
GB The FT93 and FT93PV series of milling machines mill shoe soles

at the heel base or bottom. These machines are built with state-
of-th-art technology. Both models are equipped with a copy head
and a template for milling of a variety of shapes. The sole is inser-
ted and extracted manually. All movements are microprocessor-
controlled.
FT93 This model is particularly suited to mill soles with

limited milling depth.
FT93PV For greater milling depths, the sole must be firmly

fastened to the work bench by means of a vacuum
pump system.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO
P As fresadoras da série FT93 e FT93PV são maquinas que exe-

cutam a fresagem das solas para calçado, na base do salto ou na
planta e são fabricadas com tecnologia avançada. Ambos os
modelos são equipados com uma cabeça de copiagem e uma
forma, que permitem a realização de perfis com decorações
variáveis. A introdução e a extracção da sola é efectuada manual-
mente. O controlo de todos os movimentos efectua-se através de
um comando com micro-processador.
FT93 Este modelo é especialmente indicado para a fresa-

gem de solas com uma profundidade de fresagem
limitada.

FT93PV Para profundidades de fresagem maiores é indi-
spensável garantir á sola uma fixação mais eficaz ao
plano de trabalho através de sistemas de bomba de
vácuo.

CARACTERISTICAS FUNCIONALES
E Las fresadoras serie FT93 y FT93PV son máquinas que efectúan

el fresado de las suelas para calzado, en la sede del taco o bien
en la planta y son fabricadas con tecnologia da vanguardia. Los
dos modelos poseen una cabeza de copiado y una plantilla que
permiten la realización de perfiles con moldurados variables. La
introducción y la extracción de la suela se efectúan manualmen-
te. El control de todos los movimientos se efectúa a partir de un
mando con microprocesador.
FT93 Este modelo está particularmente indicado para el

fresado de suelas con una profundidad de fresado
igualmente limitada.

FT93PV Para profundidades de fresado mayores es indi-
spensable garantizar a la suela un más eficaz
anclaje al plano de trabajo mediante sistemas de
bomba de “vacío”.
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L’EURMECCANICA-SHOES si riserva il diritto di
apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

EURMECCANICA-SHOES reserves the right to
make changes without previous notice.

A EURMECCANICA-SHOES reserva-se o dereito da
fazer modificações obrigação alguma de aviso prévio.

A EURMECCANICA-SHOES reserva el derecho de
aportar modificaciones sim previo aviso.
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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*230/400 V 50 Hz 
3 fasi - 3 phases

FT93 = 2,82 Kw 6 bar FT93 = 327

3 fases - 3 fases
FT93PV = 3,2 Kw FT93PV = 345

*Altre tensioni e frequenze a richiesta.
Different voltages and frequencies on request.
Outras tensões e frequências se forem pedidas.
Otras tensiones y las frecuencias irán preguntado.

CON POMPA DA VUOTO - WITH VACUUM PUMP

COM BOMBA DE VACUO - COM BOMBA DE VÁCUO

FT93PV

FT93
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