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72 cmProfesszionális kötegvágó hidraulikus 
leszorítással, EASY-CUT vágásindítással és 
programvezérelt  elektromos papírkitolással

80
max.

mm

Termékleírás
Kezelőbarát szabadalmaztatott EASY-CUT vágásindítás. SCS - biztonsági csomag.   
Biztonsági fedél hátsó asztalon; Kétkezes indítás, programvezérelt elektromos 
papírkitolással, a kés és nyomógerenda automatikus visszafutása minden pozícióból, 
főkapcsoló és biztonsági zár, 24-Voltos vezérlés; Késcserélő berendezés, mely a kés élét 
takarja. Elektromechanikus késmeghajtás. Hydraulikus papírleszorítás. Fokozatmentesen 
szabályozható nyomás (min. 250 daN, max. 2000 daN) optikai kijelzővel.  Lábpedál az 
előpréshez, vagy mint vágásjelző. Nyomógerendaborítás kattanózárral. Elektromechanikus 
hátsóilleszték meghajtó precíziós orsó (sebesség: 53 mm/s). Programozható hátsó ütköző.  
Digitális méretkijelzés 1/10 mm pontossággal (átkapcsolási lehetőség mm és zoll között). 
Méretmegadás  numerikus billentyűzettel. Memória ismétlővágáshoz, egyéb automatikus 
memória. Három memória gomb a fix méretekhez (szabadon programozható). 
Professzionális programvezérlés (99 program egyenként 99 lépéssel). Automatikus 
méretkorrekció a hátsó ütköző elmozdulása esetén. Ismétlővágás programozás a 
programban 9 lépésig lehetséges. A papírkitolás (EJECT) programozással és programozás 
nélkül (előtolás programozható). Törlés (DELETE), beillesztés (INSERT) és a programlépések  
átírása lehetséges. Nyomógómb a papírkitolás gyors beállításához. Elektronikus kézikerék a 
papírkitolás finombeállításához, fokozatmentesen állítható lassútól a gyorsig. Beépített 
számológép (négy alapszámítási mód). SET gomb a referencia mérethez. Öndiagnosztizáló 
rendszer a hibakijelzéssel a displayn.  Keményacél kés minőségi késacélból. Anyagkímélő 
lengővágás. Optikai vágás jelölés LED diódákkal. Stabil fémszerkezetes konstukció. 
Rozsdamentes acél asztallap borítás. Szériafelszereltség a légasztal.  Levető 
szerszámtartó a hátsó asztalnál és tartozék a beütőfa. Jobb és baloldali oldal asztal felár 
ellenében.

Méret 1335 x 1305 x 1540 mm (M x Sz x H) 

Szélesség oldalasztallal 2100 mm

Hosszúság oldalasztallal 1600 mm

Súly 588 kg oldalasztal nélkül

628 kg oldalasztallal

Vágási hosszúság 720 mm

Vágási magasság 80 / 78* mm 

Maradványméret 20 / 90* mm

Benyúlási mélység 720 mm

* nyomógerenda borítással

Műszaki adatok

Áram 400 V / 50 Hz / 3~ 

Teljesítmény 1,9 kW 

0,1 kW Nyereghajtás 
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Hatékony és biztonságos munkavégzést tesz 
lehetővé az érzékelő az első asztalon.  
Továbbá, az átlátszó biztonsági fedél a hátsó 
asztalon garantálja az optimális biztonságot.

ELEKTRONIKUS KÉZIKERÉK
A finom kézibeállításhoz használhatja az 
elektromos kézikereket gyors, vagy lassú 
üzemmódban akár 1/10 mm léptetéssel is.

 EASY-CUT KEZELŐSZERV
A kés és a nyomógerenda egyszerre, 
vagy akár egymástól függetlenül is 
működtethető az innovatív kézikarok 
segítségével. 

Jellemzők

A műszaki adatok megközelítő jellegűek a változtatás joga fenntartva. 01/2014

ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐEGYSÉG
Elektronikus programvezérlés a 
papírkitoláshoz (99 program 99 
programlépéssel. Előre programozott 
méretek.)

PRAKTIKUS SZERSZÁMTARTÓ
A gép hátfalán található szerszámtartóban 
minden eszközt megtalál egy késcseréhez, 
vagy a karbantartáshoz.

BIZTONSÁGOS KÉSCSERE
Egyszerű és biztonságos késcsere a 
burkolat megbontása nélkül a késkiemelő 
egység segítségével.




