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52 cmElektromos kötegvágó gép EASY-CUT 
vágásindítással, automatikus 
papírleszorítással, elektromos papírkitolással, 
érintőképernyős programozási lehetőséggel

80
max.

mm

Technikai adatok:

Áram 230 V / 50 Hz / 1~ 

Teljesítmény 1,1 kW késmeghajtás

0,32 kW nyomgerenda ̀ meghajtás

0,1 kW nyereghajtás

Vágáshossz 520 mm

Vágási magasság 80 mm 

Maradvány méret 35 mm

Behelyezési mélység 520 mm

Termékleírás
Kezelőbarát vágásindítás a szabadalmaztatott kétfokozatú EASY-CUT rendszer segítségével. 
Az optimális̀ 940 mm magas munkafelület egy ergonómikus munkát̀ tesz lehetővé. Különösen 
biztonásgos SCS Safety Cutting System: fénysorompó az előasztalon és biztonsági fedél a 
hátsó asztalon.  Főkapcsoló és biztonsági kulcsos  kapcsoló; Kétkezes vágás indítás;  24- 
Voltos  vezérlés;  szabadalmaztatott  biztonsgi  hajtás,  Automatikus  kés és papírleszorítás 
megállítása és nyitása minden  pozícióban. Tárcsafék-rendszer  az  azonnali  késleállításhoz; 
Egyszerű kés és vágóléc csere;  Késkiemelő egység késél borítással;  Külső 
késmélységállítás; Elektromos papírkitolás, érintőképernyős vezérlés digitális méretkijelzéssel 
a többnyelvű ̀ kijelzőn;  Méretjelölés cm/inch  kijelzési  pontosság 1/10  mm.  99  programm  99 
programmhellyel.  (15  egymást követő vágás tárolható el  egy  programm  lépésként.) 
Automatikus  programm  lefutás a  vágás közben. Közvetlen  méretmegadás a  tizes 
számskálán. Előre programozott  DIN  méretek A6-tól ̀ A3-ig. Sorozatvágás lehetősége a 
memórián keresztül.  Automatikus  beállítás referencia  méretekre.  A  papírkitolás (EJECT) 
vágásprogramba a  beilleszthető. Elektronikus  kézikerék  fokozatmentesen  szabályozható 
sebességgel a  hátsó ütköző finonombeállításához. Háromfokozatú előasztal megvilágítás 
LED-ekkel. Optikai  vágásjelölés LED-es  megvilágítással.  A  gép hibafelismerése,  
hibakijelzése a displayn. Elektromechanikus kés és nyomógerenda működtetés. Pontos hátsó 
illeszték. Precíz hátsóütköző. Két oldalütköző az  első és hátsó asztalon.  Solingeni  acél 
vágókés. Stabil  fém konstrukció. Állvánnyal, alsó papírlerakóval, levehető szerszámtartóval  
és kiütőfával együtt szállítjuk.

Méret 1293 x 860 x 1126 mm (H x B x T)

szélesség oldalasztallal 1436 mm

Súly 257 kg oldalasztal nélkül

266 kg oldalasztallal
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Fénysorompó a munkaterületen
Hatékony és biztonságos munkavégzést 
lehetővé tesz lehetővé az érzékelő az első 
asztalon.  Továbbá, az átlátszó biztonsági 
fedél a hátsó asztalon garantálja az 
optimális biztonságot.

Jellemzők

A technikai adatok hozzávetőlegesek. A változtatás jogát fenntartjuk. 01/2014

Érintő képernyő
Vezérlő egység az elekrtonikus 
papírkitoláshoz többnyelvű érintőképernyő 
segítségével.  99 programmhelyen 99 
vágási lépés tárolható el

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.

Elektromos kézikerék
A finom kézibeállításhoz használhatja az 
elektromso kézikereket gyors vagy lassú 
üzemmódban akár 1/10 mm léptetéssel is. 

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




