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55 cmHidraulikus kötegvágó gép EASY-CUT 
vágásindítással, biztonsági fénysorompóval, 
elektromos hátsó illesztékkel és érintőképernyős 
programozási lehetőséggel

95
max.

mm

Termékleírás
Hidraulikus precíziós kés és nyomógerenda meghajtás.  Új, szabadalmaztatott EASY-
CUT vágásindítás. Különösen biztonságos SCS Safety Cutting System: fénysorompó z 
előasztalon és biztonsági tető a hátsó asztalon. Zárható főkapcsoló. Kétkezes vágásindítás.  
24 V-os vezérlés.  Biztonsági meghajtás. Automatikus kés és nyomógerenda megállítás 
minden pozícióban. Egyszerű kés és vágóléc csere, késkiemelő egység késél borítással. 
Külső késmélység beállítás. Lábpedál az előpréshez, vagy mint vágásjelölés. Optikai 
vágásjelölés LED diódákkal. Elektromos papírkitolás, érintőképernyős vezérlés digitális 
méretkijelzéssel a többnyelvű kijelzőn. Méretjelölés cm/inc, kijelzési pontosság 1/10 mm. 99 
program, 99 programhellyel. (15 egymást követő vágás tárolható el egy programlépésként.)  
Automatikus program lefutás a vágás közben. Közveztelen méretmegadás a tízes 
számskálán.  Előre programozott DIN méretek A6-tól A3-ig. Sorozatvágás lehetősége a 
memórián keresztül. Automatikus beállítás a referencia méretekre.  A papírkitolás 
(EJECT) a vágásprogramba beilleszthető. Elektronikus kézikerék fokozatmentesen 
szabályozható sebességgel a hátsó ütköző finombeállításához.   Hibafelismerés és kijelzés 
a displayn. Fokozatmentesen szabályozható nyomás (min. 200 / max. 1100 daN). 
nyomáskijelző manométer. Nyomógerenda borítás. Előasztal alumíniumöntvény 
acélborítással. Kiváló minőségű HSS kés.  Hidraulikus schwing vágás. A késtartó 
mindkétoldalon vezetett és utánállítható., éppúgy, ahogy az alumínium öntvényből készült 
nyomógerenda. Késmélység-állítás. Stabil fémkeret. A hátsó asztalon lévő levető 
szerszámkészlet, a beütőfa és a mozgatáshoz használhazó görgők szériafelszereltség.  
Felár ellenében jobb és baloldali oldalasztal rendelhető hozzá. 
5560 LT légpárnás asztallal (elő és hátsó asztal)

Méret 1370 x 1070 x 1400 mm (H x B x T)

szélesség oldalasztallal 1630 mm

Súly 369 kg oldalasztal nélkül

386 kg oldalasztallal

Vágáshossz 550 mm

Vágási magasság 95 / 92* mm 

Maradvány méret 32 / 60* mm

Behelyezési mélység 570 mm

* nyomógerendával

Technikai adatok:

Áram 230 V / 50 Hz / 1~ 

Teljesítmény 1,5 kW 

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

Jellemzők

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

Érintő képernyő 7"

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.




