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47 cmRobustní stohová řezačka s elektro-mechanickým pohonem nože, 
475 cm

automatické svorky a EASY-CUT - pro formáty až do SRA3.

80
max.

mm

Produktová charakteristika

Vybavena novým, patentovaným EASY-CUT kotouč aktivaci tyče pro pohodlné a bezpečné řezání.
Komplexní bezpečnostní balík SCS: otočný, elektronicky řízený ochranný kryt na přední straně stolu;
transparentní bezpečnostní kryt na zadním stole; hlavní vypínač a bezpečnostní zámek s klíčem;
elektronicky řízené skutečnou operaci obou rukou; Ovládání 24 V (nízké napětí); patentovaný IDEAL
bezpečnostní jednotky; automatické čepele a svorka pro návrat z každé pozice; kotoučová brzda pro
okamžité zastavení nože; čepel změnou zařízení s krytým ostřím; ostří nastavení hloubky z vnější straně
stroje; snadná výměna nože z přední části stroje bez nutnosti demontáže krytů; řeznou lištu lze vyměnit
snadno z vnější strany stroje. Elektro-mechanické kotouče a upínací jednotka. Řeže až 800 listů papíru
(70 g/m2) nebo vázaných brožur až 80 mm. Čepel z vysoce kvalitní německé oceli. Masivní ocelová
unašeč nože. Nastavitelné vedení ostří z kalené oceli. Přesné boční dorazy. Vřetenové ovládání zadního
dorazu s ruční klikou. Digitální měření hodnoty zadního dorazu (cm nebo palce) na předním stole.
Patentovanýáautomatická svorka. Optická dělící linka s jasným a trvanlivým LED. Pevná celokovová
konstrukce. Navržený jako na stolní model, stojan nebo skříň s přihrádkou jsou k dispozici jako
volitelné příslušenství (za příplatek).

Rozměry 1296 x 762 x 1053 mm (H x W x D)

s postraními stolky 1349 mm

Hmotnost 225 kg bez stolu

234 kg se stolem

Délka řezu 475 mm

Výška řezu 80 mm 

Minimální řez 30 mm

Hloubka vložení 458 mm

Technická specifikace:

napětí 230 V / 50 Hz / 1~ 

Příkon 1.1 kW pohon nože

0.32 kW přítlak 
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Řez lze provést pouze tehdy, pokud je zavřený
odklápěcí, elektronicky hlídané ochranný kryt na
přední straně stolu.

RUČNÍ KOLEČKO

Pohodlné nastavení dorazu pomocí ruční kliky v
kombinaci s digitálním měřícího odečet na stole
stroje. Preciznost zadního dorazu zaruřuje vždy
přesný řez

PATENTOVANÉ OBOURUČNÍ SPOUŠTĚNÍ

 Řez lze provést pohodlně pomocí
patentovaných EASY-CUT aktivizačních lišt,

Předmosti

Technical data approximate. Subject to change. 01/2014

OPTICKÁ ŘEZNÁ LINKA 

TOptický paprsek zajistí přesné označení místa 
řezu pro snadné nastavení dle ořezových značek,

PrACTICKÝ DRŹÁK NÁŘADÍ
Praktické uchycení nářadí na zadní strně řezačky.

BEZPEČNÁ VÝMĚNA NOŽE

 
Bezpečná a pohodlná výměna nože bez nutnosti
demontáže krytů. Prostředeek na výměnu nože
zakrývý ostří nože na ochranu obsluhy.




