
43 cmMechanická stohová řezačka s délkou řezu 430 mm
a hloubkou vložení stohu 435 mm.

40
max.

mm

Charakteristika produktu

Mechanická stohová řezačka vysoce kvalitního provedení značkového výrobce EBA, řezání 

až do formátu A3, délka řezu 430 mm, výška stohu 40 mm, hloubka vložení stohu 435 mm.

Výrobce klade vysoký důraz na bezpečnost obsluhy, stroj je vybaven souborem 
bezpečnostních prvků SCS -  "Safety Cutting System".

SCS v sobě zahrnuje:

- sklápěcí, transparentní bezpečnostní kryt na předním stole
  (řez je možný pouze při uzavření krytu)
- transparentní bezpečnostní kryt na zadním stole
- aretace nože (páka v nejvyšší poloze)
- snadná a bezpečná výměna nože z přední strany bez nutnosti sundání krytů řezačky
- pomůcka pro bezpečnou výměnu nože 
- nastavení hloubky zářezu nože (z venku)
- jednoduché otočení / výměna řezací lišty (z venku)

Další prvky výbavy:

- doraz stohu papíru s mechanickým vřetenovým posuvem, velmi přesné nastavení díky       
stupnici na kličce vřetene, stupnice v mm 
- doraz stohu papíru je vybaven mechanickou pojistkou proti podsunutí listu papíru
- rychlý pákový lis pro optimální přítlak
- vedení nože v provedení z tvrzené oceli pro dlouhou životnost
- celokovová robustní konstrukce 
- nůž z kvalitní oceli
- vyrobeno v Německu

Rozměry     400 x 880 x 880 mm (v x š x h)

výška s podstavou 1150 mm

Hmotnost 44 kg stolní model

54 kg s podstavou

Délka řezu 430 mm

Výška stohu 40 mm 

Minimální zbytkový střih 34 mm

Maximální hloubka vložení stohu 435 mm

Technická specifikace:

s podstavou - volitelné příslušenství

EBA 4305 



Prvky výbavy stroje:

EBA 4305

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 02/2014.

TRANSPARENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ KRYT 
Sklápěcí bezpečnostní kryt na předním stole, řez 
je možný pouze při uazvření krytu. 

RUČNÍ NASTAVENÍ
Nastavení dorazu stohu papíru s mechanickým 
vřetenovým posuvem, velmi přesné nastavení 
díky stupnici na kličce vřetene, stupnice v mm. 

RUČNÍ PŘÍTLAK
Rychlý pákový is pro optimální přítlak.

DORAZ STOHU PAPÍRU
Precizní provedení dorazu, vybaveno mechanic-
kou pojistkou proti podsunutí listu papíru.

POMŮCKA PRO VÝMĚNU NOŽE 
Pomůcka pro bezpečnou výměnu nože 
s ochranným krytem ostří. Nůž z kvalitní oceli.

VÝMĚNA ŘEZACÍ LIŠTY
Jednoduché otočení / výměna řezací lišty 
z venku.




