
43 cmŘezačka s automatickým lisem,
pohodlné řezání do formátu A3.

40
max.

mm

Charakteristika produktu

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ ŘEZAČKY:
  elektromechanický pohon nože a lisu
  optické vyznačení místa řezu
  nůž z kvalitní oceli
 automatický lis
  vřetenový posuv dorazu pomocí ruční kliky
 digitální zobrazení míry zadního dorazu (cm/palce)
  přesný zadní doraz
  precisní boční doraz
  nastavitelné vedení nože
  lze dodat jako stolní zařízení, volitelné příslušenství – podstava nebo skříňka
BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ:
  spuštění řezu oběma rukama
  elektronicky jištěný, transparentní bezpečnostní kryt na předním stole
  transparentní bezpečnostní kryt na zadním stole
  automatický zpětný chod nože a lisu z každé pozice
  brzda pro okamžité zastavení nože
  hlavní vypínač a bezpečnostní zámek s klíčkem
  pomůcka pro výměnu nože s ochranným krytem ostří
  nastavení hloubky zářezu nože (z venku)
  snadná a bezpečná výměna nože z přední strany bez nutnosti sundání krytů řezačky
  jednoduché otočení / výměna řezací lišty (z venku)
  dřevěný doraz

Rozměry     355 x 640 x 870 mm (v x š x h)

výška s podstavou 1085 mm

výška se skříňkou 1080 mm

Hmotnost 86 kg stolní model

96 kg s podstavou

118 kg se skříňkou

Délka řezu 430 mm

Výška stohu 40 mm 

Minimální zbytkový střih 35 mm

Maximální hloubka vložení stohu 435 mm

Technická specifikace:

Napájení 230 V / 50 Hz / 1~ 

Příkon 0.45 kW

s podstavou se skříňkou

EBA 4350 



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.

SPUŠTĚNÍ ŘEZU A LISU STOHU

Bezpečné obouruční spouštění chodu nože, 
lisu s blokací opakovaného spuštění

Prvky výbavy stroje:

DIGITÁLNÍ ZOBRAZENÍ 

Digitální zobrazení míry zadního dorazu 
(cm/palce)

VÝMĚNA ŘEZACÍ LIŠTY

Jednoduché otočení / výměna řezací lišty
z venku.

POMŮCKA PRO VÝMĚNU NOŽE

Pomůcka pro bezpečnou výměnu nože
s ochranným krytem ostří. Nůž z kvalitní oceli.
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V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 12/2014.




