
EBA 5260
52 cmProfesionální řezačka s integrovanou optickou závorou 

a moderním dotykovým ovládacím panelem.

80
max.

mm

Technická specifikace:

Napájení 230 V / 50 Hz / 1~ 

Příkon 1.1 kW pohon nože

0.32 kW pohon přítlaku

0.1 kW pohon zadního dorazu 

Délka řezu 520 mm

Výška stohu 80 mm 

Minimální zbytkový střih 35 mm

Maximální hloubka vložení stohu 520 mm

Charakteristika produktu
Elektromechanická stohová řezačka s délkou řezu 520 mm, max. výškou stohu 80 mm. 
Komfortní a efektivní obsluha díky optické závoře a modernímu dotykovému ovládacímu 
panelu. Hloubka vložení stohu až 520 mm. 

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ ŘEZAČKY:
elektromechanický pohon nože a lisu, optická  závora na předním nakládacím stole, elektrický 
pohon dorazu s velkou přesností nastavení, elektronické ruční kolečko s regulátorem pro 
rychlý posuv dorazu, optické vyznačení místa řezu svítivími LED diodami, lis s oboustranným 
vedením ovladatelný nezávisle na noži, vřetenový posuv dorazu stohu, boční dorazy na 
předním i zadním stole, unašeč nože z oceli, stavitelné vedení nože
podstavec s odkládací plochou, integrovaný držák nářadí, optimální výška pracovní plochy 
94 cm, volitelné příslušenství - boční stolky

DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL:
poskytuje komfortní interaktivní ovládání,  údaj o rozměrech zobrazen s přesností 1/10 
mm, až 99 programů po 99 krocích, přednastavené rozměry pro ořez, možnost ukládání 
řetězové kóty, programovatelná funkce vysunutí papíru (EJECT), autodiagnostika stroje 
a znázornění, případné chyby na displeji, přepínání zobrazení měr cm/palce

„SCS“ – BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ:
optická  závora na předním nakládacím stole, transparentní bezpečnostní kryt na zadním 
stole, síťový vypínač s bezpečnostním zámkem, spuštění lisu a řezu oběma rukama přes 
dvoupolohové spínače - systém Easy Cut, možnost spustit lis stohu a následně nůž ve dvou 
krocích a nebo lis a nůž současně, automatický zpětný chod nože a lisu z každé pozice, brzda 
pro okamžité zastavení nože, pomůcka pro bezkontaktní výměnu nože, nastavitelná hloubka 
zářezu nože zvenku, snadná a bezpečná výměna nože z přední strany bez nutnosti sundání 
krytů řezačky

Rozměry      1293 x 860 x 1126 mm (v x š x h)

šířka s bočními stolky 1436 mm

Hmotnost 232 kg bez bočních stolků

241 kg s bočními stolky



OPTICKÁ ZÁVORA
Integrovaná optická závora zajišťuje nejvyšší 
bezpečnost při práci v řezacím prostoru.

SPUŠTĚNÍ ŘEZU A LISU STOHU
Bezpečné obouruční spouštění chodu nože, 
lisu s blokací opakovaného spuštění.

Prvky výbavy stroje:

DRŽÁK NÁŘADÍ
Praktický držák na nářadí je umístěn na zadní 
straně řezačky. Ideální při rychlém, jednoduchém 
servisnímu zásahu, či výměně nože.

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

DOTYKOVÝ DISPLEJ
Přímé nastavení míry přes dotykový displej; 
paměťová klávesa pro řetězové kóty; 
99 programů po 99-ti krocích.

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 02/2015.

EBA 5260

ELECTRONICKÉ RUČNÍ KOLEČKO 
Elektronické ruční kolečko pro plynulou regulaci 
rychlosti posuvu dorazu, krok 1/10 mm.




