TGE
ELEKTRYCZNA
PRZECINARKA DO ROLEK
Elektryczne urządzenie do szybkiego i precyzyjnego cięcia różnych materiałów
nawiniętych na rolki. Urządzenie umożliwia cięcie rolek na wymaganą szerokość.






Łatwe w obsłudze urządzenie, zaprojektowane do szybkiego
i precyzyjnego przecinania rolek na wymagane szerokości.
Pozwala na zmniejszenie objętości magazynu poprzez utrzymywanie
na stanie tylko rolek o pełnej szerokości oraz skrócenie czasu
oczekiwania na pocięcie materiału na żądaną szerokość

ZASTOSOWANIE:


Folie winylowe



Folie barwione



Materiały odblaskowe

Gwarantowana elastyczność cięcia: możliwość cięcia rolek nawiniętych 
na różne średnice tub: 76mm, 57 mm oraz 50mm




Aktywacja rotacji rolki i trzpienia za pomocą przycisku na uchwycie
ręcznym



Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dzięki osłonie zabezpieczającej
ze stopniowym odkrywaniem ostrza podczas procesu cięcia

Taśmy aplikacyjne
Dwustronne taśmy samoprzylepne



Folie ochronne do laminowania



Materiały do wydruków



Polietylen



Poliwęglan



I inne

Wygodny uchwyt ręczny
z przyciskiem startowym

Podwójnie fazowane ostrze
(standard). Pojedynczo fazowane
ostrze do odcinania tkanin i wąskich
pasków materiału 5 cm (opcjonalnie)

Cyfrowy wyświetlacz z pomiarem
cięcia (opcjonalnie)
Łatwa wymiana tulei wałka

Hamulce ostrza tnącego zalecane
przy cieciu tkanin i wymagających
materiałów (opcjonalnie)

Manualna blokada wałka (pokrętło)

Nowa konstrukcja stóp

Dodatkowy wspornik dla rolek
o średnicy 50 mm i 57 mm (opcjonalnie)

Prowadnica z miarką do wizualizacji
rozmiarów ciętej rolki

Łatwe przesuwanie głowicy tnącej
na chromowanym pręcie z blokada ręczną

TGE 2100

TGE 1600
Szerokość robocza

1600 mm

2100 mm

Maksymalna zewnętrzna średnica rolki

Ø 210 mm

Ø 210 mm

Prędkość obrotów trzpienia (niezmienna)

370 obrotów/min

370 obrotów/min

Średnica rolki

Ø 76 mm standard
Ø 57 mm opcjonalnie

Ø 76 mm standard
Ø 57mm opcjonalnie

Ø 50 mm opcjonalnie

Ø 50 mm opcjonalnie

Ostrze podwójnie fazowane ( standard)
Ostrze pojedynczo fazowane (opcjonalnie)

Ø 245 mm

Ø 245 mm

Ostrze

5mm-3mm (opcjonalnie)

5mm-3mm (opcjonalnie)

Zasilanie

230V- 50 Hz - 1500W

230V- 50 Hz - 1500W

Wymiary

2350 x 900 x 1600 mm

2850 x 900x 1600mm

Waga

120kg

140 kg

Wymiary z opakowaniem

2650 x 1150 x 1400 mm

3000x 1000x 1550mm

Waga z opakowaniem

205kg

260kg

Produkowane zgodnie
z normami CE

Dytrybutor w Polsce
SoftPlast
ul. Przemysłowa 54, 62-510 Konin tel./
fax.: +48 63 245 36 50 www.softplast.pl

