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  Masini de decupat colturi FA 200/4 si FA 200/4 E, cu unghi fix 

 

 

 

 

■  Maşină de decupat cu unghi fix de 90°   

■  Execuţie compactă, cu suprafaţă redusă de amplasare  

■  Tăieri curate în secţiune, fără grad   
 

■  Acţionare hidraulică cu doi cilindri pentru a asigura o decupare precisă şi constantă. 

■  Masă de lucru rigidă şi spaţioasă cu rigle milimetrice din aluminium cu triplă funcţionare  

    pentru  măsurarea diverselor decupări, poziţionarea rapidă a pieselor şi o lungă stabilitate. 

■  Suporţi cu 3 găuri de referinţă, fără scală gradată 

■  Rigle unghiulare gradate 

■  Cap port-cuţit cu configuraţie care să permită tăieturi superioare lungimii cuţitului. 

■  Dispozitiv (Levier) intern pentru transformarea maşinii într-o mică foarfecă şi obţinerea  

    de benzi cu lungimea maximă de 200 mm      (numai pentru.variantă standard FA 200/4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opritori suplimentari în canale T / Riglă tampon          Decupare la 45° 

 

DATE TEHNICE   

Lungime cuţit mm 205 

Capacitate max. tăiere 

- Tablă neagră 

- Inox 

 

mm 

mm 

 

4 

3 

Pressure bar - 0 

Reglare automată joc tăiere - optional 

Motor kW 3 

Număr curse / min  50 

Suprafaţă masă mm 625x954 

Înălţime masă mm 930 

Capacitate rezervor ulei litri 25 

Unghi decupare  90° 

Reglare electronică opritori - optional 

Gabarit maşină  (LxWxH) mm 920x970x1000 

Greutate maşină Kg 370 
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■  Reglare automată joc de tăiere (OPŢIONAL)  

■  Apărători din policarbonat în zona de tăiere pentru a permite  

    o vizualizare amplă a zonei de lucru şi siguranţă maximă. 

■  Caseta de recuperare a deşeurilor. 
 

■  Instalaţie hidraulică, fără ulei de primă umplere. 
 

Caracteristicile tehnice ale versiunilor E (Europa) sunt în ansamblu aceleaşi cu ale modelelor standard,  

în afara diferenţelor evidenţiate în continuare: 

 

Versiunea Europa 
 

 

 

 

 

 

 

 
Rigle milimetrice               Suporţi cu 3 găuri de re-    Panou de comandă            Rigle cu suporţi economici 

din aluminiu                       ferinţă fără scală gradată    fără reglare cursă 
 

 

Versiunea Standard 

 

Rigle milimetrice               Suporti dotati cu gauri de   Regulator electronic de    Rigle standard calite          Levier pentru trans- 

din alama                       referinta la 15° cu inscrip-  cursa cu citire digitala      si rectificate                       formarea masini in  

                                    tionarea gradatiilor gonio-  (optional la restul mo-                                                 foarfeca 

                                           metrica                                delelor) 

 

OPŢIUNI : 
 

▪ 30600165 Reglare electronică cursă (joc tăiere)      

▪ 10000501 Opritor basculant dreapta       

▪ 10000502 Opritor basculant stânga     

▪ 10000503 Opritor oscilant (tampon)      

▪ 10000506 Prelungitor 500 mm, dreapta     30600165             10000501 / 10000502 

▪ 10000507 Prelungitor 500 mm, stânga     

▪ 10000508 Prelungitor 1000 mm, dreapta       

▪ 10000509 Prelungitor 1000 mm, stânga     

▪ 10000506 Prelungitor 500 mm, dreapta     

▪ 10000507 Echipament citire digitală cu 2 afişaje de cotă,  

din care unul pentru suportul unghiular   10000507             10000503  


