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Mese de lucru / Cărucior transport şi derulator 

 

 

Masa de lucru cu sistem de taiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  Primul şi singurul sistem modular, existent pe piaţă. 

●  Pentru lăţimi de bandă de tablă de până la 1250 mm (posibil şi de până la 1000 mm). 

●  Livrabil în echipare completă sau numai de componente individuale, pentru completarea după  

    necesităţi a unei mese de lucru din propria dotare. Sistemul vă lasă deschisă orice posibilitate. 

●  Combinaţi după necesităţile Dumneavoastră: masă de lucru, foarfecă cu role, şină de ghidare  

    (pentru foarfeca cu role), dispozitiv de strângere a benzii de tablü, masă de tăiere, dispozitiv de  

    derulare a colacului de tablă, opritor de lungime cu şină, dispozitiv de măsurare. 

     

 

Sistemul se compune din următoarele module: 
 

[8] Sistem de lucru complet (mese şi sistem de tăiere), model S10  
      

     Masă de lucru completă, constituită din masă de lucru deplasabilă [1] în lungime de 2500 mm,  

     cu şină de tamponare rectangulară [6], masă de tăiere deplasabilă [4], dispozitiv de derulare [5]  

     şi dispozitiv de strângere a benzii de tablă.  
     

     Date tehnice    
                                                                                   

     - Înălţime masă     mm                    870 

     - Lăţime bandă      mm  1250 

     - Lungime totală, pentru o lungime standard de masă, de 2500 mm   mm  3775                                  
 

     • Corespunzător dorinţei clientului, intrarea benzii de tablă poate fi aleasă pe stânga sau pe dreapta.  

        La comandă, rugăm a preciza poziţia dorită pentru intrarea benzii de tablă. 

     • Livrarea se efectuează în stare demontată. 
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Cărucior transport (şi derulator de colac), „Kuli 100 şi Kuli 125”. 
 

• Permite transportul colacilor de tablă la locul de producţie,  

  ca şi cu o roabă de sac, cu lăţimi de până la 1000 sau 1250 mm.  

• Este uşor de mânuit şi uşor, permiţând preluarea fără probleme,  

  de către o persoană, de colaci cu greutatea de până la 200 Kg. 

 

Dispozitiv ghidare bandă cu suport cu role  
 

• ermöglicht problemloses Transportieren von Klein coils  

• kein Abrutschen der Coils beimTransport  

• saubereBandführung beim Abrollen  

• Kein Verlauf der Bleche                                                                                                                              

 

 

 

Derulator colac FB 1000, deplasabil.  
 

• Capacitate portantă 1000 Kg / Lăț ime colac 670 / 1000 / 1250 mm 

• Dorn expandabil, cu 5 braţe cu muchii rotunjite şi disc de frânare,  

   la ambele capete lăgăruit pe rulmenţi. 

• Dorn expandabil reglabil continuu în domeniul Ø380 - 530 mm. 

• Cu 6 roţi conducătoare din Polyamidă şi 2 roţi de fixare 

 

OPȚ IONAL, dorn expandabil suplimentar                                                                                                    

 

 
 

Derulator colac AH 2000 / AH 6000, staţionar.  
 

• Capacitate portantă 2000 Kg / 6000 Kg  

• Lăț ime colac 1250 mm 

• Dorn expandabil, cu 5 braţe cu muchii rotunjite şi  

  disc de frânare, la ambele capete lăgăruit pe rulmenţi. 

• Dorn expandabil Ø380 - 530 mm, prin bară filetată.               

                                                                      

 
  

Derulator stivuibil, complet cu dorn expandabil.  
 

• Capacitate portantă 1000 Kg / 3000 Kg 

• Dorn expandabil, cu 5 braţe cu muchii rotunjite şi disc de frânare,  

 

      Execuţie   
 

Mărimea 1000 Kg, pentru lăţime de colac de 1000 mm   

      Mărimea 1000 Kg, pentru lăţime de colac de 1250 mm   

 

      Mărimea 3000 Kg, pentru lăţime de colac de 1000 mm   

      Mărimea 3000 Kg, pentru lăţime de colac de 1250 mm  

 


