
Tip GIGANT
Ghilotină pentru plase de armare din oțel

Funcționare perfectă 
chiar și în cele mai 
severe condiții de lucru



Tehnologie inovatoare de înaltă 
clasă pentru proces

Cilindri hidraulici de dimensiuni mari cu piston 
solidar cu tija, alimentați separat prin intermediul 
unei pompe duble.

Revenire automată a lamei de tăiere și observar-
ea facilă a procesului de tăiere.

Cilindrii hidraulici și componentele hidraulice sunt 
integrate în cadru. Un sistem hidraulic ce aproape 
că nu necesită întreținere, cu componente 
funcționale dispuse în mod clar.

Supapa de sens fără blocaj împiedică coborârea 
barei superioare de tăiere

Lame de tăiere cu două margini tăietoare

Grilaje laterale de protecție și două cârlige de 
tragere a plasei

Masă de depozitare reglabilă pe verticală

Buton de oprire de urgență

Numărător pentru tăieri

Conector pentru sistem de încălzire cu ulei

Operare simplă prin intermediul întrerupătorului 
manual

Element automat de fixare pentru plasele sudate 
de sârmă

Echipare standard



Echipare specială

Datorită combinației de ghilotină și separator pentru plasă sudată de sârmă tip 
MVT 600, element de ridicare a plaselor și sistem de depozitare a plaselor este 
posibilă operarea economă cu un singur operator.

Echipare specială

Sistemul automat de depozitare a plaselor cu element de blocare pentru 
lungimea dorită și o șină de măsurare de 3 m lungime, poate fi reglat în funcție 
de lățimea plasei sudate de sârmă și garantează depozitarea în stivă a plaselor 
tăiate. Se recomandă ca pentru lungimi de 6 m și mai mari să se utilizeze un 
cărucior de susținere a plaselor.

Echipare specială

Alte echipamente speciale

Opțional, elementul de blocare pentru lungimea dorită poate fi comandat de 
calculator, astfel încât se pot memora ultimele 100 de lungimi de tăiere.

Sistem de blocare a plasei cu reglaj rapid al lungimii de tăiere

Încălzitor cu termostat pentru ulei

Creșterea eficienței de tăiere pentru bară individuală de până la ø 16 mm

Platformă de ridicare pentru suportul pentru plase și pentru sistemul de 
depozitare a plaselor

Computerul comandă sistemul de depozitare a plaselor și depozitează elemen-
tele tăiate în diferite poziții alte benzii transportoare pentru plase



12 mm ø Einzelstab x
50 mm Stababstand

12 mm ø Doppelstab x
100 mm Stababstand
12 mm  ∅ bară unică x 
50 mm distanța între 

bare 12 mm ∅ bară dublă x 
100 mm distanța între bare

12 mm  ∅ bară unică x 
50 mm distanța între 

bare 12 mm ∅ bară dublă x 
100 mm distanța între bare

12 mm  ∅ bară unică x 
50 mm distanța între 

bare 12 mm ∅ bară dublă x 
100 mm distanța între bare

(kg)

12 mm ø Einzelstab x
50 mm Stababstand

12 mm ø Doppelstab x
100 mm Stababstand

12 mm ø Einzelstab x
50 mm Stababstand

12 mm ø Doppelstab x
100 mm Stababstand

date tehnice

tipul mașinii

lățimea de lucru (m)

înălțimea de lucru

motor cu reductor la 400 V - 50 Hz

capacitatea de tăiere

tensiunea

curentul nominal

tensiunea de comandă

EURO-conector

puterea pompei hidraulice

presiunea de lucru

cilindri hidraulici

volumul de ulei ARAL HF 32

forța de tăiere

numărul de lame superioare

numărul de lame inferioare

lungimea unei singure lame

lungime x lățime x înălțime (mm)

greutatea cu / fără masa de depozitare de siguranță (kg)

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice, fără o notificare prealabilă.

viteza de tăiere, avans și revenire, 
aproximativ


