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Schneidemaschine für Baustahlmatten

Typ HDC 600

hambi Biege- und Schneidemaschinen sind  Produkte
langjähriger Erfahrungen. Sie gehören zu dem hambi-
Programm rund um die Baustahlmattenverarbeitung:

Hand- und motorangetriebene Biegemaschinen
Vollautomatische Schneidemaschinen
Hochleistungs-Schlagscheren Typ "GIGANT"
Maschinen mit Sonderfunktionen und größeren Arbeitsbreiten
auf Anfrage

Technische Daten/date tehnice 
HDC 600Maschinen-Typ 

6,50Arbeitsbreite (m) 

5,9Antriebsleistung bei 400V-50Hz (KW) 

12 mm ø Einzelstab x 100 mm StababstandMax. Schneidkapazität 
  8 mm ø Doppelstab x 100 mm Stababstand 

25-60einstellbare Schneidzeit: Vor- und Rücklauf ca. (sek.)

3P~400 V + N + PEAnschlussspannung 

2x 2,2Antriebsleistung Schneidmotoren (kW) 

1,5Antriebsleistung Vorschubmotor (kW) 

400Schneidscheiben Durchmesser (mm) 

7950 x 3300 x 1700Länge x Breite x Höhe im Betriebszustand (mm) 

7950 x 2030 x 1700Länge x Breite x Höhe Verlademaß (mm) 

Gewicht (kg) 1550

Tipul mașinii 

lățimea de lucru (m) 

puterea motorului cu reductor de 400 V, 50 Hz (kW) 

capacitatea maximă de tăiere 

viteza de tăiere, avans și revenire, aproximativ (secunde) 

tensiunea 

 motoare pentru operația de tăiere (kW) 

motor pentru operația de transport (kW) 

diametrul discului de tăiere (mm) 

lungimea x lățimea x înălțimea în regim de funcționare (mm) 

lungimea x lățimea x înălțimea în configurație de transport (mm) 

greutatea (kg) 

ø 12 mm bara simplă x 100 mm distanța între bare 
ø 8 mm bară dublă x 100 mm distanța între bare 

mașinile de tăiat și îndoit hambi sunt produsul 
experienței acumulate de-a lungul timpului. Acestea 
alcătuiesc gama hambi de mașini pentru toate tipurile 
de operații de prelucrare a plaselor sudate de sârmă: 

mașini de îndoit manuale sau cu acționare  
mașini de tăiat complet automate 
ghilotine de înaltă performanță tip „GIGANT”  
la cerere se pot oferi mașini cu funcții speciale și lățimi de 
lucru mai mari 

Tip HDC 600 
Mașină de tăiat plasă de armare din oțel 

Mașină de tăiere de înaltă 
calitate pentru uz profesional 



Die Schneidemaschine HDC 600 basiert auf dem
bewährten Konzept der Rollenblechschere.
Bei dieser Maschine werden die Stäbe nicht durch
eine schnelle Messerbewegung durchschlagen, son-
dern im Bereich der Überschneidung der beiden
Schneidscheiben sauber abgeschert.

Der Schneidvorgang findet im Vorlauf der Maschine
statt. Dabei treten wesentlich weniger Vibrationen
auf, als bei herkömmlichen Schneidemaschinen.
Beide Schneidscheiben sind angetrieben, um ein
prozesssicheres Einziehen und Schneiden der Stäbe
zu gewährleisten.

Spezielle Verschleißschienen aus Sonderstahl schützen
die relevanten Stellen des Schneidwerks vor Verschleiß
durch vorbeigleitende Stabenden.

Die Maschine ist komplett ohne Oberbalken konzi-
piert, um ein Beschicken mit dem Kran zu ermögli-
chen. Darüber hinaus ist es dadurch möglich, die
Matte auf dem Maschinentisch zu drehen und zu
wenden.

Schneidemaschine
für Baustahlmatten

HDC 600

Serienausstattung:
Beidseitig verwendbare Scherenmesser aus hochwertigem Werkzeugstahl mit ausreichender
Zugabe zum Nachschleifen
Einfache Bedienung über Handtaster, der auch mit Arbeitshandschuhen bedient werden kann
Not- Halt- Schalter und Rückholtaste
Pneumatische Mattenspannvorrichtung mit großem Spannbereich
Spannzangen mit Gummileiste fixieren die Matte während des Schneidvorganges
Wartungsfreie und verschleißarme Schneidwerksführung
Hartmetallverschleißschienen schützen Schneidwerk- Grundplatte vor Verschleißerscheinungen
Vorschub über Getriebemotor mit Ritzel und Zahnstange
Über Frequenzumrichter stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeit
Doppelte Rücklaufgeschwindigkeit des Schneidwerks
Seitenschutzgitter, sowie Lichtgitter an Vorder- und Rückseite der Maschine
Mattenzughaken
Mattenauflagetisch an Maschinenrückseite
Einstellung der Schnittbreite über Potentiometer
Leuchtmelder zeigt ständig Betriebszustand der Maschine an
Automatische Unterbrechung des Schneidprozesses bei Hochschlagen der Matte
Energieversorgung des Schneidwerkes durch Kabelführungskette

Sonderausstattung:
Mattenanschlag
Grüner Linienlaser zeigt Schneidweg auf der Matte deutlich an
Beschickungs- und Transportsysteme

Mașină de tăiat plasă 
de armare din oțel 

Mașina de tăiere tip HDC 600 se bazează pe 
principiul demonstrat al ghilotinei cu plăci 
circulare. 
Cu ajutorul acestei mașini, barele nu sunt 
rupte de către o lamă care se deplasează cu 
viteză mare, ci tăiate cu precizie acolo unde se 
petrec cele două discuri de tăiere. 

Mașina efectuează o mișcare de avans de tăiere. În 
consecință, se produc vibrații mult reduse în 
comparație cu ghilotinele convenționale. 

Ambele discuri de tăiere sunt acționate pentru a 
asigura tragerea barelor între discurile de tăiere și 
tăierea lor. 
Ghidajele de uzură speciale, realizate din oțel 
special protejează zonele corespunzătoare ale 
unității de tăiere împotriva uzurii produse de 
capetele barelor plasei. 

Mașina este prevăzută cu o traversă superioară care 
permite încărcarea mașinii cu ajutorul unei macarale. 
În plus, pe masa mașinii este posibilă rotirea și 
întoarcerea plasei. 

Echipare standard: 
Lame de tăiere cu două fețe tăietoare realizate din oțel de scule de înaltă calitate 
suficient dimensionate pentru a permite ascuțirea repetată. 
Operare simplă prin intermediul comutatorului manual, chiar și în 
cazul utilizării mănușilor de protecție.  
Buton de oprire de urgență și buton de revenire 
Echipament pneumatic de fixarea plasei cu bacuri de fixare de mari dimensiuni 
Cadre cu bandă de cauciuc pentru fixarea plase în timpul procesului de tăiere  
Ghidaje ale unității de tăiere care nu necesită întreținere și au un grad scăzut de uzură 
Ghidaje de uzură din carbură protejează placa de bază a unității de tăiere împotriva 
semnelor de uzură  
Acționare prin intermediul unui motor cu pinion și cremalieră 
Viteză de alimentare reglabilă continuu prin intermediul unui invertor de frecvență  
Viteza de revenire a unității de tăiere este dublă față de viteza de avans 
Garduri laterale de protecție și grilaje ușoare în partea din față și cea din spate a mașinii  
Cârlige pentru tragerea plasei 
Masă de susținere a plasei în partea din spate a mașinii  
Reglarea lățimii de tăiere prin intermediul unui potențiometru 
Bec indicator care prezintă întotdeauna starea de funcționare a mașinii  
Întrerupere automată a procesului de tăiere în cazul în care plasa vibrează  
Alimentarea cu energie a unității de tăiere se face prin intermediul unui jgheab 
flexibil pentru cabluri 

Echipare specială: 
Element de blocare a plasei 
Laser de culoare verde care prezintă în mod clar linia de tăiere a plasei  
Sisteme de alimentare și descărcare 




