
Typ Maxi-Cut
Schneidemaschine für Baustahlmatten

Hochwertige Schneidemaschine für den
professionellen Einsatz

Tip Maxi-Cut 
Mașină de tăiat plasă de armare din oțel 

Mașină de tăiere de înaltă calitate 
pentru uz profesional 
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Die Schneidemaschine Typ Maxi-Cut ist eine Weiterentwicklung der bewährten Schneidemaschine 
Typ TV, ausgelegt für hohe Schneidleistung mit umfangreicher Standardausstattung bei niedrigen 
Betriebskosten.
Mașina de tăiere tip Maxi-Cut este o dezvoltare a mașinii de tăiat tip TV, proiectată 
pentru o performanță ridicată de tăiere echipată cu echipament complet în 
standard, și costuri reduse de operare. 

Serienausstattung
Beidseitig verwendbare Scherenmesser aus hochwertigem Werkzeugstahl
Einfache Bedienung über Handtaster
Not-Aus-Schalter und Rückholtaste
Mattenspannvorrichtung mit autom. Ausgleich für unterschiedliche Mattenstärken
Spannbalken mit Halbrundgummi verhindert ein Verschieben der Matte während des
Schneidvorganges
Wartungsfreie und verschleißarme Schneidwerksführung
Schneidwerkfreilauf verhindert das Verbiegen der Stäbe sowie Verschleißerscheinungen
am Schneidwerk
Vorschub über Getriebemotor und Zahnstange mit Dämpfungssystem
Regelbare Vorschubgeschwindigkeit
Doppelte Rücklaufgeschwindigkeit
Seitenschutzgitter und Mattenzughaken
Mattenauflagetisch
Schnittbreiteneinstellung über Potentiometer

Sonderausstattung
Doppelschneidwerk für Schneidevorgang im Vor- und Rücklauf
Mattenanschlag

Technische Daten/date tehnice 
Maschinen-Typ 

Arbeitsbreite (m) 

max. Schneidleistung 

einstellbare Schneidzeit Vor- und Rücklauf ca. 

Länge x Breite x Höhe (mm)  

Antriebsleistung Schneidmotor 

Antriebsleistung Vorschubmotor 

Gewicht (kg)

Technische Änderungen vorbehalten/Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice, fără o notificare prealabilă. 

Maxi-Cut

6,0
12 mm ø Einzelstab x 100 mm Stababstand
  8 mm ø Doppelstab x 100 mm Stababstand 

von 25 bis 60 sec.

7.250 x 1.650 x 1.750

3 kW

1,1 kW

2820

Echipare standard 
Lame de tăiere cu față dublă realizate din oțel de scule de înaltă calitate  
Operare simplă prin intermediul întrerupătorului manual 
Buton de întrerupere și revenire de urgență 
Dispozitiv de prindere a plase cu compensarea automată a diferitelor grosimi a plaselor  
Tirant transversal cu profil semi-rotund de cauciuc care previne deplasarea plasei sudate 
din sârmă în timpul procesului de tăiere 
Ghidaje ale unității de tăiere care nu necesită întreținere și au un grad scăzut de uzură 
Roata liberă a unității de tăiere previne deplasarea barelor, precum și semnele de uzură a 
unității de tăiere 
Avans prin intermediul unui motor cu reductor și cremalieră cu sistem de amortizare  
Viteză reglabilă pentru avans 
Viteză dublă de revenire 
Grilaje laterale de protecție și cârlige de tragere a plasei  
Masă suport pentru plasă 
Reglarea lățimii de tăiere prin intermediul unui potențiometru 

Echipare specială
Unitate dublă de tăiere pentru procesul de tăiere în timpul mișcării de avans și de 
revenire  
Element de blocare a plasei 

Lățimea de lucru (m) 

Capacitatea maximă de tăiere 

Viteză reglabilă de tăiere la mișcarea de 
avans și aproximativă de revenire 

Lungime x lățime x înălțime (mm) 

Motor cu reductor pentru tăiere 

Motor cu reductor pentru avans 

Greutatea (kg) 

Tipul mașinii 

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




