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300 B2 

Преносима машина за рязане с 
една глава 

 Видиево звено за рязане 01 Протектор режещ диск 02

     

 

Преносима машина за рязане с една глава с горен плот и релса за изрязване 
на детайла. Оборудвана е с протектор за режещия диск и звено острие, което 
се накланя по хоризонталната ос до 45° наляво, а по вертикалната - от - 45° до 
+ 45°. Възможност, и от двете страни, за поставяне на хоризонтална стяга за 
неподвижно застопоряване на детайла. Позволява рязане при всякакви 
междинни ъгли. 

  

     

Хоризонтална ръчна 
стяга  

03 Комбинирано рязане 04 Горен плот за рязане 05
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Представените снимки имат чисто илюстративна цел 
 

 

300 B2 
Преносима машина за рязане с една глава

01  
Видиево звено 
за рязане  

 02 
Протектор режещ 
диск 

03 
Хоризонтална 
ръчна стяга  

04 
Комбинирано 
рязане 

 05 
Горен плот за 
рязане  

За работата си, 
звеното за рязане 
използва инструмент - 
видиев режещ диск с 
ръчно преместване 
напред. Позволява 
въртене на 45° наляво 
и надясно и накланяне 
на 45° наляво. 
Наличието на горен 
плот, позволява 
извършването на 
изрязване. 

 Два протектора 
обезопасяват режещия 
диск, когато той не 
работи, осигурявайки 
защита за оператора и 
предотвратявайки 
възможността от 
нежелани инциденти. 
Когато режещият диск се 
движи, горният протектор 
остава затворен, като така 
му пречи да влезе в 
нежелан контакт с нещо, 
докато машината за 
рязане работи. Когато 
използвате горния плот, 
протекторът трябва да се 
повдига при 
придвижването на 
детайла напред така, че 
да се подава само частта 
от режещия диск, която 
ще бъде в контакт с 
детайла.

Челюстта за захващане 
тип стяга може да бъде 
поставена както отдясно, 
така и отляво. Сигурното 
застопоряване на 
профила в машината 
става чрез изцяло ръчно 
позициониране и 
регулиране. 
 

Въртенето на ± 45° и 
накланянето до 45° могат 
да се използват 
едновременно за 
извършването на 
комбинирано рязане. 
Машината позволява 
рязане на детайла в 
междинни ъгли, както по 
хоризонталата, така и по 
вертикалата. 
 

 Горният плот позволява 
рязане върху маса. 
Поставяйки детайла, 
който ще режете, срещу 
съответното горно 
звено, профилът се 
придвижва плавно 
напред, като по този 
начин изрязвате с 
високо ниво на точност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  РЕЖЕЩ ДИСК  

Видиев (mm) Ø=300 

ЗАДВИЖВАНЕ РЕЖЕЩ ДИСК  

Ръчно ● 

СКОРОСТ РЕЖЕЩ ДИСК  

Скорост режещ диск (оборота./мин) 2890 

МОТОР  

Монофазен (kW) 1,4 

ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА ЗВЕНО РЯЗАНЕ  

На място, с ръчно управление ● 

ЧЕЛЮСТИ  

Хоризонтална ръчна стяга ● 

РАЗМЕРИ  

Размери на машината (mm) 530 x 470 x 400 

Площ горен плот (mm) 285 x 400 

Максимална височина изрязване (mm) 50 

ТЕГЛО  

Общо тегло на машината (kg) 20 
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