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          TKE 355-350-345 PA 
Едноглав циркуляр 

 Стеги 01  Диск и ролков конвейер 02 

               

 
     
     
          Едноглав циркуляр с повдигащ се диск със зона за зареждане отляво, за рязане 
под ъгъл от 20° наляво до 20° надясно и междинни ъгли.  
 
 

 

 

     

             Зона на рязане 03  Управление 04 
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TKE 355-350-345 PA  
      Едноглав циркуляр 

           01  
Стеги 

 02 
Диск и ролков конвейер 

 03 
Зона на рязане  

 04 
Управление 

                     Благодарение на използваните 
технически решения, 
хоризонталните и вертикални 
групи стеги гарантират 
едновременно изключителна 
здравина при блокирането на 
частта и бързо повторно 
позициониране на същите. 
Това са особености, които 
позволяват използването на 
тази машина за производството 
на дръжки и механизми за 
заключване така и рязането на 
индустриални профили. 
 
 

 Циркулярът може да е снабден 
с твърдосплавни дискове с 
диам. 450, 500 или 550 мм, 
които, монтирани върху 
устройство за пневматично 
придвижване го правят идеален 
за рязане на профили с 
многобройни сечения. 
 
 

 За да се позволи максималната 
използване на способността за 
рязане, зоната на рязане се 
характеризира със здрава 
конструкция, която е пригодена, 
за да гарантира максимална 
здравина. Това се отнася както 
до хоризонталната плоскост 
така и до вертикалните ъглови 
конзоли. 

 Пултът за управление 
позволява опростеното и 
интуитивно използване на 
машината. 
Управлението на ръководенето 
на машината се допълва от 
устройство за регулиране на 
натиска на стегите (опция) и от 
възможността за регулиране на 
скоростта на извеждането на 
диска. 

 
 
 

 
Диаграми на рязане 

 
    
    
 ДИСК   

             

С твърдосплавен диск (в зависимост от модела) (мм)   
450 

500 
550 

 

             ПОДАВАНЕ НА ДИСКА   

             Хидравлично с използване на масло   

             ЗАЩИТА НА ЗОНАТА ЗА РЯЗАНЕ   

              Пълна защита с ръчно управление   

             СИСТЕМА ЗА СМАЗВАНЕ   

             Фина водна мъгла с маслена емулсия или с масло при минимална дифузия (според модификацията)   

             СТЕГИ   

             Вертикални и хоризонтални пневматични стяги 2  

             ДВИГАТЕЛ   

             Спирачен трифазен с време на задействане 10 сек. (kW) 4  
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