
максимално

милиметра

 

 720 мм

 80 / 78* мм

 20 / 90* мм

 720 мм

* с мотирана фалшива клапа

588 кг, без страничните рамена

Габарити  1335 x 1305 x 1540 мм ( В x Ш x Д )

 широчина със стран. рамена 210 см

 дълбочина със стран. рамена 210 см

 Тегло  

 628 кг, със страничните рамена

 400 V / 50 Hz / 3~ (трифазен) 

 1.9 kW  

 0.1 kW на задната подравняваща

Технически характеристики

Захранване

Капацитет

Дължина на рязане

Височина на рязане

Тясно рязане

Дълбочина на плота

7260 
Нашият топ модел: гилотина с EASY-CUT система за рязане, с 
хидравлична притискателна клапа, програмируема мощна 
задна подравняваща с електронен модул за управление и 
инфрачервен светлинна завеса за безопасност на предната 
маса.
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следпечатни
решения

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Хидравличен нож с хидравлична притискателна клапа. Оборудван с най-новата, патентована 
EASY-CUT система (активиране чрез натискане на плочките отпред).
Цялостен пакет за безопасност СБЗ: инфра-червена светлинна завеса за безопасност на предната 
маса; предпазен капак върху задния плот отзад; заключване на главния прекъсвач с ключ; 
електронно контролирано реално управление с две ръце; 24 волтов контрол (ниско напрежение); 
патентовано безопасно задвижване; автоматично връщане от всяко положение на резеца и 
притискателна клапа; дискови спирачки за моментално спиране на движението на резеца; лесна 
смяна на резеца със специално приспособление с защита на острието; лесно регулиране на 
дълбочината на прорязване от външната страна на устройството. 
Хидравлично задвижване на притискателната клапа. Безконечно регулиране на натиска на 
притискателната клапа (мин. 250 daN / макс. 2000 daN) с оптичен индикатор и манометър. Бързо 
фиксируема фалшива притискателна клапа с оптичен индикатор за деликатна работа. Педал за 
предварителен натиск или като механичен индикатор показващ линията на срязването. Оптична 
линия на рязане с ярки и трайни светодиоди. Електромеханично активиране на задната 
подравняваща с прецизен шпиндел за точно позициониране (скорост на задната подравняваща е 
53 мм/сек). Напълно програмируем модул за контрол върху задната подравняваща. 
Чувствителен на допир екран за лесна настройка на желаните параметри. Измерване в см или 
инчове (с точност до 1/10 мм или 1/100 инча). 10-бутонна клавиатура за настройка на измерването. 
Запаметяващ ключ за повтарящи се рязания (ръчно) и допълнителна автоматична памет. Три 
програмируеми бутона за бърза настройка на често използваните измервания.
Професионален контролен модул за запаметяването на 99 програми с 99 стъпки във всяка програма 
(програмата стартира автоматично – с електронен мониторинг на рязането е режим 
програмиране и запаметяване). До 9 повтарящи се рязания могат да бъдат интегрирани в една 
програма като една единствена стъпка.
EJECT (изваждане) функция - за изтласкване на хартията с или без програма. DELETE и INSERT режими 
за коригиране и променяне на запаметените програми. Автоматична корекция на измерването в 
случай на изместване на задната подравняваща. Бутони за бързо движение на задната 
подравняваща (напред и назад). на задната подравняваща
Интегриран калкулатор. Може да задавате ключова функция за посочен размер за измерване. 
Система за само-диагностика с обозначение за грешки на екрана. 
Електромеханично задвижване на острието. Твърд стоманен носач на резеца с регулируеми 
направляващи плочи от двете страни. Резец, изработен в Германия от висококачествена стомана 
HSS. Люлеещо рязане за повече прецизност при рязане. Солидна, изцяло метална конструкция. 
Работна повърхност на предната маса от неръждаема стомана.
Стандартно оборудвана с овъздушаване отпред и отзан на плота. Вградена на стойка, с практичен 
държач за инструменти, подредени отзад. В комплекта има  и ъгъл за подравняване / очукване на 
хартията.  Допълнително, срещу допълнително заплащане, се предлага комплект от странични маси 
(лява и дясна) за по-голяма работна площ. Стандартна гаранция 2 години. Срещъ допълнително 
заплащане може да бъде увеличена на 5 години.
«Geprüfte Sicherheit" ("Изпробвана безопасност") или GS сертификат е доброволно сертифициране 
на електрическа техника в Германия и ЕС. Това показва, че оборудването отговаря на немските (ако 
има такива и на европейските, но немските като цяло са с по-високи) изисквания за безопасност. 
Основната разлика между GS и CE маркировката е, че спазването на европейските изисквания за 
безопасност при GS е тествано и сертифицирано от държавно одобрен независим орган, докато СЕ 
маркировката е доброволна декларация на самия производител, че стоката му отговаря на 
европейските стандарти. Официален вносител и дистрибутор за България - Лангри ЕООД.

72 см

80
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7260

ИНФРА-ЧЕРВЕНА ЗАЩИТНА ЗАВЕСА ЕЛЕКТРОННО РЪЧНО КОЛЕЛО ПАТЕНТОВАН НОВ НАЧИН ЗА РАБОТА

ЕКРАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРАКТИЧНА СТОЙКА ЗА ИНСТРУМЕНТИ БЕЗОПАСНА СМЯНА НА РЕЗЕЦА

Светлинната завеса за безопасност в 
работната зона на тази професионална 
гилотина осигурява най-високо ниво на 
безопасност и удобство при рязане.

Идеално за позиционирането на задната 
подравняваща. Електронното ръчно колело  
има безстепенен контрол на скоростта от 
много бавно до много бързо.

Резеца и притискателна клапа могат да бъдат 
активирани независимо един от друг чрез 
дву-степените активиращи плочки.

Изключително удобно: Електронен, 
програмируем контролен модул за задната 
подравняваща  с многоезичен екран. Може 
да се съхраняват 99 програми с 99 стъпки 
във всяка една програма.

Практичната поставка за инструменти е 
сложена отзад, за да съхранява всички нужни 
инструменти в случай на нужда от тях.

Безопасна и удобна смяна на резеца без 
сваляне на капаците на гилотината. 
Устройството за смяна на резеца покрива 
острието на резеца за защита на оператора.
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