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Професионална гилотина с EASY-CUT*, 
автоматична стяга, програмируема мощна задна 
подравняваща чрез чувствителен на допир екран, 
с инфра-червена светлинна завеса за безопасност

6660
65 см

80
макс.

мм

Габарити  1293 x 992 x 1220 мм (В x Ш x Д)

 със страничните рамена 1349 мм

Тегло  312 кг без рамена

 321 кг със странични рамена

Дължина на рязане 650 мм

Височина на рязане 80 мм

Мин. рязане 25 мм

Дълбочина на плота отзад 610 мм

Технически характеристики

Захранване 230 V / 50 Hz / 1~  

Мощност 1.1 kW на резеца

 0.32 kW на клапата

0.1 kW на задната подравняваща

 

Гилотината е оборудвана с новата патентована система за активация на рязането EASY-CUT 
(*активираща се с помощта на двете  рамена за удобно и безопасно рязане). Ергономичната 
работна височина от 94 см гарантира безпроблемна, без умора работа. Подобрена СБР (Система 
за Безопасност при Работа): постоянно активирана инфра-червена защитна завеса за по-висока 
сигурност; предпазен капак от задната страна; главен прекъсвач и защитно блокиране с ключ; 
електронно контролирано реално управление с две ръце; 24 волтови контроли (ниско 
напрежение); патентован принцип на безопасно задвижване; автоматично връщане на резеца и 
притискателната клапа от всяко положение; дискова спирачка за мигновено спиране на резеца; 
включено в комплекта устройство за смяна на резеца със защита на острието; регулиране на 
дълбочината на рязането на резеца от към външната страна на машината;  лесна смяна на 
острието и контраножа от предната част на гилотината без да се свалят на капаците. 
Електрическо задвижване на задната подравняваща  със сензорен екран за лесно настройка, 
многоезични указания за операторите и цифров екран. Измерване в см или инчове (дисплей с 
точност до 1/10 мм или 1/100 инча). 99 програми с 99 стъпки във всяка програма (до 15 повторни 
рязания могат да бъдат интегрирани в програмата като една единствена стъпка). Програмата 
стартира автоматично. 10-бутонна кавиатура за запаметяване на измерването. Предварително 
програмирана за измервания от A3 до A6 размери на хартията. Бутон "MEMORY" за повтарящи се 
рязания. Автоматична функция “SET” за справка на измерването чрез бутона “START”. 
Програмируема функция “EJECT” - за изтласкване на хартията. Самодиагностична система с 
индикация за грешки на екрана. Електронна ръкохватка за ръчно позициониране на задната 
подравняваща с безстепенно управление на скоростта (от много бавно, до много бързо). 
Електромеханична притискателна клапа и резец. Оптично показване на линията на рязането с 
ярки и трайни светодиоди. Тристепенно светодиодно осветление на предната маса. Автоматична 
притискателна клапа. Двустранно подравняване на хартията (отпред и отзад). Острие, 
изработено от немска висококачествена стомана. Масивен водач на стоманеното острие и 
регулируеми водачи на резеца. Солидна, масивна, изцяло метална конструкция.  В комплект с 
поставка,  рафт за съхранение, практичен държач за  инструменти, вклюючени в комплекта.  На 
100% произведена в завода на ЕВА.
Опция: предлагаме две странични рамена за по-голяма работна площ срещу допълнително 
заплащане. 
«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.
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