ПРИЛОЖЕНИЕ
Отрезна машина за рязане на тухли и
строителни материали CIMEX MS650S е
специално разработена за нуждите на
жилищното строителство в България, където
една от най-предпочитаните тухли за
изграждане на стени е с дебелина 25 см.
С диаметър на диска 650 мм., и дълбочина
на рязане 26,5 мм., отрезната машина за тухли
реже с лекота с един срез (без необходимост от
обръщане) всички видове тухли с дебелина 25
см. (тухли Младост 15, Wienerberger Porotherm
25 и други).

MS650S

МАСА ЗА РЯЗАНЕ
НА СТРОИТЕЛНИ
МАТЕРИАЛИ
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1. ДЪЛБОЧИНА НА РЯЗАНЕ
Максимална дълбочина на рязане—265 mm.

2. ТРИФАЗЕН

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

ДВИГАТЕЛ

Предлага по-голяма мощност и производителност.

3. ВОДНА ПОМПА ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА ДИСКА
Изработена от устойчив на абразивно въздействие материал .

Произведена
за
да
отговори
на
специфичните изисквания на потребителите на
строителна техника на нашият пазар,
използваните в машината компоненти са от
водещи немски и италиански производители,
лидери в този сегмент.

4. ЗАЩИТЕН КАПАК
Осигурява максимална зашита на оператора от частици и пръски.

5. ИДЕАЛНА ЗА РЯЗАНЕ НА ТУХЛИ
Всички видове тухли с дебелина 25 см. (тухли Младост 15,
Wienerberger Porotherm 25 и други)

6. ОЛЕКОТЕНА РАЗГЛОБЯЕМА КОНСТРУКЦИЯ
Осигурява по– лесно транспортиране и съхранение.

7. МАСА ТИП ШЕЙНА
Осигурява по-прецизно подаване на материала.

8. РЯЗАНЕ БЕЗ ПРАХ
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Благодарение на водната помпа .

CIMEX EUROPE Gmbh.
София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg

Продажба на лека строителна механизация, машини под наем, сервиз и резервни части за строителна техника

МАШИНИ ЗА РЯЗАНЕ

7

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

MS650S

Максимална дълбочина на рязане

265 мм.

Максимална дължина на рязане

730 мм.

Максимален размер на диска

650 мм.

Мощност на двигателя

5,5 kW

Размери на плота

565 x 700 мм.

Тегло

145 кг.

Захранване

380 V / 50 Hz.

Размери (Д/Ш/В)

1350 х 800 х 1520 мм.
(указаните размери са в
работно положение)

МАСА ЗА РЯЗАНЕ
НА СТРОИТЕЛНИ
МАТЕРИАЛИ
Отрезна машина за рязане на тухли и
строителни материали CIMEX MS650S е специално
разработена за нуждите на жилищното строителство
в България, където една от най-предпочитаните
тухли за изграждане на стени е с дебелина 25 см.
С диаметър на диска 650 мм., и дълбочина на
рязане 26,5 мм., отрезната машина за тухли реже с
лекота с един срез (без необходимост от
обръщане) всички видове тухли с дебелина 25 см.
(тухли Младост 15, Wienerberger Porotherm 25 и
други).

Освен като машина за рязане на тухли,
машината може да се използва и за рязане на камък,
облицовъчни материали, каменинови тръби,
коминни тела, бетонни плочки и други.
Произведена за да отговори на специфичните
изисквания на потребителите на строителна техника
на нашият пазар, използваните в машината
компоненти са от водещи немски и италиански
производители, лидери в този сегмент.
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София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
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Продажба на лека строителна механизация, машини под наем, сервиз и резервни части за строителна техника

МАШИНИ ЗА РЯЗАНЕ

Снабдена с помпа за водно охлаждане на
диамантения диск, машината за рязане на тухли
постига висока скорост на рязане без прах.
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Тази отрезна маса за тухли е с олекотена и
разглобяема конструкция, което позволява лесно
транспортиране в автомобил тип „баничарка“.
Значително по ниското тегло и лесните за демонтаж
опорни крака, позволяват масата да се пренася
лесно между етажите, без да е необходимо
специално оборудване.

