ПРИЛОЖЕНИЕ
Гилотина за павета CIMEX BS85 - компактна
и лесно преносима резачка за бетонни
блокове, плочки и унипавета, предназначена за
професионална
употреба.
Дизайнът
на
гилотината е съобразен с възможността да се
осигури максимален комфорт при работа за
оператора.

BS85

РЪЧНА РЕЗАЧКА
ЗА ПАВЕТА—ТИП
ГИЛОТИНА

2
ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ

250
мм

ДЪЛЖИНА НА
РЯЗАНЕ

80
мм

ДЪЛБОЧИНА НА
РЯЗАНЕ

18
кг
ТЕГЛО

Стандартно машината се доставя с два
сменяеми ножа за рязане и пълна
окомплектовка за започване на работа.
1. ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Рязането се осъществява за секунди.

2. НИСКА СЕБЕСТОЙНОСТ НА КОНСУМАТИВА
Над 10 000* сряза с един комплект ножове
*зависи от вида и материала на плочките и паветата

3. РЯЗАНЕ БЕЗ ПРАХ
4. ЛИПСА НА ШУМ ПРИ РЯЗАНЕ
Механично рязане.

5. МОБИЛНОСТ
Позволява лесно пренасяне.

6. НЕ ИЗИСКВА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ
Механично рязане.

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

SD - 08/2020 - BS85

7. ВИСОКА СТЕПЕН НА БЕЗОПАСНОСТ

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Дължина на рязане

Max 250 mm.

Дълбочина на рязане

Max 80 mm.

Тегло

18 kg.
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РЪЧНА РЕЗАЧКА
ЗА ПАВЕТА—ТИП
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Изцяло механична, резачката за павета реже
за секунди без прах и шум. За регулиране на
височината на бетонния блок или паве,
гилотината е с винтови регулатори. Чрез тях
можете да "оберете" свободния ход на ножа на
гилотината. От двете страни на долноразположения нож са монтирани опори,
позволяващи стабилно поставяне на павето или
плочката.
Стандартно машината се доставя с два
сменяеми
ножа
за
рязане
и
пълна
окомплектовка за започване на работа.
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Дизайнът на гилотината е съобразен с
възможността да се осигури максимален
комфорт при работа за оператора. При този
модел гилотина за павета, операторът не е
необходимо да се изправя, за да среже плочката
или павето.

