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FS350 
ФУГОРЕЗ 
КОЛИЧКА—
350MM 

1. ДЪЛБОЧИНА НА РЯЗАНЕ 
 Максимална дълбочина на рязане—95 mm. Наличие на винтов 
 регулатор. 

2. ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 
   

3. УДОБНА РЪКОХВАТКА 
 Регулируемата височина на ръкохватката осигурява максимален 
 комфорт при работа.  

4. РЕГ.  НА ГАЗТА СЪС СТЪПКОВО ФИКСИРАНЕ  
 Удобно разположен.  

5. ЗАЩИТЕН КАПАК С КАЛОБРАН 
 Осигурява максимална зашита на оператора от частици и пръски.  

6. СТАБИЛИЗАТОРИ ЗА ПРЕЦИЗНО РЯЗАНЕ 
 Изработена от устойчив на абразивно въздействие материал.  

7. ПОДВИЖЕН ВОДЕН РЕЗЕРВОАР 
 Използва се за охлаждане на диска. 

8. КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ 
 За лесна и бърза смяна на диска. 

9. ЗАЩИТЕН КАПАК НА ЗАДВИЖВАЩИЯ 
 РЕМЪК  
 Осигурява максимална защита на ремъка. 

10. СТОМАНЕН ВАЛ С ЛАГЕРИ  
 Осигурява дълъг експлоатационен живот при високи 
 натоварвания. 

11. ВОДАЧ В СИГНАЛНО ЧЕРВЕН ЦВЯТ 
 Спомага за прецизно следване на предварително зададената 
 линия на рязане . 

12. ДЪЛЪГ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ  

5.5  
hp 

МОЩНОСТ 

350 
mm  
РАЗМЕР НА 

ДИСКА (max) 

2 
ГОДИНИ 

ГАРАНЦИЯ 

 Фугорез количка CIMEX FS350 е 

предназначена за рязане на асфалт, бетон, 

камък и други строителни материали. С 

конструкция тип „количка“ CIMEX FS350 е 

фугорез, лесен за управление и осигуряващ 

прецизност при рязане в комбинация с висока 

производителност.  

 Намира широко приложение в 

строителството за прорязване на разширителни 

фуги, канали за полагане на кабели и 

канализация, изрязване на отвори за шахти. В 

пътното строителство се използва предимно за 

изрязване на асфалтови настилка при ремонт 

на дупки, полагане на тръби за канализация, 

шахти.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ФУГОРЕЗ 
КОЛИЧКА—
350ММ. 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Вместимост на водния резервоар  12 л. 

Максимален размер на диска  350 мм.  

Mаксимална дълбочина на рязане  95 мм. 

Вътрешен отвор на диска  25,4 мм. 

Тегло 72 кг. 
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 Фугорез количка CIMEX FS350 е 
предназначена за рязане на асфалт, бетон, 
камък и други строителни материали. С 
конструкция тип „количка“ CIMEX FS350 е 
фугорез, лесен за управление и осигуряващ 
прецизност при рязане в комбинация с висока 
производителност.  

 Намира широко приложение в 
строителството за прорязване на разширителни 
фуги, канали за полагане на кабели и 
канализация, изрязване на отвори за шахти. В 
пътното строителство се използва предимно за 
изрязване на асфалтови настилка при ремонт на 
дупки, полагане на тръби за канализация, шахти. 
Изцяло металното шаси, съчетава компактни 
размери и здравина. 

 Шасито е снабдено със специален отвор за 
повдигане със сапан, кука или въже, което 
позволява лесно и безопасно товарене и 
разтоварване. За прецизен контрол на 
дълбочината на рязане, фугорезът е снабден с 
винтов регулатор, с удобна ръкохватка и 
индикаторна скала за зададената дълбочина. 
 Водещата ролка в сигнално червен цвят (за 
подобряване на видимостта) позволява да се 
следва предварително зададената линия на 
изрязване.  

 С цел удължаване живота на диска при 
работа, фугорезът стандартно е оборудван с 
воден резервоар, с обем 12 литра, чрез който да 
се осигури охлаждането на режещия диск, а 
самият той е покрит от предпазител за защита 
на оператора от наранявания. 
 Задвижването се осъществява от мощен и 
икономичен четиритактов бензинов двигател 
Cimex G200, отличаващ се с високи работни 
показатели и голям работен ресурс. 
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА G200 

Гориво Бензин 

Работен обем  198 cm3 

Мощност 5,5 hp 

Брой цилиндри 1 
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