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 SUPERCUT

SUPERCUT/LN5

Supercut je zariadenie urèené na strihanie vývodov radiálnych
vo¾ne sypaných súèiastok a s doplnite¾ným adaptérom tiež
páskovaných súèiastok.

Je extrémne kompaktný a silný a všetky súèiastky boli
navrhnuté na dosiahnutie najvyššej kvality a najdlhšej
životnosti.

Vkladanie súèiastok je jednoduché  a rýchle a práca je
vysokoefektívna, pretože nie sú potrebné žiadne prestávky kvôli 
automatickému posuvu a vyhadzovanie súèiastok.

Rýchlost' posuvu je nastavite¾ná.

Malá škára na prednej strane je nastavite¾ná na rôznu dåžku
odstrihnutia vývodov.

K dispozícii je i volite¾ný adaptér na páskované súèiastky v
kotúèi.

Toto pneumatické zariadenie je navrhnuté na
strihanie/zarovnávanie takmer všetkých typov radiálnych
vývodových súèiastok.
Gilotínový strihací systém s nulovou medzerou medzi platòami
zaruèuje ostrý a presný strih bez otrepov alebo poškodenia
vývodov. Je možné strihat' mnoho súèiastok naraz bez
akéhoko¾vek rizika poškodenia nožov.
Zariadenie je možné dodat' i so špeciálnym rozložením strihacích 
otvorov.Pre zväèšenie dåžky vývodov je možné doobjednat'
prídavnú platòu (hrúbka od 0,5 do 3 mm), ktorá sa pripevní na
fixnú hornú platòu. Vyrábajú sa dva modely: prvý so strihacou
plochou 53x43 mm a druhý so strihacou plochou 53x93 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Produkèná rýchlost': až 3000 ks/h
Rozmery: 400 x 270 x 270(H)mm
Hmotnost': 14Kg

7915.147N Motorizované zariadenie SUPERCUT, 110V - 50/60Hz
7915.148N Motorizované zariadenie SUPERCUT, 220V - 50/60Hz
7915.160 Držiak kotúèov BR3 pre P=12,7 mm
7915.159 Držiak kotúèov BR3 pre P=15 mm
7915.149 Držiak tyèe BR5 pre TO220 v tube

TECHNICKÉ ÚDAJE
Produkèná rýchlost': až 3000 ks/h
Rozmery: 140 x 210 x 110 mm
Tlak vzduchu: 6 bar
Hmotnost': 6 Kg
7915.041 SUPERCUT/LN5 s pedálom
7915.041L SUPERCUT/LN5L predåžená verzia s pedálom
340.114 Prídavná platòa pre SUPERCUT/LN5

(max 3mm)
340.214 Prídavná platòa pre SUPERCUT/LN5L

(max 3mm)

Štandardná platòa 

SUPERCUT/LN5

Štandardná platòa

SUPERCUT/LN5L

T(pôvodná dåžka)  > L + 6mm
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