Máy cắt dây đai

SERI 900*

Cắt dây đai an toàn
và chính xác lên
tới 38 mm (1-1/2")
Tính năng cải tiến cho phép Máy cắt dây đai
seri 900* đạt hiệu quả cắt chính xác mọi lúc:
• Thiết kế lưỡi dao cứng được dẫn
hướng lên trên cùng nhằm đảm
bảo các đường cắt vuông góc
• Tính năng kẹp một phía cho phép
dây đai rơi tự do từ lưỡi cắt giúp
người vận hành giảm bớt sức
• Bề mặt giữ dây đai tích hợp có đường
răng cưa thoải cho phép tăng độ kẹp chặt
• Dầm đáy vồng tạo lực kẹp đều
trên khắp chiều rộng dây đai

An toàn hơn.

Nằm trong dòng sản phẩm Flexco Safe™, Máy cắt dây đai seri 900 đã được thiết
kế an toàn hơn cho người vận hành. Lưỡi dao được che kín hoàn toàn trong suốt
quá trình cắt và được cất giữ an toàn trong máy cắt khi không sử dụng. Thiết kế
lưỡi dao “T” trên cùng độc đáo cũng giúp bảo vệ người dùng không bị thương
tích. Người dùng có thể cắt an toàn và dễ dàng những loại dây đai dày và/hoặc có
khung cứng dày tới 38 mm (1-1/2”) nhờ những tiến bộ của công nghệ lưỡi dao.

Dễ dàng hơn.

Với các điểm giữ tối thiểu, Máy cắt seri 900 dễ dàng trượt vào đúng vị trí và dầm
kẹp trên dễ dàng khớp với tốc độ của quá trình cắt. Đường cắt có thể nhanh chóng
được chỉnh thẳng với tầm nhìn và lực xoắn yêu cầu để cắt dây đai sẽ giảm xuống
hơn 50% so với các loại máy cắt khác. Khi cắt xong, sử dụng kẹp nhả nhanh để
nhả dầm trên bằng cách ấn nhẹ cần xuống.
Máy cắt seri 900 là một lựa chọn hiển nhiên cho người dùng yêu cầu độ chính xác,
an toàn và tốc độ khi chuẩn bị các đầu dây đai dành cho mối nối dây đai cơ học.

*Bằng sáng chế chờ thẩm định
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Thông minh hơn.

Tính năng và Lợi ích

Máy cắt băng tải

SERI 900*

Tính năng kẹp
nhanh:

Tính năng kẹp một phía cho phép dây
đai cắt rơi tự do về một phía, loại bỏ
sự cần thiết phải có trong việc dùng
lưỡi dao cắt qua hai mặt kẹp, giúp
người vận hành giảm bớt sức.

Có thể tháo nhanh dầm kẹp
trên bằng cách ấn nhẹ then
nhả nhanh. Việc lắp đặt dầm
kẹp trên càng dễ dàng hơn –
chỉ cần điều chỉnh thẳng hàng
dầm kẹp theo hướng thẳng
đứng và cho phép dầm rơi
vào đúng vị trí. Để thu được
áp suất kẹp cuối cùng, chỉ
cần quay vài lần hệ thống vít
có ren Acme cầm tay để kẹp
ăn khớp hoàn toàn.

Chỉnh thẳng hàng dầm kẹp theo hướng
thẳng đứng

Phần trên cùng của lưỡi dao được
giữ lại trong đùn, đảm bảo thu được
đường cắt thẳng đứng vuông góc.

Cho phép dầm kẹp rơi vào đúng vị trí
Hàm lượng nhôm
Phần trăm

Loại hợp kim
nhôm

Dầm đáy vồng và bề mặt hình
răng cưa thoải tạo lực kẹp tối đa,
cho phép lưỡi dao cắt dây đai với
độ chính xác cao.
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Thông tin đơn đặt hàng
Mô tả

Máy cắt trọn bộ với dây
đai lên tới 38 mm (1,5")

Chiều rộng dây đai

Số đơn đặt hàng

Mã sản phẩm

36”

900936

04143

1200

48”

900948

04144

1500

60”

900960

04145

1800

72”

900972

04146

2130

84”

900984

04147

2430

96”

900996

04193

900CBK

04149

mm

in.

900

Bộ lưỡi dao thay thế
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