
600S400S-500S  7,5m

Γενικά Χαρακτηριστικά - 600S

 Το μηχάνημα 600S είναι σταθερό (πακτωμένο) και χρη-
σιμοποιείται από τις βιομηχανίες παραγωγής πάνελ και τις 
μονάδες εμπορίας πάνελ.

 Διαθέτει 3 ραουλιέρες, 2 πίσω και 1 μπροστά από το μη-
χάνημα, 6+3 μέτρα.

 Στο μοτέρ ρυθμίζονται οι στροφές με inverter για να πετύ-
χουμε την καλύτερη κοπή.

  Διαθέτει απορροφητήρα για ελαχιστοποίηση της σκόνης
 Διατίθεται σε χειροκίνητο και αυτόματο (το αυτόματο δια-

θέτει αυτόματη προώθηση κοπής και μπουκάλες αέρος για 
συγκράτηση του πάνελ στην διάρκεια της κοπής).
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Γενικά Χαρακτηριστικά - 400S - 500S  7,5μ

 Το μηχάνημα 400S/500S 7,5μ., είναι μετακινούμενο με 
στιβαρούς τροχούς και μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε 
χώρο εργασίας. Χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες παραγωγής 
πάνελ και τις μονάδες εμπορίας πάνελ, ειδικότερα για κατασκευ-
αστές μεταλλικών κτιρίων (ψυγείων, πόρτες/παράθυρα κτλ.)

  Kόβει οριζόντια πάνελ έως 7,5μ και κάθετα.
  Διαθέτει ένα καβαλέτο και ραουλιέρα 3μ. για την κάθετη κοπή.
  Διαθέτει απορροφητήρα για ελαχιστοποίηση της σκόνης.
  Διαθέτει σύστημα στήριξης με μπουκάλες αέρος, για συ-

γκράτηση του πάνελ στην διάρκεια της κοπής.
  Διαθέτει αυτόματη πρόωσης κοπή που ρυθμίζεται με invert-

er  (αργό-γρήγορο)

TΥΠΟΣ ............................................................ 600 S

ΤΑΣΗ ................................................................ 380 V

IΣΧΥΣ ............................................................... 8 HP

Max. Διάμετρος Δίσκου .................................... 60 cm

Max. Βάθος Κοπής ........................................... 21 cm

Ωφελ. μήκος κοπής .......................................... 130 cm

Βάρος ............................................................... 400 Kg

TΥΠΟΣ ..........................................  400S 500 S

ΤΑΣΗ .............................................. 380 V 380 V

IΣΧΥΣ ............................................. 5 HP 8 HP

Max. Διάμετρος Δίσκου .................. 40 cm 50 cm

Max. Βάθος Κοπής ......................... 12 cm 16 cm

Ωφελ. μήκος κοπής ........................ 750 cm 750 cm

Βάρος ............................................. 1200 Kg 1300 Kg
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 Το μηχάνημα 400S/500S είναι μετακινούμενο με στι-
βαρούς τροχούς και μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήπο-
τε χώρο εργασίας.

 Κόβει κάθετα και φάλτσα σε γωνία 45ο - 90ο

 Διαθέτει σύστημα απορροφητήρα για ελαχιστοποίηση 
της σκόνης.

 Διαθέτει μπουκάλες αέρος (κοφλέρ) για συγκράτηση  
του πάνελ κατά τη διάρκεια της κοπής.

 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ διατίθεται με καβαλέτα και 
ραουλιέρες για την πλάγια στήριξη του πάνελ. 160 Κg 220 Κg 150 Κg
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600S400S-500S  7,5m

General Characteristics - 600S

 The 600S machine is fixed (fastened) and is used by 

insulated panel production industries.

 It has 3 groups of rolls, two behind and one in front of the 

machine, 6 + 3 meters.

 The motor speed is regulated with inverter to achieve the 

best cut.

  It has a hood to minimize dust

 Available in manual and automatic (automatic features 

automatic promotion and cutting air cylinder for retention 

of the panel during the cutting).

Technical Description - 600STechnical Description - 400S - 500S  7,5μ

General Characteristics - 400S - 500S  7,5μ

 The 400S/500S 7.5m machine, is removable with 
robust wheels and can be moved to any workspace. Used 
by manufacturers of insulated panels, particularly for 
manufacturers of metal buildings (refrigerators, doors / 
windows etc.).

  Cuts horizontal panels to 7.5m and unlimited vertically.
  It has an easel and groups of rolls 3m. for vertical cutting.
  It has a hood to minimize dust.
 It has a support system with air cylinders, for retaining the 

panel during cutting.
 It features automatic cutting propulsion adjusted with 

inverter (slow-fast)

TYPE ...............................................................  600 S

VOLTAGE .........................................................  380 V

POWER ...........................................................  8 HP

Max. Disk Diameter ........................................  60 cm

Max. Cut Depth ...............................................  21 cm

Effetive Cut Length .........................................  130 cm

Weight ............................................................  400 Kg

TYPE ............................................  400S 500 S

VOLTAGE ........................................ 380 V 380 V

POWER .......................................... 5 HP 8 HP

Max. Disk Diameter ....................... 40 cm 50 cm

Max. Cut Depth .............................. 12 cm 16 cm

Effetive Cut Length ........................ 750 cm 750 cm

Weight ........................................... 1200 Kg 1300 Kg
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 The 400S/500S cutter is portable and can be 
moved to any working place.

 Can accomplish vertical cut or in angle srom 45 
to 90 degrees.

 It features a hood system to minimize dust.
 It has air cylinders (kofler) for holding the panel 

during cutting.
 ON DEMAND can be delivered with trestles and 

rollers for supporting the insulated panel.


