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Αρμοκόφτης ελαφρού τύπου, 
χωρίς ηλεκτρική εκκίνηση 

και χωρίς βοηθητικό βολάν 
προώθησης του μηχανήματος.

Γενικά Χαρακτηριστικά 

 Κατάλληλος για κοπή και ανοιγμα αρμών σε 
άσφαλτο ή μπετόν. 

 Ισχυρή κατασκευή για μεγαλύτερη διάρκεια αντο-
χής του μηχανήματος. 

 Μεγάλη απόσταση τροχών για πιο σταθερό κράτη-
μα του μηχανήματος.

 Ισχυρός κινητήρας HONDA 13HP βενζίνης, παρέ-
χει τη μέγιστη ισχύ για δίσκο 450mm διάμετρο και 
κινητήρες πετρελαίου LOMBARDINI 12HP & F460-
DGE 12HP που φέρoυν δίσκο έως 500mm. 

 Δυνατότητα επιλογής πιο οικονομικών κινητήρων 
(πετρελαίου – βενζίνης) 

 Oι κινητήρες είναι τοποθετημένοι πάνω σε ισχυρά 
σινεμπλόκ για την απορρόφηση των δονήσεων ώστε 
να μεγιστοποιήσουμε την αντοχή του μηχανήματος 
και του κινητήρα. 

 Η κίνηση δίνεται με δυο τροχαλίες που φέρουν τέσ-
σερα λουριά και τεντώνονται με ρυθμιζόμενο τεντο-
τήρα. Η διάμετρος των τροχαλιών είναι τέτοια ώστε να 
δίνουν τις απαραίτητες (απαιτούμενες) στροφές για 
την καλύτερη κοπή και μακροζωΐα του δίσκου. 

 Το σύστημα ψύξης (νερό) του δίσκου, είναι κατα-
σκευασμένο με ειδικές ροδέλες ώστε να παίρνει όλο 
το νερό ο δίσκος κοπής. 

 Βολάν  τοποθετημένο πλάγια στο τεπόζιτο που δί-
νει κίνηση με σχέση γραναζιών στους πίσω τροχούς, 
για πιο άνετη κοπή. 

 Βολάν τοποθετημένο πάνω στο τεπόζιτο για τη 
ρύθμιση του βάθους κοπής. 

 Δείκτης προσαρμοσμένος εμπρός του μηχανήμα-
τος για την καθοδήγηση της κοπής του δίσκου. 

 Τεπόζιτο νερού μεγάλης χωρητικότητας με θήκη 
για μπαταρία και κλειδιά. 

Όλα τα µηχανήµατα διατίθενται µε ηλε-
κτρική εκκίνηση (δυναµό - µίζα - µπαταρία).

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ 
GASOLINE

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΣ 
DIESEL

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

Iσχύς 13Hp 12Hp 13Hp

Βάθος Κοπής (Ρυθμ/νο) Mέχρι 15cm Mέχρι 20cm Mέχρι 15cm

Δίσκος Κοπής 300, 350, 400, 450mm 350, 400, 450, 500mm 300, 350, 400, 450mm

Στροφές ανα λεπτό 2.700 2.500 2.700

Χωρητικότητα 65kg 65kg 40kg

Βάρος 170kg 190kg 110kg

Διαστάσεις M-Π-Υ 140-60-90cm 140-60-90cm 100-60-90cm
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TECHNICAL DESCRIPTION 
ENGINE

TYP GASOLINE TYPE DIESEL
LIGHT TYPE 
GASOLINE

Power 13Hp 12Hp 13Hp

Cutting depth Until 15cm Until 20cm Until 15cm

 Disk diameter 300, 350, 400, 450mm 350, 400, 450, 500mm 300, 350, 400, 450mm

RPM 2.700 2.500 2.700

Capacity 65kg 65kg 40kg

Weight 170kg 190kg 110kg

Dimensions L-W-H 140-60-90cm 140-60-90cm 100-60-90cm

Asphalt cutter (gazoline - diesel)

Light type cutter,
without starter and without

flywheel giving motion
to back weels. 

General Characteristics 

  Suitable for cutting and opening ditches on 
asphalt and cement.

  Strong construction for greater durability of the 
machine.

  Long distance between the wheels for better 
steadiness on the machine.

  Powerful HONDA 13HP gasoline engine 
provides maximum power for a 450mm diameter 
cutting disk and LOMBARDINI 12HP or F640DGE 
12HP diesel engines with cutting disk 500mm.

  Ability to choose more economical engines (oil 
- gasoline).

  The engines are mounted on a strong silent 
blocks to absorb the vibrations that maximize the 
durability of the cutter and its engine.

  The motion given by two sprockets carrying 
four adjustable tensioning straps. The diameterof 
the sprockets is such as to give the necessary 
(required) revolutions for better cutting and 
longevity of the disc.

  The cooling system (water) of the disc is made 
with special washers to lead all the water to the 
blade.

  Flywheel placed at the side of the tank giving 
motion with sprockets to the back wheels.

  Flywheel placed at the top of the tank to adjust 
the depth of the cut.

  Pointer placed in the front of the cutter to guide 
the direction of the cut.

  Large capacity water tank with case for battery 
and tools.

Cutters delivered with electric starter 
(generator – starter – battery)


