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Διατίθεται και με
μήκος κοπής 2,5

και 3 μέτρα,
κατόπιν παραγγελίας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
YΨΟΣ-ΜΗΚΟΣ-ΠΛΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΙΜΟ
ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΒΑΘΟΣ
ΚΟΠΗΣ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΤΡΟΦΕΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑ

100-108-56 & 80 cm 70 cm 8-11 cm 250-300-350 mm 100 κιλά 3,5Hp/5Hp 2800 RPM

100-138-56 & 80 cm 100 cm 8-11 cm 250-300-350 mm 110 κιλά 3,5Hp/5Hp 2800 RPM

100-168-56 & 80 cm 130 cm 8-11 cm 250-300-350 mm 140 κιλά 3,5Hp/5Hp 2800 RPM

100-188-56 & 80 cm 150 cm 8-11 cm 250-300-350 mm 170 κιλά 3,5Hp/5Hp 2800 RPM

100-238-56 & 80 cm 200 cm 8-11 cm 250-300-350 mm 210 κιλά 3,5Hp/5Hp/7Hp 2800 RPM

100-300-56 & 80 cm 250 cm 8-11 cm 300-400 mm 300 κιλά 3,5Hp/5Hp/7Hp 2800 RPM

100-350-56 & 80 cm 300 cm 8-11 cm 300-400 mm 320 κιλά 3,5Hp/5Hp/7Hp 2800 RPM

Η πείρα μας μας επέτρεψε να κατασκευάσουμε 
ένα μηχάνημα ακριβείας, απλό, πρακτικό και 
κομψο, για σας που θέλετε να κάνετε την δουλειά 
σας απλή και παραγωγική. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

  Η κεφαλή γλιστρά πάνω σε υδατοστεγή ράουλα, 
που ρυθμίζονται ώστε να μην υπάρχουν διάκενα. 

  Με το βολάν που είναι πάνω στην κεφαλή μπορεί-
τε να ανεβοκατεβάσετε το δίσκο και να ρυθμίσετε το 
ύψος του. 

  Ισχυρή αντλία για την κυκλοφορία του νερού εί-
ναι τοποθετημένη μέσα στο μηχάνημα και έχει ισχύ 
60Watt.

  Ειδική γωνιάστρα για τη διευκόλυνση και τη μέγι-
στη ακρίβεια της κοπής, η οποία ρυθμίζεται ανάλογα 
με το είδος της κοπής που θέλουμε να κάνουμε.

  Βοηθητική σχάρα μηχανήματος για συγκράτηση 
κομματιών μεγάλης διάστασης. Μπορεί να τοποθετη-
θεί δεξιά ή αριστερά του μηχανήματος. 

  Το μηχάνημα φέρει 2 εξαρτήματα γωνιάσματος για 
την βοήθεια κοπής σε ευθεία και φάλτσο των υλικών.

  Ο προφυλακτήρας του μηχανήματος δέχεται δισκο 
(διαμαντέ) 250-400mm.

  Δίνοντας κλίση στην κεφαλή μπορούμε να πετύ-
χουμε κοψίματα από 45ο-90ο. 

  Το μηχάνημα παραδίδετε με μοτέρ 3,5Hp μονοφα-
σικό και 5Hp ή 7Hp τριφασικό. 

  Κατά τη μεταφορά για διευκόλυνση μπορείτε να 
σταθεροποιήσετε την κεφαλή και να βγάλετε τα πό-
δια.
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DIMENSIONS 
HEIGHT-LENGTH-WEIGHT

EFFECTIVE
CUTTING LENGTH

CUTTING 
DEPTH DISK DIAMETER WEIGHT AVAILABLE 

MOTORS MOTOR RPM

100-108-56 & 80 cm 70 cm 8-11 cm 250-300-350 mm 100 Kg 3,5Hp/5Hp 2800 RPM

100-138-56 & 80 cm 100 cm 8-11 cm 250-300-350 mm 110 Kg 3,5Hp/5Hp 2800 RPM

100-168-56 & 80 cm 130 cm 8-11 cm 250-300-350 mm 140 Kg 3,5Hp/5Hp 2800 RPM

100-188-56 & 80 cm 150 cm 8-11 cm 250-300-350 mm 170 Kg 3,5Hp/5Hp 2800 RPM

100-238-56 & 80 cm 200 cm 8-11 cm 250-300-350 mm 210 Kg 3,5Hp/5Hp/7Hp 2800 RPM

100-300-56 & 80 cm 250 cm 8-11 cm 300-400 mm 300 Kg 3,5Hp/5Hp/7Hp 2800 RPM

100-350-56 & 80 cm 300 cm 8-11 cm 300-400 mm 320 Kg 3,5Hp/5Hp/7Hp 2800 RPM

Experience allows us to build a machine with 
precision, simplicity, practical and stylish for 
you who want to make your job simple and 
productive.

General Characteristics

 The cutter head slides on watertight rollers, 
regulated so that there are no gaps. 

  With the regulator on the top you can push up 
and down the cutting blade and adjust its height.

  Powerful pump for circulation of water is placed 
inside the machine with power 60 Watt.

  Special angle adjuster for convenience and 
maximum precision of the cut, which is adjusted 
depending on the type of cut we want to get.

  With assisting metal rack to hold large scale 
pieces. Can be mounted left or right of the machine. 

  With 2 crimping parts to support cutting straight 
or with angle.

  The bumper of the machine accept blade cutting 
disc (diamond) with diameter 250-400mm.

  Bending the cutter head we can achieve cutting 
angle from 45o to 90ο.

  The cutter comes with 3,5Hp engine single phase 
or 5 Hp and 7Hp engine three phase. 

  For facility during carriage you can stabilize the 
head of the cutter and pull away the metal legs.

Available with
cutting length

from 2.5 to 3
meters, on request. 


