
 F�RÉSZGÉPEK 

SUPER TRAD 370 AO CN Evolution szalagf�rész gép 1. oldal, összesen: 3 

Gép: THOMAS SUPER TRAD 370 AO CN Evolution 
automatikus, hidraulikus m�ködtetés� szalagf�rész gép, 
amely alkalmas acél, saválló acél, réz, sárgaréz, alumínium 
profilok, nagy méret� tömör rudak vágására, nagy 
stabilitású, pontos berendezés. 

 



 F�RÉSZGÉPEK 

SUPER TRAD 370 AO CN Evolution szalagf�rész gép 2. oldal, összesen: 3 

M�szaki adatok 
Legnagyobb vágható méret 0º-nál (egyenes vágás): 

legnagyobb átmér� ................................................................ 300 mm, 
legnagyobb négyzet ...................................................... 260x260 mm, 
legnagyobb téglalap ...................................................... 350x260 mm. 

Legnagyobb vágható méret -45º-nál: 

legnagyobb átmér� ................................................................ 270 mm, 
legnagyobb négyzet ...................................................... 260x260 mm, 
legnagyobb téglalap ...................................................... 270x200 mm. 

Legnagyobb vágható méret -60º-nál (fél-automatikus üzemben): 

legnagyobb átmér� ................................................................ 170 mm, 
legnagyobb négyzet ...................................................... 150x150 mm, 
legnagyobb téglalap ...................................................... 170x150 mm. 

Legnagyobb satu nyitás............................................................................... 355 mm. 

Maradék anyag hossz automatikus üzemben .............................................. 215 mm 

F�rész szalag méretek ................................................................ 3.240x27x0,9 mm. 

F�motor teljesítmény .................................................................................... 2,2 kW. 

F�rész szalag sebesség ................................................................... 20-100 m/perc. 

A gép közelít� méretei: 
szélesség ............................................. 2.450 mm, 

mélység ............................................... 2.750 mm, 

magasság ............................................ 2.000 mm, 

munkaasztal magasság- ......................... 740 mm, 

súly:........................................................ 1.250 kg. 



 F�RÉSZGÉPEK 

SUPER TRAD 370 AO CN Evolution szalagf�rész gép 3. oldal, összesen: 3 

A gép további jellemz�i: 
� digitális vezérlés, amelyet egyszer� kezelni, és rendelkezik darab számlálóval, 

id� számlálóval, diagnosztikával valamint riasztási jelzésekkel, 

� fél-automatikus üzemmódban is használható, 

� munkadarab gyors megközelítés, 

� öntöttvas f�részkeret és satu, 

� a gép állványa hegesztett szerkezet�, csillapított acélból készül, 

� elektronikus (inverteres) fokozat nélküli szalag hajtás, 20-100 m/perc 
sebesség tartománnyal, 

� hidraulikus, szabályozott f�részkeret süllyesztés, 

� vágási magasság kijelzés, 

� hidraulikus f�részkeret felemelés, 

� hidraulikus szalag feszítés, 

� egy oldali ferde vágás (0º és 60º között), 

� a szalag vezetésére precíziós keményfém lapok és beállítható golyós-
csapágyak szolgálnak, 

� szalag szakadást érzékel� mikrokapcsoló, 

� elektromos h�t�folyadék szivattyú, 

� munkadarab támasztó görg�, 

� automatikus, programozható munkadarab el�toló rendszer; egyszeri löket 
maximum 500 mm, hidraulikus m�ködtetéssel, 

� el�tolási pozíció érzékelése mágneses mér� rendszerrel, 

� elektromos kivitel: 400 V, 50 Hz. 

Kiegészít� elemek (opciók): 
� hidraulikus függ�leges satu kötegben való 90º-os vágáshoz (350x135 mm), 

� f�rész szalag olaj-leveg� köd kenése, 

� forgács kihordó, 

� h�t�folyadék leválasztó forgács kihordóhoz, 

� kézi / automatikus mód átkapcsoló, 

� beszállító görg�sor. 

 


