SIŪLIŲ PJOVIMO MAŠINA CF-13
B

Маža, mobili siūlų pjovimo
mašina
Siūlių pjovimo mašina CF-13 B ypač gerai tinka nedideliems
profilaktiniams kelių remonto darbams ir sodo bei landšafto statyboje.
Dėl patogaus valdymo ir nedidelių gabaritų mašina idealiai tinka nuomos punktams.
Pjovimo gylis reguliuojamas rankiniu būdu, diskas pakeliamas per mažai priežiūros
reikalaujančią balansyrų sistemą. Valdymo rankena sujungta per gumines tarpines kurios
sugeria atsirandančias vibracijas.
Vanduo paduodamas iš didelio vandens bako ar išorinio vandens šaltinio.
Patikimas benzininis Honda variklis ir modernus cikloninis oro filtras su dideliais aptarnavimo intervalais.

Didelis vandens bakas su ergonomiška išėma ir pakėlimo ąsa transportavimui.
Ištraukiamos trasportavimo rankenos mašinos pernešimui rankomis.
Reguliuojama gylio skalė ir stovėjimo stabdis

Lengviau pakeisti deimantinį diską nes apsauginis gaubtą galima atidaryti ir atversti atgal.
Galima frezuoti siūles iki 13 mm pločio, ant ašies sudedant kartu kelis diskus.

Techniniai duomenys / technical data

Užsak. Nr. | order-No. - 30 77
Maks. pjovimo gylis | max. cutting depth mm | mm 165
Diskas nuo - iki| blade-O from - to mm | mm 300 - 450
Disko montavimo skylė | bore hole of blade mm | mm 25,4
Disko tvirtinimas | blade mounting šalis|lateral 25,4
Maks. tvirtinimo plotis | max. mounting width mm | mm 13

Veleno apsisukimai| speed of cutting shaft aps./min| rpm 2400
Variklio galingumas | motor output kW | kW 9,6 / 8,2
Variklio tipas | motor type benzininis.| petrol Honda GX-390
Variklio paleidimas | motor starter – Reversuojamas starteris|reversing start
Reguliuojamas pjovimo gylis|cutting depth adjustment - Rankena | hand wheel
Pastūma | feed - Rankinė| manual
Vandens bako talpa | contents water container l | l 23
Gabaritai L/P/A | dimensions L/W/H mm | mm 820 / 520 / 870
Svoris | weight kg | kg 92
Garso slėgio lygis | sound pressure level dB (A)|db(A) 94
Garso galingumo lygis | sound power level dB (A)|db(A) 110
CEDIMA GmbH pasilieka sau teisę be papildomo įspėjimo atlikti techninius pakeitimus, tame tarpe savo gaminių išvaizdos.

