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BORU KURTAĞZI TAŞLAMA MAKİNESI

PIPE NOTHCING MACHINE

EN FEATURES

• Charge to easliy ability to open suitable dovetails 
according to the pipe and tube diameters with the help 
of processing drum

• Ability to tighten and loosen the parts quickly as a 
result of moving clamp

• Ability of clamp to Move Right and Left sideways
• With Movable Clamp , notching upto 50° degrees Angle
• Welding to 4” sized pipes possibility

TR ÖZELLİKLER

• İşleme tamburu sayesinde boru ve profil çapına göre 
uygun ağız açma özelliği

• Hareketli mengene neticesinde çok çabuk sikma ve 
sökme özelliği

• Mengene sağ-sol ve ileri geri hareket özelliği (rulmanlı 
sistem)

• Dönerli mengene sayesinde 50°’ye kadar açılı ağız 
açabilme

• 4” boruya kaynatabilme özelliği

2 AC 400
OTOMATİK ALTTAN ÇIKMA PVC & ALÜMİNYUM KESİM MAKİNESİ (Ø 400 MM)
AUTOMATIC CUTTING MACHINE WITH RISING BLADE FOR PVC & ALUMINIUM (Ø 400 MM)

TR ÖZELLİKLER

OPSİYONEL EKİPMANLAR

• 15°, 22.5°, 30°, 45° dereceler için hızlı ayarlama 
tamponları

• Ara dereceler için tabla sabitleme kolu
• Profile göre kesme hızını ayarlama imkanı
• Emniyet switch’li muhafaza kapağı
• Elmas testere çapı 400 mm
• Testere dönüşü kayış tahrikli
• Testere cıkıs yüksekliği 140mm
• Standart olarak ölçüm konveyörü mevcuttur (2 mt. sağ)
• İş kazalarına karşı tam emniyetlidir
• Çift el kumanda uygulaması
• Kolay testere değiştirme imkanı 
• Daha yüksek kesim kapasitesi için hareketli gönye
• 2 x Dikey mengener
• Hava tabancası 

• Alüminyum profil kesimi için hidroçek (Hidrolik hız ayar)
• Alüminyum kesimler için püskürtmeli soğutma sistem
• İstenilen ölçülerde ölçüm konveyörü (3-6 mt. sağ)
• İstenilen ölçülerde yardımcı konveyör ölçmesiz (3-6 

mt. sol)
• Otomotik Ölçüm Konveyoru

EN FEATURES

OPTIONAL EQUIPMENT 

• Two hand safety operation
• Metres up to 45° Right & Left
• 45°-30°-22.5°-15°-0° location points
• Intermediate angles via lock handle
• Easy access blade change
• Movable back-fence for larger cutting capacity
• Protective hood with safety switch
• Hydro pneumatic blade feed for smooth cutting (Fully 

adjustable)
• Pneumatic twin vertical clamps
• Air dust gun included
• Roller support table included (2m)
• High quality blade included

• Measuring conveyor in the desired size (3-6 m right)
• Auxiliary conveyor without measuring in the desired 

sizes (3-6 m left)
• 1500 mm long, double-sized caliper bracket
• Automatic Measurement Conveyor

Kw 1. 1

V 380

Hz 50

rpm 3000

Bar 6-8

lt/dk 35

ØD (mm) 400

Ød (mm) 32

s (mm) 4

Z 108

Yükseklik
Height 1300

Weight 670

Derinlik
Depth

740

kg 132

Motor

Basınç
Pressure

Testere Ölçüleri
Saw Size

Ebatlar
Dimensions

Weight
Ağırlık

MODEL 2AC 400


