
                  

 

ABRASIVE CUTTER CUTO 20 

 

 

 

Sağlam dizayn edilmiş kesici 

Kesme çarkı çapı 254 mm 

Kesme kapasitesi çapı 65 mm 

Manuel kesme, isteğe bağlı motorize hareket 

Paralel kesikler yardımıyla kesme tekerleğinin x yönünde manuel olarak hareketi 

Demir döküm kesme tablası, kimyasal nikel ile kaplanmış 

 

 

 

 



                  

Teknik Bilgiler 

Motor Gücü: 2,2 kw ( 3 HP) mit 2800 rpm 

Kesme Çarkı: çap 254 mm 

Kesme Kapasitesi: çap 65 mm 

Tabla Hareketi (çapraz kesim) : 160mm 

Kesme Tablası: 345 * 155 mm (eni ve boyu) demir döküm kesme tablası, kimyasal nikel ile 

kaplanmış, 12 mm T yuvaları yatağı  

Güç Kaynağı: 400 V/ 50 HZ / 3 fazlı 

Güvenlik Özellikleri : elektro mekanik olarak motor kapağı kilitlenmesi, kesme çarkının 

döndüğü esnada, acil durdurma butonu, CE işaretlemesi 

EK Özellikler: temizleme hortumu, aydınlatılmış kesme odacığı, geniş görüş açılı pencere 

Ağırlık: yaklaşık 80 kg 

Boyutlar: 790*700*460 mm (en, boy ,yükseklik) 

 

Abrasive Cutter Cuto 20 

 

Cuto 20, metalografide geniş bir uygulama yelpazesi ve üretimdeki kesim gereksinimleri için 

sağlam tasarımdaki bir kesicidir. Dünya çapında tanınmış son kullanıcılarda 30 yılı aşkın bir 

süredir görev yapmaktadır. Farklı performans parametrelerine sahip ilave kesiciler  Cuto 35, 

WetCut 55, WetCut 75 ve WetCut 110 tiplerinde mevcuttur. 

Cuto 20 kesici, hareketli bir yatak düzlemine sahiptir ve kesme masasının milini döndürerek 

manuel olarak hareketlenir. Tablanın otomatik hareketi talep üzerine kurulabilir. 

Makina, kesme haznesinin üzerine monte edildiği demir döküm tabandan oluşmaktadır. 

Kesme masası dökme demirden imal edilmiştir ve kimyasal nikel ile kaplanmıştır ve 

maksimum korozyon direnci ve aşınma koruması sağlar. 

Motor, kesme odasının arkasına monte edilmiştir, böylece büyük parçaların 

konumlandırılması için daha fazla yer kalır. 

Elektronik kumanda, ayrı bir kumanda panosunda kesme haznesine doğru uzanır. 

X ve Y yönünde 12 mm'lik T-yuvaları, iş parçasını çeşitli görünümlerde düzenlemede 

esnekliğe izin verir. 

Makine, kesme odasının kolay temizlenmesi için entegre bir hortum ile tedarik edilmektedir. 

İsteğe bağlı olarak özel tasarımlar ve ek cihazlar mevcuttur. 


