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Η χειροκίνητη κορδέλα SHARK 332-1 CCS εκτελεί κοπές 
από -45ο έως +60ο. Μπορεί επίσης να πραγματοποιεί 
μονές κοπές χωρίς χειριστή, με τη χρήση του βάρους 
της κεφαλής που ελέγχεται μέσω ενός υδραυλικού 
φρένου.  
-Κύκλος CCS: Αφού τοποθετηθεί το υλικό και κλείσει η 
μέγγενη, ο χειριστής ξεκινά τον κύκλο, η κεφαλή 
κατεβαίνει λόγω βαρύτητας και ελέγχεται από ένα 
υδραυλικό κύκλωμα, η κεφαλή ανυψώνεται και 
κλειδώνει από τον χειριστή σε οποιαδήποτε θέση μέσω 
μιας υδραυλικής βαλβίδας.  
Χαρακτηριστικά: 
-Ηλεκτρικό σύστημα με πλήρως αναγνωρίσιμη καλωδίωση, stand-by, 

διακόπτης ασφαλείας, κύριος διακόπτης, διακόπτης αλλαγής πόλου, 
στοπ έκτακτης ανάγκης, μαγνητοθερμική υπερφόρτωση κινητήρα, 
πηνίο ελάχιστης τάσης, προστασία από χαμένο στάδιο, συσκευή 
ασφαλείας χαμηλής τάσης (LTSD 24 V). 

- Δομή σε γκρι χυτοσίδηρο g25, μειώνοντας δραστικά τους 
κραδασμούς, προσφέροντας καλύτερη σταθερότητα και μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής του δίσκου 

-Περιστρεφόμενο τραπέζι (τοποθετημένο σε ρουλεμάν 420 mm, 

προφορτωμένο με ρουλεμάν ώθησης) εξοπλισμένο με 
αντικαταστάσιμες μεταλλικές λωρίδες στην επιφάνεια κοπής. 
-Ταχύτητα δίσκου δυο ζωνών (40-80 m / min.). Προεπιλογή για 
τοποθέτηση του ηλεκτρονικού μετατροπέα για μεταβαλλόμενη 
ταχύτητα του δίσκου (από 15 έως 100m/min). 

-Χειροκίνητη τάνυση του δίσκου μέσω ηλεκτρονικού 
μετατροπέα που εμφανίζεται στην κονσόλα 

-Προεπιλογή για να είναι εξοπλισμένο με σύστημα 
ψεκασμού (προαιρετικά) καθώς επίσης και με την 
τυποποιημένη λίπανση με γαλακτωματοποιημένο λάδι 
-Τάνυση της κορδέλας με οπτικοποίηση σε LCD μέσω 
ηλεκτρονικού μετατροπέα 
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-Χειροκίνητη πλευρική ολίσθηση της μέγγενης όταν το μηχάνημα κόβει δεξιά ή 
αριστερά. Συσκευή γρήγορης προσέγγισης υλικών 

-Δοχείο ψυκτικού μέσα στην ατσάλινη βάση και συρτάρι για συλλογή των ρινισμάτων 

-Ηλεκτρική αντλία για λίπανση και ψύξη 

-Βούρτσα για καθαρισμό της κορδέλας 

-Ρυθμιζόμενή συσκευή στοπ μέτρησης για πραγματοποίηση κοπών του ίδιου μήκους 
σε κλίμακα χιλιοστού 

-Μηχάνημα για χειρισμό με περονοφόρο 

-Διμεταλλική κορδέλα για στερεά και προφίλ 

-Κλειδιά υπηρεσίας και εγχειρίδιο οδηγιών για συντήρηση και λίστα ανταλλακτικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


