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IDEAL 7228-06 LT  
 
Lăţimea de tăiere: 720 mm 
Grosimea de tăiere: 80 mm 
Fracţiunea îngustă: 20 / 90 mm 
Adâncimea mesei: 720 mm 
 

• Tăiere electro-mecanică 
• Cuţit din oţel Solingen HSS 
• Purtătorul lamei din oţel solid 
• Traiectorie curbilinie a cuţitului pentru 

o mai mare precizie la tăiere 
• Ghidaje laterale ajustabile, făcute din 

oţel masiv 
• Sistem de presare hidraulică, controlat din două părţi, pentru distribuirea uniformă a 

presiunii 
• Presiunea ajustabilă între 250 kg şi 2000 kg cu indicator optic (vinclu de presare) 
• Pedală pentru pre-presare 
• Valvă de presare falsă plus indicator optic pentru tăieri de fineţe 
• Vinclu acţionat electronic, modul de control “EP” 
• Ajustarea fină a vinclului 
• Control electronic al deplasării vincului (cu o viteză de 53 mm/s) 
• Afişaj digital pentru indicarea potiţiei vinclului 
• Linie de tăiere optică, cu LED-uri puternice şi durabile 
• Construcţie integrală din metal 
• Mese de aer în faţa şi în spatele ghilotinei în dotarea standard 
• Set de mese laterale (stânga şi dreapta) disponibil extracost 

 
"STS" (Sistemul de Tăiere Sigură conceput de IDEAL) cuprinde următoarele: 

 
• Siguranţă transparentă controlată electronic - în faţa mesei 
• Înveliş transparent de siguranţă - în spatele mesei 
• Comutator şi încuietoare cu cheie 
• Operare cu ambele mâini 
• Tensiune de 24V (voltaj scăzut) 
• Întoarcerea automată a cuţitului şi a presei din orice poziţie 
• Frână pentru oprirea instantanee a cuţitului 
• Dispozitiv de schimbare a cuţitului cu acoperire a tăişului 
• Schimbare uşoară şi comodă a cuţitului, fără a fi nevoie să mai desfaceţi carcasa 

echipamentului 
• Ajustarea adâncimii cuţitului din exteriorul echipamentului 

 
Modulul de control programabil “LT” pentru vinclul acţionat electronic: 
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• Afişaj digital pentru determinarea poziţiei vinclului în cm sau inch (cu o precizie de 
1/10 mm sau 1/100 inch) 

• Tastatură cu 10 butoane pentru presetarea măsurării 
• Tastă pentru memorarea tăierilor repetate 
• Modul profesional de control pentru înregistrarea a 40 programe cu 36 paşi fiecare 
• Se pot integra până la 9 tăieri repetate într-un singur pas al unui program 
• Setarea paşilor programului se face apăsând butonul “Start” 
• Referenţierea măsurării se face apăsând butonul “Set” 
• Programarea funcţiei “Eject” (pentru evacuarea hârtiei) 
• Modul “Delete” şi “Insert” pentru modificarea / corectarea programelor existente 
• Corectarea automată a măsurătorii în cazul decalibrării vinclului 
• Trei butoane programabile pentru setarea rapidă a măsurărilor efectuate frecvent 
• Calculator integrat 
• Sistem de auto-evaluare cu indicarea erorilor pe afişajul digital 

 
Alimentare: 230 V / 50 Hz 
Consum: Cuţit – 1.5 kW, Vinclu – 0.1 kW 
Dimensiuni: 1335 x 1305 x 1085 mm 
Dimensiuni cu mesele laterale: 1335 x 2100 x 1600 mm 
Greutate: 620 kg 
Culoare: gri perlat 
Garanţie: 1 an 
 
Preţul include transportul la sediul beneficiarului, instalarea echipamentului şi instruirea 
operatorului. Livrarea echipamentului se face în termen de 30 zile de la încheierea 
contractului. 
 
 


