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KHT H NC

Cena na zapytanie

Więcej informacji na www.knuth.com

Hydrauliczne gilotyna

 
Silna w przypadku wydajności cięcia w dużych arkuszach blach cienkich, średnich i grubych

KHT H 2506 NC

- sterownik BRL 401.2 NC  
- mechaniczna regulacja ogranicznika tylnego 
- mechaniczna regulacja szczeliny cięcia 
- noże również do stali szlachetnej

Nowe seria KHT H NC charakteryzuje się jakością wykończenia, 
niezawodnością oraz łatwością użytkowania przy doskonałej 
wydajności cięcia

Korpus maszyny
• Rama maszyny jest bardzo precyzyjnie spawaną konstrukcją stalową o niewielkich 

naprężeniach ze stabilnymi prowadnicami kulisowymi
• Szczelina cięcia może być optymalnie ustawiana silnikowo względem obrabianego 

arkusza blachy
• Dla zapewnienia trwałej ochrony na każdą maszynę w nowoczesnej instalacji 

lakierowania i suszenia nakładane są dwie warstwy farby o grubości co najmniej 
60 mikronów

Podstawa materiałowa
• Duży stół roboczy z kółkami kulowymi ze stabilnym 

bocznym ogranicznikiem kątowym umożliwia łatwą 
obsługę i bezpieczne wyrównywanie arkuszy blachy

• Długie i solidne ramiona wysięgnika zapewniają 
bezpieczne utrzymanie dużych arkuszy
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Dane techniczne  KHT H NC  2006 2506 3006 3008 3010 3013 4006 4010
Przestrzeń robocza
Grubość blachy (max) mm 6 6 6 8 10 13 6 10
Długość robocza mm 2.080 2.580 3.080 3.080 3.080 3.080 4.080 4.080
Kąt cięcia ° 2 2 2 2 2 2 2 2
Dociskanie szt. 10 12 13 16 16 16 20 20
Wydajność dociskania t 15 15 16 20 20 38 25 25
Ogranicznik tylny
Tylni zdeżak mm 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Prędkość posuwu osi -X mm/min 100 100 100 100 100 100 100 100
Przednie ramię wysięgnika
Ilość ramion pomocniczych szt. 2 3 3 3 3 3 4 4
Długość ramion wysięgnika mm 900 900 900 900 900 900 900 900
Napęd
Moc, napęd główny kW 11 11 11 22 22 30 11 22
Pojemność zbiornika hydraulicznego l 160 160 160 350 350 350 160 350
Wymiary i waga
Wymiary ogólne 
(długość x szerokość x wysokość)

m 2,78x2,8
x1,85

3,3x2,8x
1,87

3,83x2,8
x1,96

3,84x2,8
x2,12

3,85x2,9
x2,14

3,94x2,94
x2,26

4,94x2,8
x2,08

4,96x2,9
x2,3

Waga kg 4.900 5.700 7.000 8.450 9.200 11.500 9.700 13.750
nr prod. 184220 184221 184222 184223 184224 184225 184226 184227
Cena € 35.780,- 38.890,- 43.350,- 48.750,- 52.450,- 62.750,- 56.250,- 75.500,-

Akcesoria standardowe:

Sterownik BRL 401.2 NC, silnikowy ogranicznik tylny, 
mechaniczny ogranicznik tylny, Osłona ochronna 
na palce, Zarys wskaźnika linii cięcia, Ramiona 
wysięgnika, pedał nożny, standardowy wyższy i niższy 
nóż, instrukcja obsługi

System hydrauliczny
• Szlifowane tłoki obydwu cylindrów hydraulicznych mają jakość powierzchni 

2 μm i gwarantują długie okresy wytrzymałości wysokiej jakości zestawów 
uszczelniających

• Korpusy cylindrów są kute z wysoko wytrzymałego materiału SAE 1040
• Dociskacze o hydraulicznie regulowanej wydajności nacisku mocują arkusz blachy 

podczas cięcia tuż przed linią cięcia

Ogranicznik tylny i sterownik
• Przekładnie śrubowe toczne i prowadnice liniowe są zamontowane w sposób 

zabezpieczony
• Łatwy w obsłudze sterownik NC ustawia ogranicznik tylny precyzyjnie w cięciu 

pojedynczym i w przebiegu programu

Wyposażenie
• Noże górne i dolne są przystosowane do obróbki 

stali nierdzewnej
• Obsługa maszyny odbywa się przy użyciu 

przenośnego zespołu pedałów z wyłącznikiem 
awaryjnym w miejscu użycia

• Nóż górny ma 2 ostrza, a nóż dolny cztery

Bezpieczeństwo
• Koncepcja bezpieczeństwa bazuje na aktualnych 

przepisach CE

Obszar roboczy za maszyną jest chroniony przez kurtynę świetlną. Pneumatyczne 
urządzenie do utrzymywania blachy na wysokości może zostać dostarczone jako 
opcja do serii.

Ś
ci

na
ni

eOpcje nr prod.

• Podgrzewanie oleju hydraulicznego 253276

• Chłodnica oleju hydraulicznego 253277

• Regulowany ogranicznik kątowy 
0–180°

253283

• Ręczny system centralnego 
smarowania

253278

• Automatyczny system centralnego 
smarowania

253279


