Machinery
Grind better.

Painel de
operação prático
Totalmente
protegida
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hidráulica
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Fixação
pneumática
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de comprimento

Sistema de
refrigeração
líquida

“Easy-Cut”
Máquina semiautomática de Corte
Para corte do material HSS de forma rápida e fácil, barras de metal
duro e pontas de ferramentas.
A Rush Easy-Cut á uma máquina semiautomática de corte
totalmente protegida. Use a Easy-Cut para um corte
rápido e fácil de barras de metal duro.
Para corte rápido e fácil de material HSS (Aço rápido),
barra de metal duro e pontas de ferramentas com
diâmetros entre 1/8” (3,175mm) a 1-1/4”” (31,75mm).
É muito bom também para aço rápido! Comandado por
CLP , a máquina Rush Easy-Cut tem um sistema de fixação
pneumática da peça e curso de alimentação hidráulica
com botão de neutro para posicionamento/ alimentação
manual. Produzido nos EUA.

Precisa de uma máquina de corte produção automática?
A máquina “Auto-Cut” CNC de corte, corta automaticamente
barras de metal duro em comprimentos precisos. Esta
máquina de produção, projetada para fabricantes de
ferramentas de corte e processamento de barras de metal
duro, tem um enorme armazenador
de barras e um carregador
automático que fornece horas de
trabalho sem a necessidade da
atenção de operação
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A Rush Machinery fornece um produto inovador, prático de altíssima
qualidade que poupa tempo e dinheiro e melhora a forma dos usuários
remodelarem suas ferramentas para desbaste.

Características e Especificações:
Corta materiais como: Barras de metal duro,
HSS (Aço rápido) e pontas de ferramentas.
Alcance dos Tamanhos: 1/8” a 1-1/4” (3 - 32mm)
Capacidade de Comprimento: 1-3/16” (30mm) a 15-5/16” (415mm)
Sistema de refrigeração líquida
Ajuste hidráulico da velocidade de alimentação.
-Retorno de ciclo e parada automáticos.
-Manivela para alimentação manual.
Bloco V de Peça de trabalho com inserto de metal duro na zona de corte.
Fixação pneumática em um ou ambos os lados do rebolo de corte.
Insertos de metal duro substituíveis com insertos de bronze opcionais.
Totalmente protegida.
Botão de segurança de bloqueio para segurança do operador.
Travamento da porta até terminar o ciclo de corte.
Mantém o líquido refrigerante internamente.
Lâmpada de iluminação LED a prova d’água.
Motor principal de 3 HP.
Rebolo de corte diamantado ou CBN (Nitrito de Boro Cúbico) de 8” de diâmetro
Dimensões: 46” de Largura x 44” de Diâmetro x 57” de Altura.
Peso (aproximado): 700 libras.; 800 libras (embalado ou bruto).
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