
 

 

 

                            
 

 
 

ICE-Trade® Maszyny do Cięcia Łączników 
 

ICE-Trade Gilotyna do Łączników  

 
 
ICE-Trade Gilotyna do Łączników została opracowana do cięcia łączników w szybki, 
bezpieczny i racjonalny sposób. 
ITGC zawiera stół wejściowy i stół wyjściowy, wykonane na wymiar zgodnie z 
zamówieniem klienta, blokadę do cięcia wszystkich łączników na tą samą wybraną 
wcześniej długość, zdejmowalną osłonę sąsiadującą z nożem, umożliwiającą wsuwanie 
mniejszych łączników do pojemnika pod stołem, i jest osłonięta od góry szybą 
bezpieczeństwa.         
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Mniejsze łączniki mogą być cięte wielokrotnie, ponieważ nóż ma długość 500 mm. 
Nóż wykonano z wysokiej jakości stali szybkotnącej. 
Maszyna obsługiwana jest za pomocą panelu sterowania z przodu maszyny, poprzez 
oburęczne i jednoczesne naciśnięcie przycisków po obu stronach skrzynki. 
Przyciski funkcjonują w trybie „trzymaj podczas pracy”, co oznacza, że nóż nie musi 
powracać do najwyższego położenia w celu ucięcia następnej serii, co skraca czas 
działania. 
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Dodatkowo, na panelu 
sterowania znajduje się przycisk 
wyłącznika awaryjnego i 
resetowania obwodu 
awaryjnego. 
 
 

Zespół Hydrauliczny ICE-Trade 
obsługujący ICE-Trade Gilotynę 
do łączników ma niewielkie 
wymiary i dużą moc. Prędkość 

cięcia wynosi do 60 mm/s. 
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Maszyna do cięcia łączników ICE-Trade 
 

 
 

 
 
Rezultat: 

 
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji o ICE-Trade Maszynach do 
Cięcia Łączników. 
 

© ICE-Trade ® sro, 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Maszyna ITCCM przeznaczona jest 
do cięcia łączników w szybki, 
prosty, staranny i ekonomiczny 
sposób.   
 
Dzięki odpowiedniemu cięciu, pod 
kątem poniżej 90°, maszyna do 
cięcia łączników pozwala na 
znaczną redukcję czasu działania. 
ITCCM zawiera regulowaną 
blokadę, dzięki czemu wszystkie 
łączniki do cięcia mają tą samą 
długość. Dla każdego rodzaju 
łącznika tworzona jest „forma” ze 
stali nierdzewnej, dzięki czemu 
cięcie realizowane jest faktycznie 
pod kątem 90°.   
 
Maszyna do Cięcia Łączników tnie 

łączniki do G-120. 
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