
 

 

                            
 
 

 
ICE-Trade Przecinarka Elektryczna  

   

 
 

 
 
Przecinarki serii ITEC opracowano do cięcia wszelkiego rodzaju materiałów 
polimerowych. Przecinarki te są unikalne na skalę światową, ponieważ są 
elektryczne!!, w przeciwieństwie do wszystkich konwencjonalnych przecinarek 
zasilanych sprężonym powietrzem. Wszystkie przecinarki posiadają homologacją CE.  
Dodatkowo przecinarki serii ITEC mogą ciąć gumę o twardości 25° wg skali twardości 
Shore’a A i wyższej, co jest również cechą unikalną. Oprócz tego, najnowsze wersje 
ITEC są bezprzewodowe, a dokładnie model ITEC-170C !!  
Dzięki temu czynności polegające na cięciu w terenie nie wymagają doprowadzania do 
nich zasilania elektrycznego! 
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ITEC-170C zawiera dwa akumulatory i ładowarkę, co umożliwia kompletne wykonanie 
cięcia na miejscu wykonywanych prac bez konieczności zapewnienia źródła zasilania czy 
obecności innego sprzętu. 
Akumulatory mają wystarczającą moc do przeprowadzenia nawet najtrudniejszych cięć. 

 

 
 
Specyfikacje techniczne: 
 

Typ ITEC-170 / ITEC-170C ITEC-220 
Obudowa cała ze stali nierdzewnej cała ze stali nierdzewnej 

Nóż Ø 170, grubość 4, otwór ø 20, 6 rowków 
klinowych, faza 35, przednia faza 2 mm. 

Ø 225, grubość 6, otwór ø 25, 8 rowków 
klinowych, faza 75, przednia faza 2 mm. 

Jakość noża Stal szybkotnąca Stal szybkotnąca 
Silnik 230 V. 580 W, z biegiem wstecznym, Hitachi 

(ITEC-170) 
18 V, 3,0 Ah, z biegiem wstecznym Makita 
(ITEC-170C) 

230 V. 750 W, z biegiem wstecznym, Metabo 
(ITEC-220) 

Prędkość silnika zmienna, 0-2 900 obr/min / 0-1 700 obr/min zmienna, 0-3 000 obr/min 
Prędkość noża zmienna < 40 obr./min zmienna < 40 obr./min 
Moment około 280 Nm, zależnie od obr./min około 340 Nm, zależnie od obr./min 
Masa 7 kg / 7,5 kg 13 kg  

Pojemność cięcia do 25 mm do 50 mm  
Twardość 
materiału    

od 25° do 90° wg klasyfikacji Shore’a A od 25° do 90° wg klasyfikacji Shore’a A 

Dla materiałów taśmy przenośnikowe, arkusze gumowe i 
poliuretanowe 

taśmy przenośnikowe, arkusze gumowe i 
poliuretanowe 
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Uchwyt może być zamontowany po prawej stronie dla operatorów leworęcznych. 

 
Korzyści stosowania serii ITEC względem przecinarek pneumatycznych: 

• zasilanie 230 V jest wszędzie dostępne, a w przypadku wersji bezprzewodowej 
nawet ono nie jest potrzebne 

• brak konieczności kompresora 

• stały poziom mocy 

• nie są zależne od poziomu zasilania sprężonym powietrzem, dlatego moc jest 
zawsze dostępna 

• moment siły wyższy od 7 do 8,5 razy  

• dla osób leworęcznych i praworęcznych 
• niezależne od jakości sprężonego powietrza: woda, pył, brud itd., przez co nie  

wymagają żadnej konserwacji i zawsze są w stanie zapewnić maksymalną moc 

• tnie miękką gumę 

• nóż okrągły wymienia się w mniej niż 10 minut   
Zalecamy stosowanie:  

• okularów ochronnych, rękawic i słuchawek ochronnych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osobistego 

• rozpylacza silikonu lub wody w przypadku cięcia grubszych i/lub twardszych 
materiałów 

 
Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji. 

 
© ICE-Trade ® sro, 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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