
 
 

                            
 

 
 

ICE-Trade® Stół do Cięcia Taśmy  
 

 
 
 
ICE-Trade Stół do Cięcia Taśmy jest produkowany na wymiar zależnie od potrzeb 
klienta, a więc zależnie od wymaganej szerokości cięcia. Możliwe jest też również 
dostosowanie grubości materiału przeznaczonego do cięcia. 
  
Standardowo stół jest wyposażony w 5 noży tarczowych, gumową rolkę dociskową 
pokrytą gumą o grubości 20 mm i twardości 90° wg klasyfikacji Shore’a A. Guma jest 
wulkanizowana na gorąco na rolce. Zaletą zastosowania gumy jest to, że noże pozostają 
ostre przez dłuższy czas, w przeciwieństwie do rolek dociskowych pokrytych 
poliuretanem lub materiałem nylonowym. Minimalna grubość gumy wynosi 10 mm, co 
gwarantuje długi czas eksploatacji.   
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Na wyjściu ze stołu znajdują się prowadnice, które zapobiegają podnoszeniu się ciętego 
materiału na nożach.  
Zarówno prowadnice jak i noże można w prosty sposób dostosować do wymaganej 
szerokości cięcia. 
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Na wejściu do ITBST na stole 
znajdują się 2 prowadnice 
boczne do naprowadzania 
ciętego materiału.  
Przed stołem wejściowym 
znajduje się rolka. 
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By zapewnić bezpieczeństwo operatora, stół wyposażony jest w przezroczyste osłony 
po obu stronach urządzenia. 
Jeżeli jedna z osłon zostanie otwarta w trakcie pracy maszyny, maszyna zostanie 
automatycznie zatrzymana. 
Dodatkowo urządzenie wyposażono w dwa wyłączniki awaryjne, jeden na górze stołu, a 
drugi na panelu sterowania.  
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Za pomocą panelu sterowania 
można wybrać tryb pracy 
automatycznej lub ręcznej 
urządzenia. 
  
W trybie pracy ręcznej 
odpowiedni przełącznik 
umożliwia kontrolę ustawień 
noży. 
  
W trybie automatycznym 
taśmy lub arkusze gumowe 
będą cięte w sposób ciągły. 
  
Prędkość cięcia można 
regulować maksymalnie do 15 
m/min. 
 

  

ICE-Trade sro 
Międzynarodowy Sprzęt i Handel 
Przenośnikami 

 
Tel.  + 421 948 222 891 
info@ice-trade.com 
www.ice-trade.com 



 

                           
 
Maszyna jest tak zaprojektowana, że wymiana noży lub rolki dociskowej jest prosta i 
szybka.  

 
 
Stół może być wyposażony z beznapędowy wspornik taśmy, lub w rozwijarkę taśmy, 
która może być zsynchronizowana ze Stołem do Cięcia Taśmy.  
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Specyfikacje techniczne Stołu do Cięcia Taśmy: 
 

Typ ITBST-xxxx (szerokość) 

Rama Stal 
Stół  stal nierdzewna 
Osłony maszyny stal nierdzewna 
Noże Ø 226, grubość 6, otwór ø 80, rowek 

klinowy 20, faza 58, faza przednia 2 mm. 
Jakość noża Stal szybkotnąca 

Silnik-przekładnia 2,2 kW, 400 V. z biegiem wstecznym 
Napęd główny łańcuch podwójny 
Prędkość cięcia zmienna do 15 m./min 

Masa około. 900 kg., zależnie od szerokości 
Zakres cięcia do 35 mm lub zależnie od specyfikacji 
Twardość 
materiału    

od 25° do 90° w skali Shore’a A 

Przeznaczenie taśmy przenośnikowe, arkusze gumowe i 
poliuretanowe 

 
 
Wszystkie maszyny wykonane przez ICE-Trade® dostarczane są razem z certyfikatem 
CE, instrukcją obsługi i instruktażem szkoleniowym dla operatora. 
 
  
Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych informacji. 
 
 

 
 

© ICE-Trade ® sro 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Stół do Cięcia Taśmy jest 
opcjonalnie wyposażony w 
miernik długości,  
Z pomiarem do 999m i 99 cm. 
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