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- 9-ścieżkowa maszyna odizolowująca do kabli zapewnia 

wysoką efektywność pracy,

 - 13 noży tarczowych z hartowanej stali narzędziowej,

 - 5 ścieżek z nożami pojedynczymi do kabli o średnicy poniżej 

15 mm (noże na wałku górnym,

 - 4 ścieżki z nożami podwójnymi do kabli o średnicy powyżej 

15 mm (noże na wałku górnym i dolnym)

- płynna regulacja głębokości cięcia wszystkich noży,

- cztery trwałe walce wciągające ze stali,

- napęd przekazywany za pomocą solidnego łańcucha

Zalety techniczne: Dane techniczne
M-508Model

Moc silnika

Ilość ścieżek

Przestrzeń 

robocza

Prędkość cięcia 

Wymiary

13

9

1,5 kW/230V  

1,5mm  - 50mm

szer. 600
x dł. 370 x
wys. 520 

mm

20 m/min.

- kompaktowa i ekonomiczna elektryczna maszyna odizolowująca do kabli,

- obsługuje ponad połowę wszystkich dostępnych przekrojów kabli, dzięki 

przestrzeni roboczej od 1,5 do 50 mm

- efektywna praca, bez błędów i poprawek, gdyż kable są prowadzone w 

posób wymuszony i nacinane dwustronnie (dla przekroju powyżej 15 mm),

- zadowalająca wydajność – do 20 metrów odizolowanego kabla na minutę,

- obsługa przyjazna dla użytkownika,

- bezobsługowe łożyskowanie,

- szybka, bezstopniowa regulacja docisku walców,

- możliwość wymiany pojedynczych walców wciągających i nożowych 

maszyny,

- bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat CE.

Odizolowywacz Kabli MACHTEK M-508 to:

9-ścieżkowa elektryczna maszyna odizolowująca do kabli -
- najbardziej ekonominczne, komptaktowe rozwiązanie

Masa 78 kg

maszyny do recyklingu kabli

Ilość noży

Głębokość cięcia

noży
do 10 mm



Wszechstronna maszyna do kabli o mniejszych przekrojach
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9-ścieżkowa elektryczna maszyna odizolowująca do kabli -
- najbardziej ekonominczne, komptaktowe rozwiązanie

maszyny do recyklingu kabli

Zapewniamy fachowe doradztwo przed zakupem, serwis, wsparcie 
techniczne i części zamienne w trakcie eksploatacji.

Bądź spokojny


