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Hydrauliczne nożyce do złomu  ALIGATOR S160

Nożyce do cięcia na zimno elementów 
wykonanych ze stali oraz metali kolorowych

Nożyce do złomu  ALIGATOR S160 w porównaniu do prasonożyc, nożyc montowanych na ramieniu 

koparki oraz nożyc o tradycyjnym napędzie mechanicznym mają względnie małe rozmiary, niską masę 

oraz charakteryzują się cichą pracą, jednocześnie zapewniając wysoką efektywność i bezawaryjność.

Nożyce do złomu serii ALIGATOR są również bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, niż użycie do 

cięcia złomu palników gazowych. Wydajność nożyc ALIGATOR jest porównywalna z pracą nawet 

pięciu wykwalifikowanych pracowników przecinających złom za pomocą palników gazowych. 

Inwestycja w nożyce do złomu zwraca się już po 6 miesiącach od ich zakupu, dzięki oszczędnościom 

na pensjach pracowników, kosztach gazu oraz braku strat materiału, który dosłownie wyparowuje, gdy 

jest cięty palnikiem gazowym.

Obsługa jest łatwa i bezpieczna – nożyce ALIGATOR może obsługiwać pojedynczy pracownik, jedynie 

po podstawowym przeszkoleniu, bezpośrednio na stanowisku pracy.

Zalety użytkowe i techniczne 

Hydrauliczne nożyce do złomu  

ALIGATOR S160 wykorzystywane 

są w zakładach skupu 

i przetwórstwa złomu do cięcia 

złomowanych kształtowników, rur, 

blach oraz łamania szyn 

kolejowych lub tramwajowych.
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Hydrauliczne nożyce do złomu  ALIGATOR S160

Nożyce do cięcia na zimno elementówwykonanych ze stali oraz metali kolorowych

Hydrauliczne nożyce do złomu serii ALIGATOR to: 
- dziewięć różnych maszyn 
- o sile nacisku od 63 do 500 ton 
- rozwarciu od 320 do 700 mm 
- długości ostrza od 600 do 1600 mm 
- maksymalna średnica ciętego profilu to 100 mm 

Dane techniczne modelu S160

 

Maksymalny rozmiar ciętego 

materiału 

Kątownik 120x120x10 mm  (3 sztuki) 

Dwuteownik 215x102x6,5  mm 

Ceow nik 200x75x9 mm 

Płyta  30x200 mm 

Pręt kw adratowy 45x45 mm 

Pręt okrągły Φ  50 m m  

   

Wym iary 

Maszyna 2000x750x1550 m m 

Zbiornik o leju 1400x1000x1300 mm 

 

 Ramię nożyc Ramię przytrzymujące  

Moc 1600 kN 157 kN 

Średnica cylindra 180 mm 100 mm 

Średnica tłoka 120 mm 65 mm 

System sterujący Elektrohydrauliczny zawór przełączający, panel kontrolny 

Ciśnienie nominalne 20 MPa 

Moc silnika 15 kW 

Maksymalna wydajność 

tłoczenia pompy 
80 cm3 

Częstotliwość dźwignięć 11-25 razy na minutę 

Długość ostrza 700 mm 

Maksymalna rozwartość 

ostrza 
380 mm 


