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MÁY CẮT GẠCH BÊ TÔNG NHẸ

MasterCut 3
Model: MasterCut-3 – Loại cố định
Ứng dụng: dùng để cắt khối bê tông nhẹ thành nhiều viên gạch nhỏ ở các kích thước
khác nhau (cắt ướt)

1. Trụ thép dẫn hướng

8. Thiết bị định vị khuôn

2. Khung máy cắt

9. Thiết bị dẫn hướng dây cắt

3. Xích chạy giàn cắt

10.Tấm đỡ cạnh gạch dành cho gạch cao

4.Động cơ hành trình giàn cắt

11. Ray chạy khuôn

5. Động cơ chuyển động dây cắt

12. Chốt để móc cẩu

6. Bảng điều khiển

13. Bao che xích

7. Ống đẩy giàn cắt

14. Công tắc định vị
15. Thanh truyền động

Đặc tính kỹ thuật:
- Loại : Máy cắt gạch loại cố định MasterCut 3 là model tiên tiến nhất của chúng
tôi, cải tiến dựa trên model THTCG-1 và THTCG-2
- Công suất cắt tối đa : lên tới 10m3/giờ (chỉ tính thời gian cắt, không kể thời gian
khớp khuôn và di chuyển máy)
- Nguồn điện : 380V-400V/50Hz/3pha. Có thể thiết kế phù hợp với các nguồn
điện khác theo yêu cầu của khách hàng
- Bảng điều khiển : lắp ở cạnh của máy, với đầy đủ nút điều khiển, nút ngắt khẩn
cấp… để điều khiển toàn bộ quá trình hoạt động của máy cắt, báo động, công
tắc đèn. v..v..
- Toàn bộ thiết bị điện đều của các hãng nổi tiếng như Omron, LG, Schneider.
- Phương pháp cắt : tự động hoặc điều chỉnh thủ công tùy theo người vận hành.
- Kích thước khối gạch trước khi cắt là 1200x1210/400/500/600mm (chiều cao
của gạch phụ thuộc vào yêu cầu của khách hang.)
- Cỡ gạch : cỡ gạch thông thường 10x20x(40/50/60cm), sai lệch tối đa là 2mm.
Các cỡ gạch khác theo yêu cầu (ví dụ 7.5/15x20x60cm)
- Tiêu hao điện năng : tối đa 3.5kw
- Trọng lượng : khoảng 1200kg
- Dây cắt : là loại thép dây thép chống mài mòn, dễ tìm trên thị trường.
- Kích thước : 2193 (cao) x 1910 (rộng) x 2200 (dài) (mm)
- Đăng ký độc quyền số : 3759/QD-SHTT ngày 7/4/2012

Máy cắt cố định đang hoạt động

Đế khuôn di động và gạch sau cắt

Gạch 20x 20 x 60cm được cắt chính xác

96 viên gạch cỡ 7.5x 20 x60cm được cắt rất đẹp

