
CY-355 MÁY CƯA VÒNG 
BÁN TỰ ĐỘNG – INVERTER 

 

 
Nhập khẩu 100% từ Đài Loan 

   
§ TRANG THIẾT BỊ CƠ BẢN 

• Lưỡi cưa: 3770 x 34 x 1.1mm 
• Bơm dầu giải nhiệt theo chu trình khép kín với bộ lọc mạt cưa. 
• Điện áp thấp 24V theo tiêu chuẩn chống giật CE 
• Chân máy tháo ráp. 
• Mô-tơ chính : công suất 2,2kw – Hiệu thế 400v, 50hz, 3 pha 
• Thiết kế đồng bộ : Bộ căng lưỡi cưa + Đồng hồ áp lực tự động đo độ căng. 
• Hệ thống thủy lực dầu hiện đại tự động lên xuống (Feed) khi vận hành. 

§  ĐẶC TRƯNG 
• BỘ KẸP 2 GÓC 90° - Cho phép chuyển dời bàn kẹp khi cắt góc đối xứng. 
• Đế xoay theo thước đo góc : (+45° bên trái) và (- 60° bên phải) 
• Tốc độ cắt tự động điều khiển bằng Inverter từ 20 mét / phút đến 80 mét / phút 
• Tự động kẹp phôi bằng thuỷ lực khi khởi động. 
• Khả năng cắt : (mm)  
 

GÓC QUAY CẮT / VẬT LIỆU 
 

 
 

O° 355 mm 330 mm 330 mm x 530 mm 
60° quay phải 240 mm 170 mm 170 mm x 240 mm 
45° quay phải 355 mm 290 mm 290 mm x 360 mm 
45° quay trái 300 mm 270 mm 270 mm x 270 mm 

 
• Kích thước đóng thùng: 2180 mm x 970 mm x 1.130 mm) 
• Trọng lượng Tịnh :  805 kgs  ( cả bì: 855 kgs ) 

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ DNTN HUY NGUYÊN: 
• ĐT. 028 3955 4419 / 028 2253 3893 / 0251 3686 369  -  Fax. 028 2253 3895 
• E.mail : kinhdoanh@huynguyen.com.vn – Website : www.huynguyen.com.vn 


