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ФОРМАТНО-РАЗКРОЙВАЩ ЦИРКУЛЯР С КАРЕТА Z 500 X1  
производител: ROBLAND Белгия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАРЕТА   
Дължина мм 3200/3800 
Полезен ход (дължина на рязане)  мм 3500/4100(о) 
ОПОРНА МАСА С ПЕРПЕНДИКУЛЯРЕН ЛИНЕАЛ   
Капацитет на напречно рязане с перпендикулярен линеал мм 2295 ÷ 3355 
Размери на опорната маса  мм 1505х760 
УСПОРЕДЕН ЛИНЕАЛ   
Проход между успореден линеал и циркулярен диск мм 1250/1500(о) 
ОСНОВЕН ЦИРКУЛЯРЕН ДИСК   
Максимален диаметър с/без подрезвач: мм 350/500 
Наклон ° 0°-45° 
Максимална височина на рязане 90°/45° мм 125/90 
Мощност на електродвигателя (S6) кW 7,0/9,2(о) 
Оборотни степени  об/мин 3000-4000-5000 
Наклон ° 0°-45° 
Максимална височина на рязане 90°/45° мм 175/120 
ПОДРЕЗВАЧ   
Диаметър мм D120/d20 
Обороти  об/мин 8200 
Мощност на електродвигателя (S6) кW 1,3 
ТЕГЛО    
Тегло нето кг 1080 

 
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ Z 500 Х1 
 
 
 

 
 
ОПИСАНИЕ 
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✓ Карета от екструдиран елуксиран 
алуминиев профил 3200х420 мм; 

 

✓ Многокамерна структура на горния и 
долния профили,  обезпечаваща здравина 
и стабилност; 

 

✓ Патентована система на водене на 
каретата BOSS(стоманени сачми върху 
стоманени цилиндрични направляващи) 

 ✓ Циркулярен агрегат монтиран в масивен 
супорт – чугунена моноблок отливка, 
поемащ вибрациите и гарантиращ 
прецизен разкрой; 

✓ Макс. диаметър на основния диск 500 мм 
(без подрезвач)/350 мм (с подрезвач); 

✓ Моторизирана настройка на височина и 
наклон на основния диск с визуализация 
на позицията на дисплея; 

✓ Автоматично прибиране на подрезвача, 
когато не се ползва; 

✓ LED индикация, когато подрезвачът работи 

 
 
 
 

✓ Опорна маса с размери 1505х760 мм  
✓ Телескопичен линеал 2295 – 3355 мм; 
✓ "Пакет комфорт Z5", включващ: 

- XL опорна маса(1525 х 757 мм); 
- индекс-система за компенсиране на 

дължината в зависимост от ъгъла;  
✓ ОПЦИЯ Дигитални индикатори на упорите        
                 на перпендикулярния линеал; 

 

 ✓ Успореден линеал с автоматично 
позициониране на успоредния линеал 
(прецизна съчмено-винтова двойка); 

✓ 1250 мм проход между линеал и диск; 
✓ ОПЦИЯ Увеличение на прохода до 1500 мм; 

 ПУЛТ УПРАВЛЕНИЕ 
 
 
✓ Програмиране/отчитане на положението 

на успоредния линеал,; 
✓ 7" цветен touchscreen дисплей; 
✓ Изнесени "старт-стоп" бутони на основен 

диск и подрезвач и авариен стоп; 
✓ Клипборд за записки; 



 
 
 ОПЦИЯ Допълнителна опора за рязане на   

              тесни детайли с/ без микрометричен     
              линеал; 

 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 
✓ Елуксирана алуминиева карета 3200х420 мм (полезен ход 3500 мм);  
✓ Макс. диаметър на основния диск 500 мм (без подрезвач)/350 мм (с подрезвач); 
✓ Диаметър на подрезвача 120 мм; 
✓ 3 скорости на основния диск (3000/4000/5000 об/мин); 
✓ Моторизирано позициониране на основния диск на височина и наклон с бутони от 

командния пулт с визуализация на позицията на дисплея на управлениято; 
✓ Успореден линеал с автоматично позициониране (цифрово управлявана ос); 
✓ Проход между основен диск и успореден линеал 1250 мм; 
✓ Телескопичен перпендикулярен линеал с два упора;  
✓ Опорна маса на перпендикулярния линеал 1505 х 760 мм с изтегляща се ролка и 

индекс-система; 
✓ Цифрово управление с цветен 7" touchscreen дисплей, конзолно изнесено над 

машината; 
✓ Конзолен протектор на циркулярния диск с интегрирана система за прахоулавяне: 
✓ Автоматичен старт "звезда – триъгълник"; 


