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Herkül Açılı Seramik

Kesme Makinası

Herkül ismini verdiğimiz ve profesyoneller için
geliştirdiğimiz açılı seramik kesme makinelerimiz
altı ebatta üretilmektedir.

Giga-Cut

Giga-Cut ceramic tile cutters have a specially
designed handle and carriage system. By the help
of roller bearings, the carriage moves very easily
on the single steel guide bar of 15 mm thickness
with a precise measure all the way of the cutting
length.

Yekpare çelik gövde ve bu gövde üzerine
bağlanmış kızak üzerinde hareket eden kesici kol,
RULMANLI mekanizması sayesinde sıfır boşluklu
olup, hatasız kesim yapmaktadır.
Kol üzerine monte edilmiş olan geniş ağızlı ilave
kırıcı ve yaylanabilen kesim tablası sayesinde
özellikle kalın ve uzun seramikler ile porselen
seramiklerde, kırma işlemini çok kolay yapma
imkanı vermektedir.

The double breaking system enables the end
user a clean cut and with the help of spring
loaded steel plates, an easy breaking of ceramic
tiles.

Seramiğin dayandığı, özel dizayn edilmiş olan
döner gönye sayesinde 450 ve 900 açılı kesim;
gönye üzerindeki taksimatlı cetvel üzerinde,
kayarlı dayama parçası istenilen ölçüye
kaydırılarak kolayca yapılabilmektedir.

With the help of special designed turning ruler,
0
0
0
0
45 and 90 cut can be done. For 45 and 90
cutting, you can read and fix the desired
dimension directly by the help of sliding part on
the ruler.

Tüm parçalar elektrostatik toz boyalıdır ve kesici
uç Tungsten-Carbide (elmas) olup Almanya’ dan
ithal edilmektedir.

All components are electrostatically powder
painted and the diameter of Tungsten-Carbide
cutting wheel is 22 mm.

DİKKAT ! Makinamızın Kesici Kol Mekanizması T.C.
Türk Patent Enstitüsü tarafınca 2009/08014 nolu
patent koruması altındadır.

Köşe Kesim

Professional
Ceramic Tile Cutter

Kod

Kesme Kapasitesi

Kırma Kalınlığı

Adet/Koli Ağırlık/Koli

Koli Ölçü

Code

Cutting Length

355 00

640 mm

450x450 mm

6 - 20 mm

1

22,00 kg

34x99x24 cm

355 01

750 mm

530x530 mm

6 - 20 mm

1

23,60 kg

34x117x24 cm

355 02

935 mm

660x660 mm

6 - 20 mm

1

26,40 kg

34x132x24 cm

355 03

1200 mm

850x850 mm

6 - 20 mm

1

31,50 kg

34x159x24 cm

355 04

1350 mm

950x950 mm

6 - 20 mm

1

32,70 kg

34x174x24 cm

355 05

1600 mm

1100x1100 mm

6 - 20 mm

1

37,50 kg

34x203x24 cm

Diagonal-Cut Breaking Thickness Qty/Carton Weight/Carton Carton Size

2

