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MOTROL 800 Kábelcsévél ı gép 

A MOTROL 800 Easy kábelcsévél ı gép alkalmas bármely csévélhet ı anyag, mint 
kábel, cs ı, töml ı, acélhuzal vagy m őanyag profilok felcsévélésére, mérésére és 
méretre vágására. 

Mőszaki adatok: 

Fordulatszám     95 ford/perc 
Csévélıfej Ø     max. 800 mm 
Csévélendı anyag vastagsága  1 – 40 mm 
Csévélési szélesség    400 mm 
Kábelbevezetı magassága   kb. 1140 mm 
Tekercs súlya (csévélıfejjel)   max. 150 kg 
H x SZ x M zárt védıburkolattal  kb. 1900 x 1000 x 1400 mm 
H x SZ x M nyitott védıburkolattal  kb. 1900 x 1000 x 2050 mm 
Szín      RAL 5015, kék 
Súly (tartozékok nélkül)   kb. 260 kg 
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ALAPFELSZERELTSÉG:   

• Önhordó, merev, hegesztett szerkezet, 2 db fékezhetı, kormányozható kerékkel és 2 db 
támasztókerékkel  

• Csévélıszerkezet meghajtása csúszókuplungos láncáttételen keresztül történik.  

• A gép beindításkor fokozatosan éri el a beállított fordulatszámot.  

• 30 mm tengelyátmérıjő csévélıdob, csévélıfej felszerelésére alkalmas.  

• Kézzel beállítható oldalpozícionáló, melyre különbözı tartozékok szerelhetık fel. Pl. 
kábelhosszmérı, vágóolló, kábelvezetı.  

• Beépített vezérlıszekrény  

• A kezelıszervek, vészleállító kapcsolóval a vezérlıszekrényre vannak rászerelve.  
 

AJÁNLOTT KIVITEL:   

- Választható véd ıburkolat  / EU követelmény 
Felfelé nyíló védıburkolat (szín RAL 7035 szürke  

- Vezetıgörg ı  
Kábelhosszmérı elıtt és mögött elhelyezett rozsdamentes, állítható, csapágyazott 
vezetıgörgı. A kábelhosszmérı pontosabb mérése érdekében szükséges.  

- MESSBOI 40-BVE Kábelhosszmér ı  
Kábelátmérı: 40 mm  
Mérés-ismétlési pontosság ± 0,5 %  
Hitelesíthetı  

- Kézi, pneumatikus vagy hidraulikus m őködtetés ő kábelvágó  

- Automatikus oldalpozícionáló egység hajtómotorral és fordulatszám-szabályzóval. Az 
oldalpozícionáló mőködtetése joystick-kal történik. Az oldalpozícionálóval beállítható be a 
csévélés kezdıpontja. A tekercselés oldalpontjai mőködés közben is beállíthatók. A 
kábeladagoló és a kábeltekercselı motor egymással szinkronban mőködnek. Kézi 
tekercselés esetére a teljes oldalpozícionáló egység kikapcsolható. 
Tekercs emelkedési tartomány 2-40 mm 
Tekercsszélesség 250 mm 

- Csévélıfej RAPID 800 SL  
Fokozatmentesen állítható belsı átmérı. 
4 db kötözési ponttal  
Tekercsátmérı max. 800 mm. 

- Hajtótengely   
 

 


