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CU 5030 CL vágószerszám 

 

NCT (New Car Technology) vágószerszám – 5000-es sorozatú. 
Kompakt és könnyűsúlyú, a gyakorlati alkalmazás alapján fejlesztve. 

 

Alapfelszereltség: 

• Hordozó fogantyúba épített LED világítás 
• i-Bolt technológia 
• Újratervezett, ergonomikus vezérlő fogantyú jól tapadó markolattal 
• CORE technológia: gyorsabb, biztonságosabb, egyszerűbb 
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Műszaki adatok 

Részletek 

Cikkszám 150.012.286 

Alapvető adatok 

Típus CU 5030 CL 

Csatlakozó típusa CORE 

Max. üzemi nyomás 720 / 72 (bar/Mpa) 

NCT igen 

Pengeforma egyenes 

Teljesítmény 

Max. vágási nyitás 170 mm 

Irányelvek 2006/42/EC 

Elméleti vágóerő 579 / 59 (kN/t) 

Méretek és tömeg 

Tömeg, üzemkészen 9.5 kg 

Méretek (AxBxC) 674 x 270 x 188 mm 

Szabványok 

EN 13204 megfelelőség igen 

EN 13204 besorolás BC150F-9.5 

EN 13204 szerinti vágási képesség 1H 2G 3G 4F 5G 

NFPA 1936 megfelelőség igen 

NFPA 1936 szerinti vágási képesség A6 B5 C6 D6 E6 

Vágóteljesítmény 

Köracél átmérő (S235, EN 13204 szerint) 31 mm 
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FŐBB JELLEMZŐK 
 
i-Bolt 
 Lapos központi csapszeg konstrukció, mely közvetlenül (nincs  

köztes pengetartó!) és szorosabban nyomja össze a pengéket.  
Ez minimalizálja a pengék szétválásának lehetőségét, valamint 
maximalizálja a vágóteljesítményt.  

 További előnye, hogy szűk helyekre is befér. 
 
Ergonomikus hordozó fogantyú 
 Az új ergonomikus hordozó fogantyú javítja a felhasználó 

komfortérzését különféle testhelyzetű munkavégzésnél. 
 
Új vezérlő fogantyú 
 Továbbfejlesztett ergonomikus kialakítás, mely jobb tapadást 

és optimális szerszám vezérelhetőséget biztosít. 
 
Rendkívül kompakt és könnyű 
 Az új anyagoknak, az alkatrész integrációnak és az intelligens  

tervezésnek köszönhetően könnyebb, mint valaha. 
 Könnyű szállítani és kezelni; csökkenti a fizikai terheket. 
 
NCT pengék 
 Az NCT (új gépjármű technológia) pengéket kimondottan az 

új gépjármű szerkezetek vágására tervezték. 
 U alakjukkal kőrbe ölelik a vágandó anyagot és behúzzák a 

pengék tövéhez, így a vágás a szerszám legerősebb pontján 
történik. 

 Az optimalizált vágóélek hosszú élettartamot és kiváló 
vágóteljesítményt garantálnak. 

 
Beépített LED világítás 
 Nem kevesebb, mint 6 db, nagy fényerejű beépített LED 

található a hordozó fogantyúban. A mentést végzők 
azonnal kezdhetik a munkát, éjjel vagy nappal, anélkül, 
hogy beárnyékolnák saját magukat. 

 


