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Řezný rám Cold Cut™

Coldcut™

Řezný rám
Technika hašení Cold Cut Cobra kombinuje řezání vodním paprskem a
abrazivem s hašením vysokotlakou vodní mlhou.
Vysokotlaký paprsek umožňuje pomocí řezného abraziva rychle
proniknout všemi známými stavebními materiály, čímž vytváří
efektivní nástroj s vysokými požadavky na záchranné a nouzové situace.
Pomocí řezného rámu Cobra je možné v krátkém čase vyřezávat otvory
pomocí vodního paprsku a abraziva. Velikost otvoru závisí na řezném
rámu, který je možné dodat v různých velikostech.
Tryska řezného rámu je poháněna po kolejnici hydraulickým motorem,
který je zásobován hydraulickým olejem ze stávajícího hydraulického
systém nebo z přídavného hydraulického zdroje.
Přimísení abraziva a rychlost pohybu trysky jsou ovládány rádiovým/
manuálním ovládáním Cobra a samostatnou ovládací jednotku s
hydraulickým ventilem.
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Řezný rám Cold Cut™
Technické údaje
Rám

Tryska (dlouhá)
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Prostup materiálem (*)
3 mm měkká ocel
10 mm měkká ocel
(*)hodnoty platné pro systém 28l/min

Rozšíření

Standard
d
600 x 400 m
mm, aluminum
m
Nastavitelný režim řezání
< 800mm/m
min
1.6/2.1mm
(dle coldcut™ cobra konfigurace)
Pronikání
5-10 sec
30-40 sec

1000 x 600 m
mm

Další varianty na požádní

Rychlost řezání
100 mm/min
40 mm/min

Ovládací systém

Radio na proudnici/režim ovládání
hydraulickým ventilem

Zdroj hydraulického oleje
Hydraulická dvojhadice
Zdroj vody

P: 100 bar, Q: 12 l/min
Další varianty na požádání
25m
50m, 75m
coldcut™ cobra hasicí a řezací systém

Hmotnost(kg) Rozměry(mm)
Stativ s ventilem

h: 17 kg, DxŠxV: 900x900x150
h: 9.0 kg, DxŠxV:850x730x730
800 x 330 x 250 (složeno)

Hydraulická dvojhadice
(bez náplně)
Hydraulický olej

d: 25 m, h: 7,5kg, V: 7 l

Kabelové ovládání na dotaz

50 m, 22 kg,, 31.5 l
75 m, 43.5 kkg, 80 l

Typ: Q8 handel

Pomocný hydraulický zdroj
Tlak a průtok
Hydraulcký olej
Elektrický zdroj

Hmotnost(kg) Rozměry(mm)

P: 100 Bar, Q:12 l/min (minimum)
Typ: Q8 handel 32
230V AC 50Hz jednofázový motor
jmenovité napětí 12,6 A
Hmotnost bez náplně: 55kg
Kapacita oleje: 30l
D x Š x V: 900 x 400 x 700

Další varianty el. zdorje na požádání

Pomocný hydraulický zdroj "Power Pack" je potřebný tam , kde není hydraulický pohon. Power Pack může být
integrován s modelem Cobra C360D Rámová jednotka. "Power Pack" je použit v případech, kde není v blízkém
dosahu hydraulický pohon.
Cold Cut Systems Svenska AB si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.
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