
RAPIDO 32 SSM ( Stacking 

Sensitive Material ) är det ny ut

vecklade cut n’ stacksystemet 

från CIDAN Machinery som 

sätter fart på gradsaxen och 

lämnar noll repor och hundöron 

efter sig. Ställ in anslagsmått och 

antal klipp. Plåtupphållaren dras undan blixtsnabbt och det avklippta 

ämnet faller mjukt ner på den flyttbara mottagarvagnen där plåten 
staplas med en hastighet på upp till hela  

35 ämnen i minuten.

 Mottagarvagnen tål en belastning på 800 kg. Klipper du på saxens fulla 

längd med ämnesbredden 100 – 410 mm innebär det en staplingshöjd på 

hela 90 mm, eller 40 mm vid ämnesbredder över 410 mm.

 I kombination med styrsystemet CutLink får du ett riktigt ämnes monster 

med möjlighet att programmera tio olika anslagsmått i önskat antal med 

prydlig stapling på vagnen. Smartare, skonsammare och effektivare 

anslagssystem för stora volymer finns inte.

Viktigaste fördelarna

✔	Inga repor

✔	Inga hundöron

✔	Inga reklamationer

✔		Snabb, skonsam, strukturerad 

stapling

✔		Extra bra för repkänsliga 

ämnen

✔	God ergonomi helt utan lyft

Landa ordern snabbt, mjukt  

och effektivt.

Maskingradsax RAPIDO 32 SSM

– Anslagssystem för bästa ergonomi och högsta effektivitet



Maskingradsax RAPIDO 32 SSM – Anslagssystem för bästa ergonomi och högsta effektivitet

Vid returplåt hämtas de avklippta ämnena nästan från golvet. Med RAPIDO 
32 SSM slipper du de tunga lyften. Dina avklippta ämnen staplas prydligt på 
mottagarvagnen, redo att rullas iväg till nästa produktionssteg.

När plåtupphållaren dras undan, faller plåten rakt ner för mjuklandning på 
mottagarvagnen, utan risk för skador.

Arbetsbredd Max plåttjocklek Yttermått Vikt

mm Stål1 mm Rostfritt2 mm Aluminum3 mm Bredd mm Djup mm Höjd mm kg

Gradsax RAPIDO 32 SSM 3200 2,50 1,60 3,70 4075 2509 1536 2100

Arbetsbredd Max belastning

Stapelhöjd 

ämnesbredd

Stapelhöjd 

ämnesbredd

Längd mm Bredd mm Höjd mm kg

 

100–410 mm 410–1000 mm

Mottagarvagn, RAPIDO 32 SSM 3000 800 560 800 90 40

Klipprestanda

0 – 100 mm: 35 slag/min

125 mm: 24 slag/min

750 mm: 15 slag/min

Bakre anslag

Djup: 750 mm eller 1000 mm

Drivsystem: Två kulskruvar, Ø 25 mm 
 två bäraxlar, Ø 30 mm

Hastighet: max 150 mm/sekund

Tolerans: +/– 0,1mm

Lär dig mer om RAPIDO 32 SSM och titta på vår demovideo: 
https://youtu.be/6H5zRFbngXM

CIDAN Machinery Group marknadsför och tillverkar CIDAN, Göteneds, Forstner och nuIT
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Sträckgräns 1)400 N/mm2  2)600 N/mm2  3)200 N/mm2  
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