
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС: 
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 100, e-mail: tools@euromarket.bg
www.euromarket.bg   

Пловдив 032/ 962 310
Стара Загора 042/ 600 699
Бургас  056/ 859 660
Варна  052/ 575 400

Русе  082/ 870 104
Плевен  064/ 600 082
Велико Търново 062/ 690 003
Благоевград 0884 802 485 

ЛЕкА МЕхАНИЗАЦИЯ ЗА РЕМОНТ
И ПОддРЪЖкА НА ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ

дискова релсоотрезна 
машина RDS-14P

•	Извършва двустранно рязане на релсата чрез завъртане без да се демонтира стойката от 
релсата

•	Бърз и лесен монтаж на стойката към релсата. Триточков контакт гарантира пълна липса на 
вибрации и по-голям брой срезове.

•	При автоматичното рязане се елиминират вредни въздействия върху оператора като 
запрашеност, изгорели газове, искрене, шум, нараняване в случай на внезапен инцидент. 
Възможност за преминаване в ръчен режим на работа. 

•	Благодарение на перфектния баланс между обороти на двигателя, скорост на въртене на 
абразивния диск и натиск върху релсата по време на рязане,  автоматичното рязане постига 
от 30 до 50% по-голям брой срезове. Електронно управление на параметрите на рязане. 
Приблизително време за един срез на релса S49 – около 2 минути. Възможност за регулиране 
силата на натиск, което оптимизира процеса при употреба на различни типове дискове за 
рязане.

•	Машината спира автоматично 4 сек след приключване на рязането.
•	Дистанционно радио управление за изключване на машината при приключване на процеса 

на рязане или при възникнал инцидент
•	 Работи с абразивни дискове за релсова стомана с диаметър до Ø400 mm
•	Наличен е предпазител за улавяне потока искри с възможност за настройка на позицията.
•	Брой срязвания с диск Ø 400 mm – 8-9 броя
•	Центробежен саморегулиращ се съединител

Технически данни
За рязане на релси 
посредством въртящ се 
абразивен диск

Използва дискове с 
диаметър до 400 mm

Захватни рамена За неавтоматично и 
автоматично рязане

Двигател Husqvarna, Двутактов, 
Бензин

Обем на резервоара 1.25 l
Мощност 5.8 кW при 9750 RPM
Горивна смес 2% Масло:Бензин 1:50
Старт Въжен
Време за извършване на един 
срез при релса тип 60 Е1

Около 120 sec

Тегло на машината 19.0 kg
Тегло на рамо за 
автоматично рязане

19.8 kg

Тегло на рамо за 
неавтоматично рязане

8.5 kg

Размери (ДxШxВ) 798x 285x 440 mm

https://www.youtube.com/watch?v=qvAezNzy5II


