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Индукционната машина за леене ROTOCAST и центрофугата ROTOMAT са проектирани да 
покрият широк диапазон от потребности при леене в зъботехническата лаборатория. 
Изключително мощни, високоефективни и икономични при работа, те са еднакво добре 
приспособени за леене на благородни и неблагородни сплави. Дизайна  ориентиран към 
безопасността и наред със здравата конструкция осигурява безопасна и надеждна 
експлоатация.  
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Обороти в минутаHeight
Височина
Широчина
Дълбочина
Работно напрежение
Мощност
Предпазител
Тегло

600 rpm 
550 mm 
600 mm 
600 mm 

230V/50Hz 
2500 W 
16Amp
65 kg

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ROTOMAT 2 ROTOCAST

600 rpm
350 mm 
660 mm 
600 mm 

230V/50Hz 
550 W 
10Amp 
53 kg

НЕ ИЗЛЪЧВА ВРЕДНА РАДИАЦИЯ 

Полупроводниковия високочестотен генератор не 

излъчва вредна радиация и осигурява по безопасна 

работна среда.  

ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ОБЕЗОПАСИТЕЛНО ЗА-

КЛЮЧВАНЕ

Работи в синхрон с обезопасителния болт и 

предотвратява отварянето на капака за достъп, 

докато центрофугата е в действие.   

ВГРАДЕНИ ЗАЩИТНИ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Дизайн с акцент на безопасността и здрава 

конструкция гарантират защита на потребителя и 

здрава и надеждна функция.

ЗАХРАНВА СЕ ОТ СТАНДАРТЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 

КОНТАКТ

Високочестотния генератор е модерен агрегат с ниска 

енергийна консумация, който може да се захранва от 

стандартен домашен контакт 220/240V. 

ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН БОЛТ НА КАПАКА ACCESS 

PANEL SAFETY BOLT

Изпълнява двойна предпазна функция. Заключва 

капака в затворено положение, когато центрофугата 

работи, а в отворено положение прекъсва 

захранването с електричество към нея.

АВТОМАТИЧНО БАЛАНСИРАНЕ

Автоматизираното балансиране на центрофугира-

щото рамо значително опростява работата с 

машината.

ЗАЩИТА ОТ КОЛЕБАНИЯ В ЗАХРАНВАНЕТО  

Специален стабилизационен модул предпазва срещу 

потенциални колебания в електрическото 

захранване.

АВТОМАТИЗИРАНО САМОНАБЛЮДЕНИЕ  

Чувствителни електронни елементи постоянно следят 

редица ключови работни параметри. Уреда е в 

състояние да предвиди отклонения от нормалното 

функционално поведение и безопасно да се 

самоизключи, като защити апаратурата от увреждане.

ЗАЩИТА НА СПИРАЛАТА

Индукционната спирала е напълно обвита в кварцов 

кожух за предпазване от случайни повреди. 

ИЗДРЪЖЛИВИ НА НАТОВАРВАНЕ ЛАГЕРИ 

За да се справя безопасно с огромните работни 

натоварвания, валът е снабден с два изключително 

устойчиви конични лагера.

УСЪВЪРШЕНСТВАНА ГЕНЕРАТОРНА ТЕХНО-

ЛОГИЯ 

Високочестотния генератор на ROTOCAST прилага 

модерни транзисторни схеми, съчетани с 

микропроцесорно управление.

ПРЕКРАСНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ЛЕЕНЕ

Оптималното съгласуване не центробежната сила със 

стартовия въртящ момент подсигурява фантастично 

прекрасно отливане.


