
 

 

Configuration for half-automatic table cutting 

Mô tả cấu hình của bàn cắt bán tự động 

 

I. First, the device reference image (device color: milky white high gloss) 

Hình ảnh tham khảo của thiết bị (màu thiết bị: trắng sữa độ bóng cao) 

 

II. Applicable industries and products / Các ngành và sản phẩm áp dụng: 

Electronics industry, adhesive tape industry, PE protective film, Mylar tape, stretch film, 

cling film, polyester film, base tape, copper foil tape, non-woven fabric, masking tape, water-

free kraft paper tape, cloth, materials of electrical cutting such as adhesive tape, foamed 

rubber tape, double-sided tape, etc. 

Công nghiệp điện tử, công nghiệp băng dính, màng bảo vệ PE, băng keo, màng căng, màng 

bám, màng polyester, băng gốc, băng keo đồng, vải không dệt, băng keo, băng giấy kraft không 

thấm nước, vải, vật liệu điện cắt như băng dính, băng cao su xốp, băng keo hai mặt, vv 
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III. Equipment characteristics / Đặc điểm thiết bị: 

1. Using a round knife to cut, sharp steel knife 10 inches to ensure smooth cut of surface. 

Dùng dao tròn để cắt, dao thép sắc 10 inch để đảm bảo bề mặt cắt mịn. 

2. Pneumatic drive automatically feeding knife, the round knife runs smoothly with high 

cutting quality. 

Ổ đĩa khí nén tự động nạp dao, dao tròn chạy trơn tru với chất lượng cắt cao. 

3. The dwell time after the circular knife cutting into the material can be arbitrarily set 

according for different materials. 

Thời gian dừng sau khi dao tròn cắt vào vật liệu có thể được đặt tùy ý theo các vật liệu 

khác nhau. 

4. The cutting depth of the circular knife can be accurately controlled, effectively extending 

the blade life. 

Độ sâu cắt của dao tròn có thể được kiểm soát chính xác, giúp kéo dài tuổi thọ của lưỡi 

dao một cách hiệu quả. 

5. Material clamping method: Pneumatic chuck is more convenience and fast. 

Phương pháp kẹp vật liệu: Mâm cặp bằng khí nén tiện lợi và nhanh chóng hơn. 

 

IV. Equipment technical parameters / thông số kĩ thuật thiết bị: 

Machine model YP-705 

Model máy YP-705 

YP-705 

Effective cutting width  

Chiều rộng cắt hiệu quả 

1300mm 

Cutting diameter  

Đường kính cắt 

220mm 

Minimum cutting width  

Chiều rộng cắt nhỏ nhất 

3-1300mm 

Motor power  

Công suất động cơ 

2HP 

Voltage  

Điện áp 

380V 

Machine weight  

Trọng lượng máy 

500KG 

 

Machine size 

Kích thước máy 

2370mm (length) * 1300mm (width) * 1420mm (height) 

2370mm (dài) * 1300mm (rộng) * 1420mm (cao) 

 



 

V. Main equipment configuration / Cấu hình chính của thiết bị: 

Accessories Name 

Tên phụ kiện 

Origin 

Xuất xứ 

Brand 

Thương hiệu 

 

 

 

 

Major electrical 

appliances origin 

and brands 

Nguồn gốc của 

thiết bị điện 

chính và nhãn 

hiệu 

Switch / 

Công tắc điện 

Taiwan God 

Main bearing /  

Ổ trục chính 

Harbin, Japan  

Relay /  

Rơ le 

Japan Omron 

Proximity Switch / 

Công tắc lân cận 

Japan 

 

Omron 

 

AC contactor / 

Công tắc tơ AC 

Taiwan 

 

God 

 

Paint /  

Sơn 

Import Taiwan Automotive Paint 

Machine Button / 

Nút bấm máy 

import 

 

Tiande 

Cylinder /  

Xi lanh 

Shanghai Sanaisi 

Trachea /  

Ống khí 

Import  

 

 

 

 


