
Cào bóc mặt đường ( Cutter head) 



 Cào bóc (Đầu cắt) Simex TF sẽ 

là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi 

bề mặt từ mềm nhất đến cứng 

nhất. 

 Simex TF được nối với đầu của 

máy xúc tạo hiệu quả gấp đôi 

những loại máy cào bóc thông 

thường. 

 Simex TF tạo ra độ dung và tiếng 

ồn ít trong quá trình vận hành 

 Simex TF tạo ra được độ chính 

xác tối đa và giảm thiểu tối đa va 

đập 

Lợi thế của Simex TF so với loại 

cào bóc thông thường 

 Mặt cắt được cắt chính xác  

 Độ rung thấp 

 Hiệu xuất làm việc cao 

 Làm được trên những bề mặt 

hẹp, sâu 

 Có thể làm việc được dưới nước 

 Không tốn chị phí bảo dưỡng 

 Vật liệu được nghiền có thể đem 

đi tái sử dụng được luôn 

 

Cào bóc có thể sử dụng 

được trong các dạng địa 

hình: mặt đường nhựa, xi 

măng,…, vách đá, 

mương, hầm, tường,……. 



Mô men xoắn cao, hiệu suất làm 

việc cao được đảm bảo bởi động 

cơ piston thủy lực. Trục truyền 

được truyền qua hai trống giúp 

giảm áp lực cho máy 

Dòng cầu cao, áp lực lên áy thấp 

tạo ra hiệu quả tối đa cho động 

cơ thủy lực. 

 

 Được thiết kế hình dạng đặc biệt, chất liệu sau khi đã được bào ra 

không bị mắc vào khung máy. 

 Cào bóc dễ dàng được nối với máy xúc thông qua lỗ vuông trên 

đầu cáo bóc. Nhờ lỗ vuông này, cào bóc có thể xoay góc 90 độ . 

 Bộ lọc ở trên nhăn chặn những tạp chất rơi vào trong động cơ.  

 Miếng đệm giữa các trống giúp chống mài mòn khi cào bóc làm 

việc dưới nước và tránh việc bùn dính vào máy  



Vòng xoay thủy thực giúp cho 

cào bóc xoay 360 độ, chuyển 

động linh hoạt, làm tăng hiệu xuất 

và tăng độ chính xác trong công 

việc  

Để đật được hiệu quả cao nhất trong công việc, Simex TF có 3 

thiết kế trống và răng. 

Trống HD thường dùng cho bề mạt cứng, trống GP dùng trong tạo 

hình tường, trống WP được ưu tiên dùng hoàn thiện và tạo hình 

 

Trống HD(chuẩn) Trống GP Trống WP 

1 2 3 

Mẫu răng 1 là lựa chọn ưu tiên cho vật liệu hỗn hợp, mẫu 2 là lựa 

chọn lý tưởng cho bề mặt cứng và rất cứng, mẫu răng thứ 3 là lựa 

chọn hoàn hảo cho bề mặt gỗ 
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Trọng lượng máy xúc Tấn 2.5-7 6-12 9-16 14-22 20-34 28-35 40-55 50-70 

HP Drum Mm 565 625 700 800 850 950 1000 1250 

GP Drum Mm - - - 900 1000 1100 1350 1500 

WP Drum Mm 650 750 850 1000 1200 - - - 

Trọng lượng không 

khung 

Kg 300 470 640 1140 1465 2410 2700 3650 

Công suất động cơ thủy 

lực 

Kw(hp) 27(37) 37(50) 50(68) 61(83) 81(118) 112(152) 140(190) 175(238) 

Mô mem xoắn kNm 2.5 4.6 6.9 10.6 17.5 22.7 31.7 42.5 

Lực cắt kN 13.5 20.3 27.6 35.2 53.4 64.3 83.7 114.5 

Lực ép tối đa BAR 350 350 350 350 350 380 380 380 

Dòng dầu yêu cầu l/min 45-80 65-120 90-150 130-190 170-250 240-340 280-400 350-500 

Đường kính trống – HP 

Drum 

Mm 380 450 500 595 660 750 750 750 

Chiều cao không khung  Mm 770 900 960 1250 1310 1575 1675 1770 

Khoảng cách giữa hai 

trống 

Mm 110 130 130 150 160 175 250 300 

Đường kính răng mm 20 22 22 38/30 38/30 38/30 38/30 38/30 

Đầu cắt Simex dòng TF có 9 mẫu 

với kích thước khác nhau phù hợp 

với tất cả các bề mặt, chất liệu và 

công trình  




