EVOLUTION-E2
Nejlepší manuální řezačka pro
velkoformátové a grafické materiály

Vytvořeno pro produkční tiskárny,
Evolution-E2 snižuje počet chyb a plýtvání
časem a penězi

“Evolution-E2 jsme si vybrali kvůli délce řezu, kvality
celkového výrobku a jednoduché možnosti výměny nožů z
běžných nožů na zesílené nože. Řezačka je velice kvalitní a již
několik let ji používáme bez jakýchkoliv problémů”
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•
•
•
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Nejpřesnější řezačka na trhu
Pro vysoko objemovou produkci
Zrychluje výrobu
Šetří místo na pracovišti
Univerzální obousměrné řezání
Snižuje plýtvání
Bezpečná díky své konstrukci
Minimální nutnost nastavování
Jednoduché a instinktivní ovládání
Přesná konstrukce pro maximální přesnost
ihned po vybalení
• Záruka na 5 let

Pete DiSpirito - Blazing Visuals

mm

Dostupná v 6 velikostech od 110 cm do 360 cm

Perfektní pro řezání ……
Polotuhých materiálů
• Lepenky, pěnových PVC desek, pěnových desek, skládaných
plastu až do 13 mm
• Matových a konzervačních desek až do tloušťky 3 mm
• Pružného polykarbonátu až do tloušťky 3 mm
Elastických materiálů
• Tvrdých materiálů: bannerů, pop-up bannerů, magnetických
listů
• Samolepících fólií
• Jemných materiálů: papíru, tapet a textilu
Pevných materiálů
Akrylátu nebo plexiskla o tloušťce až 3 mm

Baird Road
Willowbrook Industrial Estate
Corby, Northants, England
NN17 5ZA, United Kingdom
Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk

Pokud se materiál nenachází na seznamu výše, nabízíme zdarma testovací řezání – pro detaily pište na email sales@keencut.co.uk
Ultra vysoká přesnost – Zajištěno řezání s přesnosti
mm

0,2 mm po celé délce řezu o délce řezačky

www.keencut.co.uk

EVOLUTION-E2 PŘÍRUČKA
Urychluje produkci

Vyrobeno pro efektivitu

Dvou hlavový nástroj: jednoruční
řezáni v obou směrech

Nedílný zdvihací a přidržovací
mechanismus umožnuje jednomu
operátorovi zvednout řezačku a
umožní jednoduché vkládání a
umístění média.

Keencut doporučuje hlavu s
dvojitým nástrojem umožňující
řezaní jednou rukou v obou
směrech. S možností výběru ze tří
držáků, nože mohou být vyměněny
za několik sekund. Všechny držáky
mají vestavěny mechanismus pro
zajištění nožů a / nebo ochranné
kryty pro bezpečnost.

Přepínatelné řezné drahý pro změnu
mezi řeznou drážkou a drážkou na
textil pro použití rotačních nožů za
několik sekund.

Šetří místo

Extrémní přesnost
Vyrobeno podle unikátního standard
Ultra-High Precision společnosti
Keencut. Zajištění řezání s přesnosti
0,2 mm po celé délce řezačky.

Uložiště pro sklopení pod
lavici nechává pracoviště bez
překážek, když se řezačka
nepoužívá, a tak maximalizuje
volný prostor a pohodlí.

mm

Levé a pravé uchycení materiálu
uchytí tvrdší materiály na místě a tím
docílí perfektního řezu.

Chrání práci

VOLITELNÉ DODATKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Měkkým silikonový proužek na spodní
straně řezačky a základně zajišťuje
dokonalé uchycení a ochranu média.

Evolution-E2 stůl

Vyroben z vysoce kvalitní slitiny pro nejvyšší
pevnost a kvalitu. Jedinečný pojistný kloub zajišťuje
bezpečnost při práci s velkým zatížením a ultra tuhou
konstrukci. Rozšiřující sady jsou k dispozici.

Purpurový polymerový řezací pás je
připevněn k celé délce základny, takže
při řezáni textilií není potřeba žádné
další řezné podložky.

Vezměte prosím na vědomí, že model Evolution-E2
se bude hodit i na již existující stůl, pokud to tak
preferujete.

Graphik držáky nožů (2 součásti balení)

Držák pro středně tvrdé nože (součásti balení)

Určené pro tvrdší materiály jako je pěnová PVC
deska, kde je vyžadována zvýšená stabilita kotouče

Pro použití se standardně dostupnými
lámacími noži pro lehké aplikace.
Upravuje maximální výšku nože až na
10 mm.

•

Čepele Graphik jsou vyrobeny z vysoce kvalitní
oceli a mají speciální konstrukci špiček pro zvýšení
odolnosti a snížení lámavosti špiček.

•

Orientuje se pro pravo-levé nebo levo-pravé řezání.

•

Nastavitelná výška nožů umožňuje rychlé a snadné
vysunuti ostří až na 13 mm.

Kruhový držák kotouče (součásti balení)
Pro studené řezání jemných textilií a
jiných tkanin bez zachytávání. Ideální pro
ořezávání bannerů a plakátů, kde by byl nůž
příliš agresivní.

Rozměry a parametry
EV2110

EV2160

EV2210

EV2260

EV2310

EV2360

Délka řezu

110cm

160cm

210cm

260cm

310cm

360cm

A

143cm

193cm

243cm

293cm

343cm

393cm

B

26cm

26cm

26cm

26cm

26cm

26cm

Hmotnost balení

27kg

32kg

40kg

48kg

56kg

63kg

Rozměry balení
cm

161x35x14cm

211x37x15cm

261x37x15cm

311x37x15cm

361x37x15cm

411x37x15cm

Produkty Keencut mají po celém světě reputaci jako nejpřesnější a nejodolnější
řezačky na trhu. Vyrábíme je z nejkvalitnějších materiálů s nejnovější technologii,
abychom zajistili nejvyšší kvalitu a spolehlivost

www.keencut.co.uk

