JAVELIN INTEGRA
Vysoce přesné, nákladově
efektivní řezné řešení pro
maximální přesnost

Cenově dostupné řezné řešení s
vysokou přesností pro náročné aplikace,
jako jsou prezentační panely a pop-up
• Univerzální řezačka pro širokou škálu
materiálů
• Ideální pro řezání tapet a pop-up
• Slimline základna pasuje na libovolnou
vhodnou lavici
• Snižuje dobu řezání
• Snižuje plýtvání na minimum
• Rychle upnutelné vyměnitelné nástroje
• Jednoduché a intuitivní ovládání
• Kalibrováni pro maximální přesnost
ihned po vybalení
• Vyrobeno a zpracováno z materiálu
prémiové kvality
• Záruka po dobu 5 let

“Jsme s tímto produktem velmi spokojeni.
Řeže bez námahy a velmi přesně, což je
pro naši práci nezbytné.”
Daniel Cornfield – Winder Power

mm

K dispozici ve 5 velikostech od 110 cm do
310 cm
Perfektní pro řezání ……
Polotuhých materiálů
•
•
•

Lepenky, pěnových PVC desek, desek s pěnovým jádrem do 13 mm
Montážních a konzervačních desek až do tloušťky 3.5 mm
Flexibilního polykarbonátu až do 3 mm

•
•
•

Tvrdé materiály: bannerů, pop-up, magnetických listů
Samolepících fólií
Jemné materiály: tapety

•

Litého akrylu nebo Plexiskla do 3 mm

Flexibilních materiálů

Tvrdých materiálů

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 vaše materiály nenachází na seznamu výše, nabízíme zdarma testovací řezání – pro více informací pište na sales@keencut.

Ultra High Precision - Zajištěno řezání s
mm

přesnosti 0,2 mm po celé délce řezu o délce řezačky

www.keencut.co.uk

JAVELIN INTEGRA Příručka
Přesné a všestranné

Snížena doba řezání

Kalibrováno při výrobě pomocí laserové
technologie pro maximální přesnost.
Zajištěno řezání s odchylkou maximálně
0,2mm po celé délce řezačky.

Vyměnitelné držáky nožů umožňují
operátorovi rychle měnit mezi nástroji
tak, aby nástroj vyhovoval různým
materiálům.

Jedno nástrojová řezací hlava umožňuje
řezání jednou rukou, Výběr ze tří
držáků nože poskytuje maximální řezné
možnosti.

mm

Snadnost použití
Zvedací a přidržovací systém je perfektně
vyvážen pro jednoduché ovládání. Vertikální
sloupky vedou zdvihací mechanismus při
řezání nahoru a dolů a omezují tím pohyb ze
strany na stranu.
Integrovaná základní deska má zúžený zadní
okraj pro snadné vkládání materiálů a řezací
drážku po celé délce pro použití středně
tuhých nebo Graphik nožů.

Bezpečná díky své
konstrukci
Veškeré držáky nožů jsou
dodávány s automatickým
zatahováním čepele a/
nebo s bezpečnostními
kryty.

VOLITELNÉ DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Držák tavného nože

Řezná lavice

Pružinová spoušť automaticky aktivuje
tavný nůž při stlačení, ale okamžitě jej
vypne při uvolnění.

Lavice je vyrobena z vysoce kvalitní slitiny pro
nejvyšší pevnost a odolnost. Jedinečný zámkový
spoj zajišťuje extrémně tuhou konstrukci a také
bezpečnost při vysokém zatížení.

K dispozici pro nožové řezačky HSGM
a AZ (jako na obrázku).

Graphik držáky nožů

Držák pro středně tvrdé nože (součásti balení)

(2 součásti balení)

Určené pro tvrdší materiály jako je pěnová PVC deska,
kde je vyžadována zvýšená stabilita nože.
•

Vezměte prosím na vědomí, že Javelin Integra
se bude hodit i na již existující vhodnou lavici.

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.

Pro použití se standardně dostupnými noži pro
lehké aplikace, kde není nůž Graphik potřeba.
Upravuje maximální výšku nože až na 10 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 TECHNICKÉ ÚDAJE
JT110

JT160

JIT210

JIT260

JIT310

Délka řezu

110cm

160cm

210cm

260cm

310cm

A

133cm

183cm

233cm

283cm

333cm

B

16cm

16cm

16cm

16cm

16cm

Hmotnost balení

18.2kg

24kg

28kg

35kg

40kg

Rozměry balení cm (“) 154x22x15cm 189x22x15cm 240x22x15cm 290x22x15cm 336x22x15cm

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

