SABRE S2
Vysoce přesná, robustní, přenosná
řezačka s integrovanou základnou

Univerzální řezací lišta, vhodná
pro řezání různých materiálů
• Řezačky Keencut jsou nejpřesnější na trhu
• Univerzální řezačka pro širokou škálu
materiálů
• Lze umístit přímo na stůl či na volitelný
podstavec
• Bezpečně uchytí i ty nejjemnější materiály
• Bezpečná díky své konstrukci
• Snižuje dobu řezání
• Zmenšuje plýtvání
• Jednoduché a instinktivní ovládání
• Kalibrováno pro maximální přesnost ihned
po vybalení
• Vyrobeno a zpracováno z materiálu
prémiové kvality
• Záruka po dobu 5 let

mm

K dispozici v 5 velikostech od 100 cm do 300 cm
Perfektní pro řezání ……
Polotuhých materiálů

• Vlnité lepenky, pěnových PVC desek, vlnitého plastu, desek s pěnovým
jádrem do 13 mm
• Montážních desek a konzervačních desek až do tloušťky 3.5 mm
• Magnetických listů do 1 mm

Flexibilních materiálů

• Bannery, Karty, Papír
• Samolepících fólií
• Flexografických desek (vertikální řez)
• Textilu

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

• Litého akrylu nebo Plexiskla do 3 mm
Pokud se vaše materiály nenachází na seznamu výše, nabízíme zdarma testovací řezání – pro více informací pište na sales@keencut.

Ultra vysoká přesnost
mm

- Zajištěno řezání s přesnosti
1 mm po celé délce řezu o délce řezačky

www.keencut.co.uk

SABRE S2 Příručka
Snížena doba řezání

Univerzální, jednoduchá k
použití

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.

Bezpečná a přesná
Silikonové pásky po celé délce
základny a pod řezací lištou udrží i ty
nejjemnější materiály pevně na svém
místě. Samo nastavovací/ plovoucí
panty se automaticky přizpůsobí tak,
aby se dosáhlo rovinného řezu na
všech materiálech do tloušťky 13 mm.

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

Stojan nebo stojanový set

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

Stojan z eloxovaného hliníku s výškou 90 cm
/36 ” osazený kolečky s brzdou, umožňující
rychlé umístění tam, kde je potřeba.
Stojanový set obsahuje stojan s výškou 90
cm/36”, dále zachytávač odpadu a držák pro
role materiálu s maximální šířkou role 122
cm /48”.

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

Graphik držáky nožů (2 součásti balení)

Držák pro středně tvrdé nože (included)

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

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 vysunutí ostří až
na 13 mm.

Pro použití se standardně dostupnými lámacími 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.
Použijte s řezací podložkou (není součásti balení).

ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka řezu

SAB100

SAB200

100cm (40”)

200cm (80”)

SAB250

SAB300

250cm (100”) 300cm (120”)

A 118cm (46.5”) 218cm (85.75”) 268cm (105.5”) 318cm (125”)
B

33cm (13”)

33cm (13”)

33cm (13”)

33cm (13”)

Hmotnost balení

13kg (29lbs)

35kg (77lbs)

41kg (90lbs)

49kg (108lbs)

Rozměry balení cm (“)

132x40x19cm 228x40x19cm 280x40x19cm 326x40x19cm
(52x16x8”)
(90x16x8”)
(111x16x8”)
(129x16x8”)

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

