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SIMPLEX

“Je potřeba pouze dvou slov k popisu teto řezací 
lišty, testoval jsem ji na 6 mm Corexu a ty dvě slova 

jsou “Oh WOW!”… zachrání mi to balík peněz a jsem 
seriózně ohromen – funguje nad mé očekávání.”

Ronnie Roberts – Suffolk Printing
• Vysoká přesnost v přenosné 

řezačce
• Lehký, ale robustní design
• Univerzální řezačka pro širokou škálu 

materiálů
• Bezpečná svým designem
• Snižuje dobu řezání
• Snižuje množství odpadu
• Jednoduché a intuitivní ovládání
• Kalibrováno pro maximální přesnost ihned 

po vybalení
• Vyrobeno a zpracováno z materiálu 

prémiové kvality
• Záruka po dobu 5 let

K dispozici v 5 velikostech od 110 cm do 310 cm

Bezpečná a univerzální řezací 
alternativa k použití příložného 
pravítka a nože

High Precision - Zajištěno řezání s 
přesnosti 1 mm po celé délce řezu o délce 
řezačkymm

Robustní, ale lehce přenosný 
řezný nástroj

Tvrdých materiálů (rýhování)
• Litého akrylu nebo Plexiskla do 3 mm
Polotuhých materiálů
• Lepenky, pěnových PVC desek, vlnitého plastu do 10 mm
• Montážních desek a konzervačních desek až do tloušťky 3.5 mm
• Desek s pěnovým jádrem
Flexible materials
• Bannery, Karty, Papír
• Samolepících fólií
• Flexografické desky (vertikální řez)

Perfektní pro řezání ……

mm

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

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



SIMPLEX  Příručka

ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE

www.keencut.co.uk

SIM110 SIM160 SIM210 SIM260 SIM310

Délka řezu 110cm (44”) 160cm (64”) 210cm (84”) 260cm (104”) 310cm (124”)

A 127cm (50”) 177cm (70.75”) 227cm (89.5”) 277cm (109.25”) 327cm (128.75”)

B 11cm (4.4”) 11cm (4.4”) 11cm (4.4”) 11cm (4.4”) 11cm (4.4”)

Hmotnost balení 4kg (9lbs) 6kg (13lbs) 7kg (15lbs) 21kg (46lbs) 26kg (57lbs)

Rozměry balení cm (“) 173x19x9cm
(68x7x4”)

190x17x16cm
(75x7x6”)

237x17x16cm
(93x7x6”)

289x20x17cm
(114x8x7”)

338x20x17cm
(133x8x7”)

Jednoduchá k 
použití 
Ergonomická řezná hlava 
“rocker style” navržena pro 
leváky či praváky.
Čepel může být tlačena 
či tažena podle potřeby 
řezaného materiálu.

Řezačka textilu 
Určeno pro řezání textilu a ostatních jemných 
materiálů nebo oříznutí tenkých proužků z 
bannerů či plakátu, kde by bylo ostří nože příliš 
agresivní *.
Abyste zajistili bezpečnou obsluhu, ujistěte 
se, že červený kryt ostří je nasazen, pokud se 
řezačka nepoužívá.
*Pro použití s řezací podložkou.

Přenosná
Robustní, ale lehká, přesná a 
bezpečná řezačka, kterou si 
můžete vzít do práce. 
Měkký silikonový pásek na spodní 
straně řezačky uchytí a chrání 
materiál a zabrání pohybu během 
používání.

Přesná
Zajišťuje řez s 
maximální odchylkou 
1 mm po celé délce 
řezačky.

Bezpečná svým designem
Simplex S2 předchází 
bezpečnostním rizikům, které 
mohou vzniknout použitím jiných 
přenosných metod řezání jako 
například při použití nože a 
příložné pravítka. Držák čepele 
je dodáván s automatickým 
bezpečnostním zatahováním 
čepele.

VOLITELNÉ DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

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.

mm


