Perfektní řezačka na tužší materiály
“Nejlepší vybavení,
které jsme kdy koupili
s návratností investice
menší než 6 měsíců..”

Konzistentní, přesná a efektivní
řezačka pro tvrdé a tuhé desky.
Robustní konstrukce pro nejtěžší
pracovní podmínky

Amin Suleman Nathoo –
Ředitel firmy Topknotch
Prep & Print Ltd

• Snadno řeže tvrdé materiály
• Řeže materiály až do 250 cm nebo 98”
(model ST250)
• Konsistentní dokonalé řezy
• Bez prachu, nečistot a tvorby statického
náboje
• Pevná konstrukce odolá tvrdým podmínkám
ve výrobním prostředí
• Rychlá návratnost díky nižšímu množství
odpadu a řeznému času
• Bezpečná díky své konstrukci
• Rychle upnutelné vyměnitelné nástroje
• Vyrobeno z materiálu prémiové kvality
• Záruka po dobu 5 let
Dostupná ve 3 velikostech od 165 cm do 250 cm

Perfektní pro řezání ……
Polotuhých materiálů

• Pěnových PVC desek do 13 mm
• Vlnitého/drážkového plastu (Correx) do 13 mm
• Desek s pěnovým jádrem do 13 mm
• Většinu ostatních polotuhých plastů
• Magnetických listů do 4 mm

Tvrdých materiálů

• Hliníkový kompozit (Dibond) do 3 mm
• MDF do 3 mm
• Naříznutí litého akrylu nebo Plexiskla do 3 mm
• Řezání skla do 3 mm
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Pokud se vaše materiály nenachází na seznamu výše, nabízíme zdarma testovací řezání – pro více informací pište na sales@keencut.

www.keencut.co.uk

Příručka
Nákladově nejefektivnější řešení

Řeže těžké materiály

Více nástrojová hlava
•

Řezací čepel, nařezávací nůž
a volitelná řezačka na sklo.
Všechny jsou trvale uchyceny
k možnosti okamžitého použití.

•

Používá běžně dostupné
čepele – nevyžadují drahé
speciální čepele

Dvoukotoučová řezačka pro tvrdší
materiály včetně Dibondu a MDF

Konzistentní dokonalé řezy

•

Řeže 4 mm Dibond nebo 3
mm MDF jedním řezem a
tím tvoří čistou a bezpečnou
hranu řezu.

•

Bez hluku a prachu.

Bezpečná díky své
konstrukci

Jedinečná svorka citlivá na tlak
•

Silné upnutí přesně a pevně zajišťuje
tvrdé materiály na místě pro docílení
perfektního řezu.

• Automatické uvolnění nože.

•

Svorka citlivá na dotyk uchytí potištěný
materiál jemně a tím zabraňuje jeho
poškození.

• Vyvážená hlava řezačky.

• Nože jsou bezpečně připevněny
bezpečnostním zámkem.

Perfektní zarovnání, bez problému
•

Keencut’s sightline strip poskytuje dokonalou přesnost pomocí
jediné linie řezu.

•

Bez sestavování. Bez nastavování. Bez
nepředvídatelně drahých laseru.

VOLITELNÉ DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Prodloužení zarovnávacího
pravoúhlého ramena
Umožňuje snadnou manipulaci s
velkými deskami po obou stranách
řezu.

Pokaždé dosáhněte stejného řezu
•

Rychle nastavitelné zarážky pro opakované
používání ve vysoko objemovém produkčním prostředí.

Doplněk pro vyřezáváni drážek tvaru V

Sada pro volně stojící
jednotku

Rychlý a jednoduchý způsob pro tvorbu drážky
výstavních stojanů a krabic z potištěného nebo
nepotištěného hliníkového kompozitního panelu
(ACP).

Ideální, pokud je omezen prostor na
stěně – nebo je potřebná flexibilita
umístění zařízení. Šrouby přímo do
zadní strany zařízení zajistí pevnou
a stabilní volně stojící jednotku.

Sada pro řezání skla
Obsahuje nástroj pro řezání skla a 2x řezný
kotouč. Maximální délka řezu je 165 cm (65 ”).

ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE
ST165

ST210

ST250

Délka řezu

165cm (65”)

210cm (84”)

250cm (98”)

A

244cm (96”)

288cm (113”)

326cm (128”)

B

213cm (84”)

213cm (84”)

222cm (87”)

Nástěnná montáž – Standard – C

52-58cm (20-22”)

67-73cm (26-28”)

75-78cm (29-30”)

Volně stojící – Volitelné – C

100cm (40”)

100cm (40”)

123cm (48”)

Hmotnost balení

75kg (165lbs)

94kg (207lbs)

110kg (243lbs)

1 Box Only:
233x46x35cm (92x18x14”)

1 Box Only:
280x46x35cm (111x18x14”)

2 Boxes:
Box 1: 328x27x36cm (130x11x14”)
Box 2: 264x17x16cm (104x7x6”)

Rozměry balení cm (“)

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

