Technic ARC & ARC TE
Moderní rotační řezačky na papír
a fólie

Navrženo pro přesné řezání papíru a
fólie v délce až 3 m. Ideální pro školy,
projekční kanceláře, fotografická studia a
velkoformátové tiskárny.
• Řezačky Keencut jsou nejpřesnější na trhu
• Zajištěno řezání s maximální odchylkou 1
mm po celé délce řezu
• Speciálně navrženo pro řezání papíru a
filmu
• Přesné nůžkové řezání pro profesionální
provedení řezu na jemných materiálech
• Nepřekrytý pohled na řeznou linii
• Maximální upnutí pro stabilitu materiálu
• Bezpečná díky své konstrukci
• Jednoduché a intuitivní ovládáni
• Kalibrováni pro maximální přesnost ihned
po vybalení
• Vyrobeno a zpracováno z materiálu
prémiové kvality
• Záruka po dobu 5 let

mm

ARC (stolní řezačka) dostupná v 5 velikostech od 107 cm do 305 cm
ARC TE (řezačka připevnitelná na hranu stolu) dostupná v 5
velikostech od 100 cm do 300 cm
Perfektní pro řezání ……

Baird Road
Willowbrook Industrial Estate
Corby, Northants, England
NN17 5ZA, United Kingdom

Polotuhých materiálů
• Lepenky a montážní desky až do 1 mm

Flexibilních materiálů

Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk

• Papíru a tenkého papíru
• Samolepících fólií

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

Ultra vysoká přesnost - Zajištěno řezání
mm

s přesnosti1,0 mm po celé délce řezu o
délce řezačky

www.keencut.co.uk

TECHNIC ARC & ARC TE Přiručka
Technic ARC TE

Technic ARC
Dodává se s integrovanou
hliníkovou základní deskou
vhodnou pro umístění přímo
na pracovní plochu nebo
pro připevnění na volitelném
podstavci nebo stojanu.

Přemění standardní pracovní
stůl na funkční a pohodlnou
řeznou stanici. Bez základové
desky může být řezačka
přesně uchycena přímo na
okraj pracovního stolu, jak je
znázorněno na obrázku.

Snadné použití

Přesná a všestranná

Dva ocelové řezací kotouče se pohybuji po celé délce nerezového pevně
uchyceného nože, poskytující potřebnou kvalitu a pevnost.

Jedno dráhový ložiskový systém
řídí polohu řezných kotoučů
s ostřím, aby byla zajištěna
maximální přesnost v celé délce
řezu.

Jednoduše řeže v obou směrech poskytující snadné ořezávání jednou
rukou. Tento proces je také usnadněn tím, že zde není žádná horní vodící
lišta, která by bránila viditelnosti řezné linie.

Dvojice upínacích válečků uvnitř
řezné hlavy zajišťují, že se
pracovní materiál během řezání
nehýbe.

VOLITELNÉ DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Stojan nebo stojanový set

Rozšířené měřicí rameno

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”.

Pouze pro Technic ARC.
Přidá 91 cm/36” měřící rameno pro
zlepšení přesnosti a univerzálnosti.
Dodává se s měřicí zarážkou.

ROZMĚRY A
TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNIC ARC & ARC TE Dimensional
Charts
TECHNIC ARC & ARC TE Dimensional Charts
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Produkty Keencut mají po celém světě reputaci jako nejpřesnější a nejodolnější

Keencut Ltd řezačky
- sales@keencut.co.uk
- Tel: +44
(0)1536
263158
- www.keencut.co.uk
na trhu. Vyrábíme je z nejkvalitnějších
materiálů
s nejnovější
technologii,
www.keencut.co.uk

Keencut Ltdabychom
- sales@keencut.co.uk
- Tel: +44 (0)1536 263158 - www.keencut.co.uk
zajistili nejvyšší kvalitu a spolehlivost.

