EVOLUTION-E2
Niezawodna ręczna krajarka do
cięcia materiałów graficznych o
duzych formatach

Stworzona z myślą o
ruchliwych sklepach,
Evolution-E2 zmniejsza liczbę
pomyłek i ogranicza straty
oszczędzając czas i pieniądze

“Wybraliśmy Evolution E2 ze względu na
długość cięcia, jakość produktu I łatwej zmiany
regularnego ostrza na ostrza o dużej wydajności.
Jest świetnie zaprojektowana i służy nam bez
żadnych komplikacji od wielu lat.’’
Pete DiSpirito - Blazing Visuals
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Najdokładniejsza krajalnica na rynku
Przeznaczona do produkcji dużej ilości
Przyspiesza produkcje
Pozwala zaoszczędzić przestrzeń w warsztacie
Tnie w obie strony
Ogranicza straty
Zapewnia bezpieczeństwo produktu
Minimalny czas konfiguracji
Łatwa i instynktowna obsługa
Precyzyjnie zaprojektowana z natychmiastową
dokładnością zaraz po rozpakowaniu
Gwarancja na pięć lat

•

mm

Dostępna w pięciu rozmiarach od 160cm do 360cm
Idealna do cięcia ……
Półsztywnych materiałów
•
•
•

karton, tworzywa piankowe PVC, tworzywa wypełnione pianką,
karbowane tworzywo sztuczne do 13mm
Deska montażowa i płyty ochronne do 3.5mm
Płytki z poliwęglanu do 3mm

Materiałów elastycznych
•
•

Materiały mocne: banery, reklamy, blachy elektrotechniczne
Folia i płyty samoprzylepne

•

Materiały delikatne: bibuła, materiały sztuczne, tapety i tkaniny

Sztywnych materiałów
• Płyty akrylowe lub pleksiglas do 3mm

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

Jeśli twoje materiały nie są wyżej wymienione, oferujemy usługę przetestowania cięcia za darmo – aby dowiedzieć się więcej,
wyślij maila pod adres sales@keencut.co.uk

NIezwykła precyzja – Gwarancja cięcia linii
mm

prostych całej długości w granicach 0.2mm

www.keencut.co.uk

EVOLUTION-E2 OPIS PRODUKTU
Przyspiesza produkcje

Zapewnia wysoką wydajność

Podwójna głowica: pojedyncza
głowica tnąca w obu kierunkach

Integralne uniesienie i przytrzymanie
umożliwia podniesienie całej
krajarki z obu stron, aby ułatwić
załadunek I pozycjonowanie
nośników.

Keencut rozpoczął produkcję
podwójnych głowic, aby
zapewnić możliwość cięcia w obu
kierunkach. Mając do wyboru
trzy różne uchwyty, ostrza mogą
być zmienione w mgnieniu
oka. Wszystkie uchwyty zostały
wyposażone w opcje blokady
ostrza oraz zabezpieczenia.

Przełączalne ścieżki cięcia
umożliwiają szybką zmianę tarczy
cięcia oraz ścieżkę tkanin przy
użyciu ostrza obrotowego.

Niezwykła precyzja

Oszczędza przestrzeń

Zbudowana dla Keencut, aby
zapewnić wysoki standard oraz ultra
wysoką precyzję. Gwarantuje cięcia
w granicach 0.2mm od linii prostej
oraz na całej długości krajarki.

Opcja zawieszenia urządzenia
na ścianie pozwala na
zachowanie przestrzeni
oraz wygodę pracy,
podczas gdy krajarka nie
jest w użyciu.

mm

Lewy I prawy ogranicznik blokuje
twarde materiały, aby zapewnić
perfekcyjne cięcie.

WYPOSAŻENIE DODATKOWES

Chroni pracę
Przewód wykonany z miękkiego
silikonu zainstalowany od
spodu oraz u podstawy krajarki
zapewnia dobrą przyczepność I
pozwala chronić materiały.

Evolution-E2 bench
Wykonany z wysokiej grupy, precyzyjnych
materiałów, aby zapewnić nadzwyczajną
wytrzymałość oraz odporność. Wyjątkowa
blokada łącznika zapewnia bezpieczeństwo
podczas wykonywania pracy przy użyciu
ciężkich oraz sztywnych materiałów.
Dostępne są również zastawy rozszerzenia.

Filetowy polimer do cięcia został
wbudowany na całej długości
podstawy wykluczając potrzebę
stosowania dodatkowych
podkładek podczas cięcia tkanin.

Brzeszczoty Graphik

Warto podkreślić, że Evolution-E2 dopasowuje
się również do obecnych ław.

Uchwyty do średiociężkich cięć (załączone)

(2 załączone)

Zaprojektowane z myślą o twardszych materiałach,
takich jak tworzywa piankowe PVC, do których
wymagana jest dobra stabilność ostrza.
•
Brzeszczoty Graphik są wytwarzane z wysokiego
gatunku stali oraz posiadają specjalnie
zaprojektowaną końcówkę, aby zapewnić
trwałość oraz zredukować ich łamliwość.
•
Umożliwia dwa kierunki cięcia z prawej do lewej
I lewej do prawe strony.
•
Opcja regulowania głębokości ostrza pozwala
na szybkie i łatwe rozszerzenie ostrza do 13mm.

Stworzony do użycia standardowych, łatwo
dostępnych narzędzi ostrza podczas stosowania
aplikacji do lżejszych prac.Dostosowuje się do
maksymalnej głębokości 10mm.

Uchwyty tarczowe (załączone)

Zaprojektowany do cięcia delikatnych tkanin
oraz innych materiałów, aby uniknąć klinowanie
się. Idealny do przycinania banerów oraz
plakatów gdzie zwykły nóż nie podołałby
zadaniu.

WYMIARY
EV2160

EV2210

EV2260

EV2310

EV2360

Długość cięcia

160cm (64”)

210cm (84”)

260cm (104”)

310cm (124”)

360cm (144”)

A

193cm (74”)

243cm (94”)

293cm (114”)

343cm (133”)

393cm (153”)

B

26cm (10”)

26cm (10”)

26cm (10”)

26cm (10”)

26cm (10”)

Ciężar w opakowaniu

32kg (70lbs)

40kg (88lbs)

48kg (106lbs)

56kg (123lbs)

63kg (139lbs)

Opakowanie Wymiary w cm (“)

211x37x15cm
(83x15x6”)

261x37x15cm
(103x15x6”)

311x37x15cm
(123x15x6”)

361x37x15cm
(143x15x6”)

411x37x15cm
(163x15x6”)

Produkty Keencut cieszą się dobra reputacją na całym świecie. Są uważane
za najbardziej precyzyjne i trwałe krajarki dostępne na rynku. Aby
zapewnić najwyższą jakość i niezawodność nasze produkty są wyrabiane z
najlepszych materiałów i przy użyciu najnowocześniejszej technologii.

www.keencut.co.uk

