Excalibur 3S
Perfekcyjna krajarka do arkuszy
materiałów twardych.

Zwarta, precyzyjna i wydajna
krajarka przeznaczona do
krojenia twardych, sztywnych
desek za rozsądną cenę dla
każdego użytkownika.
• Z łatwością tnie wytrzymałe materiały
• Zwarcie i  perfekcyjnie tnie
• Precyzyjnie zaprojektowana dla
dokładności
• Zawiera trzy narzędzia w standardzie
• Zero zbierania się kurzu, odłamek
czy blokady
• Szybki zwrot kosztów poprzez
zredukowanie odpadów i oszczędność
czasu
• Zapewnia bezpieczeństwo produktu
• Łatwa i instynktowna obsługa
• Wykonana z najwyższej jakości
materiałów
• Posiada gwarancję na pięć lat
Dostępna w jednym rozmiarze do
cięcia materiałów o wymiarach do
165cm (65”)
Idealna do cięć ……
Materiałów półsztywnych

• Tworzywa piankowe PVC do 13mm
• Falisty/karbowany plastic (Correx) do 13mm
• Deski z tworzywa piankowego do 13mm
• Większość pozostałych półsztywnych materiałów
• Blachy magnetyczne do 4mm

Materiałów sztywnych

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

Tel: +44 (0)1536 263158
• Kompozyty aluminiowe (Dibond) do 3mm
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk
• MDF do 3mm
• Płyty akrylowe lub pleksiglas do 3mm
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

www.keencut.co.uk

EXCALIBUR 3S OPIS PRODUKTU
Najkorzystniejsze rozwiązanie

Tnie wytrzymałe materiały

Podwójna główka narzędzia
•

•

Krajarka z kołami bliźniaczymi
przeznaczona do materiałów twardych
takich jak Dibond i MDF

Ostrze do cięcia oraz tarcza
zostały zainstalowane na stałe,
aby umożliwić natychmiastowe
użytkowanie.
Do użytku z ogólnodostępnymi
tarczami– nie wymaga drogich,
specjalistycznych ostrzy.

•

Tnie 3mm Dibond lub 3mm MDF
zapewniając gładkie I bezpieczne
krawędzie przy pojedynczym
nacięciu.

•

Bezdźwięczna i wolna od kurzu.

Perfekcyjnie spójne cięcia
Niepowtarzalnie wrażliwe zaciski

Znakomite dopasowanie – bez ceregieli

•

Mocno dokręcone zaciski precyzyjnie utrzymują
materiały ciężkie, aby zapewnić perfekcyjne
cięcie.

•

Keencut Sightline zapewnia całkowitą
precyzję podczas każdego cięcia.

•

Dotykowe przyciski kontrolne łagodnie zaciskają
delikatne oraz drukowane materiały.

•

Brak montowania. Brak korekcji.  Żadnych
nieprzewidzianych wydatków na drogie
lasery.

Bezpieczeństwo produktu

Prosta obsługa

•

Automatyczne odblokowanie
ostrza.

•

•

Bezpiecznie zamontowane
ostrza posiadają blokadę
bezpieczeństwa.

Teleskopowe nogi przeznaczone
do regulacji wysokości, aby
zredukować zmęczenie
użytkownika.

•

Szybkie ustawienie przerw
produkcji, aby uzyskać identyczne
cięcie za każdym razem.

•

Narzędzia cięcia wmontowane na stałe, aby zapewnić szybki
start.

•

Równoważna głowica krajarki.

DODATKI I AKCESORIA

Zaprojektowany z
dokładnością
•

•

Precyzyjny system pozwala na
szybkie wyrównywanie pod kątem
90 stopni podczas wstępnego
programowania.
Posiada jednoczęściowe poziome
ramie wyrównujące, aby zapewnić
idealne wyrównanie oraz sztywność po obu stronach nacięcia.

Zestaw wolno stojący
Idealny do miejsc z małą powierzchnią
ścienną – lub gdzie wymagana jest
elastyczność sprzętu. Ryglowany
bezpośrednio do tyłu maszyny, aby
zapewnić sztywność i stabilność
wolnostojącego sprzętu.

WYMIARY
EX3S165
Długość cięcia

160cm (63”)

A

244cm (96”)

B

213cm (84”)

Montaż ścienny – Standardowy - C

30-40cm (12-36”)

Wolno stojący – Opcjonalny - C

80-90cm (32-36”)

Peso del Paquete
Ciężar w opakowaniu Wymiary w
opakowaniu cm (“)

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

67kg (147lbs)
231x40x30cm (91x16x12”)

www.keencut.co.uk
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