JAVELIN S2

Wygodna, przenośna krajarka
zapewniająca maksymalną dokładność.

Prosta do przenoszenia w każdym
miejscu pracy, Javelin S2 jest bezpieczną
i solidną wysokiej precyzji krajarką.
• Krajarki Keencut są najdokładniejsze na
rynku
• Gwarancja precyzji przenośnej krajarki
• Wszechstronna krajarka przeznaczona do
cięć różnego rodzaju materiałów
• Stworzona z myślą o bezpieczeństwie
• Skraca czas cięcia
• Ogranicza straty
• Szybkie w montażu narzędzia cięcia
• Łatwa i instynktowna obsługa
• Skalibrowana do natychmiastowej,
innowacyjnej precyzji
• Zaprojektowana i wykończona z
wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości
• Posiada gwarancję na pięć lat

“Jakość tych krajarek jest nie do
przebicia, a niezmienność podczas
każdego cięcia jest po prostu
fenomenalna.”
Casey Ford - Właściciel i CEO The
Duratran Co.

mm

Dostępna w pięciu rozmiarach od 110cm do
310cm

Idealna do cięć ……

Materiałów połsztywnych
•
•
•

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

•
•
•

Materiały mocne: banery, reklamy, blachy elektrotechniczne
Folia i płyty samoprzylepne
Materiały delikatne: bibuła, materiały sztuczne, tapety i tkaniny

•

Płyty akrylowe lub pleksiglas do 3mm

Materiałów elastycznych

Materiałów sztywnych

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
mm

linii prostych całej długości w granicach
0.2mm.

www.keencut.co.uk

JAVELIN S2 OPIS PRODUKTU
Dokładność i wszechstronność

Przenośność

Aby zapewnić precyzyjność produkt został
skalibrowany fabrycznie przy użyciu technologii
laserowej. Gwarantuje cięcia w obrębie 0.2mm
od linii prostej po całej długości nacięcia.

Profesjonalne narzędzie,
które łączy w sobie jakość
oraz dokładność dostępne
w wygodnej przenośnej
formie.

Jednogłowicowe narzędzie tnące zapewnia
sprawne cięcia przy użyciu jednej ręki. Aby
zmaksymalizować opcje wyboru, dostępne są trzy rodzaje uchwytów
ostrza.

mm

Zredukowany czas cięcia

Zaprojektowana z myślą o
bezpieczeństwie

Wymienne uchwyty ostrzy
umożliwiają użytkownikowi szybką
zmianę pomiędzy narzędziami
dopasowując pracę do różnych
materiałów.

Javelin S2 gwarantuje brak zagrożenia
bezpieczeństwa, które zdarza się
podczas użycia innych metod narzędzi
przenośnych takich jak nóż czy innych
ostrzy o płaskiej krawędzi. Wszystkie
uchwyty do ostrzy zawierają fukcję
automatycznego wysuwania się oraz/lub osłonę bezpieczeństwa.

OPCJONALNE DODATKI I AKCESORIA
Opcionalny BigBench

(blat niezałączony)

Wraz z aluminiowym podłożem cięcia, silikonowym uchwytem oraz całej długości frezarką do rowków,
BigBench świetnie sprawuje się w połączeniu z Javelin S2 tworząc perfekcyjne rozwiązanie do cięć.
Jako, że BigBench wyposażona jest w parę zintegrowanych mechanizmów unoszenia i przytrzymania,
umożliwia ona zawieszenie Javelin S2 nad powierzchnią roboczą, ułatwiając przy tym załadunek i pozycjonowanie
środków.
Ława została skonstruowana z wysokiej jakości stopów metali dostarczając wytrzymałość oraz odporność.
Niezwykłe połączenie blokady zapewnia super sztywną strukturę oraz gwarantuje bezpieczeństwo pod wpływem
dużych obciążeń.

Brzeszczoty Graphik (załączoe)

Uchwyt ostrza do średnich zastosowań (załączony)

Zaprojektowane z myślą o twardszych materiałach, takich jak
tworzywa piankowe PVC, do których wymagana jest dobra
stabilność ostrza.

Do użycia z ogólnodostępnymi ostrzami do prac lżejszego
zastosowania, gdzie nie ma potrzeby użycia ostrza Graphik
zaprojektowanego do prac cięższych. Dostosowuje się do
maksymalnej głębokości ostrza o 10mm.

•

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.

Okrągły uchwyt ostrza (załączony)
Przeznaczony do cięć na zimno, bez zadzierania
materiałów delikatnych oraz innych tkanin. Idealnie nadaje
się do przycinania banerów I plakatów, gdzie użycie noża
mogłoby zadrzeć materiał.

WYMIARY
JA2110

JA2160

JA2210

JA2260

JA2310

Długość cięcia

110cm (44”)

160cm (64”)

210cm (84”)

260cm (104”) 310cm (124”)

A

128cm (50”)

178cm (70”)

228cm (90”)

278cm (110”) 328cm (130”)

B

13cm (5.2”)

13cm (5.2”)

13cm (5.2”)

13cm (5.2”)

13cm (5.2”)

Cięzar w opakowaniu

13kg (29lbs)

19kg (42lbs)

23kg (51lbs)

27kg (59lbs)

32kg (70lbs)

Wymiary w opakowaniu 138x17x15cm 188x17x15cm 238x17x15cm 290x22x15cm 338x22x15cm
(55x7x6”)
(75x7x6”)
(95x7x6”)
(116x9x6”)
(135x9x6”)
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
materiałów i przy użyciu najnowocześniejszej technologii.

www.keencut.co.uk

