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SABRE S2

 “Krajarka do ogólnego użytku Sabre jest 
bardzo prosta w użyciu oraz zapewnia mi 
idealne cięcie podczas każdego użycia.” 

Matt Santora, Santora Media Group

Przenośna krajarka z wysoka 
dokładnością i solidnością, która 
posiada integralną podstawę.

Materiałów półsztywnych
• 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
Materiałów elastycznych
• Banners, card, paper
• Film and self-adhesive vinyls
• Flexo graphic plates (vertical cut)
• Textiles
Materiałów sztywnych (scoring)
• Płyty akrylowe lub pleksiglas do 3mm

Idealna do cięć  ……

Belka kosząca do ogólnego 
użytku idealnie nadająca się do 
cięć różnego rodzaju materiałów 

mm

Super niezwykła precyzja  - Gwarancja 
cięcia linii prostych całej długości w granicach 1.0mm

mm

• Krajarki Keencut są najdokładniejsze na rynku
• Wszechstronna krajarka do cięć różnego 

rodzaju materiałów
• Osiada bezpośrednio na ławie lub może być 

zamontowana na opcjonalnej podstawie
• Bezpiecznie zaciska nawet najdelikatniejsze 

materiały 
• Stworzona z myślą o bezpieczeństwie
• Skraca czas cięcia
• Ogranicza straty
• Łatwa i instynktowna obsługa
• Skalibrowana do natychmiastowej, 

innowacyjnej precyzji 
• Zaprojektowana i wykończona z 

wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości 
• Posiada gwarancję na pięć lat
Dostępna w pięciu rozmiarach od 100cm do 300cm

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

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



SABRE S2  OPIS PRODUKTU

WYMIARY 
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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.

SAB100 SAB200 SAB250 SAB300

Długość cięcia         100cm (40”) 200cm (80”) 250cm (100”) 300cm (120”)

A 118cm (46.5”) 218cm (85.75”) 268cm (105.5”) 318cm (125”)

B 33cm (13”) 33cm (13”) 33cm (13”) 33cm (13”)

Ciężar w opakowaniu 13kg (29lbs) 35kg (77lbs) 41kg (90lbs) 49kg (108lbs)

Wymiary w opakowaniu 
cm  (“)

132x40x19cm
(52x16x8”)

228x40x19cm
(90x16x8”)

280x40x19cm
(111x16x8”)

326x40x19cm
(129x16x8”)

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

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

Bezpieczeństwo 
produktu
Wszystkie ostrza zawierają 
funkcję automatycznego 
chowania się noża oraz/lub 
osłonę bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie i dokładność
Pełnej długości uchwyty silikonowe 
umieszczone u podstawy oraz dolnej 
części uchwytów belki koszącej 
mocno przytrzymują w miejscu 
nawet najdelikatniejsze materiały. 
Automatycznie regulowane zawiasy 
umożliwiają cięcie na płasko wszystkich 
materiałów do 13mm grubości.

OPCJONALNE DODATKI I AKCESORIA

Stojak lub pakiet stojaków
Wysoki stojak o wymiarach 90cm/36”stwożony 
z anodowanego aluminium wyposażony jest 
w zasuwaną blokadę, zapewniając szybkie 
umieszczanie. 
Opcja pakietu stojaków zawiera wysoki stojak o 
wymiarach 90cm/36”, zbieracz odpadów oraz rolkę 
do przytrzymywania materiałów o długości do 
122cm/48”.

Gorąca belka nożowa 
Spust wyzwalacza sprężynowego 
automatycznie aktywuje gorący nóż 
podczas wciśnięcia oraz dezaktywuje 
natychmiastowo, kiedy spust jest 
puszczony.
Dostępny dla noży HSGM i AZ (jak 
przedstawiono na obrazku).

Uchwyt ostrza do średnich zastosowań (załączony)
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.
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.

Brzeszczoty Graphik  (załączoe)
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.


