SIMPLEX
Spore, ale lekkie przenośne
narzędzie do cięcia.

Bezpieczne narzędzie do cięć
ogólnych, które jest świetnym
zamiennikiem prostych krawędzi
lub noży
• Przenośna krajarka zapewniająca
wysoką precyzję i dokładność
• Lekka krajarka o sporym rozmiarze
• Wszechstronna krajalnica do cięć różnego
rodzaju materiałów
• Zaprojektowana 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 gwarancja na pięć lat

“Po przetestowaniu belki krajarki na 6mm Corex,
stwierdzam, że potrzeba tylko dwóch wyrazów, aby
ją opisać ‘Oh WOW!’...... Zaoszczędzi mi ona dużo
pracy, co wywiera na mnie ogromne wrażenie –
zdecydowanie przerasta moje oczekiwania.”
Ronnie Roberts, Suffolk Printing

mm

Dostępna w pięciu rozmiarach od 110cm do 310cm
Idealny do cięć ……

Materiałów sztywnych (scoring)
•

Płyty akrylowe lub pleksiglas do 3mm

•
•
•

Karton, tworzywa piankowe PVC, tworzywa wypełnione pianką, karbowane
tworzywo sztuczne do 10mm
Deski montażowa i płyty ochronne do 3.5mm
Płytki z poliwęglanu do 3mm

•
•
•

Banery, reklamy, blachy elektrotechniczne
Folia i płyty samoprzylepne
Fleksograficzne płyty (cięcia pionowe)

Półsztywnych materiałów

Materiałów elastycznych

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

Super niezwykła precyzja
mm

- Gwarancja
cięcia linii prostych całej długości w granicach 1.0mm

www.keencut.co.uk

SIMPLEX OPIS PRODUKTU

Przenośna

Dokładna

Lekka, precyzyjna oraz bezpieczna
krajarka o sporym rozmiarze, którą
możesz zabrać do pracy.

Gwarantuje cięcia
linii prostych całej
długości w granicach
1.0mm

Uchwyty krajarki przymocowane
kablem, które chronią materiały
oraz zapobiegają ruchom podczas
użycia.

mm

Zaprojektowana z myślą
o bezpieczeństwie

Prosta w obsłudze
Ergonomiczna
‘rocker style’ glowica
zaprojektowana
dla lewo lub prawo
ręcznych osób.

Simplex 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 funkcję
automatycznego wysuwania się oraz/lub osłonę bezpieczeństwa.

W zależności od
wymagań materiału do
cięcia, ostrze można
wysunąć i wsunąć.

DODATKI I AKCESORIA
Krajarka do tkanin

Zaprojektowana do cięć tkanin oraz innych
delikatnych materiałów. Idealnie sprawdza się w
przycinaniu cienkich pasków do banerów oraz
plakatów, gdzie zwykły nóż zawodzi*
Aby zapewnić bezpieczeństwo, czerwona
osłona tarczy jest zablokowana podczas
użytkowania.
*Do użytku z matą do cięcia.

WYMIARY

Długość cięcia

SIM110

SIM160

SIM210

SIM260

SIM310

110cm (44”)

160cm (64”)

210cm (84”)

260cm (104”)

310cm (124”)

A

127cm (50”) 177cm (70.75”) 227cm (89.5”) 277cm (109.25”) 327cm (128.75”)

B

11cm (4.4”)

11cm (4.4”)

11cm (4.4”)

11cm (4.4”)

11cm (4.4”)

4kg (9lbs)

6kg (13lbs)

7kg (15lbs)

21kg (46lbs)

26kg (57lbs)

289x20x17cm
(114x8x7”)

338x20x17cm
(133x8x7”)

Waga w opakowaniu
Wymiary w opakowaniu
cm (“)

173x19x9cm
(68x7x4”)

190x17x16cm 237x17x16cm
(75x7x6”)
(93x7x6”)

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

