Idealna krajarka przeznaczona
do dużych obciążeń, która
poradzi sobie nawet z
najtwardszymi materiałami
Zwarta, precyzyjna i efektywna
krajarka przeznaczona do cięcia
twardych i sztywnych tablic. Spora
konstrukcja stworzona do ciężkich
warunków pracy.
• Z łatwością tnie materiały dużego obciążenia
• Tnie materiały do 250cm lub 98” (ST250 model)
• Gwarantuje jednolite, idealne cięcia
• Zero zbierania się kurzu, odłamek czy blokady
• Skonstruowana do ciężkich materiałów aby
zapewnić wytrzymałość
• Szybki zwrot kotów poprzez zredukowanie
odpadów oraz skrócony czas pracy
• Zaprojektowana z myślą o bezpieczeńśtwie
• Szybkie w montażu częsci wymienne
• Zaprojektowana i wykończona z
wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości
• Posiada gwarancję na pięć lat

“Najlepszy sprzęt,
który kiedykolwiek
zakupiliśmy ze stopą
zwrotu inwestycji
szybszą niż 6 miesięcy.”
Amin Suleman Nathoo
– Prezes Topknotch
Prep & Print Ltd

Dostępna w trzech rozmiarach od 165cm do 250cm
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
•
•
•
•

Kompozyty aluminiowe (Dibond) do 4mm
MDF do 3mm
Płyty akrylowe lub pleksiglas do 3mm
Scoring szklany 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

www.keencut.co.uk

OPIS PRODUKTU
Opłacalne rozwiązanie
Wielo-narzędziowa głowka

Tnie wytrzymałe materiały

•

Ostrze do cięcia oraz tarcza zostały
zainstalowane na stałe, aby umożliwić
natychmiastowe użytkowanie.

•

Do użytku z ogólnodostępnymi
tarczami– nie wymaga drogich,
specjalistycznych ostrzy.

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

Jednolite, idealne cięcia

•

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

•

Bezdźwięczna i wolny od kurzu.

Bezpieczeństwo produktu

Niepowtarzalnie wrażliwe zaciski
•

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

•

Dotykowe przyciski kontrolne łagodnie
zaciskają delikatne oraz drukowane
materiały.

•

Automatyczne odblokowanie
ostrza.

•

Bezpiecznie zamontowane
ostrza posiadają blokadę
bezpieczeństwa.

•

Równoważna głowica
krajarki.

Znakomite dopasowanie – bez ceregieli

DODATKI I AKCESORIA

•

Keencut SteelTrak zapewnia
całkowitą precyzję podczas każdego
cięcia.

•

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

Squaring arm extension
Pozwala na prostą obsługę dużych
tablic po obu stronach cięcia.

Zapewnia to samo cięcie za każdym
razem
•

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

Załącznik V-groove

Zestaw wolno stojący

Szybki i prosty sposób konstruowania stojaka
znaku, wolnostojącej wystawy, stojaków
ekspozycji oraz pudełek wykonanych z
kompozytowych płyt aluminiowych.

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.

Zestaw do cięcia szkła
Zawiera rampę do cięcia szkła, 2x koła oraz
zasuwę cięcia. Maksymalna długość cięcia
wynosi 165cm (65”).

WYMIARY
ST165

ST210

ST250

Długość cięcia

165cm (65”)

210cm (84”)

250cm (98”)

A

244cm (96”)

288cm (113”)

326cm (128”)

B

213cm (84”)

213cm (84”)

222cm (87”)

Montaż ścienny – Standardowy - C

52-58cm (20-22”)

67-73cm (26-28”)

75-78cm (29-30”)

Wolno stojący – Opcionalny - C

100cm (40”)

100cm (40”)

123cm (48”)

Waga w opakowaniu

75kg (165lbs)

94kg (207lbs)

110kg (243lbs)

1 Box Only:
233x46x35cm (92x18x14”)

1 Box Only:
280x46x35cm (111x18x14”)

2 Boxes:
Box 1: 328x27x36cm (130x11x14”)
Box 2: 264x17x16cm (104x7x6”)

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 materiałów i przy
użyciu najnowocześniejszej technologii.

www.keencut.co.uk

