Excalibur 3S
O cortador perfeito para placas de
material resistentes

Corte consistente, preciso e
eficiente de placas rígidas
resistentes para utilizadores
regulares.
• Corta materiais pesados 				
facilmente
• Cortes perfeitos e consistentes
•	Projectada para precisão
•	Inclui três ferramentas como padrão
•	Sem poeira, detritos ou acumulação de
eletricidade estática
•	Retorno rápido através da redução de
desperdício e tempo de corte
• Segurança através do design
•	Operação intuitiva e simples
• Fabricado com materiais de primeira 		
qualidade
•	Garantia de 5 anos
Disponível em tamanho único para cortar
materiais até 160cm (65 ”)
Ideal para corte de ...
Materiais semi-rígidos
• PVC Expandido até 13mm
• Plástico alveolar / canelado (Correx) até 13mm
• Placas co-extrudidas até 13mm
• A maioria dos outros materiais plásticos semi-rígidos
• Folha magnética até 4mm

Materiais rígidos
• Alumínio composto (Dibond) até 3mm
• MDF até 3 mm
• Acrílico vazado ou extrudido até 3 mm

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

Se o seu material não estiver na lista acima, disponibilizamos-lhe um serviço de corte para teste gratuito - para mais informações,
envie-nos um e-mail para sales@keencut.co.uk

www.keencut.co.uk

EXCALIBUR 3S GUIA DO PRODUTO
Solução mais económica

Corta materiais pesados

Cabeça dupla de ferramenta

Cortador com roda dupla para
materiais mais resistentes, incluindo
Dibond e MDF

• Lâmina de corte e lâmina de riscar 		
permanentemente montada para uso 		
imediato.
• Utiliza lâminas prontas para uso - não 		
são necessárias lâminas especializadas
caras.

• Corta 3 mm Dibond ou 3 mm MDF num
único passo produz uma borda limpa e
segura.
• Silencioso e livre de poeira.

Cortes consistentes e perfeitos
Alavanca sensível à pressão original

Alinhamento perfeito - sem confusões

• A sua forte fixação mantém os materiais
resistentes com precisão para um 		
corte perfeito.

• A faixa de linhas de visão da Keencut 		
dá total precisão com uma única linha
de corte.

• O controle sensível ao toque com precisão
ou materiais impressos sem danificá-los.

• Sem configuração. Sem ajuste. Sem 		
lasers imprevisiveis e caros.

Segurança pelo design
• Retirada automática da lâmina.
• Lâminas montadas com 		
segurança com travão de 		
segurança.
• Cabeça de corte 			
contrabalançada.

Projectado para precisão
• Sistema de precisão para 		
rápida esqadria de 90 graus
na configuração inicial.
• Braço de esquadria horizontal
de peça única para proporcionar
um perfeito alinhamento e 		
rigidez em ambos os lados da
linha de corte.

Operação simples
• Pernas telescópicas para ajuste
de altura para reduzir a fadiga
do utilizador.
• Batente para obter sempre o
mesmo corte.
• Ferramentas de corte 		
permanentemente ajustadas
para rápida utilização.

EXTRAS E ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Kit de posição livre
Ideal para quando o espaço da parede é
limitado - ou é necessária flexibilidade
de posicionamento da máquina.
Parafusos diretamente na parte de trás
da máquina para produzir uma unidade
independente rígida e estável.

DIMENSÕES
EX3S165
Comprimento do corte

165cm (65”)

A

244cm (96”)

B

213cm (84”)

Montado na parede - Padrão - C

30-40cm (12-16”)

Posição livre – Opcional - C

80-90cm (32-36”)

Peso embalado
Dimensões embalado cm (“)

Os produtos Keencut têm uma reputação em todo o mundo como as máquinas de corte
mais precisas e duráveis do mercado. Nós fabricamos através dos melhores materiais
e com a mais recente tecnologia para garantir a mais alta qualidade e confiabilidade.

67kg (147lbs)
1 Caixa:
231x40x30cm (91x16x12”)
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