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SABRE S2

“O cortador de uso geral Sabre é 
extremamente fácil de usar e consigo 

cortes perfeitos sempre.”

Matt Santora, Santora Media Group

Cortador altamente preciso, 
robusto, portátil com base 
integral

Materiais semi-rígidos
• Cartão alveolar, PVC Expandido, Plástico alveolar, placas co-extrudidas até 13 mm
• Tabuleiro de montagem e conservação até 3,5mm
• Telas magnéticas até 1 mm

Materiais Flexíveis
• Banners, cartão, papel
• Filmes e vinil autocolante
• Placas gráficas flexográficas (corte vertical)
• Têxtil

Materiais Rígidos (riscar)
• Acrílico vazado ou extrudido até 3 mm

Ideal para corte de ...

Uma barra de corte de uso geral 
perfeita para o corte de uma 
variedade de materiais

mm

Alta Precisão - Garantia de corte dentro de 
1.0 mm numa linha reta em todo o comprimento 
do cortadormm

• Os cortadores Keencut são os mais precisos  
  no mercado
• Cortador versátil para uma ampla gama de  
  materiais
•   Apoia-se diretamente numa ou montada num     

 suporte opcional
•  Prende com segurança até os materiais mais  
  delicados
• Segurança pelo design
•  Reduz o tempo de corte
•   Mantém o desperdício ao mínimo
•   Operação simples e instintiva 
• Calibrado para imediata precisão “out of the  
  box”
•  Fabricado e acabado com materiais de   
  qualidade premium
•  Garantido por 5 anos
Disponível em 5 tamanhos de 100cm a 300cm

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

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  GUIA DO PRODUTO

DIMENSÕES

www.keencut.co.uk
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.

SAB100 SAB200 SAB250 SAB300

Comprimento do corte        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”)

Peso embalado 13kg (29lbs) 35kg (77lbs) 41kg (90lbs) 49kg (108lbs)

Dimensões embalado cm (“)
132x40x19cm

(52x16x8”)
228x40x19cm

(90x16x8”)
280x40x19cm
(111x16x8”)

326x40x19cm
(129x16x8”)

Versátil, simples de utilizar
A cabeça de corte única permite 
uma acção de corte com uma única 
mão. A escolha de três suportes 
de lâminas oferece versatilidade 
máxima e opções de corte.

Tempo de corte reduzido
Os suportes de lâminas permutáveis 
permitem que o operador troque 
rapidamente entre ferramentas para 
adaptar-se a diferentes materiais.

Segurança pelo 
design
Todos os porta-lâminas 
vêm com retração 
automática da lâmina 
e / ou protecções para 
segurança.

Seguro e preciso
Tiras de aperto de silicone de comprimento 
total na base e na parte inferior da barra 
de corte mantêm até mesmo os materiais 
mais delicados firmemente no lugar. 
Dobradiças auto-ajustáveis / flutuantes 
ajustam-se automaticamente para 
proporcionar cortes planos em todos os 
materiais até 13 mm de espessura.

EXTRAS E ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Suporte ou stand pack
Base em alumínio anodizado de 90cm / 36” 
equipada com codas com travão para permitir 
posicionamento rápido onde necessário.

A opção stand pack inclui uma bolsa de suporte 
de 90cm / 36 ”de altura, para de desperdícios e 
suporte de rolo de material para suportar rolos de 
até 122cm / 48” de comprimento.

Suporte de faca quente
O gatilho e accionado por mola activa 
automaticamente a faca quente 
quando pressionada, mas desliga 
instantaneamente quando é solto.

Disponível para cortadores de facas 
quentes HSGM e AZ (como na 
imagem).

Suportes de lâmina Graphik  (incluídos)
Finalidade projetada para materiais mais duros, como PVC 
Expandido, onde é necessária uma estabilidade extra da lâmina. 

• As lâminas Graphik são fabricadas em aço de alta   
 qualidade e possuem um design especial    
 para maior durabilidade e menor quebra da ponta.

• Desenhado para corte da esquerda para a direita ou   
 da esquerda para a direita.

• O regulador de profundidade da lâmina deslizante   
 permite uma extensão rápida e fácil da lâmina até 13 mm.

Suporte de lâmina medium duty  (incluído)

Suporte de lâmina circular  (incluído)

Para uso com lâminas padrão em aplicações mais 
leves, onde uma lâmina Graphik de serviço pesado 
não é necessária. Ajusta-se a uma profundidade 
máxima da lâmina de 10 mm.

Para cortar a frio tecidos delicados e outros 
tecidos sem enrolar e também é ideal para aparar 
faixas e cartazes onde uma faca seria muito 
agressiva.


