SIMPLEX
Uma ferramenta de corte
portátil e robusta, mas leve

Uma alternativa de corte segura
e de propósito geral ao uso de
ponta reta e faca de mão
• Alta precisão num cortador portátil
• Design leve, mas robusto
• Cortador versátil para uma ampla gama de
materiais
• Segurança pelo design
• Reduz o tempo de corte
• Reduz desperdício
•	Operação simples e instintiva
• Calibrado para imediata precisão “out of the
box”
• Fabricado e acabado com materiais de 		
qualidade premium
• Garantia de 5 anos

“Teno sido testado em Corex 6mm, há apenas
duas palavras necessárias para descrever a
barra de corte, ‘Oh WOW!’ ...... isso irá salvarme e eu estou, incrivelmente impressionado funcionou muito além das minhas expectativas.
Ronnie Roberts, Suffolk Printing

mm

Disponível em 5 tamanhos de 110cm a 310cm

Ideal para corte de ...
Materiais Rígidos (riscar)
• Acrílico vazado ou extrudido até 3 mm

Materiais semi-rígidos
• Cartão, PVC Expandido, plástico alveolar até 10mm
• Tabuleiro de montagem e conservação até 3,5mm
• Placas co-extrudidas

Baird Road
Willowbrook Industrial Estate
Corby, Northants, England
NN17 5ZA, United Kingdom

Materiais flexíveis

Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
• Banners, telas magnéticas
www.keencut.co.uk
• Filmes e vinil autocolante
• Placas flexográficas (corte vertical)
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

Alta Precisão
mm

- Garantia de corte dentro de
1.0 mm numa linha reta em todo o comprimento
do cortador

www.keencut.co.uk

SIMPLEX GUIA DO PRODUTO

Portátil

Preciso

Cortador robusto, mas leve, preciso
e seguro que pode ser levado para
o seu trabalho.

Garantido para
cortar dentro de 1,0
milímetros de uma
linha reta para todo
o comprimento do
cortador.

O cabo de silicone macio na parte
inferior do cortador agarra e
protege os materiais e impede o
movimento durante o uso.

Fácil de usar
Cabeça de corte
ergonomico de estilo
“rocker” projectado para
uso com a mão esquerda
ou direita.
A lâmina pode ser puxada
ou empurrada conforme o
material a ser cortado.

mm

Segurança pelo
design
O Simplex supera os
riscos de segurança no
uso de outros métodos
portáteis de corte, como
facas manuais e bordas
retas. O porta-lâmina
vem com retração
automática da lâmina
para segurança.

EXTRAS E ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Cortador de têxteis
Projectado para cortar têxteis e outros materiais
delicados, ou aparar tiras finas de faixas e cartazes,
onde uma lâmina de faca seria muito agressiva *.
Para garantir uma operação segura, o protector da
lâmina vermelha é acionado quando não está a ser
utilizado.
* Para uso com um base de corte

DIMENSÕES

Comprimento do corte

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”)

Peso embalado
Dimensões embalado cm (“)

173x19x9cm
(68x7x4”)

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

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.

www.keencut.co.uk

