Technic ARC & ARC TE
Cortadores rotativos avançados
para papel e filme

Projetado para corte de alta precisão de
papel e filme em comprimentos de até
3m. Ideal para educação, escritórios de
desenho, estúdios fotográficos e ambientes
de impressão de grande formato
• Os cortadores Keencut são os mais precisos 		
no mercado
• Retidão garantida de 1,0 mm em todo o 			
comprimento do corte
• Projetado especificamente para cortar papel 		
e filme
• Ação de corte de tesoura tipo precisão para 		
um acabamento profissional em materiais 		
delicados
• Visão desobstruída da linha de corte
• Fixação máxima para estabilidade do material
•	Segurança pelo design
•	Operação simples e instintiva
• Calibrado para imediata precisão “out of the box”
• Fabricado e acabado com materiais de 			
primeira qualidade
• Garantia de 5 anos

mm

ARC (cortador de mesa) disponível em 5 tamanhos de 107cm a 305cm
ARC TE (montado na mesa) disponível em 5 tamanhos de 100cm a 300cm
Ideal para corte de ...

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

Materiais semi-rígidos
• Cartão e Tabuleiro de montagem até 1mm

Materiais flexíveis

Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk

• Papel e tecido
• Filme e vinil autocolante

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 - Garantia de corte dentro de
mm

1.0mm numa linha reta em todo o comprimento
do cortador

www.keencut.co.uk

TECHNIC ARC & ARC TE GUIA DO PRODUTO
Technic ARC

Technic ARC TE

Acompanhado com uma placa
de base de alumínio integral
adequada para colocação
diretamente numa superfície de
trabalho ou fixada ao suporte
opcional ou pacote de suporte.

Transforma uma bancada padrão
numa estação de corte funcional e
conveniente. Sem placa de base,
o cortador pode ser montado
diretamente na borda de uma mesa
de trabalho, como se demonstra na
imagem.

Fácil de usar

Preciso e Versátil

Duas rodas de corte de aço de correm ao longo
de uma tira de lâmina fixa de aço inoxidável de
comprimento total, proporcionando
desempenho e durabilidade.

O sistema de monotrilho controla
a posição das rodas de corte com
a aresta de corte para garantir
máxima precisão em toda a
distância do corte.

Corta com facilidade em ambas as
direcções, proporcionando aparagem
sem esforço de uma mão. A operação
tem auxílio, pois não há trilho suspenso
para obstruir a visibilidade da linha de corte.

Dois rolos de fixação dentro da
cabeça de corte garantem que o
material de trabalho não se mova
durante o corte.

EXTRAS E ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Suporte ou Pacote de suporte

Braço de medição
estendido

Base em alumínio anodizado de 90cm /
36” equipada com lodas com travão para
permitir posicionamento rápido onde
necessário.
A opção “pacote de suporte” inclui um
suporte de 90 cm / 36 ”, uma bolsa para
resíduos e suporte para rolo de material
para suportar rolos de até 122 cm / 48”
de comprimento.

Apenas para ARC Technic.

Adicione um braço de medição de
91cm / 36” para melhorar a precisão
e a versatilidade.
Vem completo com batente de
medição.

TECHNIC ARC & ARC TE DimensionalDIMENSÕES
Charts
TECHNIC ARC & ARC TE Dimensional Charts
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Os produtos Keencut têm uma reputação em todo o mundo como as máquinas de corte
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