PRŮVODCE ŘEZAČKAMI
Nejkvalitnější přesné koutoučové řezačky
Chci řezat řadu tuhých a pružných materiálů včetně PVC pěnových desek, skládaných plastů, lepenky, bannerů, papírů, filmů a textilu
Potřebuji řezat pop-up bannery, tapety a / nebo jiné spojené desky. Velmi vysoká přesnost je nezbytnál
Chci podporu budoucího řešení a
maximální flexibilitu pro použití ve
výrobě

Velmi vysoká přesnost je důležitá pro mé aplikace

Už mám plochý, stabilní podstavec,
na nějž mohu nasadit řezačku

Potřebuji řezačku a podstavec, který
případně připojím

Evolution E2

Integrovaný širokoformátový řezací systém
určený k revoluční rychlosti, přesnosti a
pohodlí při dokončování procesů
• Svislé řezání a výměnné nástroje
•
•
•
•

Čistá pracovní plocha díky funkci kloubového
řezání
Integrované zvedáky
Přizpůsobení se libovolnému podstavci
5 velikostí: 1.6m, 2.1m, 2.6m, 3.1m a 3.6m

E2 Bench, plus řezačka, poskytuje
kompletní profesionální řešení

Evolution E2 Podstavec

Příslušenství pro Evolution E2
• Integrovaný hliníkový podstavec pro rychlou a
snadnou montáž Evolution E2
•	Vysoce kvalitní, přesná konstrukce ze slitiny
pro nejvyšší pevnost a trvalou odolnost proti
oděru a poškození
•	Jedinečný kloubový zámek zajišťuje dvojitou
bezpečnost při vysokém zatížení a velmi tuhé
konstrukci
• Rozšiřující kity k dispozici
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Javelin Integra

•
•

•
•

pro nejvyšší pevnost a trvalou odolnost
proti oděru a poškození
•	Jedinečný kloubový zámek zajišťující dvojitou
bezpečnost při vysokém zatížení a velmi tuhé
konstrukci
• Výškově nastavitelné nohy u všech 		
podstavců

•
•

BigBench

Účelově postavené základny pro Javelin Serie 2
• Integrální zdvihací a držící mechanismus
•

Plně nastavitelná základní deska s řezací
drážkou
•	Vysoce kvalitní a přesná konstrukce slitiny pro
nejvyšší pevnost a trvalou odolnost proti oděru a
poškození
•	Jedinečný kloubový zámek zajišťující dvojitou
bezpečnost při vysokém zatížení a velmi tuhých
konstrukcích

Ergonomická řezací hlava v “kolíbkovém
stylu”
5 velikostí: 1.1m, 1.6m, 2.1m, 2.6m a 3.1m

Technic ARC/TE

Inovativní řezačka s dvojitými kolečky. K
dispozici s podložkou či bez
• Dvousměrné řezání pomocí těžkých dvojitých
•
•

podstavec
Svislé řezání a výměnné nástroje
5 velikostí: 1.1m, 1.6m, 2.1m, 2.6m a 3.1m

Ideální pro jednorázovou, nebo
objemovou výrobu. Přesná kluzná
konstrukce postavená na robustní
eloxované hliníkové podložce

BigBench: Vytvořen pro Javelin

Naše řezačka je ideálním partnerem
pro Javelin Integra

Pro použití s Javelin Integra nebo jako
samostatný podstavec
• Vysoce kvalitní, přesná konstrukce slitiny

Lehká, univerzální alternativa k Javelinu S2
• Lehká a přenosná

Může být použit pro přenosné řezání,
nejlépe funguje přimontován na volitelnou
sadu BigBench
• Přenosný nebo možnost připojení na 		

podstavec
Svislé řezání a výměnné nástroje
4 rozměry: 1.6m, 2.1m, 2.6m a 3.1m

Řezací Podstavec

Simplex

Javelin S2

Řezací lišta s velmi vysokou přesností a
přidanou výhodnou integrovanou základnou
a zdvihacími úchyty
• Slimline základna vhodná pro libovolný

Potřebuji řezačku, která bude čistě
a přesně řezat papír, tenký film a
/ nebo jiné jemné materiály, které
vypadají lépe s nůžkovým efektem

Chci řezačku bez základny, kterou
mohu použít pro jakoukoli práci
kdekoli

Nezajímá mě příliš vysoká úroveň flexibility či produkce, chci jen dokonalé výsledky

Sabre S2

Ideální pro jednorázovou, nebo objemovou
výrobu. Přesná kluzná konstrukce postavená na
robustní eloxované hliníkové podložce
• Používejte na podstavci nebo připojte k
•
•
•

volitelnému stojanu
Integrovaná základní deska se závěsnými
rameny
Svislé řezání a výměnné nástroje
5 velikostí: 1.0m, 1.5m, 2.0m, 2.5m a 3.0m

Vysoká přesnost - Garantuje
řezání do 0,2 mm přímé čáry po
celé délce řezačky.

•
•

ozubených koleček z volfrámové oceli
Patentovaná podložka jednokolejnicového
systému
ARC TE se trvale připojuje k existujícímu
stolu
Pohyblivé stojany - volitelné pouze pro
Technic ARC
5 velikostí v každém modelu od 1m do 3m

Otočte pro náhled
obrázků a specialit
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Vysoká přesnost - Garantuje
řezání do 1,0 mm přímé čáry po
celé délce řezačky.

PRŮVODCE ŘEZAČKAMI
Řezačky pro těžké
desky

Řezačky na rámy pro obrázky

Speciální řezačky

Rámuji obrázky a potřebuji profesionální řezací stroj pro svou dílnu
Potřebuji dokonalé řešení pro řezání přířezů,
podložek, Plexiglass a skel

Chci řezat flexotisk přesně

Potřebuji řezací stroj pro těžké desky,
pro výrobu čistých hotových hran na
hliníkovém kompozitním panelu, PVC
pěnové hmoty, plastu, lepenky a dalších
tuhých materiálech

Futura Flexo

Ideální pro obecné řezání a pro flexo desky
• K
 uželové a svislé řezání
na jedné hlavě
•	Ergonomicky řešená
řezná hlava
• Magnetické držáky 		
kotoučů

•

Jedinečný válec pro 		
zvednutí a držení
•	4 velikosti: 100cm, 120cm,
150cm a 218cm

Excalibur 5000

Pokročilá vertikální řezačka pro profesionální rámaře
• Otočná a zamykací 		
rotující hlavice
• Integrované vyvážení
• Úplné upnutí

Řežu a utěsňuji textily pomocí horkého nože a
potřebuji stroj, který by zajistil rovné a přesné
řezy

•
•
•

Teleskopické nohy
Snadno použitelné 		
zarážky
2 velikosti: 122 cm a 		
163cm

Chci univerzální řezací stroj, který nabízí
vynikající všestranný výkon pro všechny typy
matových desek

Chci těžký stroj na řezání dřeva, který
si snadno poradí při řezání jak hrubé
konzervační desky, tak standardní matové
desky

Ultimat Futura

Univerzální a technicky vyspělá profesionální řezačka
•	
Válec s kuličkovým ložiskem zajišťující plynulý, přesný a
•
•
•

velmi nízký třecí pohyb
Jedinečné mikro-zarážky pro přesné nastavení
Únavu snižující válec pro zvednutí a držení
3 velikosti: 1m, 1,2m a 1,5m

Otočte pro
nejkvalitnější přesné
koutoučové řezačky

SteelTraK

Robustní, spolehlivé a snadno použitelné
• Otočné a zamykací montovatelné nástroje
•
•
•

Permanentní zámek pro přesné řezání kdykoli
Stejná řezací linie pro všechny nástroje
Kuličková ložiska s nízkým třením na
ocelové dráze
• Teleskopické nohy pro uživatelské
přizpůsobení
y pro
• Plně dlouhý, extra uchopující upínací
Řezačkesky:
d
í
č
h
le
systém
ur
Excalib
•	20 let záruka na výměnu všech
S
3
kluzných ložisek
• 3 velikosti: 165cm, 210cm a 250cm
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Sabre HotCut

Bezpečný a přesný způsob použití řezačky s horkými
noži
• Výběr z pružinových držáků pro HSGM nebo AZ horký nůž
•

Bezpečný držák horkého nože pro přesné a bezpečné
řezání 90 °
• Používejte na podstavci nebo připojte k volnému stojanu
• 3 velikosti: 90cm, 190cm a 290cm
*Používejte s kompatibilním držákem na teplé nože - prodává
se samostatně

Ultimat Gold

Profesionální lineární řezačka
• Patentovaná kluzná ložiska
•
•
•

Jedinečné mikro-zarážky pro přesné nastavení
Únavu snižující válec pro zvednutí a držení
3 velikosti: 1m, 1,2m a 1,5m
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