Páková řezačka 580
Průmyslové použití: Stále připravená k maximálním výkonům.

Délka řezu 815 mm

Výška řezu 4,0 mm

Vnější rozměr stolu 865 x 580 mm

GS atest DGUV
Chránič nože průhledný nebo kovový pro bezpečné řezání, viz popis výrobku
• Vysoce kvalitní řezačka pro komerční využití
• Stabilní kovový stůl
• Užitečné linie formátování na stole usnadňují přesné vyrovnání
řezaného materiálu
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť
• Na celoocelovém hřbetu nože šroubovaný horní nůž z nerezové
oceli Solinger, broušený a kalený s možností dobrušování
• Šroubovaný dolní nůž z nerezové oceli Solinger, broušený a
kalený
• Vysoce kvalitní, brousitelné nože z oceli Solingen
• Stabilní hřbet nože z plné ocele pro optimální vedení našroubovaného horního nože
• Průhledný kryt nože pro bezpečné řezání a volný výhled na řezaný
materiál
• Nože jsou vhodné pro velké množství různých materiálů a oproti
nožům na papír mají jiný výbrus. Uvedená výška řezu materiálů
nemůže být využita všemi materiály, které jsou vhodné pro řezání,
obzvlášť při řezání papíru se bezpodmínečně nesmí využít plná
výška řezu. Zde doporučujeme použití řezačky s nožem na papír.
• Komfortní nožní přítlak pro rovnoměrné přitlačení velkoformátového řezaného materiálu
• Dva úhlové příložníky se stupnicí v mm pro přesný řez 90°
• Nastavitelný zadní kovový doraz ve vodicích drážkách k rychlému
formátování, použitelný na obou úhlových příložnících a předním
stole
• Uzamykatelná proti neoprávněnému používání
• Sklopný přední stůl s vodicími drážkami
• Na přání k dostání přesné zařízení k řezání extra tenkých proužků
(793)
• Na přání k dostání přesné laserové naznačení řezu pro profesionální výsledky řezání (797)
• Pevně spojený podstavec s odkládací policí pro pracovní výšku 74
cm
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Se speciálním nožem vhodná k řezání nejrůznějších materiálů
Uzamykatelná proti neoprávněnému používání
Prodloužená 5letá záruka (vyjma opotřebitelných dílů)
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Páková řezačka 580

Komfortní nožní přítlak pro bezpečné přitlačení velkoformátového řezaného materiálu

Na přání přesné laserové naznačení řezu
zajišťuje profesionální výsledky řezání

Na přání zařízení k řezání extrémně tenkých
proužků

Sklopný přední stůl pro řezání velkých formátů

Nastavitelný zadní kovový doraz k rychlému
formátování, použitelný na obou úhlových
příložnících a předním stole

