Gilotyna 589
Do użytku komercyjnego: zawsze gotowe do
pracy z najwyższą wydajnością.

Długość cięcia 700 mm

Grubość cięcia 3,5 mm

Rozmiar blatu (wymiary zewnętrzne) 750 x 550
mm

Posiada znak bezpieczeństwa GS DGUV

• Wysokiej jakości gilotyna do zastosowań przemysłowych
• Solidny metalowy stół z gumowymi antypoślizgowymi nogami
zapewnia stabilność
• Praktyczne linie formatu na blacie ułatwiają ułożenie ciętego
materiału
• Solidna rękojeść ze specjalnie profilowanym zabezpieczeniem
palców
• Przykręcony do grzbietu ze stali litej nóż górny ze stali Solingen,
szlifowanej i hartowanej nadający się do ostrzenia
• Przykręcany nóż dolny ze stali Solingen, szlifowanej i hartowanej
• Wysokiej jakości nóż stalowy ze stali z Solingen z możliwością
szlifowania
• Solidny metalowy uchwyt ostrza dla zapewnienia optymalnej stabilności ostrza, mocowanie na śruby
• Stabilna blaszana osłona noża
• Noże do materiałów mogą być używane do cięcia wielu różnych
materiałów i mają inny szlif niż noże do papieru. Podana wysokość
cięcia materiałów nie może być wykorzystana w przypadku wszystkich materiałów nadających się do cięcia. Zwłaszcza w przypadku
cięcia papieru należy bezwzględnie unikać wykorzystywania całej
podanej wysokości cięcia. Tutaj zalecane jest stosowanie gilotyny
z nożem do papieru.
• Docisk dźwigniowy zapewnia stabilizację ciętego materiału
• Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
• Regulowany metalowy ogranicznik tylny na śrubkę do szybkiego
dopasowania formatu - może być mocowany na obu listwach
• Wysuwany ogranicznik przedni do 210 mm do cięcia równych
pasków
• Można zablokować aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu
• DAHLE 589 z nożem do różnych materiałów
• Opcjonalnie dostępny praktyczny stół z półką na ścinki, optymalna
wysokość cięcia 74 cm (619)
Numer artykułu

Długość cięcia DIN
w mm

Wysokość
cięcia w mm

00589-20936

700

3,5

A2

Wydajność cięcia
arkuszy A4 80 g/
m²*
35

Przezroczysta lub metalowa osłona noża
zapewniająca bezpieczne cięcie, zobacz opis
produktu
Z nożem przeznaczonym do cięcia różnych
materiałów
Można zablokować aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu
5 lat gwarancji na produkt (z wyjątkiem części
ulegających zużyciu). 2 lata gwarancji na
sprawność działania przy prawidłowej obsłudze.
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Nóż do różnych
materiałów
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Gilotyna 589

Regulowany metalowy ogranicznik tylny na
śrubkę do szybkiego dopasowania formatu może być mocowany na obu listwach

Docisk dźwigniowy zapewnia stabilizację
ciętego materiału

Stabilna blaszana osłona noża

