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KEENCUT EVOLUTION 3

∆ιαθέτει 3 κεφαλές κοπής:

Ακρίβεια κοπής πιο εύκολη από ποτέ

 Γρήγορο και εύκολο στη χρήση - Εξοικονοµεί χρόνο και χρήµα.

 Αξιόπιστο και κατασκευασµένο για να διαρκεί. 5ετή εγγύηση.

 Εύκολες στη χρήση κεφαλές. Άµεση αλλαγή εργαλείου µε µια µόνο κίνηση.

  Υψηλής ακρίβειας.

 ∆υνατότητα κοπής PVC έως 13mm πάχος

∆ιατίθεται στις διαστάσεις: 1,1m/ 1,6m/ 2,1m/ 2,6m/ 3,1m/ 3,6m έως και 5,5m.

   Φορητή έκδοση για ευέλικτη χρήση    Ταιριάζει σε οποιοδήποτε επίπεδο πάγκο

   Σύστηµα ευθυγράµµισης Lift-and-Hover

   ∆ιαθέτει έξυπνο σύστηµα αναδίπλωσης

   και έτσι µπορεί να αποθηκεύεται κάτω από τον πάγκο

   Σύστηµα ευθυγράµµισης Lift-and-Hover

FreeHand BenchTop SmartFold

Double Graphik tool Head
    Αµφίδροµη κοπή µε δύο µεµονωµένες θέσεις λεπίδων

    Οι λεπίδες Graphik είναι ισχυρότερες και πιο σταθερές από τις κανονικές λεπίδες

    Παρέχεται µαζί µε κάθε µαχαίρι Evolution3

Fabric tool head (Προαιρετικό)
    Τροχός κοπής µε έλασµα εσωτερικά

    Σταθερή πίεση για αξιόπιστη κοπή

    Κόβει και προς τις δύο κατευθύνσεις

    Ιδανικό για κοπή υφασµάτων

Creaser tool Head (Προαιρετικό)
    ∆ηµιουργεί πικµανση στα υλικά

    Μια γκάµα µε πολλούς τύπους τροχών για να ταιριάζουν σε διαφορετικά υλικά



Ιδαν ικό  γ ια  κοπή

∆ιατίθεται σε τρία µεγέθη 165cm, 210cm και 250cm.
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STEELTRAK

Κάθετο κοπτ ικό ιδανικό γ ια  κοπή σκληρών υλικών

  Βαριά κατασκευή για αντοχή σε σκληρή χρήση

  Γρήγορη επιστροφή της κεφαλής στην επάνω θέση χωρίς καµία δυσκολία

  Κεφαλή πολλαπλών επιλογών κοπής. Όλα τα εργαλεία είναι τοποθετηµένα

  επάνω στην κεφαλή και εναλλάσσονται πανεύκολα

Άκαµπτα υλικά

    Σύνθετο αλουµίνιο (Dibond) έως 4 mm

    MDF έως 3mm

    Ακρυλικό φύλλο έως 3 mm

    Γυαλί έως και 3mm

    Φύλλο αλουµινίου έως 1 mm

    (µε προαιρετικό εργαλείο STALC)

Ηµι-άκαµπτα υλικά

     PVC Forex έως 13mm

     Φύλλα πολυουρεθάνης KAPA έως 13 mm

Προαιρετικά εργαλεία

Scoring Blade (SCO)
Ιδανικό για χάραξη ακρυλικών φύλλων

Free standing kit (FSK)
Βάση στήριξης

V-groove Κοπή 45º (STVG2-6)
Ιδανικό για κοπή 45º στο Dibond (Για στράτζα)

Glass cutting wheel (CA50-015)
Ιδανικό για χάραξη τζαµιών έως 3mm


