Isolatieplatensnijder ProCut compact
De veelzijdige, precieze en handige specialist voor steigergebruik

Compacte afmetingen, ideaal voor steigers

Incl. hoeksnijder voor speciaal snijden

Eigenschappen
 Complete uitrusting voor variabel gebruik als hangapparaat aan steiger en als staand apparaat
(aangeleund en vrijstaand)
 Elektronische tijdautomaat voorkomt onnodige brandduur van de snijddraad
 Absoluut exacte verstek snede zonder afwijking van de snijddraad (0-punt snijden)
 Eenvoudig en snel uitvoeren van speciale sneden door standaard geleverde hoeksnijder

Eenvoudig en foutloos snijden in de lengte en in verstek met de
hoeksnijder in horizontale richting van de isolatieplaat, zoals deze
op de gevel wordt gelijmd.

Vrijstelsteun inklapbaar voor
gebruik als steunapparaat.

Snijdvarianten met basisapparaat

Snijdvarianten met hoeksnijder

Dwars
snijden

Schuin snijden

Schuin snijden
met verstek

Gleuf
snijden

Diep
uitsnijden

Lengte
snijden

Lengte
snijden

Exact uitsnijden van ramen en
daksparren met de hoeksnijder.

Venster
uitsnijden

Uitsnijden van
daksparren

Uitsnijden*

*alleen mogelijk met insijden

Verdere voordelen

Technische gegevens

 Voor precies en rationeel snijden van polystyrolisoleerplaten
 Zekeringsautomaat voorkomt uitvaltijd door defecte 		
zekeringen
 Verstekhulp, lengte- en diepteaanslag voor precieze en
snel herhaalbare sneden
 Veelzijdige snijvarianten voor alle in de praktijk
voorkomende isolatieproblemen

Snijdiepte bij 90°

30 cm

Snijdiepte bij 45°

max. 21 cm

Snijhoogte

70 cm

Gewicht apparaat afzonderlijk

15,0 kg

Gewicht apparaat compleet incl. hoeksnijder
en standvoet

19,4 kg

Afmetingen (L x B x D)

96 x 54 x 21 cm

Artikelbeschrijving

Art.-Nr.
57 00 80

 Extreem precies snijden door stijve snijdbeugel

ProCut compact
Levering:
- snijapparaat met hoeksnijder
- afneembare standvoet
- steigerhouder
- telkens 3 x reservedraad voor basis-apparaat
en hoeksnijder
- bewaardoos

 Klaar voor de toekomst dankzij snijddieptes tot 30 cm

Reservedraad voor basisapparaat
voorbereid (1 pak = 5 stuks)

57 00 28

Reservedraad voor hoeksnijder
voorbereid (1 pak = 5 stuks)

57 00 29

 Hoog transfovermogen en lichtlopende snijdbeugel voor
eenvoudig snijden
 Eenvoudig te verplaatsen dankzij laag gewicht
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