NIEUW! De nieuwe isolatieplatensnijder ProCut top
Preciezer. Flexibeler. Robuuster.

Snijdiepte tot 30 cm
Eigenschappen
Nog preciezer snijden dankzij een exactere geleiding van de vaste hoeksnijder
en de veelzijdige uitrusting voor herhalingen.
Nog flexibeler. Staand of aangeleund. De voet kan zonder gereedschap worden afgenomen.
Handiger om aan een steiger op te hangen.
Nog robuuster. Dankzij de ééndelige en dus lichtere aluminiumplaat aan de achterzijde.

Goed afleesbare schalen leveren Neerklapbare hoeksnijder aan
rationeler snijwerk en herhalingen de achterzijde
op

Snijvarianten met basistoestel

lengte- en
dwarssnede

versteksnede

schuine snede

Robuuste transportkoffer van
kunststof op wieltjes

Snijvarianten met hoeksnijder

schuine snede
met verstek

vouwsnede

dieptesnede

vensteropening

daksparopening

uitsparingen*

*enkel mogelijk met insnijding

De video met de snijvarianten

Technische gegevens

Gewoon de QR-code scannen
met de smartphone en meteen
zien welke snijvarianten mogelijk
zijn met de nieuwe ProCut top.

Artikelbenaming

Art.-Nr.

ProCut top met hoeksnijder
In de levering inbegrepen:
- duimstok
- 3 x reservedraad snijbeugel, geconfectioneerd
- 3 x reservedraad hoeksnijder, geconfectioneerd
- 1 x reservezekering
- koffer van kunststof

57 33 00

Lengte van de snede

105 cm

Diepte van de snede bij 90°

30 cm

Diepte van de snede bij 45°

21 cm

Gewicht toestel
(zonder steun)

17,5 kg

Gewicht toestel (met steun)

21,2 kg

Gewicht toestel met koffer

34,8 kg

Afmetingen koffer

L 148 cm x B 35 cm x H 63 cm

Beveiliging

10 A

Kabellengte

3m

Stroomverzorging

230 V, 50 Hz

Transfo

IP 54, beschermd tegen spatwater

Toebehoren

Art.-Nr.

reservedraad voor snijbeugel (1 pak = 5 stuks)

57 33 01

reservedraad voor hoeksnijder (1 pak = 5 stuks)

57 33 02

reservezekering 10 A

57 00 04
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