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DESCRIEREIMAGINI Cod

DISPOZITIVE VERTICALE și TĂIERE DE CARTON
Preț Reducere

Kit pentru suportul autoportant al ST165
Kit pentru suportul autoportant al ST210
Kit pentru tăierea sticlei
Cap de tăiere pentru foi de aluminiu
Cap de tăiere pentru materiale compozite / MDF
Accesoriu pentru gravuri în formă de V.
Lame Keencut 080 de calitate superioară
Lame pentru uz mediu
Lame de gravat în formă de V
Set de roti pentru. tăierea materialelor compozite
Set de roti pentru tăierea aluminiului
Roată din carbură de tungsten pentru tăierea sticlei

Lama de uz general pentru carton, polistiren
expandat cu gros. maxim 12 mm

Lama pentru crilex si alte laminate din plastic
cu grosimea maximă de 6 mm
Lame pentru carton pentru passepartout
și carton subțire
Lame pentru carton pentru Fletcher 3000
(nu pentru Fletcher 3100)

Pereche de roți pentru tăierea masonitei

Roată Widia pentru tăierea sticlei 

Accesoriu pentru tăierea foilor de aluminiu cu grosimea maximă de 1 mm

pentru Gladium de 150 cm
pentru Gladium de 205 cm
pentru Gladium Universal

Pachet de 100 lame

Pachet de 100 lame

Pachet de 100 lame
Pachet de 100 lame
Pachet de 5 lame
Pachet 1 pereche
Pachet 1 pereche
Pachet 1 rotată

Pachet 1 roată

Pachet de 100 lame

Pachet de 10 lame

Pachet de 10 lame

Pachet de 10 lame

Pachet 1 pereche

Pachet 1 rotată

Dispozitiv german de tăiat carton  "Ideal 1110". Poate tăia hârtii, carton, carton tare, 
țesături etc.
Caracteristici tehnice:

Gladium  - Lungime maximă de tăiere 150 cm   
Gladium MAXXI  - Lungime maximă de tăiere 205 cm
Gladium Universal  - Lungime maximă de tăiere 205 cm - grosime maximă 20 mm

Dispozitiv vertical "SteelTrak".Fabricat în Marea Britanie de Keencut.
Înălțime 279 cm. Lungime de tăiere 210 cm. Poate tăia aceste materiale materiale rigide 
(acril, plexiglas, aluminiu, Dibond, MDF, sticlă) și materiale semirigide (carton, carton pentru 
passepartout, polistiren, panouri din PVC expandat etc.)
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Lame pentru carton și laminil  

Lame pentru sticla din plastic 

Roată Widia pentru tăierea sticlei

Suport spate

Extensie stânga de 75 cm

Circular „Rebel” care poate înlocui blocul de tăiere normal 
și este folosit pt. tăierea materialelor precum panouri 
dure, MDF și compozite din aluminiu precum Dibond .

Accesorii:

Lame:

Accesorii:

Lungime maximă de tăiere 111 cm
Grosimea maximă a materialelor de tăiat mm5
Masa de lucru 111x75 cm
Dispozitiv de protecție a mâinilor
Presor de pedale
Scara milimetrica

Bara de sprijin reglabilă
Dispozitiv pentru tăierea benzilor subțiri
Plan pliabil suplimentar
Dimensiuni 136x83x139 cm
Greutate netă Kg 60.

Dispozitiv "Gladium". Fabricat în Italia de Gielle.
Poate tăia: carton, sticlă, sticlă din plastic, polistiren
Schimbarea lamei, pentru a trece de la un tip de material la altul, este foarte rapidă.
Tăierea se realizează prin glisarea blocului de tăiere de sus în jos.
Un sistem de blocare menține foaia în poziție, permițând o tăiere perfectă.

Dispozitiv vertical “Fletcher 3100” Poate tăia aproape toate materialele: sticlă, carton, 
panouri dure, MDF, polistiren expandat, material plastic și așa mai departe. Dispozitivul trebuie 
fixat pe perete. Este echipat cu 4 accesorii care sunt folosite pentru tăierea diferitelor tipuri 
de material. Există, de asemenea, o cantitate inițială de lame furnizate.
Dispozitivul este echipat cu un tamper care ține foile în timpul tăierii.
Scara de măsurare este în centimetri și inci, cu o oprire de măsurare.
Dimensiunea maximă de tăiere este de 160 cm.Înălțime totală 2,41 m- Lățime 2,03 m - Greutate 45 kg

Cant.

Modelul KJ200
Lungime de tăiere 210 cm

Modelul T300L
Lungime de tăiere 102 cm

Modelul KJ250 
Lungime de tăiere 260 cm

Modelul T360L 
Lungime tăiere 152 cm

Dispozitiv Keencut "Javelin". Fabricat de Keencut în Marea 
Britanie.Vă permite să tăiați carton, carton ondulat, material plastic 
sau vinilic și polistiren expandat de până la 10 mm grosime.

Dispozitiv "Total Trimmer" Logan. Fabricat în SUA de Logan.
Potrivit pentru tăierea cartoanelor pentru passepartout, polistiren 
expandat, carton subțire etc.
Caracteristici tehnice: 
• Bară de pătrat de 69 cm 
• Cap de tăiere care funcționează prin tracțiune 
• Lama se retrage automat după tăiere 
• Adâncimea lamei reglabilă 
• Grosimea maximă a foii de tăiat 13 mm. 
Inclusiv 5 lame de rezervă. 

Lame de rezervă (pachet de 100 de lame)

Lame de rezervă (pachet de 100 de lame)
Sunt ascuțite pe ambele părți.

www.rinaldin.ro
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