â

Metaalscharen
n makkelijk en eenvoudig
in gebruik
n knipt braamvrij en zonder
vervorming
n hoge knipsnelheid
(max. 9 m/min)
n vrij zicht op het
werkoppervlak,
lijnen en sjablonen
n moeiteloos knippen van
rechte stukken en korte
bochten
n geen kniplengte-limiet
n hoge standtijd
n overtuigende handzame
schaar
n volkomen vingerveilig
knipmechanisme
n elektrisch beveiligd
(thermische schakelaar)
n minimaal onderhoud
n messen zijn na te slijpen
n stationaire montage mogelijk
n werkt geluidsarm

strokensnijder S/01

specifiek SD5:
n zeer wendbaar
n ideaal voor zinkverwerkers
en garagebedrijven
n inbouw van sunroofs
n steunrol voor optimale stand
op autodaken
n schadeherstel
n plafondbouw,
inbouw van spots
n knippen van U-, C- en
L- profielen
n ook pneumatisch leverbaar
(model 1810) en als
accuversie (model AK 3010)
leverbaar

vermogen
gewicht

Inbouw van
sunroofs

specifiek S1001N:
n ideale schaar voor installatiebedrijven, luchtkanalen,
ook sandwichplaat (in combinatie
met ENGEL-cutter), etc.
n werkt geluidsarm
n stationaire montage mogelijk
n ook ideaal voor het knippen
van U-, C- en L –profielen
n en duizend en één andere
toepassingen.
n ook pneumatisch leverbaar
(model 1813) en als
accuversie (model AK 3013)
leverbaar

S1001N

Knippen van profielen

uitsparingen
DRÄCO metaalschaar
max. plaatdikte
staal
400 N/mm²
RVS
600 N/mm²
RVS
800 N/mm²
zink, aluminium
250 N/mm²
radius v.d. kortste bocht
werksnelheid max. ca.
slagen

SD5

Art.Nº.
mm
mm
mm
mm
mm
m/min
min -1
Watt
kg

SD5
90000
1,0
0,7
0,4
1,5
50
9
3000

S1001N
90010
1,3
1,0
0,7
2,0
100
9
3000

SD5
S1001N
slijtageonderdelen
slijtageonderdelen
middenmes
01011 middenmes
01001
stel zijmessen 13571 stel zijmessen 10600
mesas-set
12555 mesas-set
12555
toebehoren, optioneel
stalen koffer
18000
strokensnijder S/01
tot 100 mm
10059
strokensnijder S/01
tot 250 mm
10600

200
1,6

200
1,6

strokensnijder S/01
steunrol kunststof

De apparaten worden gebruiksklaar geleverd

tot 500 mm

10061
10076

Andere voltages op aanvraag
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