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Universeelschaar UVS
n knipt braamvrij en zonder
vervorming
n hoge knipsnelheid (tot 9 m/min)
n zeer wendbaar
n uniek spaangeleidingssysteem minimaliseert eigen
krachtinspanning!
n messen zijn na te slijpen
n hoge standtijd
n snijdspeling instelbaar!
Dit maakt het mogelijk:
- zeer dun materiaal te knippen
- speling te corrigeren na het
slijpen van de messen
n vingerveilig knipmechanisme
n vrij zicht op het werkoppervlak,
lijnen en sjablonen
n kan links- & rechtsom knippen
n moeiteloos knippen van rechte
stukken en korte bochten
n geen kniplengte-limiet
n elektrisch beveiligd
(thermische schakelaar)
n minimaal onderhoud
n stationaire montage mogelijk
n werkt geluidsarm

n koud knippen van kunststoffen
n ideaal voor carrosserie,
bekleding- & interieurbedrijven
n aanpassingen en inbouw van
werkplaatsinrichtingen in
bestelauto’s & bussen
n plafondbouw - inbouw van spots
Met de UVS kan men geen plexiglas
knippen, maar verder bijna alles.
Van kartonnen kokers (6 mm),
pakkingmateriaal, kartonnen hoekbeschermers en harde vloerbedekkingen b.v. in bussen tot dun
plaatijzer. De spoorschaar met zijn
dubbelzijdig knip-systeem kan zeer
korte bochten knippen – links of rechts
om – en haalt een minimum
binnenradius van 30 mm (afhankelijk
van het materiaal)

diverse aanpassingen in bestelauto’s

knippen van profielen

uitsparingen

DRÄCO universeelschaar
Capaciteit
staal
400 N/mm²
RVS/ Inox
600 N/mm²
RVS/ Inox
800 N/mm²
aluminium
250 N/mm²
®
Sowaflex
PU, ABS etc., kunststoffen
kartonnen kokers, kartonnages, etc.
dichtmateriaal
kleinste binnenradius kunststof
kleinste binnenradius metaal
slagen
vermogen
gewicht

UVS
Art.Nº.

90190

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
min -1
Watt
kg

0 - 1,0
0 - 0,7
0 - 0,5
0 - 1,3
0 - 5,0
0 - 5,0
0 - 6,0
0 - 6,0
30
50
3000
200
1,6

De machines worden gebruiksklaar geleverd.

UVS slijtageonderdelen
mes
mes met vertanding
stel zijmessen
mesas-set

07014
07016
13571
12555

toebehoren, optioneel
koffer
strokensnijder S/01 tot 100 mm
strokensnijder S/01 tot 250 mm
strokensnijder S/01 tot 500 mm
steunrol kunststof
strokensnijder S/02 tot 100 mm
strokensnijder S/02 tot 250 mm
strokensnijder S/02 tot 500 mm

18000
10059
10060
10061
10076
20062
20063
20064

Andere voltages op aanvraag.
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