
Další informace najdete na druhé straně.

Kompletně vybavená
pro variabilní použití
- jako závěsné zařízení na lešení
- jako samostatná jednotka 
- jako polootevřená, opřená o stěnu

Výkon:

Rezacka izolacních desek ProCut compact    
Všestranný, přesný a praktický specialista pro použití na lešení

Včetně rohové řezačky 
pro speciální řezy !

kompaktní provedení
ideální pro použití na lešení

Přesná a ekonomická
- velmi přesný a rovný řez  který umožňuje
   dokonalé vedení drátu 

- absolutně přesné řezání zkosených ploch
   bez žmolků na řezaném materiálu
   (řez k nulovému bodu)

- jednoduché a rychlé řezání speciálních
   pro�lů pomocí standardní rohové řezačky

- hloubka řezu až 30 cm

Komfortní
- vysoký výkon trafa pro plynulý chod
  a dokonalé vedení drátu pro snadné řezání 

- elektronický časový automat zabraňuje
   zbytečně dlouhé době žhavení řezacího drátu

- snadné použití díky nízké hmotnosti 
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Razítko:

ProCut compact univerzální, presný, ekonomický

Hloubka řezu při 90° 30 cm 
Hloubka řezu při 45° max. 21 cm
Výška řezu 70 cm
Celková hmotnost přístroje 15,0 kg 
Hmotnost přístroje včetně
rohové řezačky a stojanu 19,4 kg
Rozměry (d x š x v) 96 x 54 x 21 cm

Další výhody:

Pro přesné a racionální řezání polystyrénových desek
Automatické jištění zabraňuje prostojům
Pomocník pro řezání různých zkosených a podélných ploch, podélný a hloubkový doraz pro přesné a rychlé opakování řezů 
Rozmanité varianty řezů pro všechny řezací úkony vyskytující se v praxi

Pro jednoduché a přesné podelné a zkosené řezy s rohovou řezačkou
v horizontálním směru izoláční desky.  

Volně upínatelná podpěra
pro možnost opření přístroje
o stěnu.

 Přesné okenní a krokvové výřezy
s rohovou řezačkou.

 
 

Varianty řezů s ProCut compact Varianty řezů s ProCut compact a rohovou řezačkou

Průřez Šikmý řez Příčný šikmý
řez

Falcování Vyřezávání Podélný řez Pokosový
řez

Výřez
pro okno

Krokvový
výřez

Výřez
možné pouze
s naříznutím

Technické údaje
ProCut compact
V dodávce: řezačka s rohovou řezačkou,
odnímatelný podstavec, držák na lešení,
pravítko pro zkosené řezy, 3 dráty pro řezačku
a 3 dráty pro rohovou řezačku, přepravní box

57 00 80

Náhradní dráty pro základní přístroj
prefabrikovaný (1 balení = 5 ks) 

57 00 28

Náhradní dráty pro rohovou řezačku
prefabrikovaný (1 balení = 5 ks) 

57 00 29

Popis Obj. č.
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