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43 cmElektromos irodai kötegvágó EASY-CUT 
vágásindítással és karos gyors leszorításal 
DIN A3-as formátumig

40
max.

mm

Termékleírás

Új, szabadalmaztatott EASY-CUT vágásindítás. Különösen biztonságos SCS – Safety  
Cutting System: elektronikusan vezérelt, elforgatható védőburkolat az első asztalon és 
átlátszó biztonsági tető a hátsó asztalon; főkapcsoló, és biztonsági zár; kétkezes kioldás; 24 
V-os vezérlés; szabadalmaztatott biztonsági meghajtó; automatikus késvisszafutás minden 
pozícióból; tárcsafékkel azonnali késmegállítás, egyszerűen, előlről elvégezhető késcsere 
késcserélő berendezéssel, fedett késéllel; késmélység állítás kívülről; egyszerű, biztonságos 
vágóléc csere; elektromechanikus késmozgatás. Vágási magasság (kb. 500 lap 70 g / m²) 
vagy kötetek esetén 40 mm-es magasságig. Szilárd acél késtartó. A kés kiváló minőségű 
acélból készült. Edzett, állítható késvezetés. Orsóval beállítható hátsóilleszték, kézi hajtókar 
és digitális kijelző, mely átkapcsolható cm-ről  inch-re egy gombnyomással. 
Szabadalmaztatott karos gyors rögzítés. Optikai vágás jelzés LED-ek segítségével. 
Oldalütköző. Teljes fém konstrukció. Kapható asztali gépként, de felár ellenében állvány, 
vagy polcos szekrény is szállítható hozzá.

Méret 355 x 640 x 870 mm (H x B x T)

Magasság állvánnyal 1085 mm

Magasság szekrénnyel 1080 mm

Súly 81 kg  asztali készülék

91 kg  állvánnyal

113 kg szekrénnyel

Vágáshossz 430 mm

Vágási magasság 40 mm 

Maradvány méret 35 mm

Behelyezési mélység 435 mm

Technikai adatok:

Áram 230 V / 50 Hz / 1~ 

Teljesítmény 0,45 kW

 opcionálisan állvánnyal       opcionálisan szekrénnyel

IDEAL 4315 (asztali készülék)



43
15Biztonsági eszközök

A vágást akkor lehet végrehajtani, ha az 
átlátszó, lehajtható biztonsági tető az 
előasztalon zárva van.

Tekerőkar
A tekerő karral a hátsó ütköző 
kényelmesen beállítható. A precíziós orsó 
gondoskodik a pontosságról a vágásnál.

EASY-cuT kezelő elem

 
Kényelmesen és biztonságosan lehet a kést 
az EASY-CUT segítségével mozgatni. Ez a 
kétkezes, szabadalmaztatott vágásindítás 
garantálja a magas kezelői biztonságot és a 
gép komfortos kezelést.

Jellemzők

A technikai adatok hozzávetőlegesek. A változtatás jogát fenntartjuk. 01/2014

Digitális kijelző
Könnyen leolvasható a gép előasztalán és egy 
gombnyomással átváltható cm-ről inchre.

Vágóléc csere
A vágóléc fordítása, vagy cseréje 
egyszerűen és kényelmesen oldalról 
elvégezhető, anélkül, hogy a vágási 
területre be kellen nyúlni.

Karos gyors rögzítés

 
Hatékony vágás a praktikus 
gyorsleszorítással. A kart fordítsa át, rögzítse 
és a gép készen áll avágásra.
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