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43 cmkézi működtetésű irodai kötegvágó 
gép DIN A3-as méretig

40
max.

mm

Termékleírás

Különlegesen biztonságossá teszi kezelését az SCS-biztonsági csomag (Safety Cutting 
System): átlátszó, felhajtható biztonsági előtető az előasztalon (a vágás közben 
automatikusan zár). Átlátszó biztonsági berendezés a hátsó asztalon; Záró retesz a 
késrögzítéshez (a kés karja a legfelső pozícióban); biztonságos, egyszerű késcsere előlről a 
késcserélő berendezés segítségével, anélkül, hogy a gépborítását meg kellene bontani.  
Késmélység állítás kívülről. A vágóléc cseréje, vagy fordítása kényelmesen oldalról 
elvégezhető. Egyszerre vágható papírköteg kb. 500 lap 70 g/m²-es papírból, vagy 
összefűzött kötetnél 40 mm magasságig.  Kiváló minőségű kés. Szilárd fém késtartó.  
Megerősített, állítható késvezetés. Szabadalmaztatott karos gyors rögzítés. Oldalütköző 
méretskálával (mm / inch). Tekerőkar a hátsó ütköző beállításához. A méret 
finombeállítása a skálagyűrű segítségével. Teljes fémszerkezet. Szállítható asztali 
készülékként, de felár ellenében állvány is kapható hozzá.

Méret 400 x 880 x 880 mm (H x B x T)

magasság állvánnyal 1150 mm

Súly 44 kg  asztali készülék

54 kg  állvánnyal

Vágáshossz 430 mm

Vágási magasság 40 mm 

Maradvány méret 34 mm

Behelyezési mélység 435 mm

Technikai adatok:

Opcionálisan állvánnyal

IDEAL 4305 (asztali készülék)
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A vágást akkor lehet végrehajtani, ha az 
átlátszó, lehajtható biztonsági tető az 
előasztalon zárva van.

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

Karos gyors leszorítás

 
Hatékony vágás a praktikus gyors 
leszorítással. A kart átfordítja, lenyomja és a 
gép készen áll a vágásra.

Jellemzők

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

Hátsó ütköző
A precíz, alumíniumból készült ütköző a 
felvágandó anyag pontos behelyezését segíti 
és tökéletes vágást eredményez.

Biztonságos késcsere
Egyszerű és a késcserélő berendezés 
segítségével anélkül elvégezhető, hogy a 
gépborítást meg kellene bontani.

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

IDEAL 4305 (asztali készülék)




