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Metaalscharen tot 1,0 en 1,3 mm                                                        

n 50% extra motorvermogen
n 30% hoger toerental

n knipt braamvrij en zonder
    vervorming
n hoge knipsnelheid
n uniek spaangeleiding-
    systeem minimaliseert eigen 
    krachtsinspanning!
n messen zijn na te slijpen
n hoge standtijd
n snijspeling instelbaar!
    Dit maakt het mogelijk:

- zeer dun materiaal te knippen 
- speling te corrigeren na het 

slijpen van de messen 
n vingerveilig knipmechanisme
n kan links- & rechtsom knippen
n vrij zicht op het werkoppervlak,
    lijnen en sjablonen
n moeiteloos knippen van rechte 
    stukken en korte bochten
n ideaal voor het knippen
    van U-, C- en L –profielen
n minimaal onderhoud
n stationaire montage mogelijk
n werkt geluidsarm 

De lichte, compacte en robuuste 
scharen zijn zowel in de montage 
als ook in de massaproductie 
d.m.v. lineaire geleidesystemen 
inzetbaar

Strokensnijder S/01
Aanslag voor het knippen van parallelle 

stroken tot 100, 250 en 500 mm

Voordelen van de SD5-1:
nzeer wendbaar, korte bochten 
n ideaal voor zinkverwerkers, 
    interieurbouw, 
    carrosseriebedrijven,
    schadeherstel, 
n plafondbouw – inbouw van   
    spots
n ook pneumatisch 
    (type 1910) en als 
    accuversie snoerloos
    (type AK3010) leverbaar

Voordelen van de S1001N-1:
n universele schaar voor 
    installatiebedrijven, montage 
    en ambacht, metal stud 
    profielen (verstevigingprofielen 
    zie pagina 12, type 3515)

n ook pneumatisch
(type 1913) 

    en als accuversie
    (type AK3013) leverbaar

Transportkoffer metaal 18000

                   SD5-1

                  S1001N-1

Uitsparingen (gat voorboren, ca. 10 mm) Knippen van profielen

DRÄCO metaalschaar SD5-1 S1001N-1 SD5-1 S1001N-1
Max. capaciteit Art.nr.: 90001 90011 Slijtageonderdelen Slijtageonderdelen
Staal 400 N/mm² mm 1,0 1,3 Mes            01011 Mes            01001
RVS/Inox 600 N/mm² mm 0,7 1,0 Stel zijmes.    BG13574/1 Stel zijmes.    BG10600
RVS/Inox 800 N/mm² mm 0,4 0,7 Mes-as set  BG12555 Mes-as set  BG12555
Non ferro 250 N/mm² mm 1,5 2,0 Optionele toebehoren
Kleinste binnenradius mm 50 100 Transportkoffer metaal 18000
Werksnelheid. max. m/min 9 9 Strokensnijder  S/01 tot 100 mm 10059
Aantal slagen ± min -1 3900 3900 Strokensnijder  S/01  tot 250 mm      10060

Motor vermogen Watt 300 300 Strokensnijder  S/01  tot 500 mm      10061
Gewicht kg 1,6 1,6 Steunrol kunststof BG10076

De machines worden gebruiksklaar geleverd    BG=bouwgroep / set                                    Andere voltages op aanvraag


