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Kunststofscharen

n splintervrij knippen van alle
kunststof platen zoals
pk-tex, textolite, formica,
perstorp, ultrapas, resopal,
celamin, hornitex, getalit, 
novatex, thermopal, tacon, etc.

n vezelvrij knippen van 
hardboard, pavatex, renovite,
karton, masonit, silvacolor,
hornitex, glasal, etc.

n eveneens
inlaid, linoleum, fineer etc., 
deliflex, mipolam,
pvc, glasvezel verst. polyester

geen plexiglas!

n de universeelmotoren zijn 
dubbel geïsoleerd, ontstoord en
leverbaar in diverse voltages

n de lichte, handzame en 
robuuste scharen zijn 
inzetbaar bij zowel enkel, serie 
als ook massaproductie en zijn 
daardoor onmisbare 
snijapparaten

n men kan vrij uit de hand en 
tevens stationair knippen

Strokensnijder S/02
Aanslag voor het knippen van parallele 

stroken tot 100, 250 en 500 mm

n ideaal voor:
- interieurbouw
- decorbouw
- etalagebouw
- standbouw
- vliegtuigbouw
- carrosseriebouw
- akoestiekbouw
- meubelbouw
- timmerbedrijven etc.

n door links of rechts van de 
schaar de langsaanslag te
monteren kunnen gelijmde 
en/ of overstekende
platen van b.v. formica en 
vezelplaat strak geknipt 
worden

n exact knippen langs een 
van tevoren afgetekende
lijn is mogelijk m.b.v.
geleidepunten van de 
zijmessen

n de scharen werken
volkomen veilig en zijn 
eenvoudig te bedienen

Stel kunststofgeleiders BG20065  

voor het langs knippen van gegolfd 

materiaal

S1002N-1

Inclusief zijaanslag voor het bijwerken van verlijmde plaat

Langsknippen van gegolfd polyster met de optionele 
geleiders BG20065

3550

Inklusief zijaanslag voor het bijwerken van verlijmde plaat

n ook als snoerloze accuversie AK 3050 
    Li-Ion leverbaar

DRÄCO kunststofscharen S1002N-1 3550 S1002N-1 3550
Capaciteit Art.nr. 90200-1 90204 Slijtageonderdelen Slijtageonderdelen
Hardboard etc. mm 5,0 5,0 Mes 01002 Mes 01002
PVC, ABS, PP, etc. mm 3,0 3,5 Stel zijmessen 20600 Stel zijmessen 20601
Polyester, GFK, Formica, etc. mm 2,0 3,0 Mes-as set 12555 Mes-as set 12555
Teflon, ABS, GFK, PVC etc. beter met 3550 Toebehoren, optioneel
Kleinste binnenradius mm 175 175 Transportkoffer metaal 18000
Werksnelheid m/min 6 5 Strokensnijder S/02 tot 100 mm 20062
Toerental min -1 3000 2400 Strokensnijder S/02 tot 250 mm 20063
Vermogen Watt 200 500 Strokensnijder S/02 tot 500 mm 20064
Gewicht kg 1,6 2 Geleiders voor golvend materiaal BG20065

De machines worden gebruiksklaar geleverd. Andere voltages op aanvraag.


