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Universeelschaar

n knipt braamvrij en zonder
    vervorming
n hoge knipsnelheid (tot 9 m/min)
n zeer wendbaar
n uniek spaangeleidings-
    systeem minimaliseert eigen 
    krachtinspanning!
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 vrij zicht op het werkoppervlak,
    lijnen en sjablonen
n kan links- & rechtsom knippen
n moeiteloos knippen van rechte 
    stukken en korte bochten
n geen kniplengte-limiet
n elektrisch beveiligd
    (thermische schakelaar)
n minimaal onderhoud
n stationaire montage mogelijk
n werkt geluidsarm 

Strokensnijder S/01 voor metaal en kunststof

n koud knippen van 
    kunststoffen
n ideaal voor carrosserie, 
    bekleding- &    
    interieurbedrijven 
n aanpassingen en inbouw   

van werkplaatsinrichtinge in
    bestelauto’s & bussen
n plafondbouw - inbouw van 
    spots

Met de UVS-1 kan men van 
alles knippen. Kartonnen 
kokers (6 mm), verpakkings-
materiaal, kartonnen hoek-
beschermers en harde vloerbe-
dekkingen b.v. in bussen t/m
dun plaatijzer. De spoor-schaar 
met zijn dubbelzijdig knip-
systeem kan zeer korte bochten 
knippen – links of rechts om –
en haalt een minimum 
binnenradius van 30 mm 
(afhankelijk van het materiaal)

Strokensnijder S/02 voor kunststoffen

UVS-1                                                        

Interieuraanpassingen

Uitsparingen

DRÄCO universeelschaar UVS-1 UVS-1 
Capaciteit Art.nr. 90191 Slijtageonderdelen
Staal 400 N/mm² mm 1,0 Mes UVS standaard 07014
RVS/ Inox 600 N/mm² mm 0,7 Mes UVS vertanding     07016
RVS/ Inox 800 N/mm² mm 0,5 Stel zijmessen BG13574/1
Aluminium 250 N/mm² mm 1,3 Mes-as set  BG12555
Sowaflex ®  ** mm 5,0 Toebehoren, optioneel
PU, ABS etc., kunststoffen mm 3,0 - 5,0 Transportkoffer metaal 18000
Kartonnen kokers, kartonnages, etc. mm 6,0 Strokensnijder S/02 tot 100 mm 10059
Dichtmateriaal mm 6,0 Strokensnijder S/02 tot 250 mm      10060
Kleinste binnenradius kunststof mm 30 Strokensnijder S/02 tot  500 mm      10061
Kleinste binnenradius metaal mm 50 Steunrol kunststof BG10076
Slagen min -1 3800 Strokensnijder S/02 tot 100 mm 20062
Vermogen Watt 300 Strokensnijder S/02 tot 250 mm      20063
Gewicht kg 1,6 Strokensnijder S/02 tot  500 mm     20064

De machines worden gebruiksklaar gelverd ** deels trademarks    BG=bouwgroep / set              Andere voltages op aanvraag


