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Pneumatische Metaalscharen

1910, 1913 & 1920
n knipt braamvrij en zonder
    vervorming
n hoge knipsnelheid
n uniek spaangeleidings-
    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 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 
n toerental traploos regelbaar 
n ideaal voor explosiegevoelige 
    omgeving

n vingerveilig knipmechanisme

Strokensnijder  S/01

Specifiek 1910:
n ideaal voor autoplaat 
    en zinkwerk
n inbouw van sunroofs
n knippen van korte bochten en 
    rechte stukken
n schadeherstel
n plafondbouw, inbouw van 
   spots, uitsparingen.

(pneumatische versie van de 
SD5-1)

Specifiek 1913:
n universele metaalschaar voor 
    diverse toepassingen
n oldtimer restauratie
n knippen van U-,C- en L-
    profielen
n pneumatische versie van de 
    S1001N-1

Specifiek 1920:
n voor constructiebedrijven, 
    luchtkanalenbouw,
    schakelkastenbouw etc.,
    dus overal waar een hogere 
    capaciteit wenselijk is en/ of 
    vonkvrij gewerkt moet 
    worden. (pneumatische versie 
    van de 1020-1)

Uitsparingen (gat voorboren, ca. 10-14 mm)   Knippen van profielen 

DRÄCO pneum. 
Metaalscharen

1910 1913 1920 Slijtageonderdelen 1910  1913 1920

Capaciteit Art.nr.: 90711 90722 90723

Staal mm 1,0 1,3 2,0 Mes                  01011 01001 010135
RVS/ Inox mm 0,7 1,0 1,5 Stel zijmessen          BG13574/1 BG10600 BG13574
RVS/ Inox mm 0,4 0,7 1,3 Mes-as set        BG12555 BG12555 BG12555
Aluminium mm 1,5 2,0 3,0
Kleinste binnenradius mm 50 100 200 Toebehoren, optioneel
Werksnelheid m/min 9 9 9 Steunrol kunststof BG10076
Slagen min -1 3000 3000 3000 Steunrol metaal BG10077

Luchtverbruik (6bar / min) m3   ± 0,18 0,18 0,18 Transportkoffer 18000

Vermogen ca. Watt 200 200 200 Strokensnijder S/01 tot 100 mm 10059
Gewicht kg 1,3 1,3 1,3 Strokensnijder S/01 tot 250 mm  10060
Geluidsniveau db(A) 78 78 78 Strokensnijder S/01 tot 500 mm  10061

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

19/3514-2, 19/3514-7R & 19/3520
n knipt braamvrij en zonder
    vervorming
n hoge knipsnelheid (7 m/min)
n uniek spaangeleidings-
    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 vrij zicht op het werkoppervlak,
    lijnen en sjablonen
n moeiteloos knippen van rechte 
    stukken en korte bochten
n minimaal onderhoud
n stationaire montage mogelijk
n werkt geluidsarm 
n toerental traploos regelbaar 
n ideaal voor explosiegevoelige 
    omgeving 

ook in de recycling

Specifiek 19/3514-2:
n ideale schaar voor gebruik in 
    de afvalverwerking en de 
    recycling industrie, etc. Knipt 
    snel en makkelijk over 
    felsnaden van vaten. Hierdoor 
    ideaal voor het verwijderen 
    van deksels. Voor het ledigen 
    van vaten en blikken zonder 
    restanten
n vonkvrij knippen in de 
    recyclingindustrie
n vertand mes standaard voor 
    betere grip op gecoat en vies 
    materiaal (pneumatische 
    versie van de 3514-2

Specifiek 19/3514-7R
n knippen van korte bochten en 
    rechte stukken
n ideaal voor uitsparingen,

ook felste buizen en pijpen
(pneumatische versie van de 

     3514-7R)

Specifiek 19/3520
n ideaal voor het knippen van   
   goten, U,-C-en L-profielen
   (pneumatische versie van de    
    3520 

vat knippen met de  19/3514-2

Uitsparingen (gat voorboren, ca. 10-14 mm)   Knippen van profielen 

DRÄCO pneum. 
Metaalscharen

19/
3514-2

19/
3514-7R

19/
3520

Slijtage-
onderdelen

19/3514-2 19/3514-7R 19/3520

Capaciteit Art.nr.: 90724 90725 90727

Staal mm 2,0 2,0 2,0 Mes                  035141 371401 035201
RVS/ Inox mm 1,5 1,5 1,5 Stel zijmessen          BG35146 BG37222 BG35020
RVS/ Inox mm 1,3 1,3 1,3 Mes-as set        BG35055 BG35055 BG35055
Aluminium mm 3,0 3,0 3,0
Kleinste binnenradius mm 200 45 200 Toebehoren, optioneel
Werksnelheid m/min 9 9 9 Steunrol kunststof BG10076
Slagen min -1 3000 3000 3000 Steunrol metaal BG10077

Luchtverbruik (6bar / min) m3   ± 0,18 0,18 0,18 Transportkoffer 18000

Vermogen ca. Watt 200 200 200 Strokensnijder S/01 100 mm 10059
Gewicht kg 1,3 1,3 1,3 Strokensnijder S/01 250 mm  10060
Geluidsniveau db(A) 78 78 78 Strokensnijder S/01 500 mm  10061

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


