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Knabbelscharen tot 5 mm                                N 350 en N 500 
 

N 350 tot 3,5 mm 

 
n Compacte handzame 

knabbelschaar 
 
n Matrijzen en stempels zonder 

gereedschap te vervangen 
 
n De enige rondstempel- 

knabbelschaar voor 360° 
beweeglijkheid in zijn klasse 
(tot 3,5 mm) 

 
n Wisselen van de snijd-richting 

door middel van draaibare 
werktuigen 

 
n Hoge prestatie, braamvrij en 

zonder vervorming 
 
n Hoge werksnelheid bij alle 

stansbare materialen 
 
n Geoptimaliseerde spaan-

afvoer naar beneden 
garandeert vrij zicht op het te 
knippen materiaal 

 
n Hoge standtijden 
 
n Meermaals slijpbare en 

eenvoudig verwisselbare 
snijwerktuigen. 

 
n Elektronische 

aanloopstroombegrenzing. 
 
n Voor werkzaam-

heden met 
explosiegevaar 
ook pneumatisch leverbaar 

N 500 tot 5 mm 
 
n Compacte handzame 

knabbelschaar 
 
n Stempels zonder 

gereedschap te vervangen 
 
n De enige knabbelschaar in 

zijn klasse geschikt is voor 
hoeken (profielen) van 90° 

 
n Wisselen van de snijdrichting 

d.m.v. draaibare werktuigen 
 
n Hoge prestatie, braamvrij en 

zonder vervorming 
 
n Hoge werksnelheid bij alle 

stansbare materialen 
 
n Geoptimaliseerde 

spaanafvoer naar beneden 
garandeert vrij zicht op het te 
knippen materiaal 

 
n Onovertroffen, emissievrij 

snijdsysteem 
 
n Hoge standtijden 
 
n Meermaals slijpbare en 

eenvoudig verwisselbare 
snijwerktuigen 

 
n Elektronische 

aanloopstroombegrenzing 
 
n Voor werkzaam-

heden met 
explosiegevaar 
ook pneumatisch leverbaar 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Knabbelscharen  N 350 N 500  N 350 toebehoren: N 500 toebehoren: 
Capaciteit max. Art.Nº 95135 95150  stempel TR 093538 stempel TR 097715 
staal  400 N/mm² mm 3,5 5,0  matrijs TR 093536 matrijs  TR 097717 
RVS/ Inox 600 N/mm² mm 2,3 3,2  stempel RVS TR 103545 matrijs tot 2 mm TR 108480 
RVS/ Inox 800 N/mm² mm 1,8 2,5  matrijs RVS TR 097210 matrijs tot 3 mm TR 097718 
aluminium  250 N/mm² mm 3,5 7,0  spaanzak TR 103546 matrijs profiel TR 097716 
kleinste binnenradius mm 7 41  ophangoog TR 097208 spaanzak TR 103557 
werksnelheid m/min 1,4 1,5    ophangoog TR 097208 
slagen min -1 720 720    
vermogen Watt 1400 1400  Meegeleverd toebehoren N 350 & N 500: 
gewicht kg 3,7 4,0  1 set snijwerktuigen (gemonteerd), 
startgat mm 30 41  handvat, zeskantstiftsleutels, koffer 

 
De machines worden gebruiksklaar geleverd.  Andere voltages op aanvraag. 

 
 

N 350 

  
 

N 500 


