ŘEZAČKY - KOTOUČOVÉ A PÁKOVÉ

Kotoučové řezačky pro běžné použití
Základní jednoduché kotoučové řezačky se snadnou obsluhou, maximální bezpečností práce a nízkou hmotností. Řezací kotouč s permanentním ostřením je vyroben z tvrzené
oceli, řeže v obou směrech. Rám a pracovní deska jsou
z hliníku. Na desce jsou vyznačeny formáty a úhloměr. Papír je během řezání průběžně fixován k podložce. HSM TA
3200 má vyměnitelné řezné kotoučky s možností přímého
řezu, zvlněného řezu a perforačního nařezání.
TECHNICKÉ
PARAMETRY

HSM T 2606

Délka řezu (mm)
Maximální velikost papíru (dle DIN)

HSM T 3206
HSM T 3206

HSM T 4606

260

320

460

310

Foto-formáty, A5, A4 na šířku

A4, A3 na šířku

A3, A2 na šířku

A4, A3 na šířku

0,6

0,6

0,6

0,6

6

6

6

6

367x210x62

427x210x62

567x210x62

380x205x80

0,8

0,9

1,2

0,6

Maximální síla papíru (mm)
Řezná kapacita 70 g/m2, A4 (listů)
Rozměry šxdxv (mm)
Hmotnost (kg)

Profesionální kotoučové řezačky
Profesionální kotoučové řezačky, řezací kotouč a hrana
jsou z tvrzené oceli, kotouč je permanentně ostřen, papír je
automaticky fixován k podložce. Rám a pracovní deska jsou
vyrobeny z hliníku. Tyto řezačky se vyznačují snadnou
a bezpečnou obsluhou. Je možné je dovybavit stojanem
s pracovní výškou 818 mm.
TECHNICKÉ
PARAMETRY

HSM T 7220

HSM T 7220

HSM T 9610

HSM T 15007

Délka řezu (mm)

720

1000

1450

Maximální velikost papíru (dle DIN)

A2

A1

A0

2

1

0,7

Maximální síla papíru (mm)
Řezná kapacita 70 g/m2, A4 (listů)
Rozměry šxdxv (mm)
Hmotnost (kg)
K dokoupení stojan – rozměry (mm)

20

10

7

985x300x130

1320x300x130

1760x300x130

5,5

7,3

9,8

900x440x710-1000

1150x440x710-1000

1700x440x710-1000

Malé pákové řezačky
Unikátní lehké malé pákové řezačky nejnižší třídy. Řezací
nůž z tvrzené oceli má ergonomické madlo, rám a pracovní deska jsou vyrobeny z hliníku. Bezpečnost obsluhy
zajišťuje průhledný kryt, jehož stisknutím se fixuje papír
během řezání. Pracovní deska má vyznačení formátů, rastr
a úhloměr. Řezačky je možné využít pro řezání papíru, fólií,
filmů a podobných materiálů.
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Délka řezu (mm)

HSM CM 2606

HSM CM 3206

260

320

1

1

Řezná kapacita 70 g/m2, A4 (listů)

10

10

Rozměry šxdxv (mm)
Hmotnost (kg)

14

M 2606
CM

Maximální síla papíru (mm)
Sevření řezaného papíru

HSM TA 3200

manuální

manuální

489x194x62

549x194x62

0,8

0,9

CM 3206

ŘEZAČKY - PÁKOVÉ A STOHOVÉ

Pákové řezačky pro běžné použití
Pákové řezačky střední třídy s řeznou kapacitou vhodnou
pro kanceláře. Nůž je vyroben z tvrzené oceli, má ergonomické madlo. Bezpečnost obsluhy zajišťuje plastový štít
s ochranou v průběhu celého zdvihu nože. Fixace řezaného
materiálu je manuální. Pracovní deska je hliníková, s vyznačením formátů a úhlů. Přesnost řezu zajišťuje posuvné
pravítko s oboustrannou fixací. Řezačky je možné využít
pro řezání papíru, fólií, filmů a podobných materiálů.
TECHNICKÉ
PARAMETRY

HSM CM 3815

HSM CM 4315

Délka řezu (mm)

380

430

Maximální síla papíru (mm)

1,5

1,5

Řezná kapacita 70 g/m2, A4 (listů)

15

15

manuální

manuální

600x370x315

650x435x335

3,6

4,4

Sevření řezaného papíru
Rozměry šxdxv (mm)
Hmotnost (kg)

CM 3815

Profesionální pákové řezačky
Profesionální pákové řezačky s velkou kapacitou řezu. Nůž
je vyroben z kvalitní tvrzené oceli, má ergonomické madlo
a je doplněn ochranným krytem, chránícím obsluhu v celé
délce zdvihu. Na pracovní desce jsou vyznačeny formáty
papíru a základní úhly. Řezačky typů CA jsou vybaveny
automatickým přítlakem papíru při řezu, což zjednodušuje
obsluhu.
TECHNICKÉ
PARAMETRY

HSM CA 3625

HSM CA 3640

HSM CA 4640

Délka řezu (mm)

360

360

460

Maximální síla papíru (mm)

2,5

3,9

3,9

Řezná kapacita 70 g/m2, A4 (listů)

25

40

40

automatické

automatické

automatické

Sevření řezaného papíru
Přední doraz
Rozměry šxdxv (mm)
Hmotnost (kg)

-

-

-

94x574x427

394x608x427

394x711x457

5,6

6,2

7,6

CA 3640

Stohové řezačky
Profesionální stroje určené k řezání stohů papírů (kapacita
až 500 listů A4 70 g/m2). Jsou vybaveny automatickým
lisem k zafixování papíru, průhledným ochranným krytem,
na němž je možné zkontrolovat linii řezu, přesným dorazem, rastrem na pracovním pravítku. K tomuto modelu je
možné dokoupit stojan.
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Délka řezu (mm)
Řezná kapacita 70 g/m2, A4 (listů)
Sevření řezaného papíru
Přední doraz
Rozměry šxdxv (mm)
Hmotnost (kg)
K dokoupení stojan – rozměry (mm)

HSM R 48000

R 48000 se stojanem

480
600
manuální
ano
720x760x460
51
710x610x750

15

