Edge-Cut

Lichtgewicht, multifunctioneel

SPECIFICATIES EDGE-CUT
Snijdikte
5 - 50mm
Snijsnelheid
100-1000mm/min
Snelheidsregelaar
Controller IC (traploos)
Hittebescherming
Dubble plaat constructie
Versnelling
Enkeldruks
Looprichting
Voorwaarts / achterwaarts
Voltage
AC42V
Motor
DC24V
Lengte
380mm
Gewicht
12kg
Snijnozzle
KOIKE 100 series
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Zonder rails beveling
Bevels zonder rails van boven tot onder de plaat op 45
gr maximaal.
Start en warm vlam vooraf in te stellen, een
handeling voor toevoer snijgas, een handeling om
alles af te sluiten, gastoevoer werkt op gasdruk.
Speciaal ontwikkelde snijtoortsen deze kunnen
tegelijk worden gebruikt maar ook apart van
elkaar.
Pistool vormig handgreep zodat de gebruiker met
één hand alle belangrijke handelingen zoals
aan/uit, snelheid, gastoevoer en snijtoevoer kan
bedienen.

Multifunctioneel geschikt voor X bevel snijden
maar is uiteraard ook te gebruiken met 1
snijtoorts voor een I snede of bevel snede. Te
gebruiken met of zonder rail.
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De Edge Cut is alles samen wat u gewend bent van de
Koike IK-92 Puma en de Koike Beaver. De Edge Cut is
robuust, goed uitgebalanceerd en te gebruiken met of
zonder rail. De Edge Cut portable snijmachine is een
draagbare machine, voornamelijk ontwikkeld om een
hoge kwaliteit snede te maken, zowel uit de hand als
met rail. Naast de hoge snijkwaliteit, beschikt deze
machine ook over ongekend soepele werkingen en is
daardoor zeer veelzijdig in gebruik. Ontworpen met de
nadruk op bedieningsgemak, is de trigger hoog
geplaatst zodat de gebruiker met één hand alle
belangrijke handelingen zoals aan/uit, snelheid,
gastoevoer en snijtoevoer kan bedienen. De Edge Cut
gaat zowel vooruit als achteruit. Koike levert de Edge
Cut standaard met 2 snijtoortsen geschikt voor X bevel
snijden maar is uiteraard ook te gebruiken met 1
snijtoorts voor een I snede of bevel snede wat deze
machine uniek in zijn klasse maakt. Maximale snijdikte
5-50 mm, snijsnelheid tot 1000 mm pm, tot 45 gr
instelbare snijkoppen, dubbele hitte bescherming,
traploos instelbare snelheidsregeling en voorzien van
Edge Guide Role systeem

