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Tekniset tiedot
Leikkausleveys:  >1300 mm
Leikkauspituus:  >2600 mm
Leikkaussyvyys:   >62 mm
Jyrsintäsyvyys:   >51 mm
Levyn paksuus:   >80 mm
Kokonaispaino:   >150 kg
Voimantarve:  230 V / 50 Hz
   tai 110 V / 60 Hz
Energiankulutus: enimmillään 2,5 kW

Liikkuva leikkuri 

• Sauberes und staubfreies Arbeiten
• Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

Liikkuva jyrsin



Toimintavalmis vain 5 minuutissa...
Schnelle Rendite und Profi t - 
durch optimiertes und effi zientes Arbeiten

Muita etuja:

• Tarkka leikkaus ja jyrsintä 
• Valmis monipuoliseen käyttöön välit-
tömästi 
• Helppo ja nopea käyttää myös yksin
• Helppo toteuttaa monimutkaisiakin 
 tuotteita - myös sarjatuotantona
• Siisti ja pölytön työskentely

Sahausyksikkö ja 160 mm terä:

Sahausyksikön innovatiivinen 
kääntöominaisuus x- ja y-akselilla

 

Patentoitu sahausmoduli leikkaa 
kaikissa kulmissa.

Vakiona yksikköjen automaattinen 
nosto- ja laskumekanismi

Auki, lukkoon ja töihin!

Supercut soveltuu nopeaan ja helppoon 
käyttöön kaikilla rakennuskohteilla.
 

Liikuteltava työstö- ja sahaustaso lähes 
kaikille levymateriaaleille, kuten kipsilevy, MDF, 
puu, akryyli, komposiittimateriaali jne.

Laajat käyttömahdollisuudet: kuitulevyt, sisätilara-
kenteet, akustiikkalevyt, 
puumateriaalit, julkisivurakenteet, 
messurakenteet, lavasteet, 
näyttämörakenteet jne.

Ohjauspaneeli ja digitaalinäyttö::

• Käynnistyspainikkeet erikseen sahalle,   
jyrsimelle sekä pölynpoistimelle
• Kiinnitys pituus- ja leveyssuunnassa
• Sahan ja jyrsimen automaattiset nostimet
• Digitaalinen mittausjärjestelmä
• Miellyttävä lasersäätö

Kädenkäänteessä sekä teline että molem-
mat työtasot voidaan vapauttaa erikseen. 
Kapeatkaan portaat eivät ole enää 
ylikäymätön este.

Supercut voidaan taittaa kokoon ja 
nostaa tavalliseen pakettiautoon 
tai peräkärryyn.

Mitat kokoon taitettuna:

Pituus:     650 mm
Leveys:   1950 mm
Korkeus:  1930 mm

Avatun pöydän mitat:

Pituus:   3000 mm
Leveys:    1950 mm
Korkeus:    1360 mm
Työkorkeus:                 800 mm

Ohjainyksikkö ja 8 mm:n teränpidike:
Erilaisille jyrsimille, leikkureille ja kuvio-
sahoille.

www.fl extos.com

Supercutilla 
10 minuutissa

Ilman Supercutia 
25 minuutissa

Supercutilla
 5 minuutissa

Ilman Supercuttia 15 
minuutissa

aika = raha
supercut = ajansäästö
supercut = tuotto

Kasperi
Sticky Note
Tulosta ja tuottoa nopeasti -optimoidulla ja tehokkaalla työllä

Kasperi
Sticky Note
2 colons / 2 Kolons


