
Supercut XPM – mobiilne freesimis- ja saagimismasin

Kiire, 

mobiilne, 

täpne

flextos GmbH  
Rosenheimer Strasse 44 
83064 Raubling 
Germany   

Telefon  +49 (8031) 233 88 60 
Faks    +49 (8031) 233 88 68 

info@flextos.com 
www.flextos.com

Tehnilised andmed

Lõikepikkus pikendusrelssi kasutades üle 3000 mm

Etteanne max 8 m/min (jooksvalt reguleeritav)

Sae lõikesügavus 42 mm

Ühendatud koormus 115 / 230 V, 50 - 60 HZ

Võimsusklass max. 1,3 kW

Vahetatavad komponendid freesseade või saagimisseade

Kaal 10 kuni ca 15 kg

Flextose Supercut XPM on esimene iseseisev ja mobiilne freesimis- /
saagimismasin. XPM on mõeldud kipsi paigaldustöödeks ja kips-
plaatide kuju ettevalmistamiseks.

Enam ei ole vaja paigaldada nurgakaitseid ega nurgaliiste, sest 
nüüdsest alates on vajaliku kujuga plaate lihtne kujundada – 
tolmuvabalt ja vahetult ehitusel.

Kaasnev kasu
Ühe mehe töö

Vähe tolmu tänu täpsele väljatõmbele

Kompaktne paki suurus

Kiire kasum 

ning ületamatu 

hinna ja tootluse 

suhe

Tööta targalt.



Loo täpse kujuga osi tööpaigas, kus ja millal iganes neid vajadSeadmete variandid
Põhiseade (vt joonist 01)  

lõikepikkus 1400 mm

reguleeritav etteandekiirus

Pikendused  (vt joonist 02)

lõikepikkused kuni üle 3 m

kindel kinnitus

tugev ühendus

Freesseade  (vt joonist 03 a)

täpne sügavuse reguleerimine

valikuline lasermoodul

8 mm freesihoidja 90° freesimiseks kuni 90° freesiotsikuga

Saagimisseade  (vt joonist 03 b)

Kuni 42 mm lõikesügavus

valikuline lasermoodul

multisae hoidja

Multisaag  (vt joonist 03 c) 
lõhedega plaatide valmistamiseks 4 tera koos

lihtne vahetada

Lasermoodulid  (vt jooniseid 04 a–c)

lihtne masinat korrigeerida

moodulid seadmete jaoks, joonis 04 b

moodulid juhtrelsi jaoks, joonis 04 c

Tsentreerimise abivahend (vt joonist 05)

Lihtsustab seadme positsioneerimist

Risttara (vt joonist 06) 

võimalik juhtrelsi külge kinnitada

täpsete korduslõigete jaoks

Transpordikast (vt joonist 07) 

Vastupidav sangade ja ratastega transpordikast

vähe tolmu
mitmekülgne
täpne

Mitmekülgne kasutus ja  
materjalidega ühilduvus
eelvormitud kipsplaadiosad

kipsplaatide, puidust laudade või tsemendi lõikamine

multisaag kaarte ja lõhedega plaatide lõikamiseks
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Tööta targalt.


