isoflex cut

mobilna platforma do obróbki materiałów
termoizolacyjnych

Przyjazne środowisku systemy izolacyjne
z włókna drzewnego

• mobilna platforma przeznaczona do obróbki sprężystych materiałów
| ZALECANY ZAKRES
ZASTOSOWANIA
Obróbka materiałów termoizolacyjnych na
placu budowy oraz na hali produkcyjnej.

termoizolacyjnych z surowców odnawialnych

• platforma zapewnia szybką i bardzo łatwą obróbkę materiałów
termoizolacyjnych

• bardzo precyzyjne prowadzenie cięć: zredukowany odpad, stabilne
rozmiary. Odpady z mat STEICO mogą zostać użyte w połączeniu z
innymi odpadami (np. włożenie na wcisk pomiędzy krokwie) jako
pełnowartościowy materiał.

• platforma pozwala na ergonomiczną obróbkę, jest bardzo poręczna
• oszczędność miejsca podczas transportu - platforma jest składana

Więcej informacji znajdą Państwo w odpowiednich broszurach
konstrukcyjnych lub na naszej stronie internetowej www.steico.pl.

| INFORMACJE TECHNICZNE STEICOisoflex cut
| MATERIAŁ
STEICOisoflex cut to innowacyjna
platforma, przeznaczona do szybkiej
i efektywnej obróbki materiałów
termoizolacyjnych, na placu budowy oraz
na hali produkcyjnej.

model

Isoflex-Cut 125

minimalny pomiar:
[wysokość * szerokość * grubość]

177 * 60 * 28 cm

maksymalna grubość płyty izolacyjnej

240 mm

maksymalna pionowa długość cięcia

1.270 mm

szyna ze skalą pomiarową

montowana w standardzie

uchwyt do elektrycznej piły mieczowej

montowany w standardzie

regulacja kąta ze skalą

do 45°

waga

ok. 23 kg

kółka transportowe

montowane w standardzie

piła mieczowa Bosch GFZ 16-35 AC

w zestawie

Elektryczna piła mieczowa

Typ GFZ 16-35 AC

nóż falisty

optymalny do cięć sprężystych
materiałów izolacyjnych z włókien
naturalnych

kamień diamentowy

do łatwego ostrzenia noży falistych

09 / 2016. Zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązuje aktualne wydanie. Możliwość wystąpienia błędów.

| AKCESORIA STEICOisoflex cut

| ZAKRESY ZASTOSOWANIA
STEICOisoflex cut wyróżnia się
ergonomiczną obróbką, łatwą obsługą,
oszczędnością miejsca podczas
transportu oraz trwałością wykonywania
precyzyjnych cięć. Produkt skraca
znacznie czas prac wykonawczych oraz
minimalizuje ryzyko błędnego przycięcia.
Efekt: perfekcyjne realizacje przy
mniejszym nakładzie pracy.

www.steico.pl

Dystrybutor:

naturalny system budowlany
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