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Nožní sponkovačka CASSESE 79 • obj. kód NT CS 79
•

nožní mechanická sponkovačka

•

jednoduchá obsluha

•

spolehlivá a velmi praktická

•

výška lišty do 80 mm

•

šířka lišty neomezena

•

plastové zásobníky se sponkami

•

2 roky záruka, kompletní servis a náhradní díly

•

sponky CASSESE

Nožní sponkovačka CASSESE 88 • obj. kód NT CS 88
•

nožní profi sponkovačka

•

jednoduchá obsluha

•

spolehlivá a velmi praktická

•

přítlak do polodrážky, který stlačuje lišty
k sobě po dobu nastřelování

•

možnost nastřelování spon do dvou míst,
přičemž do každého místa může nastřelit více spon

•

výška lišty do 85 mm

•

šířka lišty do 95 mm

•

2 roky záruka, kompletní servis a náhradní díly

•

sponky CASSESE v plastových zásobnících

Pneumatická sponkovačka CASSESE 89 • obj. kód NT CS 89
•

pneumatická profi sponkovačka

•

rychlá práce s rámem

•

tvar příložníku umožňuje velmi dobře seřídit dosedací
plochu pro sponkovaný roh rámu

•

horizontálně působící přítlak pevně zfixuje obě části rámu

•

vertikální přítlak přitiskne spoj lišt
v momentu sponkování – více druhů výměnných hlavic

•

rychlá výměna pěti druhů sponek
– v plastových zásobnících

•

širší lišty se sponkují na více místech,
které lze přesně nastavit dorazy

•

2 roky záruka, kompletní servis a náhradní díly

•

sponky CASSESE v plastových zásobnících
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Sekačka nožní MORSO F • obj. kód NT Morso F
•

mechanické zařízení s nožním ovládání

•

posuvný podélný doraz, měřící pravítko

•

prodloužení levé strany stolu (obj. kód NT 978)

•

nastavitelné opěrky od 45 do 90 st.

•

dvojitý pokos 45 st. a jednoduchý pokos až 90 st.

•

hladký, čistý a přesný řez

•

bezprašný stroj

Sekačka nožní MORSO F1 • obj. kód NT Morso F1
•

mechanické zařízení s nožním ovládání s automatickou
podpěrou

•

posuvný podélný doraz, měřící pravítko

•

prodloužení levé strany stolu (obj. kód NT 978)

•

nastavitelné opěrky od 45 do 90 st.

•

dvojitý pokos 45 st. a jednoduchý pokos až 90 st.

•

hladký, čistý a přesný řez

•

bezprašný stroj

NT 0301

Sekačka nožní CS 55 M • obj. kód NT CS55M
•

mechanické zařízení s nožním ovládání

•

posuvný podélný doraz, měřící pravítko

•

nastavitelné opěrky od 45 do 90 st.

•

dvojitý pokos 45 st. a jednoduchý pokos až 90 st.

•

hladký, čistý a přesný řez

•

bezprašný stroj
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Dvoulistá pokosová pila s ručním posuvem • obj. kód NT CS 960
•

nejbezpečnější a nejpřesnější dvoulistá pila
s ručním posuvem na trhu

•

hluboký a vysoký řez

•

bezpečná betonová základna a ocelová řezací hlava
pro přesný a spolehlivý řez

•

náhradní pilový kotouč (obj. kód NT Z1570)

•

pouze na objednávku

Elektro-pneumatická dvoulistá pokosová pila • obj. kód NT CS 969
•

elektropneumatická dvoulistá pokosová pila

•

hluboký a vysoký řez

•

bezpečná betonová základna a ocelová řezací hlava
pro přesný a spolehlivý řez

•

náhradní pilový kotouč (obj. kód NT Z1570)

•

pouze na objednávku

Univerzální formátovací řezač F3100 • obj. kód NT F3100

M2 05715

•

víceúčelový formátovací řezač

•

systém výměnných nosičů řezných nástrojů

•

možnost řezat sklo do 6 mm

•

možnost řezat lepenku a foamboard do 12 mm

•

možnost řezat MDF desky 3,5 mm

•

možnost řezat plasty do 6 mm

M2 05712

M2 03126

M2 05004
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Řezač paspart 1M • obj. kód NT 04920
•

profesionální paspartovací stroj

•

velmi jednoduchá obsluha

•

délka řezu 100 cm

•

možnost využití dorazů pro opakované výřezy

•

možnost výřezu kruhů průměru od 3 cm do 29 cm

M2 05015

Řezač oválových výřezů paspart • obj. kód NT 04924
•

velikost oválů od 11,25 do 61 cm

•

maximální rozdíl mezi dlouhou
a krátkou osou oválu je 7,5 cm

•

průměr kruhu od 11,25 do 52,5 cm

M2 05007

Řezač oválných a kulatých skel • obj. kód NT 05221
•

velikost oválů od 11,25 do 61 cm

•

maximální rozdíl mezi dlouhou
a krátkou osou oválu je 7,5 cm

•

průměr kruhu od 11,25 do 52,5 cm

•

řezné kolečko na sklo - karbidové (obj. kód M2 03126)
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Řezač paspart F2200 • obj. kód NT 04686
•

profesionální řezač paspart

•

možnost šikmého i rovného řezu

•

možnost řezat foamboard do 12 mm

•

snadná výměna čepelí

•

hladký posuv řezací hlavy díky kulovým ložiskům

•

délka řezu 100 cm

•

délka řezu 120 cm (obj. kód NT 04687)

•

délka řezu 150 cm (obj. kód NT 04688)

M2 05015

Pneumatická flexi pistole CASSESE • obj.kód NT CS615A
•

pneumatická flexi pistole

•

jednoduchá výměna flexi hrotů

•

pro flexi hroty 15 mm

M2 2217415 MM

Pneumatická rámařská pistole Fletcher • obj. kód NT 07300
•

pneumatická rámařská pistole

•

ergonomické provedení

•

minimální zpětný úder

•

pro rámařské hroty 15 mm/12000 ks

M2 08985

63_68_ramovaci technika copy

2.8.2006

11:27

Str. 6

rámovací technika • framing technologies
Mechanická flexi pistole Fletcher • obj. kód NT 07700
•

ruční mechanická flexi pistole

•

zásobník na 100 flexi hrotů

•

pružina pro nastavení tvrdosti dřeva

•

pro flexi hroty 15 mm/3400 ks
– černé obj.kód M2 2017415MM
– zlaté obj. kód M2 2017215MM

M2 2017415 MM

Mechanická rámařská pistole Fletcher • obj. kód NT 07500
•

ruční mechanická rámařská pistole

•

zásobník na 100 rámařských hrotů

•

pružina pro nastavení tvrdosti dřeva

•

pro rámařské hroty
15mm / 12000 ks - obj. kód M2 08985
15mm / 3000 ks - obj. kód M2 08950

•

pro sklenářské hroty 10mm / 5000 ks
- obj. kód M2 08980

M2 08985

M2 08950, M2 08980

