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Omschrijving

Isoflex-Cut Combi

De ISOFLEX-CUT COMBI kunt u
gemakkelijk en snel verwerken, alle
isolatiematerialen op de bouwplaats en
in de

Eén voor alles

Voor drukbestendige
isolatiematerialen

De zaag alleen weegt slechts 4,2 kg !
De krachtige motor van de kettingzaag
met 1.700 Watt vermogen zaagt
drukbestendige isolatiematerialen tot een
dichtheid van ca. 270 kg / cbm.

Voor flexibele isolatiematerialen
Met de Bosch zwaardvormige elektrische
zaag GFZ 16-35 en de speciale
kartelzagen TF 350 WM kunnen alle
zachte, flexibele isolatiematerialen zeer
precies worden gezaagd.

Ongeëvenaarde veelzijdigheid
Verstekzagen (aan dakrand en nok) tot
45° is mogelijk met schaalinstelling. Bij
een hoek van 45° bedraagt de snijdiepte
nog 200 mm ! Ook de zgn. dubbele
versteksnede is met de ISOFLEX-CUT
COMBI mogelijk.

NIEUW

Specificaties
Model

Isoflex-Cut Combi

Minimum afmetingen: [hoogte * breedte * diepte]

187 * 60 * 28 cm

Maximale dikte van de isolatieplaat

260 mm

Maximale loodrechte zaaglengte

1 380 mm

Oplegrails inclusief instelschaal en aanslaghoek
Hoekinstelling met schaal

seriematig
traploos tot 45°

Massa

ca. 23 kg

Transportrollen

seriematig

Bosch zwaardvormige zaag GFZ 16-35 AC

inclusief

Stihl MSE 170 C-Q

mogelijk

Dewalt DWE 396

mogelijk

Dewalt DWE 397

mogelijk

Ideaal voor het werken op
steigers
Het gebruik op de steiger is geen
probleem dankzij het gewicht van slechts
ca. 28 kg. Door een extra verstelbare
steunpoot op de aanslag is ook het
snijden van zware isolatieplaten op de
steiger mogelijk.

Stand per 08_2016. De actuele editie van dit document is de thans geldende. Fouten, technische wijzigingen en aanpassingen voorbehouden.

Door middel van een zeer nauwkeurige
snijden met een elektrische kettingzaag
(met de dunste en fijnste ketting)
kunnen nu gesneden drukbestendige
isolatiematerialen tot een dikte van
260 mm nauwkeurig op maat worden
gezaagd. De dunne / fijne ketting
produceert veel minder stof dan de
kettingzagen, die tot nu toe op de markt
verkrijgbaar waren. Bovendien reduceert
de geïntegreerde stofafzuiging het
geproduceerde stof tot een minimum.

Bij het op maat snijden op de steiger,
raden wij u aan een uitlegger als
werkplatform in het midden van het
gebouw aan te brengen.
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Snijtechniek voor alle flexibele en vaste isolatiematerialen.
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Voor alle zachte, flexibele isolatiematerialen

Voor alle harde, drukvaste isolatiematerialen

Bosch zwaardvormige zaag GFZ 16-35 AC en
kartelzaag TF 350 WM

Stihl E-kettingzaag MSE met afzuiging (35 mm 0)
en trillingsarme zaagketting Micro

ISOROLL-isolatiemateriaal-rolhouder
voor isolatiemateriaal op rol
Toebehoren
Elektrische kapzaag Bosch
type: GFZ 16-35 A
Prijs op aanvraag

Speciale kartelzaag
TF350WM
Prijs op aanvraag

Aanzetstaal (diamant)
Prijs op aanvraag

