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COMBI PLAN VOUW- EN SNIJMACHINE
COMPACT
• 2 in 1 Machine om ruimte in uw kantoor of werkplaats uit te sparen.
• Een snijmachine met een breedte van 130 cm aan de bovenzijde.
• Een SINUS 1221 vouwmachine aan de onderzijde.
• Eenvoudig op te heffen snijmachine dankzij 2 hydraulische vijzels.
• Een robuust en designvol onderstel.
Uw tekeningen of documenten worden gesneden en vervolgens in een handomdraai
gevouwen op een constante breedte van 21 cm.

EFFICIËNT COSINUS® EASY beschikt over meerdere PATENTEN
• Een snijmachine van 130 cm breed.
• Een SINUS1221 vouwmachine van 115 cm breed.

STEVIG
Onze plan vouw- en snijmachine COSINUS® EASY is ontworpen
voor een intens en langdurig gebruik:
• Mechanisme vervaardigd van staal en gehard aluminium.
• Stelsel (flenzen en drijfstangen) vervaardigd van gefreesd aluminium.
• Onderstel vervaardigd van uiterst hard staal.
• In de oven uitgeharde Epxoylak.

OPTIES
• Lange geleidingsprofielen voor het vouwen van lange tekeningen met een smalle breedte.
• Anti-slip tape voor het vouwen van glad papier.
• Doek voor het vouwen en het opslaan van de tekeningen.

ERGONOMIE
• Een natuurlijk mechanisme: Snij de tekening en hef vervolgens de snijmachine
op om de tekening te vouwen.
• De ontkoppeling via de knie houdt de ruimte op de grond volledig vrij zodat u eenvoudig
rond de machine kunt bewegen.
• Dankzij het unieke via de knie bediende ontkoppelingsmechanisme heeft de gebruiker
zijn handen vrij bij het aanbrengen van het te vouwen document.
• Tweeledige aanbrengband voor het eenvoudig uitnemen van de tekeningen.
• Het model SINUS 1221 werd gecertificeerd door TUV RHEINLAND.
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