
Eigenschappen

  Multifunctioneel: om aan de steiger te hangen, als tafelapparaat, vrijstaand  
 (voet als toebehoren leverbaar) 

  Geschikt voor de bouwwerf dankzij het geringe gewicht     

  Hulp voor snijden in verstek en precieze en snelle herhalingen

DPS ProCut basic
ook met voet en leverbaar met een snijlengte van 128 cm.

Isolatieplatensnijder ProCut basic / 128
Multifunctionele opstap naar de serie ProCut van STORCH



Stempel van de handelaar

Malerwerkzeuge  
& Profigeräte GmbH 

Pijkestraat 122, bus 001 
B - 9041 Oostakker
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 Eenvoudige bediening

 Traploos klapbare snijbeugel om  
 eenvoudig in verstek te snijden

 Snijdt alle standaardvarianten 

 Groot transformatorvermogen  
 vergemakkelijkt het snijden 

 vlotte bediening door snijbeugel  
 met kogellager

 gemakkelijk te verplaatsen wegens  
 gering gewicht

Technische gegevens ProCut basic ProCut basic 128 

Snijlengte 105 cm 128 cm

Snijdiepte 25 cm 25 cm

Gewicht 9 kg 11 kg

Geïntegreerde 1 trapstransfo,
beschermd tegen spatwater

IP 54

Stroomvoorziening 230 V, 50 Hz

Steungeleider voor hoeksneden,
gemakkelijk te bedienen en vast te zetten

Gemakkelijk te monteren aan de  
steiger en eenvoudig te verplaatsen

Als optie steun voor gebruik als
vrijstaand apparaat verkrijgbaar

Steungeleider links

Bijkomende voordelen 

Snijvarianten ProCut basic 

Lengte-  
en dwarssnede

Versteksnede

Schuine snede Schuine snede  
met verstek

Groef Dieptesnede

Toebehoren Art.-Nr.

Steunvoet voor ProCut basic, basic 128 57 00 16

Steungeleider links 57 01 05

Reservedraad basic gebruiksklaar (1 pakje = 5 stuks) 57 00 46

Reservedraad basic 128 gebruiksklaar (1 pakje = 5 stuks) 57 00 48

Reservedraad 10 m op rol   57 00 02

Reservezekering (1 pakje = 2 stuks)  57 00 04

Universele klemmen voor fixering platen (1 pakje = 10 stuks) 56 10 06

In de levering inbegrepen Art.-Nr.

Isolatieplatensnijder ProCut basic 
Isolatieplatensnijder ProCut basic 128

57 00 70 
57 00 75

Levering:

- 5 x reservedraad, gebruiksklaar

- stabiele transportdoos


