
lata 
na wszystkie
urządzenia

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 331 N 24 kartki 70g 330 mm 44000 510323

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 321 N 24 kartki 70g 320 mm 25000 510313

 Gilotyna RC 331 N
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie do 24 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 330 mm
 ▪ wymiary blatu: 330x245 mm

 Gilotyna RC 321 N
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie do 24 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 320 mm
 ▪ wymiary blatu: 320x190 mm

Docisk papieru 
w gilotynach ułatwia 

stabilne ułożenie papieru 
i uzyskanie precyzyjnego 
cięcia, może być ręczny 

lub automatyczny. 

 Gilotyna RC 380 SC 
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym  

systemem docisku papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca  

bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe  

szablony formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania 

wymiarów cięcia 
 ▪ jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
 ▪ wymiary blatu: 430x420 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 380 SC 40 kartek 70g 380 mm 1.15000 510073

 Gilotyna RC 380 SE 
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym dociskiem papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpie-

czeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe  

szablony formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania 

wymiarów cięcia
 ▪ jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
 ▪ wymiary blatu: 430x420 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 380 SE 40 kartek 70g 380 mm 88000 510063

 Gilotyna RC 380 C 
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym  

systemem docisku papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca  

bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe  

szablony formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania 

wymiarów cięcia 
 ▪ zewnętrzna podpórka do papieru 
 ▪ jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
 ▪ wymiary blatu: 430x420 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 380 C 50 kartek 70g 380 mm 1.40000 510083

automatyczny 
docisk papieru

automatyczny 
docisk papieru

ręczny
docisk papieru

ręczny
docisk papieru

ręczny
docisk papieru
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RC SySTEMS

 Gilotyna RC 440 C 
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia 
 ▪ jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
 ▪ wymiary blatu: 480x380 mm

 Gilotyna RC 440 S 
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia 
 ▪ zewnętrzna podpórka do papieru 
 ▪ jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
 ▪ wymiary blatu: 480x380 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 361 30 kartek 70g 360 mm 58000 510013

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 363 30 kartek 70g 360 mm 71000 510023

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 440 C 40 kartek 70g 440 mm 1.25000 510094

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 440 S 40 kartek 70g 440 mm 1.49000 510104

 Gilotyna RC 363
 ▪ gilotyna z automatycznym systemem docisku papieru
 ▪ system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
 ▪ jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 360 mm
 ▪ wymiary blatu: 440x300 mm

 Gilotyna RC 361
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
 ▪ jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 360 mm
 ▪ wymiary blatu: 440x300 mm

TabEla ParamETrów TEchnicznych gilOTyn sTr. 53

automatyczny 
docisk papieru

automatyczny 
docisk papieru

automatyczny 
docisk papieru

ręczny  
docisk papieru
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Gilotyny RC to najwyższej jakości profesjonalne gilotyny 
biurowe. Posiadają noże wykonane z wyjątkowo trwałej, 
specjalnie utwardzanej stali węglowej. Nóż zaostrzony pod 
kątem 65º zapewnia najwyższą jakość cięcia, co pozwala 
na cięcie materiałów z wysoką dokładnością przez wiele lat.Osłona chroniąca ostrze, zapobiegająca przed skaleczeniami  

i zapewniająca bezpieczeństwo pracy podczas cięcia papieru.
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automatyczny 
docisk papieru

automatyczny 
docisk papieru

Gilotyny introligatorskie z dociskiem automatycznym tną 
bez wysiłku jednorazowo nawet do 650 arkuszy! Wyposa-
żone są w przezro czyste osłony zapewnia jące bezpie czeń-
stwo pracy oraz ergonomi czny uchwyt przeciw  po ślizgo wy.

 Gilotyna RC 466* 
 ▪ gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem  

docisku papieru 
 ▪ system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza 
 ▪ osłona bezpieczeństwa blokująca dostęp do ostrza 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy 
 ▪ promień świetlny wskazujący miejsce opuszczenia noża 
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów 
 ▪ regulowany ogranicznik formatów 
 ▪ jednorazowe cięcie do 650 kartek 70 g 
 ▪ długość cięcia: 466 mm 
 ▪ wymiary blatu: 466x730 mm

 
 Gilotyna RC 466 T* 510274

Wersja RC 466 ze stojakiem. 

10.66000     

* Towar na zamówienie

 Gilotyna RC 710
 ▪ gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem  

docisku papieru
 ▪ system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ zewnętrzna podpórka do papieru skalowana w milimetrach
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 ▪ regulowany ogranicznik formatów
 ▪ jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 710 mm
 ▪ wymiary blatu: 875x610 mm

 Gilotyna RC 710 T 510157

Wersja RC 710 ze stojakiem. 

3.65000

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 466 650 kartek 70g 466 mm 9.80000 510264

GiLOTyny prOFEsjOnaLnE

solidna podstawa  
umożliwia stworzenie 

profesjonalnego  
stanowiska pracy 

TNIE
jEDNORAZOWO

KARTEK
650

TNIE
jEDNORAZOWO

KARTEK
50

automatyczny 
docisk papieruTNIE

jEDNORAZOWO

KARTEK
50

 Gilotyna RC 560 S
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
 ▪ system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
 ▪ jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 560 mm
 ▪ wymiary blatu: 560x455 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 560 S 50 kartek 70g 560 mm 1.89000 510135

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 710 50 kartek 70g 710 mm 2.90000 510147
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lata 
na wszystkie
urządzenia

 Gilotyna Kobra 360 EM
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający  

komfort pracy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia 
 ▪ jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 360 mm 
 ▪ wymiary blatu: 400x300 mm

 Gilotyna Kobra 360 A
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
 ▪ osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający  

komfort pracy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia 
 ▪ jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 360 mm 
 ▪ wymiary blatu: 400x300 mm

 Gilotyna Kobra 460 A
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
 ▪ osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy dla komfortu pracy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
 ▪ jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 460 mm
 ▪ wymiary blatu: 355x500 mm

 Gilotyna JLS 298 A3
 ▪ profesjonalna gilotyna biurowa
 ▪ wygodna dźwignia do cięcia papieru
 ▪ korba umożliwia ustawienie odpowiedniego docisku papieru
 ▪ długość cięcia 420 mm
 ▪ tnie jednorazowo do 400 kartek 70g
 ▪ wymiary blatu: 550x425 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

Kobra 360 EM 20 kartek 70g 360 mm 47000 510163

model cięcie długość cięcia cena  kod

Kobra 360 A 30 kartek 70g 360 mm 92000 510183

model cięcie długość cięcia cena  kod

Kobra 460 A 30 kartek 70g 460 mm 1.39000 510174

model cięcie długość cięcia cena  kod

JLS 298 A3 400 kartek 70g 420 mm 1.25000 510224

TabEla ParamETrów TEchnicznych gilOTyn sTr. 53

Super Cut System
Specjalny system cięcia wykorzystuje noże 
wykonane z wyjątkowo trwałej, specjalnie utwar-
dzanej stali węglowej, zaostrzonej pod kątem 65° 
zapewniające najwyższą jakość cięcia.

Gilotyna JLS to profesjonalne urządzenie 
w atrakcyjnej cenie. Doskonale sprawdza się 
w punktach usługowych.

TNIE
jEDNORAZOWO

KARTEK
400
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Gilotyna
 ▪ ręczny docisk papieru
 ▪ osłona zabezpieczająca
 ▪ jednorazowe cięcie  

do 10 kartek 80g
 ▪ długość cięcia: 320 mm

Trymer
 ▪ format A4
 ▪ listwa dociskowa 
 ▪ 3 linie cięcia: prosta  

(do 10 kartek 80g),  
falista i perforowana  
(do 3 kartek 80g)

 Gilotyna Paper Cutter A4
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym  

systemem docisku papieru
 ▪ na blatach roboczych standardowe  

szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie do 12 kartek 70g
 ▪ cięcie kartonu i cienkiej blachy
 ▪ długość cięcia: 310 mm
 ▪ wymiary blatu: 310x250 mm

 Gilotyna Paper Cutter A3
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym  

systemem docisku papieru
 ▪ na blatach roboczych standardowe  

szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie do 12 kartek 70g
 ▪ cięcie kartonu i cienkiej blachy
 ▪ długość cięcia: 420 mm
 ▪ wymiary blatu: 460x380 mm

GiLOTyny pOpULarnE
 Gilotyna z trymerem Wallner GT 320

Gilotyna i trymer w jednym urządzeniu. Możliwość łączenia 
i rozłączania urządzeń. Prosty sposób składania pozwalający 
na oszczędność miejsca przy przechowywaniu urządzenia.  
Na blatach roboczych standardowe szablony formatów.

model cięcie długość cięcia cena  kod

GT 320 10 kartek 80g 320 mm 19500 510304

 Gilotyna Wallner GA 310
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ stabilny metalowy blat
 ▪ plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 310 mm
 ▪ wymiary blatu: 350x255 mm

 Gilotyna Wallner GA 448
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ stabilny metalowy blat
 ▪ plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 448 mm
 ▪ wymiary blatu: 480x330 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

GA 310 20 kartek 70g 310 mm 29000 510283

GA 448 20 kartek 70g 448 mm 39000 510294

Ostrza zastosowane  
w gilotynach Paper Cutter 
umożliwiają również cięcie 
kartonu i cienkiej blachy.
Specjalny sposób wykona-
nia ostrza ogranicza ryzyko 
skaleczenia.

model cięcie długość cięcia cena  kod

Paper  
Cutter A4 12 kartek 70g 310 mm 17900 510233

Paper  
Cutter A3 12 kartek 70g 420 mm 23900 510244

2 FUnkcJE  
W 1 URZąDZENIU
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Parametry gilotyn RC

biurowe Profesjonalne Specjalistyczne

Gilotyny RC rc 
321 n

rc 
331 n

rc  
361

rc  
363

rc  
380 sE

rc  
380 sc

rc 
380 c

rc 
440 c

rc 
440 s

rc 
560 s

rc  
466

rc 
466 T

rc  
710

rc 
710 T

Numer strony w katalogu 48 48 49 49 48 48 48 49 49 50 50 50 50 50

Długość cięcia (mm) 320 330 360 360 380 380 380 440 440 560 466 466 710 710

Max. ilość ciętych kartek (70g/m²) 24 24 30 30 40 40 50 40 40 50 650 650 50 50

Wymiary blatu roboczego 320x190 320x245 440x300 440x300 430x420 430x420 430x420 480x380 480x380 560x455 730x466 730x466 875x610 875x610

System docisku ręczny ręczny ręczny automaty-
czny ręczny automaty-

czny
automaty-

czny
automaty-

czny
automaty-

czny
automaty-

czny
automaty-

czny
automaty-

czny
automaty-

czny
automaty-

czny

Osłona zabezpieczająca

Ogranicznik papieru -

Szablony formatów na blacie

Stojak - - - - - - - - - - - -

Kod 510313 510323 510013 510023 510063 510073 510083 510094 510104 510135 510264 510274 510147 510157

Cena netto 250,- 440,- 580,- 710,- 880,- 1.150,- 1.400,- 1.250,- 1.490,- 1.890,- 9.800,- 10.660,- 2.900,- 3.650,-

Parametry pozostałych gilotyn

Osobiste biurowe

Gilotyny Wallner  
gb 320

Wallner  
gb 460

Wallner  
gT 320

Paper 
cutter a4

Paper 
cutter a3

Wallner  
ga 310

Wallner  
ga 448

Jls  
298 a3

kobra  
360Em

kobra  
360 a

kobra  
460 a

Numer strony w katalogu 53 53 52 52 52 52 52 51 51 51 51

Długość cięcia (mm) 320 460 320 310 420 310 448 420 360 360 460

Max. ilość ciętych kartek 8-10  
(70g/m²)

8-10  
(70g/m²)

10  
(80g/m²)

12  
(70g/m²)

12  
(70g/m²)

20  
(70g/m²)

20 
(70g/m²)

400 
(70g/m²)

15-20  
(70g/m²)

25-30  
(70g/m²)

30  
(70g/m²)

Wymiary blatu roboczego (mm) 250x320 380x460 320x155 310x250 460x380 350x255 480x330 425x550 400x300 400x300 355x500

System docisku ręczny ręczny ręczny automatyczny automatyczny ręczny ręczny ręczny ręczny automatyczny automatyczny

Osłona zabezpieczająca - -

Ogranicznik papieru -

Szablony formatów na blacie

Kod 510333 510344 510304 510233 510244 510283 510294 510224 510163 510183 510174

Cena netto 125,- 185,- 195,- 179,- 239,- 290,- 390,- 1.250,- 470,- 920,- 1.390,-

 Gilotyna Wallner GB 320
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ antypoślizgowa podstawa blatu roboczego
 ▪ plastikowa osłona zabezpieczająca
 ▪ wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali
 ▪ ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
 ▪ ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80g
 ▪ długość cięcia: 320 mm (A4)
 ▪ wymiary blatu: 320x250 mm

 Gilotyna Wallner GB 460
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ antypoślizgowa podstawa blatu roboczego
 ▪ plastikowa osłona zabezpieczająca
 ▪ wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali
 ▪ ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
 ▪ ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80g
 ▪ długość cięcia: 460 mm (A3)
 ▪ wymiary blatu: 460x380 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

GB 320 8-10 kartek 80g 330 mm 12500 510333

GB 460 8-10 kartek 80g 460 mm 18500 510344

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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 Trymer A4 RPT-380
 ▪ precyzyjny trymer biurowy
 ▪ ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
 ▪ listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
 ▪ na blacie roboczym standardowe formaty
 ▪ długość cięcia 380 mm
 ▪ tnie jednorazowo  

do 20 kartek (80 g/m²)
 ▪ wielkość blatu:  

572x318 mm

 Trymer A3 RPT-520
 ▪ precyzyjny trymer biurowy
 ▪ ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
 ▪ listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
 ▪ na blacie roboczym standardowe formaty
 ▪ długość cięcia 520 mm
 ▪ tnie jednorazowo  

do 20 kartek (80 g/m²)
 ▪ wielkość blatu:  

713x318 mm

 Trymer A2 RPT-730
 ▪ precyzyjny trymer biurowy
 ▪ ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
 ▪ listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
 ▪ na blacie roboczym standardowe formaty
 ▪ długość cięcia 730 mm
 ▪ tnie jednorazowo  

do 20 kartek (80 g/m²)
 ▪ wielkość blatu:  

925x318 mm

 Trymer TPO-700
 ▪ trymer do przycinania papieru ozdobnego
 ▪ podajnik na taśmę klejącą – możliwość zamontowania z prawej  

lub lewej strony
 ▪ listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
 ▪ maksymalna grubość cięcia: papier 160 g/m²
 ▪ długość cięcia: 700 mm
 ▪ wymiary:  

750x130x90 mm

 Trymer TA46
 ▪ precyzyjny trymer biurowy
 ▪ listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 ▪ cięcie papieru w formacie A4
 ▪ długość cięcia 320 mm
 ▪ tnie jednorazowo do 8 kartek (70 g/m²)
 ▪ wielkość blatu 328x160 mm

 Trymer TA33
 ▪ precyzyjny trymer biurowy
 ▪ listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 ▪ cięcie papieru w formacie A3
 ▪ długość cięcia 460 mm
 ▪ tnie jednorazowo do 8 kartek (70 g/m²)
 ▪ wielkość blatu 458x160 mm

Przycinanie papieru do prezentów
jeszcze nigdy nie było tak łatwe!

model cięcie długość cięcia cena  kod

TA46 8 kartek 70g 320 mm 9800 520013

model cięcie długość cięcia cena  kod

TA33 8 kartek 70g 460 mm 12900 520024

model cięcie długość cięcia cena  kod

RPT-520 20 kartek 80g 520 mm 42000 520045

model cięcie długość cięcia cena  kod

RPT-380 20 kartek 80g 380 mm 36500 520053

model cięcie długość cięcia cena  kod

RPT-730 20 kartek 80g 730 mm 55000 520037

model cięcie długość cięcia cena  kod

TPO-700 papier do 160g 700 mm 8900 520107
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Osobiste biurowe Profesjonalne

Trymery TPO-700 l400a Ta46 Ta33 Wallner  
gT 320

a4  
rPT-380

a3  
rPT-520

a2  
rPT-730

kobra 
1000 r

kobra 
1300 r

Numer strony w katalogu 54 27 54 54 52 54 54 54 55 55

Długość cięcia (mm) 700 310 320 460 320 380 520 730 1000 1300

Max. ilość ciętych kartek / 
grubość cięcia w mm 1 (160g/m²) 8 (80g/m²) 8 (70g/m²) 8 (70g/m²) 3 (80g/m²) 20 (80g/m²) 20 (80g/m²) 20 (80g/m²) 0,8 mm 0,8 mm

Docisk papieru

Szablony formatów na blacie -

Ogranicznik papieru - - - -

Kod 520107 310410 520013 520024 510303 520053 520045 520037 520061 520071

Cena netto 89,- 209,- 98,- 129,- 195,- 365,- 420,- 550,- 950,- 1150,-

Parametry trymerów

 Trymer Neolt 100 / 150
 ▪ profesjonalne trymery ręczne
 ▪ grubość cięcia 0,8 mm
 ▪ idealne do przycinania rysunków, zdjęć, plakatów itp.
 ▪ rotacyjne ostrze z utwardzanej stali
 ▪ listwa dociskowa z przezroczystego tworzywa ułatwia  

precyzyjne cięcie
 ▪ wygodny uchwyt do mocowania papieru na roli (dodatkowa opcja)
 ▪ solidna podstawa umożliwiająca stworzenie profesjonalnego  

stanowiska pracy
 ▪ długość cięcia 100 cm / 150 cm
 ▪ wymiary:  Neolt 100 - 124x48x98 cm 

 Neolt 150 - 174x48x98 cm
 ▪ wysokość stojaka 87 cm

 Trymer Kobra 1300 R
 ▪ profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem papieru
 ▪ tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton 
 ▪ rotacyjne samoostrzące się ostrze 
 ▪ nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
 ▪ przezroczysta listwa dociskowa umożliwia precyzyjne cięcie 
 ▪ zagłębienie w blacie pozwalające na umieszczenie rolki papieru
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 ▪ długość cięcia 1300 mm, grubość cięcia 0,8 mm

 Trymer Kobra 1000 R
 ▪ profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem papieru
 ▪ tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton 
 ▪ rotacyjne samoostrzące się ostrze 
 ▪ nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
 ▪ przezroczysta listwa dociskowa umożliwia precyzyjne cięcie 
 ▪ zagłębienie w blacie pozwalające na umieszczenie rolki papieru
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 ▪ długość cięcia 1000 mm, grubość cięcia 0,8 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

1000 R 0,8 mm 1000 mm 95000 520061

model cięcie długość cięcia cena  kod

1300 R 0,8 mm 1300 mm 1.15000 520071

model cięcie długość cięcia cena  kod

Neolt 100 0,8 mm 1000 mm 3.40000 520081

Neolt 150 0,8 mm 1500 mm 3.60000 520091

W ofercie ponad 40 modeli trymerów ręcznychi elektrycznych o długości cięcia od 75 
do 520 cm i grubości ciętego materiału od 0,8 do 30 mm oraz specjalne urządzenia  
do przycinania materiałów typu kartony piankowe.

Towar na zamówienie.
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