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Ultra alta Precisão  - Garantia de corte 
dentro de 0,2mm de uma linha reta ao 
longo de todo o comprimento do cortador

Alta Precisão  - Garantia de corte 
dentro de 1,0mm de uma linha reta ao 
longo de todo o comprimento do cortador
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Cortadores de bancada de alta precisão
Pretendo cortar uma seleção de materiais rígidos e flexíveis, incluindo placas de espuma PVC, 

plásticos canelados, cartão, faixas publicitárias, papel, películas de filme e têxteis 

Evolution E2
Sistema de corte integrado formato largo, desenhado 
para revolucionar a velocidade, precisão e 
conveniência do processo de finalização
• Ação de corte vertical e ferramentas permutáveis 
• Deixa a mesa de trabalho limpa graças às dobradiças  
 do cortador 
• Mecanismo de elevação integrado
• Adapta-se a todas as mesas
• 5 tamanhos: 1,6 m / 2,1 m / 2,6 m / 3,1 m / 3,6 m

Javelin Integra
Uma barra de corte de ultra alta precisão com a 
conveniência de uma base integrada e alças de 
levantamento
•  Base de linha fina que se adapta a todas as bancadas 
•  Ação de corte vertical e ferramentas permutáveis 
•  4 tamanhos: 1,6 m / 2,1 m / 2,6m / 3,1m 

Javelin S2
Pode ser usado como uma solução de corte portátil 
mas mais adaptada para ser montada no “BigBench” 
opcional
•  Portátil ou montada em bancada
•  Ação de corte vertical e ferramentas permutáveis
•  5 tamanhos: 1,1 m / 1,6 m / 2,1 m / 2,6 m / 3,1 m 

Simplex
Alternativa à Javelin S2 leve e universal
• Leve e portátil
• Cabeça de corte estilo „rocker“ ergonómica  
• 5 tamanhos: 1,1 m / 1,6 m / 2,1 m / 2,6 m / 3,1 m 

Technic ARC/TE
Cortador inovador de roda dupla. Disponível com e 
sem placa de base
•  Corte bidirecional usando rodas duplas de corte 

resistentes de Volfrâmio
• Sistema interno de monotrilho patenteado
• ARC TE monta-se de forma permanente a uma mesa  
 existente
• Suportes amovíveis – opcional apenas para Technic  
 ARC 
• 5 tamanhos em cada modelo desde 1 m – 3 m

Bancada Evolution E2
Acessório para a Evolution E2
•  Base de alumínio integrada para uma montagem fácil 

e rápida da Evolution E2 
•  Construída numa liga de alta qualidade e precisão 

para uma força superior e resistência a abrasões e 
estragos

•  A fechadura exclusiva garante uma dupla segurança 
sob carga pesada e uma estrutura ultra rígida

• Disponíveis kits de extensão

Bancada de corte
Para uso com a Javelin Integra ou como simples 
bancada
•  Construída numa liga de alta qualidade e precisão para 

uma força superior e resistência a abrasões e estragos
•  A fechadura exclusiva garante uma dupla segurança sob 

carga pesada e uma estrutura ultra rígida
• Pés de altura ajustável em todas as bancadas

BigBench
Bancada construída propositadamente  para a Javelin 
Série 2
• Mecanismos de elevação e apoio incorporados 
• Placa da base ajustável a todo o comprimento com  
 ranhura de corte
•  Construída numa liga de alta qualidade e precisão para 

uma força superior e resistência a abrasões e estragos 
•  A fechadura exclusiva garante uma dupla segurança 

sob carga pesada e uma estrutura ultra rígida 

Sabre S2
Ideal para produção de uma unidade ou volume de 
trabalho. Deslize de precisão construído numa placa 
de base robusta de alumínio anodizado 
• Utilização em bancada ou presa ao suporte opcional 
• Base integrada com braços de dobradiça
• Ação de corte vertical e ferramentas permutáveis
• 5 tamanhos: 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m 

Gostava de uma solução avançada 
tecnologicamente e a máxima 

flexibilidade para utilização numa 
unidade de produção

Gostaria de uma barra de corte sem 
base que pode ser usada para trabalhos 
genéricos ou levada para qualquer local

Necessito de um cortador que corte de 
forma limpa e precisa papel, película 
fina e/ou outros materiais delicados 

que são mais apropriados para uso de 
tesoura

BigBench: Desenhado para a Javelin

Preciso da portabilidade de um cortador 
montado numa placa de base que 

eu possa transportar para o local do 
trabalho quando necessário

Não me preocupo muito com altos níveis de flexibilidade ou produção, pretendo apenas 
resultados perfeitos

Necessito cortar faixas publicitárias pop-up, papéis de parede e/ou outros painéis de encaixe. É essencial ultra alta precisão O corte de alta precisão serve para a minha aplicação

Preciso de um cortador e de uma 
bancada onde o montar para uma 

solução de corte completa

Já tenho uma bancada plana e estável 
onde montar o cortador

Ver verso para Cortadores 
de Molduras de imagens e 
Cortadores especializados 

A bancada E2 mais o cortador oferece a 
solução profissional completa

A nossa bancada de corte é um parceiro 
ideal para a Javelin Integra
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Cortador De Placas 
Resistente Cortadores Especializados Cortadores De Molduras De Imagens

Sou emoldurador e preciso de uma máquina de corte profissional para a minha oficina  

SteelTraK
Robusta, de confiança e fácil de usar
• Ferramentas de virar e trancar já montadas 
• Tranca de quadratura para um corte exato sempre 
• A mesma linha de corte para todas as ferramentas
• Rolamentos de baixa fricção numa pista de aço
• Pernas telescópicas para customização pelo 
 utilizador
• Sistema de fixação reforçado a todo o 
 comprimento
•  Garantia de substituição de 20 anos para 
 todos os rolamentos deslizantes 
• 3 tamanhos: 165 cm / 210 cm / 250 cm

Futura Flexo
Ideal tanto para uso geral como para corte de placas flexo

Excalibur 5000
Cortador vertical avançado para o emoldurador profissional Ultimat Futura

Cortador de molduras profissional, versátil e tecnicamente avançado
•  Rolamentos de esferas que permitem um deslizar suave, preciso e 

quase sem fricção
• Micro-travões exclusivos para um ajuste preciso 
• Rolo de redução de cansaço com elevação e apoio
• 3 tamanhos: 1 m / 1,2 m / 1,5 m

Preciso de um cortador de placas resistente 
para produzir uma borda bem acabada num 

painel composto de alumínio, placas de 
espuma PVC, plásticos canelados, cartão 

ondulado e outros materiais rígidos

Gostava de cortar uma placa flexográfica com 
precisão

Quero um cortador de molduras robusto que 
aguente facilmente um dia inteiro a cortar tanto 
placas espessas de conservação como cartão 

de moldura normal 

Preciso da solução perfeita para cortar o interior 
das molduras de cartão, cartão de fundo, Plexiglas 

e vidro

Sabre HotCut
Uma forma segura e exata de usar um cortador de faca quente
• Escolha de apoio acionado por mola para a faca quente HSGM ou AZ
• Serve de apoio seguro para a faca quente para um corte preciso e  
 seguro a 90º
• Usar em bancada ou montar num apoio opcional 
• 3 tamanhos: 90 cm / 190 cm / 290 cm
*Usar com um apoio de faca quente compatível – à venda em separado

Corto e selo textêis com uma faca quente e necessito 
de uma máquina que garanta cortes direitos e 

rigorosos

• Torre rotativo “Twist & Lock”
• Contrapeso integrado
• Fixação a todo o comprimento 
• Pernas telescópicas

• Travões de produção de fácil   
 utilização
• 2 tamanhos: 122 cm / 163 cm

• Corte em bisel e vertical com  
 uma cabeça
•  Cabeça de corte desenhada 

ergonomicamente

• Suportes de lâmina magnéticos
• Elevação e apoio do rolo   
 exclusivo
• 4 tamanhos: 100 cm / 120 cm /  
 150 cm / 218 cm

Ultimat Gold
Cortador em linha reta de molduras profissional
• Rolamentos de deslize patenteados
• Micro-travões exclusivos para um ajuste preciso
• Rolo de redução de cansaço com elevação e apoio
• 3 tamanhos: 1 m / 1,2 m / 1,5 m

Quero um cortador de molduras universal que 
ofereça um desempenho geral excelente em todos 

os tipos de cartão de moldura

Cortador de 

placas para 

serviços leves 

disponível:

Excalibur
3S

Ver verso para os melhores 
Cortadores de Precisão de 
Bancada


