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SR Cutter SRCS2

Opis
Stanowisko pracy / platforma do cięcia kanałów o średnicy 
O 80–315 i długości 200–3000 mm.

Stanowisko posiada deklarację CE.

Wyposażenie:

• koła – w celu ułatwienia transportu sanowiska w mie-
jsce, w którym aktualnie się znajdujesz,

• składane nogi oraz rabię, które prowadzi nożyce – w 
celu złożenia staniska do kompaktowego formatu,

• regulowane nogi – dzięki nim stanowisko jest bardziej 
stabilne na nierównej powierzchni,

• uchwyt – zapewnia odpowiednie podtrzymanie podc-
zas składania i rozkładania stanowiska,

• skala na ramieniu teleskopowym – do ustawienia 
odpowiedniej długości kanału

• rolki – do obracania kanału,

• nóż – do wykonania wstępnego otworu do cięcia przez 
nożyce,

• ramię – do prowadzenia nożyc.

Dostępne są części zamienne.

Parametry techniczne
Złożony
Długość 1 645 mm
Szerokość 470 mm
Wysokość 350 mm

Rozłożony
Długość 1 880 mm
Długość (z ramieniem 

teleskopowym) 3 140 mm
Szerokość 630 mm
Wysokość 1 230 mm
Wysokość robocza 820 mm

Maksymalne obciążenie 75 kg
Waga 23 kg

Uwaga
Stanowisko dostarczane jest bez:

• Nożyc – do cięcia kanału,

• Szczypiec – do odcinania nierówności powstałych 
podczas cięcia kanału,

• Nożyc – do wytłoczeń Click,

• Stojaka – na nożyce do wytłoczeń.

W przypadku zainteresowania tymi produktami, musisz 
złożyć oddzielne zamówienie.

Przykładowe zamówienie
SRCS2

Produkt

W celu ...
cięcia kanału cięcia kanału i

cięcia nierówności
cięcia kanału i
cięcia nierówności i
wykonania wytłoczeń 
Click

Potrzebujesz ...
SR Cutter SR Cutter SR Cutter
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Nożyce do 

cięcia kanałów
Nożyce do cięcia 

kanałów
Nożyce do cięcia 

kanałów
+ +

Szczypce do 
odcinania 

nierówności
Szczypce do 

odcinania nierówności

+
Nożyce do wytłoczeń 

Click
+

Stojak na nożyce do 
wytłoczeń

SRCS2


