Kvalitet – service og erfaring
siden 1911

MORSØ-NXSEH (nakkebredde 6-20 mm)
MORSØ-NXLEH (nakkebredde 12-26 mm)
MORSØ-NXLEH,
elektrisk/hydraulisk
sprosseklipper
til
vinduessprosser,
vinduesposter, skabslåger.
MORSØ-NXLEH er den perfekte maskine
til middelstor serieproduktion - støjniveauet
er under 70 db. MORSØ-NXLEH klipper al
slags træ, plastik og MDF. Princippet på
MORSØ-NXLEH er det samme som på
MORSØ-NFX.
Fordelen ved MORSØ-NXLEH er, at den klipper automatisk ved at aktivere to trykknapper på samme tid. Aktiveres
knapperne ikke samtidigt, starter MORSØ-NXLEH ikke, og derfor er sikkerheden på maskinen i top. MORSØ-NXLEH kan
leveres enten med enfaset eller trefaset motor.
Fordelene ved MORSØ-NXLEH sammenlignet med en fræser er bl.a.:
1. MORSØ-NXLEH klipper mere nøjagtigt og glat.
2. MORSØ-NXLEH er næsten støjfri (støjniveauet er under 70 dB)
3. MORSØ-NXLEH frembringer ingen støv, derfor er det ikke nødvendigt med udsugningsanlæg.
4. Omstilling, udskiftning af knive og positionering af stop på MORSØ-NXLEH tager mindre end 15 minutter.
5. Efterhånden som knivene slides, forbliver vinklen på 45° uforandret. Dette sikrer altid nøjagtige samlinger.
MORSØ-NXLEH leveres med samme standardudstyr som MORSØ-NFX, men derudover har MORSØ-NXLEH:
• Automatisk klippecyklus både ved store og små lister, hvilket betyder, at det meget vigtige sidste fine snit altid bliver udført.
• Justerbar højde på knivhovedet (2 forskellige højder) - når position 1 benyttes, tager klippe-cyklusen (2 klip) mellem 1 og
1.5 sekunder.
Nakkebredder ( Morsø-NXSEH)
Nakkebredder ( Morsø-NXLEH)
Emnebredde, max.
Arbejdshøjde, max.
Land, højre og venstre
*)
Forlængerborde, højre og venstre

Tekniske Data MORSØ-NXLEH
Nettovægt
6 – 20 mm
Motor, en- eller trefaset
12 – 26 mm
200 mm
Pumpekapacitet
145 mm
Arbejdstryk
1500 mm
Kraftoverføring
1000 mm
Tankindhold

US PATENT NOS.: US 6,675,686 BZ - US 6,941,848 BZ

EUROPEAN NO.:

00610130.7-2316

*) På forespørgsel: land på 2500 mm, som leveres med ekstra forlængerbord og støtteben

Forhandler:

141 kg
1,1 kW
7l/min.
80 bar
660 kg
8l

