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Elektromos és sűrített levegős gépek 
 

 



Textíliák, fóliák és szintetikus anyagok széles választékának 
vágásához.  

 

CUTTY – praktikus  
 

 
RAPIDO – könnyed gép 

 

 

 
FAVORIT – jól manőverezhető 

 

 
FAVORIT-V – gyors és erős 

 

 

 
FAVORIT-D – pörgős, szellős 

 

 
HERKULES-BW – robusztus szilárdság 

 

 

> szilárd textíliákhoz, bőrhöz, műbőrökhöz 
és hasonló anyagokhoz  

> a legerősebb és leggyorsabb a FAVORIT 
szériában. 

> praktikus, mindössze 32 mm-es 
fogantyúátmérővel 

> könnyűfémből készült vágófej, 
   precíz vágások 
> ha nemkívánatos az elektromos motor. 
 
 

> rugalmas kipufogótömlő zajcsillapítóval. 
> könnyű késcsere. 
> beépített élezőkorong a tartósan éles 

késekhez. 
> magas biztonság az állítható                                         

ujjvédelemnek, a rögzített késfedélnek 
és a bekapcsolási zárnak köszönhetően. 

> nagyon robusztus és stabil konstrukció 
> erős pneumatikus motorral. 
 

> szilárd textíliákhoz, bőrhöz, nemezekhez 
műbőrökhöz és hasonló anyagokhoz  

> nagyon erős és robosztus berendezés. 
> optimális teljesítmény/ tömeg arány. 
> biztonsági ki-és bekapcsolás. 
> könnyűfémből készült vágófej, precíz 

vágások 
> magas biztonság az állítható   

ujjvédelemnek, a rögzített késfedélnek 
és a bekapcsolási zárnak köszönhetően. 

 
 

> egyszerű szénkefe és késcsere 
> beépített csiszolóeszköz tartósan éles 

kések 
> rendkívül tartós és kiváló minőségű Motor 
> beépített motorvédő kapcsoló 

> normál textíliákhoz, valamint szintetikus                 
anyagokhoz  

> praktikus, mindössze 50 mm-es fogantyúátmérő 
> könnyű kezelhetőség a könnyűfémből készült 

gombkapcsoló és vágófejnek köszönhetően 
> stabil konstrukció 
> kiváló minőségű motorral 
> könnyű szénkefe és késcsere 
 

> beépített élezőkorong. 
> tartósan éles kések. 
> magas szintű biztonság, az állítható 

ujjvédelem, és a rögzített késfedélnek 
köszönhetően. 

> kívülről könnyen karbantartható 
hajtómű kenés. 

> pontos vágások a könnyű irányításnak 
köszönhetően csúszó talppal 
(opcionálisan eltávolítható) 

> nehéz anyagokhoz, textíliákhoz, bőrökhöz és 
hasonló anyagokhoz. 

> gyorsabb és erősebb a FAVORIT típusnál, a súly 
és a méretek megtartása mellett. 

> praktikus, mindössze 50 mm-es 
fogantyúátmérő 

> könnyű kezelhetőség a könnyűfémből készült 
gombkapcsoló és vágófejnek köszönhetően 

> megbízható konstrukció kiváló minőségű 
motorral 

 

> egyszerű szénkefe, és késcsere. 
> beépített élezőkorong a tartósan éles 

késekhez. 
> könnyen karbantartható. 
> pontos vágások a könnyű irányításnak 

köszönhetően, csúszó talppal 
(opcionális) 

> magas szintű biztonság az állítható 
ujjvédelem és a rögzített késfedélnek 
köszönhetően. 

>  

> könnyű anyagokhoz, textíliákhoz, valamint 
szintetikus anyagokhoz  

> praktikus, mindössze 50 mm-es fogantyúátmérő 
> könnyű kezelhetőség a könnyűfémből készült 

gombkapcsolónak köszönhetően 
> beépített élezőkorong a tartósan éles kések 

érdekében. 
> magas szintű biztonság az állítható ujjvédelem és 

a rögzített késfedélnek köszönhetően. 
 
 

> könnyű és gyors késcsere 
> tartósan éles kések. 
> kívülről könnyen karbantartható 
> hajtómű kenés. 
> pontos vágások a könnyű irányításnak 

köszönhetően, csúszó talppal. szerelve 
(opcionálisan eltávolítható) 

> könnyű anyagokhoz, textíliákhoz, valamint 
szintetikus anyagokhoz  

> praktikus, mindössze 45 mm-es 
fogantyúátmérő 

> könnyű kezelhetőség a gombsornak 
köszönhetően. 

> beépített élezőkorong a tartósan éles 
kések érdekében. 

> egyszerű és gyors késcsere. 
 
 

> magas szintű biztonság az állítható ujjvédelem 
és a rögzített késfedélnek köszönhetően. 

> jól átgondolt konstrukció, nagyon jó minőségű 
motorral. 

> kívülről könnyen karbantartható 
> hajtómű kenés. 
> pontos vágások a könnyű irányításnak 

köszönhetően, csúszó talppal. szerelve 
(opcionálisan eltávolítható) 

 

 



> műszaki szövetekhez, bőrhöz, 
nemezekhez, szőnyegekhez, fóliákhoz és 
hasonló anyagokhoz  

> nagy nyomatékú sűrítettlevegős-olló  
> praktikus, mindössze 32 mm-es 

fogantyúátmérővel 
> könnyűfémből készült vágófej, precíz 

vágások 
> nagyon robusztus és stabil konstrukció 

erős pneumatikus motorral. 

> rugalmas kipufogótömlő zajcsillapítóval.   
> sebességváltó kar. 
> állítható pengesebesség. 
> könnyű késcsere. 
> beépített élezőkorong a tartósan éles. 

késekhez. 
> magas biztonság az állítható 

ujjvédelemnek, a rögzített késfedélnek és a 
bekapcsolási zárnak köszönhetően. 

> szőnyegekhez és hasonló textil- és 
szintetikus anyagokhoz   

> csúszó talppal csatlakoztatható a 
tartozékokhoz, például élvágókhoz, 
szalagvágókhoz és sínvezetőkhöz. 

> nagyon robusztus és erőteljes kialakítás. 
> precíz vágás HSS decanguláris késsel 

(ideális a szőnyegárukhoz). 
> optimális teljesítmény/tömeg arány. 

> biztonsági be-/kikapcsolás 
> könnyűfémből készült vágófej 
> magas szintű biztonság az állítható 

ujjvédelemnek és az átlátszó késfedélnek 
köszönhetően   

> egyszerű szénkefe és késcsere 
> rendkívül tartós és kiváló minőségű 

motor 
> beépített motorvédő kapcsoló 

Tartozékok és változatok 
> kés nedvesítés műanyag vágásokhoz.  
> speciális alsó kések csúszó lábbal, golyóshegy és különleges 

formákkal.  
> további eszközök csatlakoztathatók a csúszó talppal. 
> fogantyú hosszabbíthatóság 80 cm-ig-ig. (Rapido / Favorit). 
> háromfázisú motorral, beépített IAG-3-L típusú géppel. 
> speciális vágófej filc kenővel. 
> kör alakú vagy hornyolt kések PVC-hez, gumihoz stb. 

> textíliákhoz, fóliákhoz, bőr- és 
szőnyegárukhoz  

> vezeték nélküli tápellátás 9,6 V-os 
akkumulátorral 

> az akkumulátor kapacitás: 300m /120 m 
> rövid töltési idő ..Max.  1 óra 
> csúszó talppal csatlakoztatható a 

tartozékokhoz. 
> praktikus fogantyú átmérő, mindössze 60 

mm 

> könnyű késcsere. 
> beépített köszörűkészülék a mindig éles 

késekhez 
> magas biztonság az állítható ujjvédelemnek 

és a rögzített késfedélnek köszönhetően 
> precíz vágások egy rugalmas, 

keményfémmel felszerelt ellenvágó élnek 
köszönhetően 

Műszaki adatok 

Minden specifikáció megfelel az érvényes szabványoknak. 

 CUTTY RAPIDO FAVORIT FAVORIT-V FAVORIT-D HERKULES-BW HERKULES-BW-D HERKULES RI AKKY 

Feszültség 1 ~ 230 1 ~ 230 1 ~ 230 1 ~ 230 Sűrített 
levegő 1 ~ 230 Sűrített 

levegő 1 ~ 230 9,6 

Frekvencia (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60 - 50-60 - 50-60 DC 

Teljesítmény (Sz) 45 40 58 90 185 165 185 165  

Kés átmérője 
(mm) 

50 
 

50 
 

50 
 

50 
 

50 
 

60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

Kés fordulatszáma 
(ford/perc) 

2950 
 

1800 
 

2800 
 

3100 
 

4400 
 

1500 
 

1550 
 

1500 
 

1200 
 

 Vágási seb. 
(m/perc) 

463 
 

283 
 

440 
 

487 
 

691 
 

283 
 

292 
 

283 
 

226 
 

 vágási magasság 
(mm) 

7 
 

5 
 

10 
 

10 
 

10 
 

15 
 

15 
 

15 
 

12 
 

Súly (kg) 0,67 0,54 0,8 0,8 0,8 1,15 0,8 1,15 1,2 
(Akkumulátorral) 

Méretek. (mm) 270 x50 x 80 225 x 50 x 90  230 x 65 x 75  230 x 65 x 75  245 x 70 x 80  270 x 60 x 80  245 x 70 x 80  270 x 60 x 80  320 x 80 x 80   

 
AKKY – a vágás vezeték 
nélküli szabadsága  

 

HERKULES RI – nélkülözhetetlen a 
padlókhoz   

 

HERKULES-BW-D – 
 a sűrített levegős Hercules 
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ESTO-SCHINTEX KFT 
Telefon: +36 20 450 3771 / +36 20 926 6294 

E-Mail: ahorvath@w-nets.hu / tschindler@w-nets.hu 
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Lehetséges alkalmazási területek 

>Textilipar  >Energiatechnológia 
>Lakástextíliák  >Biztonságtechnika 
>Bőr, szőrmeés bőr  >Repülőgépipar 
>Kárpit- és bútoripar  >Tereprendezés 
>Szőnyegek, Hullámok- és padlóburkolatok >Csomagolóipar 
>Sátrak, ponyvák és napellenzők >Reklámtechnika 
>Autóipar  >Alkalmazhatóságok széles skálája a kézműiparban  
>Környezet- és szűréstechnika     
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