
EUROKOMAX 
POLISZTIROLVÁGÓ GÉPEK

Az EUROKOMAX Kft. által gyártott új típusú polisztirolvágók (hungarocell, grafi tos hungaro-
cell, EPS , XPS vágó) modern és szakszerû megoldást nyújtanak a hôszigetelô táblák meg-
munkálásában.

Polisztirolvágók fôbb jellemzôi:
• Gyors és precíz vágás elôjelölés nélkül 
•  Pontos skálázott mérôlécekkel és szögmérôkkel 

felszerelve
• Pontos illesztések, nincs hôveszteség 
• Minden felület szigetelhetô
•  A vágási mélység állítható: bármilyen vastagságú 

lap elôállítható a helyszínen 
• Szakszerû és igényes munkavégzést biztosít
• Tiszta vágás, nincs hulladék

•  Ívek, kivágások, beszúrások, dekorációk vágása 
(HC-22) 

• Bárhol felállítható, telepíthetô (230 V/50 Hz) 
• Minôségi anyagok, porfestett alumínium váz 
• Masszív, strapabíró kivitel (gumírozott sarkok)
•  Könnyû vágókeret-mozgatást biztosító erôsített 

sínekkel szerelve
•  AJÁNDÉK hordtáska és 5 db vágószál minden 

géphez! (kivéve HC-22)
• AJÁNDÉK lejtésképzô adapter (F44)

Vágási minták:

Részletes mûszaki adatok a a hátoldalon!



Típus
V113/B
ASZTALI

V113 F44 F44/58 3D VÁGÓ HANDYCUT

Feszültség (V) 230 230 230 230 230 230

Vágási 
hômérséklet 
(C°)

250 - 350 250 - 350 250 - 350 250 - 350 250 - 350 370 - 420

Alkalmazási 
mód

asztalra 
helyezhetô, 
az eszköz 
vízszintes 
helyzetben 

alkalmazható

falnak dönthetô, az eszközök függôleges 
helyzetben alkalmazhatóak

az F44 és 
F44/58  típusú 
polisztirolvágóra 

csavarral 
rögzíthetô

folyamatos 
kézi üzem

Vágási 
vastagság 
(cm)

20 28 38 58 27 21

Vágási hossz 
(cm)

106 106 132 132 41

Vágási 
oldalszög 

nem állítható 0 °- 90 ° 0 °- 90 ° 0 °- 90 ° 45 °- 90 °

Vágási 
lapszög

15 °- 90 ° 15 °- 145 ° 15 °- 145 ° 15 °- 145 ° 15 °- 90 °

Csomagolás Hordtáskában Fémdobozban

Az EUROKOMAX polisztirolvágók mûszaki adatai:

F44 + 3D vágókeret
3D vágókeret elônyei:
• Laphoz képest tetszôleges szögben vághatunk
• 3D vágó segítségével oldalirányú vágás is lehetséges

• Könnyû mozgást biztosító sínek

A polisztirolvágóink CE és TÜV Nord engedéllyel rendelkeznek.


