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PFT BOARDMASTER
[KURU YAPıDA DEVR|M]

"Kesim mucizesi" ile zomondon %70 tosorruf edin!

Ku!lonım olon|orı:

Mobil şekil verme ve kesme makinesi, azami 300 x 125 x 4 cm
(Uzun|uk x Genişli x Yükseklik) boyutlarında Alçıpan ve benzer
malzemeleri işlemeye uygundur ve özellikle cephe ve iç mekan in-

şaatları için geliştirilmiştir. Makine çok yönlü kullanılabiimekte ve
özellikle kuru yapı alanında oimak üzere farklı malzemelerin hızlı,
temiz ve ucuz bir biçimde iş|enmesine o|anak sağlamaktadır.
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Alçıpan
Fiber paneller
Yangın koruma panelleri
MDF paneller
yalıtım malzemesi

Öiğer profil
ve giydirme

ayrıntıları
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Çimento bazlı paneller
P|astik paneller
Ahşap paneller
Fiber alçı paneller
Alucobond paneller vb.

Hızlı ve esnek kullonım olonlorı:

Duvarlar
Ses veya yangın koruma bağlantıları

Duvar bağlantılaıı

Genleşme derzleri

Yuvarlatılm ış yüzeyler

Yuvarlak ve kademeli-dalgalı
yüzeyler

Ahşap yüzeyleri

Tavan ışıklandırma bantları

Sürgülü kapı giydirmeleri
yuvarlak da olmak üzere duvar

köşeleri

Duvar niş girintileri

Duvar geçişleri

Şerit kesimleri (örn. girintili kaide)
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Kesitler
Şabionlu sıhhi tesisat kesimleri

Yuvarlak kavis parçaları

Değişik açıklıklar

Duvar giydirmeleri
Boru giydirmeleri

Köşeli ve yuvarlak havalandırma
kanalIarı

Göz ve raflar
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Tavanlar

Genleşme derzleri

Serbest tavan bağlantıları

Delikli tavanlar, delikli panel kesimi
ve basamaklandırması, hava kenariarı

Dolaylı ışıklandırma

Tavan kanatları

lşık kirişleri giydirmeleri

Revizyon kapakları

Sütun ve şerlt kesimleri
Kaideyle birlikte kenar sütunlar

Duvar sütunları ve oluk açma, şerıt
kesimleri (toplam 3 x 12,5 mm veya
40 mm değerlerine kadar)

Kenarlar ve yuvarlak şeritli
kenar|ar
Alçıpan panellerin freze edilerek
katlanabilmesi ve yuvarlak şeritlerin
arkasının kesilerek hazırlanabilmesi
sayesinde herhangi bir kenar koruma
veya spatula ile tamirat işlemine
gerek kalmamaktadır. Bu sayede
temiz ve çok kısa zamanda uygulama
gerçekleşti ri l mekted i r.

Duvar, tavan, boru giydirmeleri veya
yangın koruma kaplamaları, sütun ve

ko|on detayları veya diğer kesimler için
- PFT BOARDMASTER çok yönlüdür

ve çok sayıda avantaja sahiptir. Siz de

deneyin ve zamandan o/o 75'e kadar

tasarruf edin

Hareketlilik, aynı zamanda esneklik
demektir! F

Kesme sehpası kolaylıkla kat|anabilir
ve rahatlıkla nakliye araçlarına sığar.
Bu sayede büyük projeler doğrudan
yerinde gerçekleştirilebil ir.

Hızlı değiştirme sistemine sahip
hassas cihazlar içerir. Ş

Aksesuar
PFT BOARDMASTER sistemi için

çok sayıda uygun aksesuar ve ek
donanımlar mevcuttur.

Avantajları

Hızlı, zamandan ve masraflardan
tasarruf sağlar

Temiz ve tozsuz işlem

Hassas ölçümler sayesinde
muazzam malzeme tasarrufu sağlar.

Esnek ve taşınabilirdir.

,s Şerit kesimleri (toplam 3 x 12,5 mm

veya 40 mm değerlerine kadar)

€ Dijital konumlandırma ve hassas

sabitleme sayesinde görülmemiş

kalitede hassas iş|em

Şablon yardımıyla mükemmel daire

§ şekilleri (aksesuar)
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Özei cihazı '135o

@
ozel kanal frezesi

**L
profıl kesme frezesi

5'li viv testere oihası
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Freze cihazı
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PFT

Teknik değerler

Akım 230 V 3kW

Boyutları
Uzunluk 3750 mm

Genişlik 1900 mm
yükseklik 1390 mm

Azami panel öIçüsü 1.280x3.200 mm

PFT BOARDMASTER

Alo Bilgi Hoiiı: 444 YAP|-9274

e-moii: pfi @knouf.com.iı

htipı//www.pf t.com.tı

Temel donanım

Panel kesme sehpası

uzunlamasına kesim testere
cihazı a 160 mm testere yapraklı
uzunlamasına eksen

Enine kesit testere cihazı
Kesitte b 160 mm testere yapraklı
enlemesine eksen, dahili emiş, hızlı
parça değiştirme sistemi

Freze cihazı
900W / 1050 W

Eksiksiz takım çantası
9 farklı freze testere yapraklı ve
daire şablonu ile.
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panel kesme
sehpası

Azami panel kalınlığı 48 mm

uzunlamasına
kesme testere
cihazı

Ağırlıkları
Sehpa 76.0 kg

Cihaz köprüsü 36.0 kg

PFI §ıvq Sisiemleri §on. ve Tic. A.Ş.

Merkez

Bilkent i. todde 06530 ANI(ARA

Tel , ı-90 312 2660192

toks , +90 3l2?66 4506

Enine kesitler için
testere cihazı

Takım çantası


