
Multifunkční nůžky

... prostě dělají svou práci lépe!



Multi-cut: nástroj s možnostmi

Universální čelisti v akci
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Výhody:

The SkanCraft power cracker 

Pevná ocelová čepel

Pokud vaše demolice nebo recykla-
ce vyžadují �exibilitu a všestrannost, 
rotační multifunkční nůžky Skan-
Craft nabízejí ekonomické řešení s 
rozsáhlými možnostmi vybavení. 
Základní hydraulické střihací 
zařízení je dodáváno s různými typy 
výměnných čelistí. Příslušné sady 
čelistí lze použít podle svých 
požadavků. Integrovaný rotátor 
umožňuje nůžky otáčet o 360°.

Díky své jedinečně universální čelisti 
jsou víceúčelové nůžky naprosto 
ideální pro primární a sekundární 
demolice. Vzhledem k vysoké řezné 
síle, velkému otevření čelistí a 
materiálu Hardox, z něhož jsou 
vyrobeny, může být stříhání betonu 
i oceli provedeno v rámci jedné 
operace.

Víceúčelové nůžky s 
křýžovými čelistmy

       Vysoká řezná síla umožňuje 
použití na robustní armovací 
ocel

Nůžky SkanCraft 
Power-Cracker odstra-

ňují materiály ještě před 
zahájením stříhání. To 

zvyšuje výkon a snižuje 
opotřebení nožů.

Masivní konstrukce je 
ideální pro každoden-
ní použití. Univerzálně 
lze řezat beton do 
tloušťky 800 mm.

       Velký úhel otevření umožňu-
je snadné umístění nástroje

       Pevná ocelová čepel spoleh-
livě prořízne železnou síť po celé 
délce čelisti všemi skusy.

       SkanCraft Power-Cracker s 
vysokou výtěžností betonu.

       Výměna pouze opotřebe-
ných součástí.

       Kleště jsou vyrobeny z oceli 
Hardox s nízkým opotřebením.
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Video můžete 
naskenovat pomocí 

QR codu!

Jméno které mluví za vše!
Vikingská helma, součást loga 
značky SkanCraft, demonstruje 
sílu, kterou společnost poskytu-
je prostřednictvým svých 
produktů. Kladiva ScanKraft, 

vyrobena z té nejlepší Švédské 
oceli, vděčí za svou kvalitu 
především precizní výrobě, za 
přispění přesné ruční práce. Tu 
proto mohou prokazavat 

nasazením v těch nejtěžích 
podmínkách - den za dnem.

Dva velkoformátové 
válce mají řeznou sílu 

až 430 tun. Šířka 
otvoru 630-1000 mm 

v závislosti na 
modelu.
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Type SCMT
4-10M

SCMT
4-10

SCMT
10-15

SCMT
15-20

SCMT
20-30

SCMT
26-36

SCMT
30-38

SCMT
36-50

SCMT
50-70

Váha (kg) 325 400 750 1040 1480 1670 2150 2850 3800

Množstvý oleje otev.-zav.
(l/min) 30-50 30-50 150-160 220-240 220-240 220-260 240-300 280-320 350-400

Tlak otev.-zav.(bar) 250 250 280 320 320 320 320 320 320

Množstvý oleje rotace 
(l/min)

Rotation 
mech. 3 30 30 30 30 30 30 60

Tlak oleje rotace (bar) Rotation 
mech. 20 60 60 60 60 60 60 100

Velikost bagru (t) 4-10 4-10 10-15 15-20 20-30 26-36 30-38 36-50 50-70

Výměné čelisti pro 
multifunkční nůžky:

Na plech Na šrot

Univerzální Kombinované Na beton Drtič
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Technická data


