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Stół szlifierski z odciągiem
» solidna jakość
» zasysanie poprzez ścianę tylną 

Schleiftisch_einer.psd Korzyści
» przemysłowe szlifowanie przedmiotów obrabianych  

Zakres zastosowania
» bezpieczna praca dzięki

wytrzymałej podkładce materiałowej
» odpowiednie także do większych przedmiotów

obrabianych, ponieważ ściany boczne są składane
» zmniejszona emisja hałasu dzięki ścianom bocznym

izolowanym akustycznie 
» wysoki stopień wychwytywania pyłu szlifierskiego dzięki

wychywytywaniu na ściance tylnej
» proste czyszczenie dzięki zintegrowanej szufladzie na żużel
» przyjemna praca dzięki ergonomicznej

konstrukcji z blachy stalowej

Cechy charakterystyczne
» wytrzymała podkładka kratowa
» składane ścianki boczne
» ścianki boczne z materiałem izolacji akustycznej
» wychwytywanie na ścianie tylnej
» zintegrowana szuflada na żużel
» połączenie i integracja do i z

istniejącym układem odsysania

Pasujące urządzenie filtrujące

Stół

99 820 0004

99 820 0023

99 820 0029

99 820 0016

Pasujące urządzenie filtrujące

81 0250 030 

81 0300 030 

81 0400 040 

81 0450 050 

Dane do zamówienia

Nr.kat.

99 820 0004

99 820 0023

99 820 0029

99 820 0016

Opis

(szer. x głęb. x wys.): 1.010 x 1.060 x 1.700 mm

(szer. x głęb. x wys.): 1.360 x 1.060 x 1.700 mm

(szer. x głęb. x wys.): 1.510 x 1.060 x 1.700 mm

(szer. x głęb. x wys.): 2.010 x 1.060 x 1.700 mm

Schleiftisch_Funken.tif Schleiftisch_unterste_Schublade.tif Schleiftisch_zwei.psd
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Stoły spawalnicze
Korzyści
» ręczna obróbka drobnych metalowych części

Zakres zastosowania
» bezpieczna praca dzięki

wytrzymałej podkładce materiałowej
» proste czyszczenie dzięki zintegrowanej szufladzie na żużel
» przyjemna praca dzięki ergonomicznej

konstrukcji z blachy stalowej

Cechy charakterystyczne
» wytrzymała podkładka kratowa
» zintegrowana szuflada na żużel
» spawana, ergonomiczna konstrukcja z blachy stalowej
» możliwe podłączenie do instalacji filtra lub wentylatora

Schweisstisch.psd
Stół spawalniczy z odciągiem

Nr.kat.

950 490 047

950 490 048

950 490 049

Opis

Wymiary stołu: szer.: 1.000 mm, głęb.: 800 mm, wys.: 850 mm, wlot
powietrza:   Ø160mm  

Wymiary stołu: szer.: 1.500 mm, głęb.: 800 mm, wys.: 850 mm, wlot
powietrza:   Ø250mm  

Wymiary stołu: szer.: 2.000 mm, głęb.: 800 mm, wys.: 850 mm, wlot
powietrza:   Ø250mm  

Pasujące urządzenie filtrujące

Stół

950 490 047

950 490 048

950 490 049

Pasujące urządzenie filtrujące

81 0200 020 

81 0250 030 

81 0300 030 

Schweisstisch.psd
Stół spawalniczy z wentylatorem

Nr.kat.

95 021 111

95 021 112

95 021 113

Opis

Wymiary stołu: szer.: 1.000 mm, głęb.: 800 mm, wys.: 850 mmWentylator: 2.200 m³/h ·
1,1 kW · 3 x 400 V · 50 Hz

Wymiary stołu: szer.: 1.500 mm, g³êb.: 800 mm, wys.: 850 mmWentylator: 3.000 m³/h ·
1,5 kW · 3 x 400 V · 50 Hz

Wymiary stołu: szer.: 2.000 mm, głęb.: 800 mm, wys.: 850 mmWentylator: 3.000 m³/h ·
1,5 kW · 3 x 400 V · 50 Hz
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Stół typu Tavolex
Korzyści
» ręczne cięcie gazowe
» stanowiska szkoleniowe i testowe
» działy szkoleniowe w zakładach

Zakres zastosowania
» swobodna praca obiema rękami dzięki mechanice

krokowej urządzenia zaciskającego przedmiot obrabiany
» bezpieczna praca dzięki

wytrzymałej podkładce materiałowej
» proste czyszczenie dzięki zintegrowanej szufladzie na żużel
» przyjemna praca dzięki ergonomicznej

konstrukcji z blachy stalowej

Cechy charakterystyczne
» urządzenie zaciskające przedmioty obrabiane z mechaniką

krokową do wprowadzania urządzeń do cięcia gazowego
» zintegrowana szuflada na żużel
» odpowiednie do podłączenia do centralnych

instalacji odsysających i filtracyjnych
» wytrzymała konstrukcja z blachy stalowej 

Tavolextisch_2.tif
Stół typu Tavolex

Nr.kat.

99 841

Opis

wymiary stołu: szer.: 1.000 mm, głęb.: 650 mm, wys.: 800 mm, wlot
powietrza:   Ø160mm  

998400259_Handplasmatisch_Tavolextisch.psd
Stół typu Tavolex

Nr.kat.

99 840 0260

99 840 0259

Opis

wymiary stołu: 1.500 mm, głęb.: 850 mm, wys.: 800 mm, wlot powietrza:   Ø160mm  

wymiary stołu: 1.050 mm, głęb.: 850 mm, wys.: 800 mm, wlot powietrza:   Ø160mm  

Pasujące urządzenie filtrujące

Stół

99 841

99 840 0259

99 840 0260

Pasujące urządzenie filtrujące

81 0200 020 

81 0250 030 

81 0250 030 
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Spawalnicze stoły szkolne
» różne wielkości 
» do zintegrowania z kabinami

Ausbildungsschweisstisch.PSDKorzyści
» spawanie płaskie i głębokie
» stanowiska szkoleniowe
» działy szkoleniowe w zakładach

Zakres zastosowania
» dzięki podziałowi powierzchni roboczej można szkolić

w zakresie dwóch technik spawania
na jednym stanowisku roboczym

» długa trwałość dzięki stabilnej konstrukcji
ze stali profilowej

Cechy charakterystyczne
» stabilna konstrukcja stalowa, profilowa
» zakres roboczy podzielny na dwie części na żelazny ruszt

prętowy i podkładkę z blachy
stalowej z płytami szamotowymi

» możliwość zintegrowania
w kabinach odsysających KEMPER

W dostawie
» prętowy ruszt żelazny
» stabilna, spawana konstrukcja ze stali profilowej
» podkładka z blachy stalowej z płytami szamotowymi

Dodatkowe wyposażenie
» urządzenie do spawania w położeniu wymuszonym

Dane do zamówienia

Nr.kat.

95 020

95 021

95 026

95 020 300

95 021 300

95 026 300

998 800 011

Opis

Wymiary stołu:głęb.: 600 mm, szer.: 600 mm, wys.: 800 mm, bez szuflady

Wymiary stołu:głęb.: 600 mm, szer.: 900 mm, wys.: 800 mm, bez szuflady

Wymiary stołu:głęb.: 600 mm, szer.: 1.200 mm, wys.: 800 mm, bez szuflady

Wymiary stołu:głęb.: 600 mm, szer.: 600 mm, wys.: 800 mm, z szufladą

Wymiary stołu:głęb.: 600 mm, szer.: 900 mm, wys.: 800 mm, z szufladą

Wymiary stołu:głęb.: 600 mm, szer.: 1.200 mm, wys.: 800 mm, z szufladą

Stojak do mocowania przyrządu spawalniczego

<Keine überschneidende Verknüpfung> Schallschutzwaende_3.tif Ausbildungsschweisstisch.PSD
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Stół do cięcia ręcznego
» solidne wykonanie 
» proste czyszczenie 

Handschneidtisch.psd Korzyści
» ręczna obróbka drobnych części metalowych

Zakres zastosowania
» bezpieczna praca dzięki

wytrzymałej podkładce materiałowej
» proste czyszczenie dzięki zintegrowanej szufladzie na żużel

Cechy charakterystyczne
» wytrzymała podkładka materiałowa ze stali płaskiej
» zintegrowana szuflada na żużel
» do podłączenia do centralnych

instalacji odsysających i filtracyjnych

Dane techniczne

Dodatkowe informacje

Podłączenie - króciec o odciągu 160 mm

Pasujące urządzenie filtrujące

Stół

197 0033

197 0002

Pasujące urządzenie filtrujące

81 0200 020 

81 0250 030 

Dane do zamówienia

Nr.kat.

197 0033

197 0002

Opis

(szer. x głęb. x wys.): 800 x 600 x 800 mm

(szer. x głęb. x wys.): 1.108 x 800 x 800 mm
* możliwość zamówienia innych wymiarów na zapytanie ofertowe



Stoły odciągowe, stoły do cięcia
Stoły do zastosowań ręcznych

93www.kemper.eu

Filter-Table
» stół obróbczy z odciągiem
» duża powierzchnia robocza 

KEMPER_Filter-Table.psdKorzyści
» niewielkie lub średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
» użycie okazjonalne lub częste
» spawanie i szlifowanie

Zakres zastosowania
» komfortowa wymiana filtra przez drzwiczki serwisowe
» niewielkie ryzyko pożarowe dzięki

efektywnemu separatorowi iskier
» możliwość użycia całego zakresu roboczego,

ponieważ odsysanie następuje poniżej kompletnej
podkładki materiałowej 

» efektywna obróbka dzięki bardzo dużej powierzchni
roboczej 1200 x 800 mm

Cechy charakterystyczne
» wstępny separator iskier
» duża, wytrzymała podkładka materiałowa
» wkład z aktywnym węglem (opcja)

Dane techniczne

Filtr

Nasycenie filtra

Metoda filtracyjna 

Powierzchnia filtra

Typ filtra

Materiał filtracyjny

Dodatkowe filtry

Dane podstawowe

Moc ssąca

Wymiary (szer.x głęb.x wys.)

Ciężar

Silnik

Napięcie przyłącza

Prąd znamionowy

Poziom ciśnienia akustycznego

Dodatkowe informacje

Typ wentylatora

2 

Filtr wymienny 

ok. 15,8 m²

Kaseta filtracyjna 

Włóknina szklana 

Filtr wstępny 

1400 m³/h

1 200 x 800 x 1 340 mm

155 kg

1,5 kW

3 x 400 V / 50 Hz 

3,2 A

71 dB(A)

Wentylator radialny  

Dane do zamówienia

Nr.kat.

950 400 001

109 0345

109 0013

109 0010

Opis

Filter-Table

Wkład filtra z węglem aktywnym (opcjonalnie)

Mata aluminiowa filtra wstępnego

Filtr główny
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Warto wiedzieć

Urządzenia do cięcia materiałów, niezależnie od ich typu, 
powinny w pierwszej kolejności spełniać zadania,
do których są przeznaczone:  przecinać materiały w sposób 
optymalny, skuteczny, zapewniający należytą jakość
uzyskanych części. 

W tym celu konieczne jest nie tylko urządzenie do cięcia 
plazmą, promieniem lasera czy płomieniem, lecz także 
właściwy stół, doskonale dostosowany do potrzeb procesu.

Spełnienie tego warunku równiez okazuje sie niewystarcza- 
jące. Przecinanie metali z zastosowaniem energii cieplnej 
powoduje powstawanie dymu, który wymaga odprowadze-
nia, aby nie stanowił zagrożenia dla osób znajdujących
się w jego pobliżu. Pył iskry i dym nie są korzystne
również dla maszyn i mogą zakłócać ich funkcje. 
Obowiązuje zatem zasada: zastosowanie odciągu jest 
koniecznością.

KEMPER Stoły z odciągiem pyłu»

KEMPER Stoły z odciągiem pyłu
Segmenty odciągu
Aby w miarę możliwości ograniczyć moc systemu 
odciągowego nasze stoły podzielone są na segmenty, 
objęte odrębnymi elementami odciągowymi.

Ochrona przeciwpożarowa
W celu ochrony filtrów przed zapłonem, spowodowanym 
wskutek zasysania iskier, stoły są skonstruowane w sposób 
pozwalający na wstępne oczyszczenie odssysanego
powietrza.

Czyszczenie
W celu zapewnienia niezakłóconej pracy niezbedna jest
konserwacja stołu. Wszystkie elementy naszych stołów
wyposazono w ucha, umozliwiajace ich transport 
za pomoca dzwigu. Służą one ułatwieniu prac związanych
z czyszczeniem oraz koniecznym demontażem warstw
filtracyjnych, krat oraz zbiorników na pył i pozostałości 
po pracach spawalniczych. Konstrukcja zbiorników ułatwia 
ich opróżnianie.

Modułowa konstrukcja
Stoły KEMPERA z odciagiem powierzchniowym pyłu 
składaja sie z pojedynczych modułów standardowych, które 
mogą być ze sobą łączone. W taki sposób możliwe jest 
wykonanie stołu o dowolnej wielkości. Dzięki standaryzacji 
łączenie modółów jest proste i zajmuje niewiele czasu.

Odciąg powierzchniowy
Dzięki specjalnej konstrukcji stołów odciągowych 
powstający pył jest równomiernie odprowadzany 
z powierzchni stołu. Powstające pyły odprowadzane sa
w sposób efektywny i bezpieczny, a iskry nie przedostaja
sie do komory filtracyjnej.
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Dane techniczne KemTab
Basic

KemTab 
Advance

KemTab 
HiEnd

KemTab 
Vibro

Nośność blach stalowych w mm 75 200 300 200

Max. szerokość w mm 5.200 dowolny 4.400 4.200

Max długość w mm 20.600 dowolny dowolny 12.360

Wysokość w mm 700 700 850 850

Waga / m2 ok. 180 kg ok. 250 kg ok. 400 kg ok. 300 kg

Segmentowanie w mm 515 515 515 515

Wanny na żużel    -
Podkładka materiałowa EasyFrame Basic  - - -
Podkładka materiałowa EasyFrame Advance -  - 
Sterowanie mechaniczne   - -
Sterowanie machaniczno pneumatyczne    
Sterowanie indukcyjno pneumatyczne -   
Sterowanie elektroniczno pneumatyczne -   
Wybieranie/czyszczenie manualne    -
Wybieranie/czyszczenie przenośnik wibracyjny - - - 
Przyłącze orurowania czołowe    
Przyłącze orurowania od spodu stołu -  - -

Stoły odciągowe

Poniższa tabela przedstawia kryterium doboru stołu w zależności od metody cięcia: 

Basic

Moc cięcia w
amperach 7006005004003002001000

Cięcie plazmą

KemTab

Vibro

HiEnd

Advance

Basic

Grubość arkusza
blachy w mm

350300250200150100500

KemTab

Cięcie gazowe

Vibro

HiEnd

Advance

Kryteria doboru stołu
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KEMPER EasyFrame»
Wysokowydajne  cięcie plazmą wymaga bardzo dużej 
prędkości cięcia o dużej dokładności. Prowadzi to jed-
nakże również do dużego obciążenia podkładki tnącej 
jak i powstawania większych ilości żużla.
Dotychczasowe będące w użyciu podkładki nie spełnia-
ją wymogów szybko rozwijającej się technologii cięcia 
plazmą. Następstwem tego jest krótki okres żywot-
ności materiału poprzez wysokie zużycie oraz bardzo 
problematyczne mocowanie na stałe ramy podkładki. 
KEMPER wyszedł na przeciw temu zagadnieniu i opra-
cował przyszłościową EasyFrame podkładkę do cięcia. 
Dopasowana do zmieniającego się rozwoju technologii 
cięcia plazmą, jest dokładnie odpowiedzią na dzisiejszy 
i przyszłościowy stan oczekiwanej wydajności.

Podkładka do cięcia KEMPER
Podkładka do cięcia KEMPER EasyFrame składa 
sią z nałożonych na siebie prętów, prętów nośnych i 
blach prowadzących. Tak powstała, samonośna kon-
strukcja nie wymaga innych elementów takich jak ramy 
podkładowe, a tym samym nie wymaga prac spawalni-
czych. Podkładka ta jest łatwa i szybka do zmontowa-
nia. Uwarunkowana tą konstrukcją daje dużo mniejszą 
powierzchnię roboczą, narażoną na promieniowanie 
cięcia. Tym samym powstaje mniejsze odbijanie się pro-
mieni, co z kolei zmniejsza zużycie materiału i zwiększa 
wydajność cięcia.

Można zrezygnować z procesu oczyszczania czy 
naprawy podkładki, ponieważ po zużyciu nst. całko-
wite usunięcie podkładki do cięcia. Istnieje możliwość 
nabycia nowej podkładki lub wyprodukowania własnej. 
Potrzebne w tym celu szkice lub programy są do naby-
cia w � rmie KEMPER .

Podkładka do cięcia KEMPER – w przekroju:
 » samonośna nakładka materiałowa, bez zespawanej 

ramy
 » nakładki materiałowe mogą zostać całkowicie złomo-

wane
 » wolne od gromadzenia się żużla poza obszarem 

wanny
 » mniejsze odbijanie promieni cięcia
 » możliwość „samoprodukcji” podkładki do cięcia/ wg. 

wzorca
 » proste i czyste „wbudowanie” nowej ramy, bez prac 

spawalniczych
 » oszczędność czasu przy usuwaniu starych i wstawia-

niu nowych ram
 » nie ma potrzeby czyszczenia podkładki materiałowej
 » brak konieczności czyszczenia nakładki materiałowej

Nasza oferta obejmuje wiele innych przycinanych 
arkuszy przeznaczonych do różnych zastosowań.
Na życzenie prześlemy szczegółowe informacje. 

 KEMPER EasyFrame Basic, prosto ułożone płaskowniki  KEMPER EasyFrame Basic, płaskowniki zębate 

 KEMPER EasyFrame Advance, prosto ułożone płaskowniki  KEMPER EasyFrame Advance, płaskowniki zębate 
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KemTab Basic
» wykonanie podstawowe
» sterowanie mechaniczne KemTAB_Basic_10_2012.tif

Korzyści
» do cięcia plazmowego do 150 amperów

(krótkotrwale 250 A)
» do cięcia gazowego arkuszy blach o grubości     do 75 mm 

Cechy charakterystyczne
» niska objętość odsysania
» wytrzymała, składana podkładka materiałowa (easyFRAME)
» duże wanny na żużel
» sterowanie mechaniczne klapami odsysającymi

w pojedyńczych segmentach stołu.
» budowa modułowa

Dane techniczne

Dane podstawowe

Szerokości modułów

Wysokość robocza

łębokość robocza

Wysokość stołu

Szerokość segmentu

Podkładka materiałowa

1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm,
2.600 mm, 3.100 mm 

800 mm

800 mm

700 mm

515 mm

EasyFrame Basic 

Zakres zastosowania
» lepsza jakość cięcia i mniejsze zużycie dzięki innowacyjnej

formie podkładki materiałowej (easyFRAME)
» brak zewnętrznych dodatkowych kosztów przy produkcji

wewnętrznej części zużywalnych dzięki wkładanej
konstrukcji podkładki materiałowej (easyFRAME)  

» brak konieczności czyszczenia lub naprawy ramy podkładki
materiałowej, ponieważ może ona zostać
łatwo wymieniona (easyFRAME)

» oszczędność energii poprzez utrzymywaną na niskim
poziomie objętość odciągową z uwagi na odciąg
z segmentu nad którym odbywa się cięcie

» znaczne oszczędności czasu przy czyszczeniu stołu ze
względu na duże wanny na żużel poprzez wydłużone
okresy pomiędzy czyszczeniami

» elastyczne projektowanie stołu dzięki budowie
modułowej (długość, szerokość)
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KemTab Advance
» do wysokich wymagań
» wszchstronne możliwości sterowania KemTAB_Advance_10_2012.tif

Korzyści
» do cięcia plazmowego do 300 amperów

(krótkotrwale 400 A)
» do cięcia gazowego arkuszy blach o grubości do 150 mm 

Cechy charakterystyczne
» niska objętość odsysania
» spawana lub składana podkładka

materiałowa (easyFRAME) 
» duże wanny na żużel
» duże możliwości sterowania pneumatycznego klapami

odsysającymi w poszczególnych segmentach stołu
» budowa modułowa

Dane techniczne

Dane podstawowe

Szerokości modułów

Wysokość stołu

Szerokość segmentu

Podkładka materiałowa

1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm,
2.600 mm, 3.100 mm 

700 mm

515 mm

EasyFrame Advance 

Zakres zastosowania
» lepsza jakość cięcia i mniejsze zużycie dzięki innowacyjnej

formie podkładki materiałowej (easyFRAME)
» brak zewnętrznych dodatkowych kosztów przy produkcji

wewnętrznej części zużywalnych dzięki wkładanej
konstrukcji podkładki materiałowej (easyFRAME)  

» brak konieczności czyszczenia lub naprawy ramy podkładki
materiałowej, ponieważ może ona zostać
łatwo wymieniona (easyFRAME)

» oszczędność energii poprzez utrzymywaną na niskim
poziomie objętość odciągową z uwagi na odciąg
z segmentu nad którym odbywa się cięcie

» brak mechanicznego wpływu instalacji tnącej przy
bezdotykowym sterowaniu elektroniczno-
pneumatycznym klapami odsysającymi

» znaczne oszczędności czasu przy czyszczeniu stołu ze
względu na duże wanny na żużel poprzez wydłużone
okresy pomiędzy czyszczeniami

» elastyczne projektowanie stołu dzięki budowie
modułowej (długość, szerokość)
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KemTab HiEnd
» do najwyższych wymagań
» różne sterowania pneumatyczne KemTAB_HiEnd_10_2012.tif

Korzyści
» przy cięciu plazmą do 600 amper (krótkotrwale

800 amper lub więcej
» do cięcia gazowego blachy o grubości do 300 mm 

Cechy charakterystyczne
» niska objętość odsysania
» wytrzymała, samonośna podkładka do cięcia
» podkładka materiałowa i część nośna stołu są

oddzielone od siebie
» duże, wzmocnione wanny na żużel
» duże możliwości sterowania pneumatycznego klapami

odsysającymi w poszczególnych segmentach stołu
» strumień powietrza i mechanika są oddzielone od siebie
» budowa modułowa

Dane techniczne

Dane podstawowe

Szerokość stołu

Wysokość stołu

Długość stołu

Szerokość segmentu

2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm,
4.200 mm, 5.200 mm 

850 mm

dowolnie 

515 mm

Zakres zastosowania
» możliwe zastosowanie przy szczególnie wysokim prądzie

cięcia i dużej grubości materiału dzięki oddzieleniu
podkładki materiałowej i konstrukcji stołu oraz
zewnętrznej pneumatyce 

» oszczędność energii poprzez utrzymywaną na niskim
poziomie objętość odciągową z uwagi na odciąg
z segmentu nad którym odbywa się cięcie

» brak mechanicznego wpływu instalacji tnącej przy
bezdotykowym sterowaniu elektroniczno-
pneumatycznym klapami odsysającymi

» znaczne oszczędności czasu przy czyszczeniu stołu ze
względu na duże wanny na żużel poprzez wydłużone
okresy pomiędzy czyszczeniami

» niskie zużycie pneumatyki, ponieważ jest ona oddzielona
od strumienia powietrza.
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KemTab Vibro
» do wysokich wymagań
» wibracyjnych systemem usuwania zanieczyszczeńKemTAB_Vibro_10_2012.tif

Korzyści
» do cięcia plazmowego do 400 amperów

(krótkotrwale 450 A)
» do cięcia gazowego arkuszy blach o grubości do 150 mm 

Cechy charakterystyczne
» automatyczne wyprowadzanie żużla

przez przenośnik wibracyjny
» niska objętość odsysania
» spawana lub wytrzymała, nakładana podkładka

materiałowa (easyFRAME) 
» duże możliwości sterowania pneumatycznego klapami

odsysającymi w poszczególnych segmentach stołu
» pneumatyka zewnętrzna
» strumień powietrza i mechanika są oddzielone od siebie
» budowa modułowa

Dane techniczne

Dane podstawowe

Szerokości modułów

Wysokość stołu

Podkładka materiałowa

2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm,
4.200 mm, 5.200 mm 

850 mm

EasyFrame Advance 

Zakres zastosowania
» lepsze obłożenie pracą i większa efektywność instalacji do

cięcia dzięki automatycznemu wyprowadzaniu,
powiązanego z tym krótkimi przerwami na czyszczenie

» lepsza jakość cięcia i mniejsze zużycie dzięki innowacyjnej
formie podkładki materiałowej (easyFRAME)

» brak zewnętrznych dodatkowych kosztów przy produkcji
wewnętrznej części zużywalnych dzięki wkładanej
konstrukcji podkładki materiałowej (easyFRAME)  

» brak konieczności czyszczenia lub naprawy ramy podkładki
materiałowej, ponieważ może ona zostać
łatwo wymieniona (easyFRAME)

» oszczędność energii poprzez utrzymywaną na niskim
poziomie objętość odciągową z uwagi na odciąg
z segmentu nad którym odbywa się cięcie

» brak mechanicznego wpływu instalacji tnącej przy
bezdotykowym sterowaniu elektroniczno-
pneumatycznym klapami odsysającymi

» niskie zużycie pneumatyki, ponieważ jest ona oddzielona
od strumienia powietrza.




