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HSC130 HSC130 

PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 790 x 260 x 562 mm

Bordhøjde 120 mm

Skærelængde max. 330 mm

Skærehøjde max. 140 mm

Skærehøjde min. 25 mm

Antal af knive 2

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 41 / 42.5 kg

Dimension emballage  830 x 295 x 595 mm

Artikelnummer 5908501900

EAN  4046664024026

20 container  187 stk.

40 container  377 stk.

40 HQ container  486 stk. 

330 MM FLISEKLIPPER / FLISEKNÆKKER

En fl iseklipper eller også en fl iseknækker er en stor hjælp i forbindelse med brolæg-
gerarbejde. Den skærer problemløst brolæggersten eller fl iser igennem med en lige 
kant. Med teleskoparmen kan skærearbejdet gennemføres nemt og hurtigt.

• Lav vægt, men alligevel robust til gode skæreresultater

• Til at gennemskære kompositsten, fl iser, kantsten osv. i de almindelige formater

• Massiv konstruktion

• Præcise snit hver gang

• Holdbare knive med 4 skær – nemme at skifte

• Fjedrede bordunderlag til rene skæreresultater

360° 360°

 HEAVY DUTY

KØREANORDNING 
(INCL)
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HSC140 HSC140 

PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 1185 x 306 x 1170 mm

Bordhøjde 120 mm

Skærelængde max. 420 mm

Skærehøjde max. 140 mm

Skærehøjde min. 25 mm

Antal af knive: 2

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 39 / 42 kg

Dimension emballage 680 x 335 x 650 mm

Artikelnummer  5908504900

EAN  4046664087922

20 container 174 stk.

40 container 360 stk.

40 HQ container  404 stk.

420 MM FLISEKLIPPER / FLISEKNÆKKER

Fliseklipperen HSC140 fra scheppach er en professional løsning til belægningsentre-
prenører. Fliseklipperen er let og udstyret med hjul til transport. Er i stand til at skære 
små eller mellemstore belægningssten op til en højde på 140 mm og en bredde på 420 
mm.

• Lav vægt, men alligevel robust til gode skæreresultater

• Til at gennemskære kompositsten, fl iser, kantsten osv. i de almindelige formater

• Massiv konstruktion

• Præcise snit hver gang

• Holdbare knive med 4 skær – nemme at skifte

• Fjedrede bordunderlag til rene skæreresultater

360° 360°

 HEAVY DUTY

KØREANORDNING 
(INCL)
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