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Neolt Sword ELs
Verticale elektrische foamsnijder 

DeNeolt Electro Sword Special (ELs) wordt
gekenmerkt door een lichte en elegante, maar
tegelijkertijd robuuste en betrouwbare constructie



Specificaties

Albyco Nederland B.V.
 Elschot 2

NL-4905 AZ Oosterhout

Tel.: +31 162 486286
Whatsapp: +31 6 4123 1904

sales@albyco.com
www.albyco.com 

Ref: NEOLTELECTROSWORDELS/05/20/NL

Neolt is een Italiaans producent van rolsnijders en 
vouwmachines voor grootformaat. Het producten-gamma 
is breed. De machines zijn een perfecte aanvulling op ons 
pakket grootformaat lamineerapparaten. De rolsnijders 
zijn leverbaar in diverse snijlengtes en snijcapaciteiten, 
elektrisch en handmatig.

Neolt Electro Sword Special (ELs): kracht en uitmuntendheid in verticaal snijden.
Gebouwd op het succes van Sword en Sword EL, is hier de meest innovatieve
multifunctionele en geautomatiseerde verticale snijder ooit gemaakt door Neolt Factory.

Maatwerk, maar voor velen toegankelijk: Italiaans design, compromisloze kracht, hoge snijprecisie: 
dat is de belofte van Sword ELs voor moderne signmakers, standbouwers en industriële en am-
bachtelijke bedrijven met grote snijvolumes van harde en speciale substraten. Alles met een scherp 
oog voor het budget. 

Multitool, multimateriaal, supersnel en XXL 

Sword ELs kenmerkt zich door een lichte en elegante, maar tegelijkertijd robuuste en betrouwbare 
constructie. Het unieke ontwerp van de snijplotter uitgerust met millimetrische liniaal maakt een 
veilige en snelle gereedschapswisseling mogelijk, met de mogelijkheid om altijd twee vaste messen 
in positie te hebben voor het snijden van kartonnen en Forex, samen met een derde gemotoriseerd 
gereedschap van 30.000 tpm voor het snijden van methacrylaat en Dibond tot 5 mm dik, met vouw-
functie voor alleen vouwen.

Verkrijgbaar in snijlengtes van 2.100, 2.500 en 3.100 mm. Neolt Sword ELs-machines
kunnen snelheden tot 24 meter per minuut bereiken, en dankzij de solide en extra grote basis is het 
geschikt voor zeer grote foamplaten.

- Millimeterschaal voor een exacte mes-positie
- Lichte, maar sterk en betrouwbare constructie.
- Snelle toolwissel:  tools replacement: met steeds twee vaste messen geïnstalleerd voor karton en  
  Forex en een 3e roterend rolmes met 30 duizend toeren voor Plexiglas en Dibond tot 5 mm.
- Mogelijkheid van incisie voor een vouwril in Dibond door het gereedschap aan te passen
- Max snelheid 24 m/min.
- Extra groot en sterk onderstel om foamboard van grote afmetingen in te voeren
- Leverbaar in drie snijlengten: 210, 250 en 310 cm


