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Neolt Electro Trim 
Elektrische rolsnijder

Neolt Electro Trim serie, elektrische rolsnijder met een snijcapaciteit 
van 0,6 mm, leverbaar in 5 snijlengtes.



Specificaties
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Ref: NEOLTELECTROTRIM/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.

De Neolt Electro Trim is de populairste elektrische rolsnijder onder digitale printers, servicecentra en ontwerpbureaus, die op zoek 
zijn naar een praktisch, veilig, compleet en intuïtief systeem voor het snijden van geprint papier, stickervellen, PVC-banners en 
andere lichte substraten. 

De Neolt Electro Trim is uitgerust met een roterende snijkop van gehard staal, gemonteerd op een geleiderail. De metalen delen 
zijn voorzien van epoxy poeder dat een hoge weerstand tegen snijwonden en krassen garandeert. Het standaardmodel omvat een 
onderstel met verstelbare poten en container voor het verzamelen van afval en optioneel een lamp die het snijgebied verlicht.

Neolt Electro Trim  100  130  150  200  250
Max. snijdikte  0,6 mm  0,6 mm  0,6 mm  0,6 mm  0,6 mm
Snijlengte  100 cm  130 cm  150 cm  200 cm  250 cm
Machinelengte  147 cm  177 cm  197 cm  247 cm  297 cm
Breedte   48 cm  48 cm  48 cm  48 cm  48 cm
Hoogte met onderstel 101 cm  101 cm  101 cm  101 cm  101 cm
Hoogte werkblad  87 cm  87 cm  87 cm  87 cm  87 cm
Gewicht   24 kg  30 kg  35 kg  46 kg  51 kg
Gewicht onderstel  14 kg  16 kg  17 kg  25 kg  28 kg
Snijsnelheid  2 m/sec  2 m/sec  2 m/sec  2 m/sec  2 m/sec
Stroomaansluiting    230V/50Hz – 110V/60Hz

Optie: rolhouder


