
Göteneds maskingradsax EVO DUO är ett riktigt muskelpaket med dubbla 
motorer som gör att kraften fördelas jämnt över hela skäret. Med EVO DUO 
klipper du enkelt stål i plåttjocklekar upp till 4 mm (EVO DUO 32) eller 
2,5 mm (EVO DUO 41) med perfekt resultat. Den har kraftigare knivbalk än 
sin föregångare och en tydlig och lättinställd skär spaltinställning. Avståndet 
mellan plåttillhållarens baksida och klipplinjen är endast 34 mm för minimalt 
med spill. Pneumatiskt styrd plåttillhållare är standard och ger ett mycket 
bra resultat även i känsliga material.
 Motoriserat bakre anslag (upp till 1000 mm) med snabb positionering 
hanteras enkelt från framsidan med det användarvänliga styrsystemet 
CutLink. På EVO DUO utformar du bordet precis på det sätt som din 
produktion kräver, och du har alltid möjlighet att flytta om komponenterna 
och komplettera om dina behov förändras. 
 Med EVO DUO får du en urstark och bullerifri maskin som bara förbrukar 
energi under själva klippet. Låg driftkostnad, ljudnivå och liten miljöpåverkan 
ingår därmed som standard. EVO DUO kombinerar användarvänlighet, 
kraft, precision och arbetsglädje på ett optimalt sätt. 

Viktigaste fördelarna

✔		Dubbla synkroniserade motorer 
som fördelar kraften jämnt  
i hela maskinen.

✔		Brett arbetsområde 0,5–4 mm  
(EVO DUO 32).

✔		Tydlig och enkelt justerbar 
skärspaltinställning.

✔		Flexibelt bord som anpassas 
helt efter kundens behov.

✔		CutLink – det enkla, snabba och 
exakta  styr systemet.

Exempel på tillval:

✔		Stödarmar med eller utan 
 vippstopp.

✔		Ställbart vinkelanslag med 
tydligt graderad skala för 
 snedklipp.

✔		Bordsplåtar i rätt längd med 
kulor förenklar hantering av 
 repkänsligt eller tungt material.

Välj en gradsax  
med dubbla muskler.

Maskingradsax EVO DUO
– Den starkaste maskingradsaxen i vårt sortiment!
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Arbets längd Max plåttjocklek Yttermått Hastighet Vikt

mm Stål1 mm Rostfritt2 mm Aluminium3 mm Längd mm Bredd4/5 mm Höjd mm klipp/min kg

EVO DUO 32 3200 4,0 2,25 5,5 4256 1788/2038 1583 28 3000

EVO DUO 41 4100 2,5 1,6 3,7 5156 1788/2038 1583 28 3500

Lär dig mer om EVO DUO och titta på vår demovideo: https://youtu.be/q5BMJzRIJB8

Dealer

Bordet på din EVO DUO kan utformas på många olika 
sätt. Bordsplåtar i varierande längd och med eller utan 
kulor. Med kulor elimineras risken att plåten ”limmas” 
vid bordet, oavsett vikt blir den enkel att flytta och 

rotera. Vinkelanslag, till vänster och/eller till höger finns 
i olika längder till och med 3 meter. Placera stödarmar 
där det passar dig. Ett ställbart vinkelanslag möjliggör 
även snedklippning med precision.

Enkel och tydlig skärspaltinställning för olika 
plåttjocklekar.

Leverans av de avklippta ämnena till baksidan 
som alternativ till returplåt.

De strategiskt placerade stödarmarna underlättar 
hanteringen. Med T-spår och vippstopp får du 
det avklippta ämnet mot dig på saxens framsida 
och överskottet inne i maskinen.

EVO DUO – designad av dig

EVO DUO har 360° ställbart vinkelanslag med 
tydlig gradskala för snedklipp (tillval).

Servicevänlig med lätt åtkomst till styrning, 
elskåp, elektronik och luft.

Vinkelanslag mellan 440 mm och 3000  mm, med 
eller utan T-spår och vippstopp.

Sträckgräns 1)400 N/mm2  2)600 N/mm2  3)200 N/mm2    Med 4)750/5)1050 mm anslagsbord. 
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https://youtu.be/q5BMJzRIJB8

