Magnetische veiligheid in houtbewerking

De nieuwe manier om het te doen

Nooit voorheen was het
mogelijk om in de houtbewerking
uw metalen machines zo veelzijdig
en veilig te gebruiken. Magswitch
biedt u tools om de mogelijkheden
bij het werken met uw machines
naar een hoger niveau te brengen.
Het assortiment Magswitch
producten voor de houtbewerking
helpt u om een betere kwaliteit,
een hogere productie en een
ongeëvenaarde veiligheid te
bereiken.
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Het basisprincipe
De basis van de Magswitch technologie zijn MagJigs.
Dit zijn krachtige aan- en uitschakelbare magneten.
Door de knop bovenaan de MagJig een halve omwenteling
naar rechts te draaien wordt de magneet ingeschakeld.
Draait u de knop terug dan is hij weer uitgeschakeld.
Magjigs bestaan in Ø 20 of Ø 30 mm.

Universele Veerklem

Werkt aan beide zijden van het zaagblad
Laag profiel en dubbelzijdig. Dit is de ultieme veerklem van Magswitch.
Verbetert uw zaagresultaat aan beide zijden van het zaagblad. Ontworpen om
te functioneren op iedere gietijzeren en stalen ondergrond en zo uw werkstuk
vast te houden, zodat u het niet moet doen.
•
•
•
•

Veelzijdig - zonder bevestigingsbeperking
Kan zowel aan de linker- als aan de rechterzijde gebruikt worden
Nauwkeurig en snel ingesteld
De meest veelzijdige veiligheidsaanslag

Pro Geleiding Veerklem
Houdt hout beneden waar uw vingers niet horen
De Magswitch Pro geleiding veerklem is perfect voor het naar beneden drukken
van uw hout op een schaaf- of freesmachine. Met haar laag profiel de ideale
klem voor verticaal en klemmen aan de rechter zijde.
•
•
•
•

Snelle en nauwkeurige positionering
Perfect voor in- en uitvoer
Houdt uw materiaal stevig op zijn plaats
Uitgerust met 30 mm MagJigs

Magjigs
Magjigs zijn de ultieme manier om
uw zelfgemaakte mallen vast te
houden. Spanschroeven helpen niet
waar Magjig het best werkt, zelf
midden in een metalen tafel.
Gewoon een gat boren van Ø 20 of
Ø 30 mm.

Pro Tafel Veerklem
Grotere hechtkracht en veiligheid
overal waar u het nodig heeft
Deze sterke veerklem voegt kwaliteit en veiligheid toe aan uw werk. Doet
dienst als basis voor uitgebreide verticale en horizontale uitbreidingssets. Dit is
de basis voor het veilig bewerken van zowel grote als kleine werkstukken.
•
•
•

Veelzijdig - zonder bevestigingsbeperking
Ook inzetbaar voor brede werkstukken
Biedt u stevige en veilige controle

Pro Tafel uitbreiding
Horizontaal en verticaal aandrukken
- Drie werktuigen in één
Samen met de Magswitch Pro veerklem biedt deze uitbreiding een instelbaar
en verhoogbaar veiligheidswerktuig als geen ander op de markt.
Met de verticale uitbreiding wordt uw hout veiliger en steviger tegen de
geleiding en de tafel aangedrukt.
• Dubbele werking als het op de Pro veerklem is gemonteerd.
• Zowel horizontaal als verticaal bij te stellen.
• Sterke en nauwkeurige controle

Magfence Combo Kit
De ultieme derde hand bij al uw machinaal
zaag-, frees- en schuurwerk
Uw extra veiligheid als je bezig bent met moeilijk en gevaarlijk werk.
De combinatie van deze set biedt u alles wat u nodig heeft om
smalle stukken vast te houden. Het ondersteunt lange werkstukken
en maakt juist en nauwkeurig schuurwerk mogelijk.
•
•
•
•
•

Stevig en nauwkeurig plaatsbaar op iedere gietijzeren ondergrond.
Precies met kogellagers gevoerde rollers
Zachte doorvoer zonder weerstand
Uitgerust met 2 stuks 30 mm MagJigs
Geschikt voor in- en uitvoer

Uw Magswitch dealer
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