
Snijmachine  

Kenmerken en voordelen De IK-72T is een draagbare automatische snijmachine voor 

elke positie (driedimensionaal en bevel). Er zijn drie 

verschillende soorten rails te verkrijgen. De IK-72T is een 

unieke machine in zijn soort en biedt daardoor veel 

mogelijkheden en kansen.  

IK-72T 

Portable gas snijmachine voor alle posities 

■ Drie soorten rails voor alle werkgebieden 

Snijden in 1D, 2D en 3D contouren. 

■ Permanente magneetrail 

Zorgt voor de juiste afstelling in elk 

snijgebied. 

■ Eenvoudig te bedienen                              

Makkelijk te plaatsen op de rail, instelling 

snijsnelheid, snijrichting en start/stop met 1 

hand te bedienen. 

■ Zeer laag gewicht                               

Het lage gewicht (4,5 kg) en de uitstekende 

mechanica (tandwiel/tandheugel aandrijving 

en loopwielen) zorgen voor een hoge en 

nauwkeurige snijkwaliteit.   

 



Kwaliteit snijden in alle posities 

Flexibel en veelzijdig 

Praktijk: snijden met 3D rail 

Lasnaad voorbereiding  

Flexibel 

De IK-72T is ideaal voor snijwerk als het gaat om gevormde  

plaat of in verschillende contouren. 

Koike levert voor de IK-72T 3 verschillende type rails. 

■ De 1D rail voor het snijden van vlakke plaat, lengte 

1.500 mm en geheel gemaakt van aluminium.  

■ De 2D rail gemaakt van speciaal gehard rubber voor 

het snijden op vlakke maar ook niet-vlakke 

(gevormde) plaat. De 2D rail heeft een lengte van 

1.000 mm. 

■ De 3D rail, een uniek product van Koike, is te      

positioneren in vrijwel alle standen, zeer flexibel en bij 

uitstek geschikt voor niet-vlakke plaat. Door gebruik 

te maken van een krachtig magneetsysteem blijft de 

rail op de juiste positie. 

Elke rail wordt standaard geleverd met 4 of 5 krachtige 

magneten en zijn allen te verlengen en te combineren. 

 

De IK-72T is gemaakt om te werken in elke snij-omgeving.  

Door gebruik te maken van uitstekende mechanica (tandwiel/

tandheugel aandrijving en loopwielen) zorgt de IK-72T voor een 

hoge en nauwkeurige snijkwaliteit in combinatie met een laag 

gewicht en de 3 verschillende railsystemen.  

 

 

 

 

 

 



Snijmachine  

Railtypes 

Optionele accessoires 

Accessoires 

Transformator Rail koppelstuk 

Accessoires Artikelnr.  

IK-72T 1D-RAIL 1.500 mm TBPJ64025 

IK-72T 2D-RAIL 1.000 mm 90154 

IK-72T 3D-RAIL 1.000 mm TBPJ64026 

1D Rail   1.500mm 

■ Voor vlakke plaat 

■ Aluminium 

■ Ideaal voor het recht snijden en 

lasapplicaties  

■ 4 permanente magneten 

2D Rail   1.000mm 

■ Geschikt voor gebogen of vlakke plaat 

■ Flexibel rubber met stalen kern 

■ Maximale buigradius 2500 mm 

■ 5 permanente magneten 

3D Rail   1.000mm 

■ Bewerken vlakke en gebogen plaat 

■ Flexibel rubber 

■ In vrijwel elke positie te buigen 

■ Uniek Koike product 

■ 5 permanente magneten 

Accessoires Artikelnr.  Omschrijving 

Koppelstuk 33017 Voor het verbinden van 1D, 2D en 3D rail 

Langere verticale arm 31697 Verlengt de toortspositie met 350 mm 

Transformator AC230V - 42V 222.002.207 Geschikt voor alle 42V modellen 

Transformator AC230V - 110V 90100 Geschikt voor alle 110V modellen 



Type en specificaties 

Specificaties Type 

Leveringsomvang 

Snijden mogelijk in alle posities mede door de krachtige magneet 

  IK-72T 

Snijdikte 5 -50 mm 

Snijsnelheid 150 - 700 mm 

Type besturing PWM besturing 

Maximale bevelhoek 0 ~ 45˚ 

Aandrijving Tandheugel en tandwiel 

Voeding AC 110V / AC 42V 

Maximale buigradius 
2D rail: 2.500 mm 

3D rail: 2.000 mm 

Maten machinebehuizing L 250 x W 300 x H 190 mm 

Gewicht 4.5 kg 

Model Artikelnr.  

IK-72T Machinebehuizing 42V 90152 

IK-72T Machinebehuizing 110V 90151 

Levering 

Machinebehuizing compleet met toortsset 

Set snijnozzles (102HC of 106HC, materiaaldikte #0, 1, 2) 

Voedingskabel 

Standaard gereedschapset 

Handleiding 
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