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De Parkland TC10 Series R is een compacte handmatige machine die praktisch, 
efficiënt en kostenbesparend is. De machine produceert een nauwkeurige, 
schone, kwaliteitssnede met snelle en gemakkelijke omschakeling voor multicore 
diameters van 25,4 mm tot 152,4 mm ID, en wanddiktes tot 20 mm op karton 
en 11 mm op plastic. Voor bovenliggende kernen variërend van 1500 mm 
tot 3000 mm lang.

De Parkland TC20 Series R is een handmatige oppervlakmachine die 
praktisch, efficiënt en kostenbesparend is en ideaal voor bovenliggende 
kernen met een langere en grotere diameter. De machine produceert een 
nauwkeurige, schone, kwaliteitssnede met snelle en eenvoudige 
omschakeling voor multicore diameters van 70 mm tot 400 mm ID, 
en wanddiktes tot 13   mm op karton. Voor bovenliggende kernen 
variërend van 1500 mm tot 3000 mm lang. Het snijden wordt uitgevoerd 
met behulp van een vrijlopend pletmes.

  

De Parkland TC40 Series R is een automatische machine die de noodzaak van 
een hoogwaardige, nauwkeurige afwerking benadrukt met de minimale inbreng 
van de operator, door het creëren van een zeer gepolijste braamloze afwerking 
op de kern. Extra automatische functies en snelle en eenvoudige instellingen 
voor verschillende kerndiameters van 12,7 mm tot 152,4 mm ID, en wanddiktes 
tot 20 mm op karton en 11 mm op plastic, zijn ideaal voor de gebruiker met 
middelgrote tot grote volumes. Voor bovenliggende kernen variërend van 
1500 mm tot 3000 mm lang. Optionele kernlaad- systemen kunnen worden 
toegevoegd op het verkooppunt of retroactief voor volledige automatisering 
om te zorgen voor een   continue snijcyclus.

  

De Parkland TC45 Series R is een automatische machine die specifiek 
ontwikkeld is voor het snijden van kernen met een grotere diameter en 
voor klanten die op zoek zijn naar een hoogwaardige, nauwkeurige 
afwerking met minimale inbreng van de operator. Extra automatische 
functies en snelle en eenvoudige instellingen voor verschillende 
kerndiameters van 76,2 mm tot 304,8 mm ID, en wanddiktes tot 20 mm 
op karton en 11 mm op plastic, zijn ideaal voor de gebruiker met 
middelgrote tot grote volumes. Voor bovenliggende kernen variërend 
van 1500 mm tot 3000 mm lang. Dankzij een beweegbare stand van 
de snijarm kan de machine een breder scala van kerndiameters snijden.

  

De Parkland TC25 Series R is een semi-automatische machine die ideaal is voor 
klanten die op zoek zijn naar een hoogwaardige, nauwkeurige afwerking met 
minimale inbreng van de operator. Een instapmodel automatische machine die 
snelle en eenvoudige instellingen heeft voor verschillende kerndiameters van 
25,4 mm tot 152,4 mm ID, en wanddiktes tot 20 mm op karton en 11 mm op 
plastic, wat ideaal is voor de gebruiker met medium volumes. Voor bovenliggende 
kernen variërend van 1500 mm tot 2000 mm lang.

  

De Parkland TC35 Series R is een automatische machine die ideaal is voor 
klanten die op zoek zijn naar een hoogwaardige, nauwkeurige afwerking 
met minimale inbreng van de operator. Extra automatische functies en 
snelle en eenvoudige instellingen voor verschillende kerndiameters van 
12,7 mm tot 152,4 mm ID, en wanddiktes tot 20 mm op karton en 11 mm 
op plastic, zijn ideaal voor de gebruiker met middelgrote tot grote volumes. 
Voor bovenliggende kernen variërend van 1500 mm tot 3000 mm lang. 
Optionele kernlaadsystemen kunnen worden toegevoegd op het 
verkooppunt of retroactief voor volledige automatisering om te zorgen 
voor een   continue snijcyclus.
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