
KANTENSNIJDER



Ontwikkeld door onze ervaren
ontwerpers in samenwerking
met eindgebruikers

Telescopische arm voor een
groot bereik

Voorspanning op snijschijf zorgt
voor een mooie lijn recht langs de
stoeprand 

Arretering maakt het mogelijk om
zowel rechts als links van de
machine te werken zonder
handmatig te draaien

Kantensnijder aan- of
afkoppelen is een kwestie van
minuten dankzij het
snelwisselsysteem.

ONTDEK HIER DE
VOORDELEN:

W A A R O M  E E N
K A N T E N S N I J D E R  V A N
P O L S ?



De professionele kantensnijder is ontwikkeld door Pols. Dankzij
jarenlange ervaring, hebben onze ontwerpers gezorgd voor een
kantensnijder die in zijn klasse een absolute uitblinker is. 

In samenwerking met de eindgebruikers is besloten dat kwaliteit,
duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid centraal stonden tijdens de
ontwikkeling van de kantensnijder. Zo kan de snijschijf gedraaid 
 worden, zodat u werkelijk vanuit elke hoek kan snijden. Daarnaast is de
kantensnijder zodanig te monteren dat u zowel links als rechts kan
werken, zonder dat u de werktuigdrager hoeft te draaien. 

De kantensnijder is voorzien van een telescopische arm zodat u ook
zonder enige moeite buiten de werktuigdrager te werk kan gaan. De
snijschijf heeft een diameter van 500mm en is a-symmetrisch
enkelzijdig gemonteerd. Dit maakt het vervangen van de schijf een
snelle klus. 

In combinatie met een LM-Trac komt de volle potentie van de
kantensnijder naar boven. Met deze combinatie kunt u gemakkelijk en
snel graskanten strak afsnijden. Door de unieke constructie kan de
snijschijf met voorspanning op de trottoirband gedrukt worden.
Hierdoor kan de snijschijf snel te werk en blijft deze altijd recht. Dankzij
het snel-wisselsysteem van LM Trac is de kantensnijder binnen enkele
minuten aan- en losgekoppeld. 

Kwaliteit, duurzaam, gebruiksvriendelijk

Dat is de kantensnijder van Pols 



 Algemeen:    +31(0)181-458845 
 Werkplaats: +31(0)181-458850
 Magazijn:      +31(0)181-458855

 

Pols is een onafhankelijk familiebedrijf gevestigd in
Zuidland. Wij zijn een compacte organisatie met
korte lijnen richting onze klanten en leveranciers. 
De klant en zijn machine staan altijd centraal, we
denken mee met de klant als het gaat om advies,
verkoop, reparatie, modificatie of
onderdelenvoorziening.

Niet voor niets is ons credo: 
“Uw Machine, Onze Zorg”.

In onze webshop zijn er diverse manieren om de
juiste onderdelen te vinden en te bestellen en is
onze actuele voorraad altijd zichtbaar, zodat u
precies weet of uw gewenste onderdeel direct
leverbaar is.

Zoekt u een onderdeel voor uw machine? 
Ga dan direct naar onze webshop. 
Parts.pols.nl
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