
Wat u ook te snijden hebt, met de snijmachines van Dahle snijdt u altijd goed.

Snijwijzer
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De veelzijdigheid van snijden

Als het om snijden gaat, bepalen de snijmachines van Dahle de norm. Het kenmerkende Dahle-
blauw van de apparaten is inmiddels symbool geworden voor veiligheid, comfort, absolute pre-
cisie, hoogste kwaliteit en veelzijdigheid. Want met de blauwe allrounders kan veel meer 
gesneden worden dan alleen papier. 

In deze ‘Snijwijzer“ kunt u meer lezen over de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de 
snijmachines en de verschillende materialen, die u moeiteloos en nauwkeurig kunt doorsnij-
den.

Mijn motto:
Een nauwkeurige snede,
door elk materiaal.

 Mijn Dahle.

Absolute veiligheid 
Veiligheid en kwaliteit staan bij een snijmachine in direct verband met elkaar. Omdat wij ons 
daarvan bewust zijn, voldoen onze snijmachines probleemloos aan de eisen van keurings- en 
certificeringsinstanties op het gebied van veiligheid op de werkplek.

Gegarandeerd goed 
Snijmachines van Dahle staan voor kwaliteit op het gebied van materiaal, verwerking en func-
tionaliteit. Daarom geven wij 5 jaar garantie op onze professionele hefboomsnijmachines, ate-
lier- en stapelsnijmachines, alsmede op rolsnijmachines van de series Profi en Premium. Op de 
hobby- en instapmodellen verlenen wij 2 jaar garantie.

Made in Germany 
Wij kiezen voor de productieplaats Duitsland. Daarom draagt een groot gedeelte van ons assor-
timent snijmachines het kwaliteitszegel ‘Made in Germany‘.
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Snijmachine- en materialenoverzicht

= normaal mes (spits geslepen)
= materiaalmes (stomp geslepen)

Snijmachine Hefboom
Hobby & Instap

Hefboom
Professionele 
toepassing

Hefboom en atelier
Industriële toepassing

Stapel Rolsnijmachine
Hobby & Instap

Rolsnijmachine
Premium

Rolsnijmachine
Profi

Materiaal 403 404 502 533 534 560 561 564 565 867 517 587 567 597 519 589 569 599 580 585 842 846 848 852 858 350 360 370 507 508 440 442 444 446 448 550 552 554 556 558
ABS-kunststof tot max. 1,5 mm

Accuplaten

Acetaatdraden, fijn geweven, 
zwaar

Acetaatdraden, licht

Acrylborden

Acryldraad

Aluminium platen max. 1,25 mm

Aluminiumfolies

Aluminiumlegering

Balsahout

Bladgoud

Blik max. 1 mm

Butylmateriaal
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Snijmachine- en materialenoverzicht

= normaal mes (spits geslepen)
= materiaalmes (stomp geslepen)

Snijmachine Hefboom
Hobby & Instap

Hefboom
Professionele 
toepassing

Hefboom en atelier
Industriële toepassing

Stapel Rolsnijmachine
Hobby & Instap

Rolsnijmachine
Premium

Rolsnijmachine
Profi

Materiaal 403 404 502 533 534 560 561 564 565 867 517 587 567 597 519 589 569 599 580 585 842 846 848 852 858 350 360 370 507 508 440 442 444 446 448 550 552 554 556 558
Celluloid

Dakleer

Darmproducten

Dik papier 

Draadwerk (gaas)

Elektriciteitskabel

Etikettenfolie

Etikettenpapier

Fiber (gevulkaniseerd)

Flanel

Foto film

Glasvezel

Golfkarton
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Snijmachine- en materialenoverzicht

= normaal mes (spits geslepen)
= materiaalmes (stomp geslepen)

Snijmachine Hefboom
Hobby & Instap

Hefboom
Professionele 
toepassing

Hefboom en atelier
Industriële toepassing

Stapel Rolsnijmachine
Hobby & Instap

Rolsnijmachine
Premium

Rolsnijmachine
Profi

Materiaal 403 404 502 533 534 560 561 564 565 867 517 587 567 597 519 589 569 599 580 585 842 846 848 852 858 350 360 370 507 508 440 442 444 446 448 550 552 554 556 558
Hard weefsel tot max. 2,0  mm

Hardboard

Hechtpleisters

Hout (zacht)  max. 2 mm

Houtfineer

Jute

Jute doek

Karton, licht

Karton, zwaar

Kettingformulieren

Kokosbast

Koper, koperlegering max. 1 mm

Koperfolie
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Snijmachine- en materialenoverzicht

= normaal mes (spits geslepen)
= materiaalmes (stomp geslepen)

Snijmachine Hefboom
Hobby & Instap

Hefboom
Professionele 
toepassing

Hefboom en atelier
Industriële toepassing

Stapel Rolsnijmachine
Hobby & Instap

Rolsnijmachine
Premium

Rolsnijmachine
Profi

Materiaal 403 404 502 533 534 560 561 564 565 867 517 587 567 597 519 589 569 599 580 585 842 846 848 852 858 350 360 370 507 508 440 442 444 446 448 550 552 554 556 558
Kunststof, folie

Kunststof, plaat

Kunstzijde tot max. 1,5  mm

Kurk

Latex

Latexschuim

Leer, hard

Leer, zacht

Loodplaten tot max. 1,25 mm

Messing tot max. ca. 0,8 mm

Metaalgaren  

Metalen draadwerk

Mica
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Snijmachine- en materialenoverzicht

= normaal mes (spits geslepen)
= materiaalmes (stomp geslepen)

Snijmachine Hefboom
Hobby & Instap

Hefboom
Professionele 
toepassing

Hefboom en atelier
Industriële toepassing

Stapel Rolsnijmachine
Hobby & Instap

Rolsnijmachine
Premium

Rolsnijmachine
Profi

Materiaal 403 404 502 533 534 560 561 564 565 867 517 587 567 597 519 589 569 599 580 585 842 846 848 852 858 350 360 370 507 508 440 442 444 446 448 550 552 554 556 558
Mousseline

Neopreen

Nylon

Nylon vlechtwerk

Offset-drukplaten

Papier

Papier (lichtgevoelig)  

Plakfolies

Plastic, gemetalliseerd

Plastic, zacht - max. 2 mm

Polyestergaren

Polyethyleen

Polypropyleen
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Snijmachine- en materialenoverzicht

= normaal mes (spits geslepen)
= materiaalmes (stomp geslepen)

Snijmachine Hefboom
Hobby & Instap

Hefboom
Professionele 
toepassing

Hefboom en atelier
Industriële toepassing

Stapel Rolsnijmachine
Hobby & Instap

Rolsnijmachine
Premium

Rolsnijmachine
Profi

Materiaal 403 404 502 533 534 560 561 564 565 867 517 587 567 597 519 589 569 599 580 585 842 846 848 852 858 350 360 370 507 508 440 442 444 446 448 550 552 554 556 558
Polystyreen

Polyurethaan

Printplaten

PVC-folies

PVC-platen
max. 2 mm

Raffia

Rubberen platen en schuimrubber

Schildersdoek

Schuimplastic  

Schuimrubber  

Schuimstof, hard

Schuimstof, zacht

Schuurpapier met coating
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Snijmachine- en materialenoverzicht

= normaal mes (spits geslepen)
= materiaalmes (stomp geslepen)

Snijmachine Hefboom
Hobby & Instap

Hefboom
Professionele 
toepassing

Hefboom en atelier
Industriële toepassing

Stapel Rolsnijmachine
Hobby & Instap

Rolsnijmachine
Premium

Rolsnijmachine
Profi

Materiaal 403 404 502 533 534 560 561 564 565 867 517 587 567 597 519 589 569 599 580 585 842 846 848 852 858 350 360 370 507 508 440 442 444 446 448 550 552 554 556 558
Staal, roestvrij max. 0,8 mm

Staallegeringen max. 0,8 mm

Tin max. 1,5 mm

Tricot

Triplex max. 2 mm

Vezelplaten tot max. 1,5  mm

Vezels (kunstmatige) tot 
max. 1,5  mm

Vilt

Vlas

Zilver

Zink max. 1,5 mm
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Een overzicht van de snijtechnieken

Hefboomsnijmachines … Hefboom- en ateliersnijmachines … Stapelsnijmachines … Rolsnijmachines …

... garanderen bij geringe krachtinspanning en eenvoudige 
hantering een nauwkeurige snede. Deze worden in kanto-
ren, werkplaatsen, bij overheids- en dienstverlenende in-
stanties en thuis gebruikt.

... verwerken papier, maar ook veel andere materialen zoals 
leer, staalplaat en karton op betrouwbare wijze. Ze worden 
gebruikt in drukkerijen, scholen en speciaalzaken voor 
hobby- en decoratiemateriaal.

... stellen de gebruiker in staat om nauwkeurige en kracht-
dadige sneden uit te voeren. Papierstapels van max. 800 
vel standaardpapier kunnen met slechts één handeling pro-
bleemloos worden doorgesneden.

... worden gebruikt wanneer een lange, rechte snede moet 
worden uitgevoerd bij een relatief geringe materiaaldikte. 
Deze worden vooral gebruikt in reclamebureaus, grafische 
studio‘s, in crèches, scholen en bij huishoudelijke toepas-
singen. 

Snede-aanduiding met laserstraal 
voor gegarandeerd exacte snijre-
sultaten

Nauwkeurige snede ook bij grote 
stapels papier

De beschermplaat dekt het comple-
te mesbereik veilig af

De meskop kan eenvoudig en moei-
teloos worden vervangen

Hoekaanleggen voor het exact 
plaatsen van het snijmateriaal

Uitschuifbare vooraanleg voor 
exact instelbare snijresultaten

Veilig werken dankzij de geïnte-
greerde beschermkap

De rondmessen in de kunststof kop 
garanderen bijzonder hoge gebrui-
kersveiligheid
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Hefboomsnijmachines

403
 > breukvaste kunststof tafel
 > Vlak geslepen bovenmes en  

geslepen ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > transparante beschermplaat
 > handaandruk
 > hoekgeleiding
 > verstelbare rugaanleg

404
 > breukvaste kunststof tafel
 > vlak geslepen bovenmes en  

geslepen ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > transparante beschermplaat
 > handaandruk
 > hoekgeleiding
 > verstelbare rugaanleg

502
 > stabiele metalen tafel
 > boven- en ondermes van staal
 > handaandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > geïntegreerde draaggrepen

533
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, stomp geslepen bo-

venmes en geslepen ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > handaandruk met vingerbe-

scherming
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rugaanleg
 > geïntegreerde draaggrepen

534 
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, stomp geslepen bo-

venmes en geslepen ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > handaandruk met vingerbe-

scherming
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rugaanleg
 > geïntegreerde draaggrepen

560
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen boven- en 

ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > transparante beschermplaat
 > handaandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rugaanleg
 > geïntegreerde draaggrepen

561
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen boven- en 

ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > ingenieuze mesbescherming
 > automatische papieraandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rugaanleg
 > geïntegreerde draaggrepen

564
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen boven- en 

ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > ingenieuze mesbescherming
 > instelbare papieraandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rug- en vooraanleg
 > snede-aanduiding met laser-

straal
 > geïntegreerde draaggrepen

Hobby & instap Hobby & instap Professionele toepassing
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Hefboomsnijmachines

517
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen boven- en 

ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > mesbeschermplaat
 > vergrendelbare papieraandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rug- en vooraanleg 

– uitschuifbaar t/m 210 mm

587
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen materiaal-

bovenmes en ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > mesbeschermplaat
 > vergrendelbare papieraandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rug- en vooraanleg 

– uitschuifbaar t/m 210 mm

567
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen boven- en 

ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > ingenieuze mesbescherming
 > vergrendelbare papieraandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rug- en vooraanleg 

– uitschuifbaar t/m 210 mm

597
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen materiaal-

bovenmes en ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > ingenieuze mesbescherming
 > vergrendelbare papieraandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rug- en vooraanleg 

– uitschuifbaar t/m 210 mm

565
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen boven- en 

ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > ingenieuze mesbescherming
 > automatische papieraandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rug- en vooraanleg
 > smalsnijmechanisme
 > geïntegreerde draaggrepen

Uitbreidingsmogelijkheden

Werken met de hefboomsnijmachine 867 met professionele uitrusting:

Productco-
de

Productbeschrijving

793 Snijmechanisme voor smalle stroken

794 Voortafel, buitenmaat 513x180 mm

795 Lasermodule

867*
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen boven- en 

ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > ingenieuze mesbescherming
 > in- en uitschakelbare papier-

aandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > stabiele, metalen rugaanleg in 

geleidingsgroeven
 > geïntegreerde draaggrepen
 > meer uitbreidingsmogelijkhe-

den

Professionele toepassing Industriële toepassing

* De afbeelding toont de snijmachine met alle uitbreidingsmogelijkheden
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Hefboom- en ateliersnijmachines

519
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen boven- en 

ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > mesbeschermplaat
 > vergrendelbare papieraandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rug- en vooraanleg 

– uitschuifbaar t/m 210 mm
 > afsluitbaar d.m.v. hangslot

589
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen materiaal-

bovenmes en ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > mesbeschermplaat
 > vergrendelbare papieraandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rug- en vooraanleg 

– uitschuifbaar t/m 210 mm
 > afsluitbaar d.m.v. hangslot

569
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen boven- en 

ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > ingenieuze mesbescherming
 > vergrendelbare papieraandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rug- en vooraanleg 

– uitschuifbaar t/m 210 mm
 > afsluitbaar d.m.v. hangslot

599
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen materiaal-

bovenmes en ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > ingenieuze mesbescherming
 > vergrendelbare papieraandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rug- en vooraanleg 

– uitschuifbaar t/m 210 mm
 > afsluitbaar d.m.v. hangslot

585
 > stabiele metalen tafel
 > vast onderstel
 > geschroefd, geslepen materiaal-

bovenmes/ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > transparante beschermplaat
 > voet-papieraandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > stabiele, metalen rugaanleg
 > neerklapbare voortafel
 > afsluitbaar d.m.v. hangslot

580
 > stabiele metalen tafel
 > vast onderstel
 > geschroefd, geslepen materiaal-

bovenmes/ondermes
 > stalen mes uit Solingen
 > transparante beschermplaat
 > voet-papieraandruk
 > 2 hoekgeleidingen
 > stabiele, metalen rugaanleg
 > neerklapbare voortafel
 > afsluitbaar d.m.v. hangslot

Industriële toepassing Industriële toepassing

Uitbreidingsmogelijkheden

Werken met professionele uitrusting:

Productco-
de

Productbeschrijving

619 Onderstel voor een optimale werkhoogte – voor de 
modellen 519, 589, 569, 599 (pag. 20)

793 Snijmechanisme voor smalle stroken – voor de modellen 
580, 585 (pag. 21)

797 Lasermodule – voor de modellen 580, 585 (pag. 21)
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Stapelsnijmachines

842
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen bovenmes
 > stalen mes uit Solingen
 > metalen mesbeschermkap
 > papieraandrukhendel
 > hoekgeleiding
 > verstelbare rugaanleg
 > restsnede 35 mm

848
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen bovenmes
 > stalen mes uit Solingen
 > transparante mesbeschermkap
 > papieraandrukhendel
 > hoekgeleiding
 > verstelbare rugaanleg
 > visuele snede-aanduiding
 > restsnede 40 mm

858
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen stalen bo-

venmes uit Solingen
 > transparante mesbeschermkap
 > automatische papieraandruk
 > hoekgeleiding
 > verstelbare rugaanleg
 > snede-aanduiding met laser-

straal
 > elektronische statusweergave
 > frontbediening
 > restsnede 35 mm

Uitbreidingsmogelijk-
heden
Werken met een verantwoorde li-
chaamshouding dankzij passende 
onderstellen met een hoogte van 
740 mm:

Productco-
de

voor de modellen

712 842, 846 (pag. 22)
718 848 (pag. 22)
752 852 (pag. 22)
758 858 (pag. 23)

846
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen bovenmes
 > stalen mes uit Solingen
 > transparante mesbeschermkap
 > papieraandrukhendel
 > hoekgeleiding
 > verstelbare rugaanleg
 > visuele snede-aanduiding
 > restsnede 40 mm

852
 > stabiele metalen tafel
 > geschroefd, geslepen stalen bo-

venmes uit Solingen
 > transparante mesbeschermkap
 > automatische papieraandruk
 > hoekgeleiding
 > verstelbare rugaanleg
 > snede-aanduiding met laser-

straal
 > elektronische statusweergave
 > frontbediening
 > restsnede 27 mm

Industriële toepassing Industriële toepassing
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Rolsnijmachines

350
 > snijmat en liniaal met geïnte-

greerd snijmechanisme
 > rondmes in kunststof kop
 > handaandruk

Uitbreidingsmogelijkheid:
Snijkoppenset: golfrand en perfo-
ratie; productcode:  362

360
 > snijmat en liniaal met geïnte-

greerd snijmechanisme
 > rondmes in kunststof kop
 > handaandruk
 > incl. 2 extra snijkoppen voor 

golfrand en perforatie

Uitbreidingsmogelijkheid:
Snijkoppenset: golfrand en perfo-
ratie; productcode: 362

370
 > kunststof tafel
 > rondmes in kunststof kop
 > handaandruk
 > incl. 2 extra snijkoppen voor 

golfrand en perforatie

507
 > metalen tafel
 > geslepen rondmes in een geslo-

ten kunststof kop, ondermes
 > automatische papieraandruk op 

de snijplaats
 > 2 hoekgeleidingen

Uitbreidingsmogelijkheid:
Creatief set: 3 snijkoppen voor 
golfrand, perforatie en nostalgie ; 
productcode: 960

508
 > metalen tafel
 > geslepen rondmes in een geslo-

ten kunststof kop, ondermes
 > automatische papieraandruk op 

de snijplaats
 > 2 hoekgeleidingen

442
 > metalen tafel
 > geslepen rond- en ondermes
 > rondmes in gesloten kunststof 

kop
 > messen van gehard staal
 > automatische papieraandruk op 

de snijplaats
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rugaanleg
 > wandmontage mogelijk

444
 > metalen tafel
 > geslepen rond- en ondermes
 > rondmes in gesloten kunststof 

kop
 > messen van gehard staal
 > automatische papieraandruk op 

de snijplaats
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rugaanleg
 > wandmontage mogelijk

Hobby & instap Hobby & instap Premium – industriële toepassing

440
 > metalen tafel
 > geslepen rond- en ondermes
 > rondmes in gesloten kunststof 

kop
 > messen van gehard staal
 > automatische papieraandruk op 

de snijplaats
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rugaanleg
 > wandmontage mogelijk
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446
 > metalen tafel
 > geslepen rond- en ondermes
 > rondmes in gesloten kunststof 

kop
 > messen van gehard staal
 > automatische papieraandruk op 

de snijplaats
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rugaanleg
 > wandmontage mogelijk

448
 > metalen tafel
 > geslepen rond- en ondermes
 > rondmes in gesloten kunststof 

kop
 > messen van gehard staal
 > automatische papieraandruk op 

de snijplaats
 > 2 hoekgeleidingen
 > verstelbare rugaanleg
 > wandmontage mogelijk

550
 > metalen tafel
 > geslepen rond- en ondermes
 > rondmes in gesloten kunststof 

kop
 > messen van gehard staal
 > automatische papieraandruk op 

de snijplaats
 > hoekgeleiding
 > verstelbare rugaanleg
 > wandmontage mogelijk

552
 > metalen tafel
 > geslepen rond- en ondermes
 > rondmes in gesloten kunststof 

kop
 > messen van gehard staal
 > automatische papieraandruk op 

de snijplaats
 > hoekgeleiding
 > verstelbare rugaanleg
 > wandmontage mogelijk

Uitbreidingsmogelijk-
heid
Onderstellen met een hoogte van 
875 mm.

Productco-
de

voor de modellen

796 446 (pag. 26)
798 448 (pag. 26)
696 556 (pag. 27)
698 558 (pag. 27)

Rolsnijmachines

554
 > metalen tafel
 > geslepen rond- en ondermes
 > rondmes in gesloten kunststof 

kop
 > messen van gehard staal
 > automatische papieraandruk op 

de snijplaats
 > hoekgeleiding
 > verstelbare rugaanleg
 > wandmontage mogelijk

556
 > metalen tafel
 > geslepen rond- en ondermes
 > rondmes in gesloten kunststof 

kop
 > messen van gehard staal
 > automatische papieraandruk op 

de snijplaats
 > hoekgeleiding
 > verstelbare rugaanleg
 > wandmontage mogelijk

558
 > metalen tafel
 > geslepen rond- en ondermes
 > rondmes in gesloten kunststof 

kop
 > mes van gehard staal
 > automatische papieraandruk op 

de snijplaats
 > hoekgeleiding
 > verstelbare rugaanleg
 > wandmontage mogelijk

Premium – industriële toepassing Profi – industriële toepassing Profi – industriële toepassing



www.dahle.de

Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over de preci-
sie en de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de Dahle 
snijmachines, zodat u de juiste snijmachine kiest.

Mijn motto: 
Het beste geven. 
Het beste verlangen.

 Mijn Dahle.
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Distribution Nederland 
DESQ International 
Eenspan 38 
3897 AL Zeewolde 
The Netherlands 
Phone: +31(0)36-5471080 
Fax: +31(0)36-5471089 
E-mail: sales@desq.nl 
Internet: www.desq.nl 


