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Nr. Model Beskrivelse Foto Tegning 

1100 Håndholdt passepartout 
skærer 

(freestyle) 

Skærer et 45 skråt snit direkte efter en 
blyantstreg. Frihåndsudskæringer inkl. rundinger 
og kurvede forløb foretages hurtigt og nemt. 
Opmærk med blyantstreger og følg stregen med 
bladet. To dybdeindstillinger til 
passepartoutkarton i enkelt eller dobbelt tykkelse 
eliminerer unødvendigt træk 
Perfekt til både venstre og højre hånd 
 

  

2000 Håndholdt passepartout 
skærer 

(push style) 

En håndholdt passepartoutskærer i en høj 
kvalitet med egenskaber, der gør 
præcisionsskæring let til brugere, som er på 
udkik efter arbejde i topkvalitet med mindst muligt 
besvær. Er også særdeles velegnet til 
venstrehåndsbrugere. Skæret kan kontrolleres 
med en start og stop indikator linje på kniven. 
Kan kombineres med styrelineal nr. 524, 540 og 
300. 

 

3000 Håndholdt passepartout 
skærer 

(pull style) 

Den mest avancerede håndholdte 
passepartoutskærer til den seriøse bruger 
eller det mindre galleri. Den 
fingerspidsbetjente bladholder drejer nemt og 
sikrer nøjagtig skæring. Designet er efter 
samme principper som professionelle 
passepartout skæremaskiner i høj kvalitet. 
Kan kombineres med styre lineal 524, 540 og 
300 

 

 

 

 



4000 Håndholdt passepartout 
skærer 

(pull style) 

Topmodellen indenfor håndholdte 
passepartoutskærer. Samme specifikationer 
som nr. 3000 men tillige med indbygget 
markeringssystem, så man hurtigt kan 
opmærke med streger fra 6,3 til 139,7 mm. 
Start og stop linje sikrer, at der ikke skæres 
for langt. 
 
 
 

 

 

424 Team System 61 cm En håndholdt passepartoutskærer Logan 
302 pakket sammen med en styrelineal på 
61 cm Logan 524 
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440 Team System 101 cm En håndholdt passepartoutskærer Logan 
302 pakket sammen med en styrelineal på 
101 cm Logan 540 
 
 
 

  
 

524 Styrelineal 61 cm Med beslag og rille til fastholdelse af en 
Logan håndholdt passepartoutskærer, som 
gør passepartoutskæring hurtig og let. En 
interval inddelt lineal sikrer let opmåling og 
passepartout skæreren glider i rillen under 
skæring. Til brug med passepartoutskærer 
2000, 3000 og 4000. Kan også bruges med 
Logan lige kniv og glaskniv. 
 

 

 
 
 
 

 

540  Styrelineal 101 cm Samme som Logan 524. blot 101 cm lang 
lineal. 
 
 
 
 
 

  

 



301 Base med styrelineal Ideel til hjemmeindramning, den mindre 
tegnestue, kunstnere og fotografer. 
Skærehovedet, som kører i et spor, sikrer 
passepartoutskæring i høj kvalitet. Opmåling og 
markering er let med en parallel kartonlineal, som 
kan fastlåses i en bestemt position. En start- og 
stoplinie eliminerer at skæret bliver for langt. Til 
brug med passepartoutskærer 2000, 3000 eller 
4000. Længde 80+ cm (leveres med 
passepartoutskærer og Logan 701 lige kniv) 
 
 

 

 

 

201 Passepartout skærer til 
ovale udskæringer 

Logan 3-trins oval og cirkelskærer til ovaler i 
størrelser fra 76,2 x 114,3 mm til 508,0 x 584,2 
mm og cirkler fra 114,3 mm til 508,0 mm. En 
eksklusiv niveauinddelt mekanisme sørger for at 
bladet gradvist går ned i kartonet, hvilket sikrer 
perfekte skråsnit. Til flere vinduer kan 
ovalskæreren bruges i kombination med Logan 
passepartoutskærer i lige skær og skabe yderst 
kreative passepartouter 

  

500 Passepartout kniv En kniv, der er let at bruge og designet specielt til 
passepartoutskæring. Der er to 
dybdeindstillinger, en til passepartoutkarton i 
standarttykkelse og en til materialer i tykkelser op 
til 6,3 mm. Eliminerer unødvendigt træk og sikrer 
et glat skær hver gang. Anvender Logan 270 
blade. 

 

 

701 Lige kniv (til lineal) En kniv af træk typen til et 90 snit med 
ergonomisk håndtag. Kan bruges med en 
hvilken som helst lige lineal og kan 
umiddelbart kobles på Logan linealerne 524 
og 540 samt Teamsystems. Anvender Logan 
270 blade. 
 

 

 

704 Glaskniv (til lineal) Som Logan 701 lige kniv, men med glas 
skærehjul i stedet for kniv. Har nylon styr og 
skruer, så den umiddelbart kan kobles på 
Logan linealer. 
Anvender glas skærehjul Logan 704 
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1500 Foamboard skærer En skærer af skubbe typen specielt 
fremstillet til skæring i foamboard. Kan 
anvendes sammen med en hvilken som helst 

lineal. Kan lave både 90 og 45 snit. Har 
justerbar snitdybde. Incl. tre ekstra blade. 
Bruger Logan 492 blade. 
 
 
 
 
 

  

270 Blade til lige kniv 10 stk. blade til Logan 500 passepartoutkniv 
og 701 lige kniv. 
 
 

  

324 Blade til oval kniv  5 stk. blade til Logan 201 passepartout  
skærer til ovale huller. 
 
 

  

492 Blade til foamboard kniv  5 stk. blade til Logan 1500 foamboard 
skærer 
 

  

786 Skærehjul til glasskærer  3 stk. skærehjul til Logan 704 glaskniv 
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