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NEW from Logan

Look what you
can build with
FoamWerks!



WA-8001 FoamWerks
Circle Cutter

WC-6001 FoamWerks
Straight Cutter

WC-2001 FoamWerks
V-Groove Cutter

WB-6020 FoamWerks
Freestyle Cutter

WC-4010 FoamWerks
Rabbet Cutter

WC-6010 FoamWerks
Straight/Bevel Cutter

WD-8010 FoamWerks
Hole Drill

www.foamwerks.com

Taking foamboard to the cutting edge of creativity

FoamWerks Tool Guide
Which tool is right for your project?



Ett komplett sortiment av foamboardverktyg för att snabbt och enkelt skapa snygga och 
professionella 3D objekt, designprojekt, heminredningsdetaljer, skyltar, inramning och mycket mera av 
foamboardskivor. Med FoamWerks verktyg kan du göra cirklar, raka linjer, v-spår, frihandskärning, 
45grader vinklar, borrhål med mera. 

Till det har vi också ett brett sortiment av foamboard i olika storlekar och tjocklekar. Nyhet är ett 
sortiment av vita och svarta foamboard i A4,A3 och A2 storlek. 

 

Straight Cutter WC6001 

För perfekta raka kapningar av foamboard med tjocklek 
mellan 3,2mm och 12,7mm. Enkelt att justera bladdjupet 
samt byte av blad då bladhållaren är magnetisk. Förvaring 
för extra blad finns i skäraren. 5 vändbara blad följer med. 
Kan kopplas på mot Foamwerk linjalen eller Logans team 
system linjaler. Knivblad som passar är WC-10, WC-25 
eller WC-100. 

 

 

Straight/Bevel Cutter WC6010 

En kombinerad Rak och 45 grader skärare. För att skära  45 
grader rotera det vinklade bottenblocket. Ergonomiskt handtag. 
Enkel justering av bladdjup. Förvaring av extrablad finns i 
skäraren. 2 vändbara blad ingår. Knivblad som passar är WC-10, 
WC-25 eller WC-100. 

 

 

 

Rabbet Cutter WC4010 

För att på ett enkelt och snyggt sätt sammanfoga 
foamboard. Med dubbla blad skär den i samma drag både 
ett vertikalt och lodrätt snitt utmed kanten och lämnar då en 
perfekt ytan för att sammanfoga två foamboard. Skäraren 
har ett ergonomiskt handtag och kan skära både med 
högerhänt dragstil eller vänsterhänt pushstil. Förvaring av 
extrablad finns i skäraren. 2 vändbara blad ingår. Extrablad 
som passar är WC-10, WC-25 eller WC-100. 



 

Circle Cutter WA8001 

Skär ut perfekta cirklar från 25,4mm till 152mm. Klarar 
tjocklek 3,2mm till 12,7mm. Har både cm och inch skala. 
Centreringstift samt magnetisk knivhållare och en klar 
plexiskyddshuv. 5 knivblad ingår. Extrablad som passar är 
WA-5 eller WA-25. 

 

 

 

 

 

 

V-Groove Cutter WC2001 

För v-formade skär för att skapa antigen en böjbar 
foamboard eller en snygg 90graders vinkel. Kan kopplas på 
mot Foamwerk linjalen eller Logans team system linjaler eller 
används på frihand för spännande mönster och effekter.  
Enkelt att justera bladdjupet samt byte av blad då 
bladhållaren är magnetisk. Förvaring för extra blad finns i 
skäraren. 5 vändbara blad ingår. Extrablad som passar är 
WC-10, WC-25 eller WC-100. 

 

 

 

 

 

Freestyle Cutter WB6020 

Ergonomiskt handtag för pushstilen. Skär på ett enkelt 
sätt ut ditt motiv på frihand. Enkelt att justera bladdjupet 
samt byte av blad då bladhållaren är magnetisk. Förvaring 
för extra blad finns i skäraren. 2 blad ingår. Extrablad som 
passar är VB-5 eller VB-25. 

 

 

 



Hole Drill WD8010 

Skapa perfekta hål i storlekarna 4,6mm – 7,1mm – 
12,7mm – 19mm. Innehåller en borrhållare samt fyra 
snabbkopplande borrar. Max tjocklek på foamboard är 
5mm. Extra borrar WD-4. 

 

 

 

 

 

 

 

FoamWerks W-5002 T-Clips & W-5004 L-Clips  
T-clips och L-clips för att snabbt och enkelt  bygga upp 
modeller som väggar och hörn för rum eller liknande innan 
man limmar ihop objektet. Förpackningar om åtta clips. Passar 
foamboard 5mm. 

Tillbehörs Kit W-5001  

Olika tillbehör för att fästa, hänga och 
sammanfoga. 

Innehåller: 

Tejp 2,2cm x 10meter 

20st självhäftande hängare 

20st sågtandade hängare 

15st justerbara skruvar med mutter 

20st tryckskruvar 

20st snabbfästen 



Foamboard Tejp W-5003  

Tejp som nästan blir osynlig på vit 
foamboard. Hög fästförmåga men 
ändock flyttbar. Bredd2,2cm x 
54,86m.  

 

Linjal W-3001  

Aluminiumlinjal 81cm. Med cm och 
inch skala. Spår för att koppla samma 
Straight Cutter och V-groove Cutter. 
Man kan också använda Logan 
Teamsystem linjaler. 

 

 

Foamboard Magic Bok Lär dig hur du 
skapar innovativa projekt med 
arkitektoniskt och rummodeller, 
heminredning, hantverk. Projekt för 
nybörjare till avancerad användare, 
Foamboard Magic är 72 sidor i fullfärg, 
av Eileen Hull. engelsk text 

 

Foamboard 

Foamboard, kapaskiva, cellpannå, centafoam  många 
namn för en lättviktsskiva med en kärna av polystyren 
och en slätt och fin yta på båda sidorna. Kartongen är 
lätt att skära i och ger rena och fina snitt. CFC fri. Ej 
syrafri. 
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