


CENNÍK  CESTNÝCH  REZAČIEK

FSG513*** je extrémne robustná rezačka s vysokokvalitným rámom, schopnosťou rezať 

Hĺbka rezu 170 mm na pravej, alebo ľavej strane a s možnosťou rezania v rohoch.

Pohon zabezpečuje spoľahlivý HONDA motor s cyklónovým vzduchovým filtrom.

              

Jednoduché a pohodlné 
nastavenie hĺbky rezu 
a rýchlosti posunu 

Optimálne vyváženie 
rezačky 

Univerzálne použitie 
- možnosť rezať 
na pravej a ľavej strane 

Technické údaje : 
 
Hĺbka rezu                  170 mm 
Maximálny priemer kotúča                 450 mm 
Otáčky kotúča                                     2600 ot./min. 
Stredový otvor                 25,4 mm 
Unášací otvor                 11,5 mm 
Rozmer  D / Š / V                 1136 / 578 / 1016 mm 
Hmotnosť                     113 kg 

Pohon : 
 
Palivo             bezolovnatý benzín 
Značka motora              HONDA 
Výkon              8,2 kW 
Obsah nádrže              6,1 l 
Chladenie motora         vzduchom 
Posun rezačky              manuálny 
Pohon kotúča              cez klinové remene 

Charekteristika : 
 
Manuálne nastavenie hĺbky rezu 
Indikátor hĺbky rezu 
Chladenie rezneho kotúča vodou 
Súčasť rezačky je  25 l nádrž na vodu 
Pravostranný alebo ľavostranný rez 
Funkcia rezania v rohu 
 

Objednávacie číslo :        10988800 
Cena bez DPH :                 3.001,00 € 



CENNÍK  CESTNÝCH  REZAČIEK

FSG620** Vďaka optimálnemu rozloženiu hmotnosti FSG620** poskytuje

Hĺbka rezu 230 mm excelentné rezné vlastnosti s možnosťou rezania na pravej i ľavej strane.

Pohon zabezpečuje spoľahlivý HONDA motor s cyklónovým vzduchovým filtrom.

              

Výnimočne jednoduchá 
obsluha vďaka elegantnému 
riadiacemu panelu 

Digitálny ukazovateľ 
motohodín 

Jednoduchá výmena 
rezného kotúča 

Technické údaje : 
 
Hĺbka rezu                  230 mm 
Maximálny priemer kotúča                 600 mm 
Otáčky kotúča                                     2120 ot./min. 
Stredový otvor                 25,4 mm 
Unášací otvor                 11,5 mm 
Rozmer  D / Š / V                   840 / 580 / 1030 mm 
Hmotnosť                     184 kg 

Pohon : 
 
Palivo             bezolovnatý benzín 
Značka motora              HONDA 
Výkon              13 kW 
Obsah nádrže              7,6 l 
Chladenie motora         vzduchom 
Posun rezačky              Hydraulický 
Pohon kotúča              cez klinové remene 

Charekteristika : 
 
Manuálne plynulé nastavenie hĺbky rezu 
 
Chladenie rezneho kotúča vodou - obojstranné 
Súčasťou  rezačky je  25 l nádrž na vodu 
Pravostranný alebo ľavostranný rez 

Objednávacie číslo :        10984041 
Cena bez DPH :                 11.132,00 € 



CENNÍK  CESTNÝCH  REZAČIEK

FSE811*** Cestná rezačka FSE811*** je vhodná na rezanie v halách. Je špeciálne

Hĺbka rezu 320 mm navrhnutá na prácu v stiesnených priestoroch s možnosťou rezania

na pravej i ľavej strane.

              

Ľavé a pravé rezanie 

Prevody zaručujú 
optimálne rezné rýchlosti 

Bezúdržbový pohon 
pomocou remeňov 

Technické údaje : 
 
Hĺbka rezu                  320 mm 
Maximálny priemer kotúča                 800 mm 
Otáčky kotúča                                     1250 ot./min. 
Stredový otvor                 25,4 mm 
Unášací otvor                 11,5 mm 
Rozmer  D / Š / V                   1100 / 600 / 980 mm 
Hmotnosť                     158 kg 

Pohon : 
 
Zdroj energie                                Elektrika  
Voltáž - frekvencia                  400 V / 50 Hz   
Výkon                                    7,5 kW 
Chladenie motora                        vzduchom 
Posun rezačky                             manuálny 
Pohon kotúča             cez klinové remene 
 

Charekteristika : 
 
Manuálne plynulé nastavenie hĺbky rezu 
Indikátor hĺbky rezu 
Chladenie rezneho kotúča vodou 
Možnosť rezu v rohoch 
Pravostranný alebo ľavostranný rez 

Objednávacie číslo :        10992000 
Cena bez DPH :                    5.424,00 € 



CENNÍK  RUČNÝCH  REZAČIEK

HBE350*** Ručná rezačka HBE350*** s hĺbkou rezu 125 mm je vhodná na suché aj mokré

Hĺbka rezu 125 mm rezanie. Integrovaný odsávač prachu umožňuje bezprašné rezanie. Kompaktný

dizajn, nízka hmotnosť, demontovateľné vodiace kolieska zabezpečujú

jednoduché vedenie pri práci. Rezačka je vhodná na použitie v interiéri
ako aj v exteriéri.

              

2,8 kW motor 
s integrovanou 
elektronikou 

Hĺbka rezu 125 mm 
s kotúčom  Ø 355 mm 

Zabudovaný  odsávač 
prachu 

Technické údaje : 
 
Hĺbka rezu                  125 mm 
Maximálny priemer kotúča                 355 mm 
Stredový otvor                 25,4 mm 
Rozmer  D / Š / V                      625 / 250 / 365 mm 
Hmotnosť                      7,9 kg 

Motor - elektrický 
 
Voltáž - frekvencia          230 V / 50 - 60 Hz   
Výkon                                   2,8 kW 
 
 
 

Objednávacie číslo :        10996674 
Cena bez DPH :                    1.161,00 € 



CENNÍK  RUČNÝCH  REZAČIEK

HBE400***
Hĺbka rezu 150 mm

              

3,2 kW motor 
s integrovanou 
elektronikou  led 
indikáciou a ľahko 

Ľahký magnéziový kryt 
s rýchloklikovým  
upevnením a 
beznástrojovým 
nastavením  

Prípojka na odsávač 
prachu - vysávač 

Technické údaje : 
 
Hĺbka rezu                  150 mm 
Maximálny priemer kotúča                 405 mm 
Stredový otvor                 25,4 mm 
Rozmer  D / Š / V                      735 / 259 / 365 mm 
Hmotnosť                       9,1 kg 

Motor - elektrický 
 
Voltáž - frekvencia          230 V / 50 - 60 Hz   
Výkon                                   3,2 kW 
Výkonové LED s indikáciou 
PRCD 
 

Objednávacie číslo :        10991700 
Cena bez DPH :                    1.382,00 € 

Objednávacie číslo :        10998741 
Cena bez DPH :                       115,00 € 

10998741 Flush Cutting Kit  
- príruba umožňujúca rezanie   
pri stene  

Ručná rezačka HBE400*** s hĺbkou rezu 150 mm je vhodná na suché aj 
mokré rezanie.  Integrovaná prípojka odsávača prachu umožňuje 
bezprašné rezanie. Kompaktný dizajn, nízka hmotnosť, demontovateľné 
vodiace kolieska zabezpečujú jednoduché vedenie pri práci. Rezačka je 
vhodná na použitie v interiéri ako aj v exteriéri. Beznástrojové vkladanie 
krytu a nastavenie uhla. Oddeliteľné vodiace valčeky Rezanie pri stene s 


