


PONÚKANÝ SORTIMENT

Jeden z  najväčších výrobcov brusiva v Európe s tromi výrobnými závodmi.

Vyrába rezné a brúsne kotúče na oceľ, nerez a stavebné materiály, super

tenké  kotúče v hrúbkach 1 - 1,8 mm na oceľ a nerez, diamantové rezné

a brúsne kotúče na stavebné materiály, diamantové brúsne kotúče na ostre-

nie nástrojov z HSS a HM, širokú  škálu keramicky viazaného brusiva, la-

melové brúsne kotúče, lamelové kotúče na stopke, flexibilné brusivá na plá-

tne a papieri v granulácii 40 až 1200 a technické tkaniny z nealkalických

vlákien impregnované živicou.

Popredný výrobca brusiva, supertenkých rezných kotúčov v hrúbkach 1- 1,9

mm na oceľ a nerez, brúsnych kotúčov, rondellerov, stopkových technických

frézok z tvrdokovu, diamantových rezných a brúsnych kotúčov do ručných

brúsok, diamantových rezných kotúčov do rezačiek a stenových píl na rôzne 

materiály až do priemeru 2 200 mm, diamantových koruniek a segmentov

na jadrové vŕtanie.

Svetový výrobca technických kief s tristoročnou tradíciou. Vyrába technické

kefy ručné , strojové a kefy na špeciálne použitie. V oblasti športu vyrába

umelé dráhy pre bežecké a zjazdové lyžovanie a dráhy pod lyžiarske vleky.

Ručné profesionálne náradie za prijateľné ceny. Kľúče, gola sady, nožnice

kliešte, skrutkovače, brašne s náradím, vozíky a skrinky, momentové kľúče,

kladivá, sekáče, pílky, zverky, sťahováky, pilníky, certifikované VDE náradia.

Ručné neiskrivé náradie pre výbušné a horľavé prostredie.

Profesionálne elektrické pásové píly, stolové dvojkotúčové brúsky a kombi-

nované brúsky. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis. 

Nekonečné brúsne pásy, vulkánfíbrové disky, brúsne výseky na suchý zips,

hárky z brúsnej  tkaniny, čistiace a leštiace kotúče zo syntetického fíbru 

v profi kvalite.



Brusivo na papieri a na plátne, hárky, role v rôznych šírkach, kruhové výseky
na suchý zips, vodovzdorný papier, brúsne hubky, brúsne mriežky na sádro-

kartón, unášače na suchý zips, leštiace kotúče plstené a handrové v rôznych

tvaroch.

Nekonečné brúsne pásy, vulkánfíbrové disky, brúsne výseky na suchý zips,

hárky z brúsnej tkaniny, čistiace a leštiace kotúče zo sintetického fíbru v pro-

fesionálnej kvalite.

Nemecký výrobca vyrábajúci viac ako 40 rokov kvalitné vrtáky do betónu a kameňa

osadených platničkami z vysokokvalitného tvrdého kovu,

korunkových vrtákov a sekáčov.

Profesoinálne elektrické a akumulátorové ručné náradie a príslušenstvo vyrá- 

bané pre najťažšie nasadenie. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

Elektrické a akumulátorové ručné náradie pre domácich majstrov a remeselní-

kov.  Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

Profesoinálne elektrické a akumulátorové ručné náradie a príslušenstvo od 

svetového výrobcu.  Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

Popredný výrobca ručného elektrického náradia pre profesionálou aj hobby

Nemecký výrobca železiarskeho tovaru. Už viac ako 45 rokov je  kompetentným

a spoľahlivým partnerom.

Výrobca diamantovej techniky z Veľkej Británie s 20-ročnou tradíciou

Ukrajinský výrobca diamantovej techniky vyrábajúci na trhu od roku 1994

kvalitné diamantové nástroje na najnovších automatizovaných linkách Fritsch GmbH.

Ukrajinský výrobca diamantovej techniky vyrábajúci v rámci koncernu

 Diamantwerk Ukraine
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CENNÍK  STOLOVÝCH  REZAČIEK

TRE250*** Stolová rezačka TRE250***umožňuje rezať obkladačky rôznych veľkostí a typov

Hĺbka rezu 60 mm do dĺžky 1 metra. Rozsah nastavení a aplikačných možností zabezpečuje 

maximálnu flexibilitu. Robustný dizajn a precízne vedenie rezacej hlavy

zabezpečí čistý rez. Transportné kolieska a skladacie nohy, uľahčujú transport
na stavenisko.

              

Rezanie veľkých 
obkladov  alebo dlažieb, 
s dĺžkou až 1 m 

Čisté rezy  vďaka 
precíznemu vedeniu 
reznej hlavy  a 

Bezpečný a ľahký 
transport vďaka 
skladacím nohám a 
transportným kolieskam 

Technické údaje : 
 
Hĺbka rezu                    60 mm 
Maximálny priemer kotúča                 250 mm 
Otáčky kotúča                                     2800 ot./min. 
Stredový otvor                 25,4 mm 
Rezná dĺžka                       940 mm ( 1050 mm ) 
Rozmer  D / Š / V                 1175 / 740 / 1275 mm 
Hmotnosť                       79 kg 

Pohon : 
 
Motor              elektrický 
Výkon              1,3 kW 
Napätie / frekvencia     230 V / 50 Hz 
Chladenie motora         vzduchom 
Posun  suportu              manuálny 
Pohon kotúča              priamy náhon 
 

Charekteristika : 
 
Plynulé nastavenie hĺbky rezu 
Rezanie pod uhlom 
Pokosové rezanie  
Chladenie rezneho kotúča vodou - vodné čerpadlo 
Dodávané príslušenstvo v cene TRE250***  : 
10995459 Bočný ochranný kryt 
10995489 Rozšírenie stola 

Objednávacie číslo :        10989500 
Cena bez DPH :                    1.361,00 € 



CENNÍK  STOLOVÝCH  REZAČIEK

TBE350** Stolová rezačka TBE350** ponúka nekompromisný pomer ceny a vlastností,

Hĺbka rezu 110 mm tak, ako aj vysokú flexibilitu v počte nastavení a aplikačných možností.

Robustná konštrukcia rezačky a protišmyková úprava suportu, garantujú 

čisté rezy. Výklopná rezacia hlava umožňuje jednoduché pokosové rezanie. 
Odnímateľný posuvný stôl a transportné kolieska uľahčujú transport.

              

Výklopná  rezacia hlava 
umožňuje pokosové rezanie 
pod 45° uhlom 

Dve robustné, vychýlené 
kolieska zabezpečujú 
manévrovateľnosť na 
stavenisku 

Uhoľník umožňuje 
rezanie pod uhlom v 
rozsahu 
30° - 90° 

Technické údaje : 
 
Hĺbka rezu                  110 mm 
Maximálny priemer kotúča                 350 mm 
Otáčky kotúča                                     2800 ot./min. 
Stredový otvor                 25,4 mm 
Dĺžka rezu                  600 mm 
Rozmer  D / Š / V                 1140 / 640 / 1230 mm 
Hmotnosť                       79 kg 

Objednávacie číslo :        10981423 
Cena bez DPH :                    1,206,00 €  

Pohon : 
 
Motor              elektrický 
Výkon              2,3 kW 
Napätie / frekvencia     230 V / 50 Hz 
Chladenie motora         vzduchom 
Posun  suportu              manuálny 
Pohon kotúča              priamy náhon 
 

Charekteristika : 
 
Plynulé nastavenie hĺbky rezu 
Rezanie pod uhlom 
Pokosové rezanie  
Chladenie rezneho kotúča vodou - vodné čerpadlo 
Vodná nádrž je vyrobená z práškovanej ocele 
 



CENNÍK  STOLOVÝCH  REZAČIEK

TME700*** TME700*** je robustná a stabilná stolová rezačka. Precízne vedenie 

Hĺbka rezu 270 mm nerezového vodiaceho stola zabezpečuje čistý rez. Jednoduchý transport 

pomocou vysokozdvižného vozíka alebo žeriavu. 

Vhodné umiestnenie vodného čerpadla znižuje riziko kontaminácie chladiacej
vody a zároveň znižuje možnosť poškodenia rezného kotúča. 
Dômyselná konštrukcia krytu kotúča umožňuje jeho rýchlu a jednoduchú

výmenu

              

Jednoducho vyberateľná 
nádoba na vodu 

Robustný hák na 
jednoduchý transport so 
žeriavom 

Precízne rezanie pod 
uhlom 

Technické údaje : 
 
Hĺbka rezu                  270 mm 
Maximálny priemer kotúča                 700 mm 
Otáčky kotúča                                     1380 ot./min. 
Stredový otvor                 60,0 mm 
Dĺžka rezu                  600 mm 
Rozmer  D / Š / V                 1470 / 910 / 1350 mm 
Hmotnosť                     220 kg 

Objednávacie číslo :        10989600 
Cena bez DPH :                    4.155,00 € 

Pohon : 
 
Motor              elektrický 
Výkon              5,5 kW 
Napätie / frekvencia    400 V / 50 Hz 
Chladenie motora         vzduchom 
Posun  suportu              manuálny 
Pohon kotúča              priamy náhon 
 

Charekteristika : 
 
Plynulé nastavenie hĺbky rezu 
Rezanie pod uhlom 
Pokosové rezanie 
Transportný hák pre žeriav a otvory na transport 
vysokozdvižným vozíkom 
Elektrické vodné čerpadlo 



CENNÍK  STOLOVÝCH  REZAČIEK

TME1000*** TME1000*** je robustná a stabilná stolová rezačka. Presný nerezový 

Hĺbka rezu 380 mm vodiaci stôl zaručuje čistý rez. Inteligentné upevnenie krytu dia-kotúča

umožňuje jeho rýchlu a bezpečnú výmenu. Jednoduchý transport žeriavom,

umožňuje zabudovaný hák. Otvory pre zasunutie ližín vysokozdvižného
vozíka na transport až na pracovisko. Požiadavky na servis zariadenia sú
znížené na minumum vďaka jednoduchej a robustnej konštrukcii.

              

Rezanie  až do hĺbky 380 mm 
je možné pri použití dia-
kotúča Ø 1000 mm 

Presné pokosové rezanie 

Otvory pre bezpečnú  
prepravu paletovým 
vozíkom 

Technické údaje : 
 
Hĺbka rezu                  380 mm 
Maximálny priemer kotúča               1000 mm 
Otáčky kotúča                                      910 ot./min. 
Stredový otvor                 60,0 mm 
Dĺžka rezu                  660 mm 
Rozmer  D / Š / V               1800 / 1030 / 1500 mm 

Objednávacie číslo :        10989800 
Cena bez DPH :                    4.542,00 € 

Pohon : 
 
Motor              elektrický 
Výkon              7,5 kW 
Napätie / frekvencia    400 V / 50 Hz 
Chladenie motora         vzduchom 
Posun  suportu              manuálny 
Pohon kotúča              priamy náhon 

Charekteristika : 
 
Plynulé nastavenie hĺbky rezu 
Rezanie pod uhlom 
Pokosové rezanie 
Transportný hák pre žeriav a otvory na transport 
vysokozdvižným vozíkom 
Elektrické vodné čerpadlo na chladenie rezu 
Výsuvný  zásobník na vodu 



Kotúče pre stolové rezačky

PREMIUM ***

TSU*** 
Pre profesionálne použitie na mokré rezanie stavebných materiálov

Typ Tvar Rozmery Výška Objed. Cena v €

segmentov kotúča segmentov číslo

TSU*** C2W 250 x 2,2 x 35 10 34180849 55,00 

TSU*** C2W 300 x 2,4 x 35 10 34180294 70,00 

TSU*** C2W 350 x 2,8 x 35 10 34180293 103,00 

TSU*** C2W 400 x 3,2 x 35 10 34180291 133,00 

TSU*** C2W 450 x 3,2 x 35 10 34180270 155,00 

TSU*** C2W 550 x 3,6 x 35 10 34180268 202,00 

TSU*** C1W 625 x 3,6 x 60/55 10 34180263 229,00 

TSU*** C1W 650 x 3,9 x 60/55 10 34171018 244,00 

TSU*** C1W 700 x 3,9 x 60/55 10 34171019 288,00 

TSU*** C1W 900 x 4,8 x 60/55 10 34171020 322,00 

TSU*** C1W 1000 x 4,8 x 60/55 10 34171031 388,00 

F40***   
Profesionálne použitie pre mokré rezanie ohňovzdorných materiálov

F40*** C2W 350 x 2,8 x 25,4 7 817603 203,00 

F40*** C2W 400 x 3,2 x 25,4 7 817607 288,00 

F40*** C2W 500 x 3,6 x 25,4 7 547136 373,00 

 PREMIUM ***

DCM *** 

Pre rezanie za sucha - galvanicky pokovený vhodný na rezanie mramoru

DCM*** UC3 350 x 3,0 x 20 2 490961 127,00 

DCM*** UC3 350 x 3,0 25,4 2 490962 127,00 



Kotúče pre stolové rezačky

PREMIUM ***

TSH***   pre  profesionálne použitie na mokré rezanie tvrdého kameňa

Typ Tvar Rozmery Výška Objed. Cena v €

segmentov kotúča segmentov číslo

TSH*** C2 250 x 2,2 x 35/25,4 10 mm 34277672 96,00      

TSH*** C2 300 x 2,8 x 35/25,4 14 mm 34221327 123,00   

TSH*** C2 350 x 2,8 x 35/25,4 14 mm 34221325 154,00   

ES-T***   pre profesionálne použitie na mokré rezanie mäkkého kameňa

ES-T*** C2 300 x 2,4 x 35/25,4 5 mm 5684 153,00   

ES-T*** C2 350 x 2,8 x 35/25,4 5 mm 5685 203,00   

DCT***   pre profes.  použitie na mokré rezanie keramických obkladov

DCT*** 1A1R 180 x 1,4 x 35 10 mm 639566 50,00      

DCT*** 1A1R 200 x 1,6 x 35 11 mm 701934 61,00      

DCT*** 1A1R 230 x 1,6 x 35 10 mm 639568 61,00      

DCT*** 1A1R 250 x 1,6 x 35 10 mm 639569 81,00      

DCT*** 1A1R 300 x 2,0 x 35 10 mm 639570 105,00   

DCT*** 1A1R 350 x 2,0 x 35 10 mm 639571 137,00   


