


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 :                  1.185,00 € 



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 :                 960,00 €  

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 :                  3.600,00 € 

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 :                  3.900,00 € 

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 


