
Rezacka izolacních desek ProCut top
Řezání bez kompromisů!

Konstrukce
- Robustní, pevná konstrukce pro náročný
   provoz a dlouhou životnost
- Vysoká zatížitelnost a odolnost proti
   zkroucení řezacího rámu pro precizní řezy

Komfort
- Vysoký komfort práce a rychlost řezu
   díky výkonnému trafu a široké
   nabídce příslušenství

- Praktický kufr z umělé hmoty pro bezpečný
   transport a skladování

Přednosti:

Přesnost
- Absolutně přesné zkosené řezy díky patentované
   technologii vedení řezného drátu
- Odklápěcí rohová řezačka pro efektivní řezání
   speciálních tvarů

 Hloubka řezu
30 cm 

Další informace najdete na druhé straně



Razítko prodejce:

Přístroj je určen k efektivnímu řezání polystyrénových desek.

Výkonné trafo umožňuje i řezání soklového perimetrického polystyrénu se zvýšenou pevností.

Široká škála řezů, které uspokojí všechny požadavky na přípravu izolačních desek během zateplování.

ProCut top:Řezání bez kompromisů!

Další přednosti:

Dobře čitelné měrné stupnice a zarážky
pro opakující se řezy.

Rohovou řezačku lze v případě nepoužívání
jednoduše pootočit z pracovní plochy,
aby nepřekážela.

Rohovou řezačku
lze velmi rychle
namontovat a lehce
ovládat.

Robustní transportní
kufr s kolečky.

Možnosti řezu s ProCut top: Možnosti řezů s rohovou řezačkou:

Technická data

Délka řezu 105 cm

Hloubka řezu při 90° 30 cm

21 cmHloubka řezu při 45°

Hmotnost 23 kg

IP 54Integrované 1-stupňové trafo, ochrana před stříkající vodou 

Varianty a příslušenství Obj. č.

5 x náhradní drát prefabrikovaný, skládací metr,
2 náhradní pojistky v transportním kufru

57 00 35

Set řezačka izolačních desek ProCut top
s rohovou řezačkou                                 

Obj. č.

Elektrická instalace 230 V, 50 Hz

Náhradní drát ProCut top
prefabrikovaný (1 balení = 5 kusů)  

57 00 47

Náhradní drát ProCut top 10 metrů na roli  57 00 02

Náhradní pojistky (1 balení = 2 kusy) 57 00 04

Rohová řezačka pro ProCut top 57 00 31

Univerzální kolíčky pro �xaci desky
(1 balení = 10 kusů)

56 10 06

Náhradní drát pro rohovou řezačku, prefabrikovaný
(1 balení= 5 kusů)

  57 00 49

ProCut top bez rohové řezačky
Obsah dodávky jinak stejný jako Set ProCut top 

57 00 30

COLOR EXPERT ŠTORCH CZ, s. r. o.
Matějkova 2267, 393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 327 582
Fax: +420 565 327 581
E-mail: info@storch.cz
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Podélný řez Podélný
šikmý řez

Šikmý řez Příčný
šikmý řez

Falcování Vyřezávání Výřez u okna Šikmý řez
průchod krokve

Výřez
jen s naříznutím


