
pre zatepľovačov

Rezačky polystyrénu

STYFUSS nožný spínač pre rezačky STYROPOR 4, 5

- na polystyrénové dosky typu EPS, EPS F, EPS S,

  Styrodur, XPS s dĺžkou do 1200 mm - STYROPOR 4

  s dĺžkou do 1370 mm - STYROPOR 5

- je možné použiť ju horizontálne, vertikálne, s držiakom na lešenie,

- čistý presný rez bez vzniknutého odpadu pri rezaní 

prípadne so stojanom (viď. obrázok na zadnej strane) obj. č. STYROPOR5

obj. č. STYROPOR4

399,00 €

299,00 €

Ručná elektrická rezačka
polystyrénu STYRO-CUT 140

obj. č. STYROPOR3

- 110 W, 230 V - 50 Hz

- pre hrúbku polystyrénu do 140 mm

- teplota rezania max. 500 °C, protipožiarna izolácia

- sieťový kábel s dĺžkou 3 m

- hmotnosť 1025 g 222,00 €

Držiak na lešenia
pre rezačky polystyrénu

obj. č. STYROPOR12

+ 2 
náhradné

drôty

pripravená 
na rezanie za

10 sekúnd

Balenie obsahuje: 1x STYRO-CUT 140, 1x rezný nôž C-140
pre dosky s hrúbkou do 140 mm, 1x držiak na zavesenie.

Možnosť doobjednať rôzne typy rezných nožov pre rôzne tvary výrezov:
polguľatý - šírka výrezu 20 mm (STYROPOR31), 14 mm (STYROPOR33)

pravouhlý - šírka výrezu 10 mm (STYROPOR32) 

- elektrické pripojenie priamo z transformátora na konštrukciu 

- šikmý rez od 15 do 90° (laserom vyryté stupne)

- výkonný transformátor: 37 V / 160 W / 230 V - 50/60 Hz,

- pozdĺžna zarážka plynule nastaviteľná od 0 do 90°

- eloxované hliníkové časti a nerezové pružiny na nastavenie napnutia drôtu

- hrúbka rezu max. 330 mm, nastavenie hĺbky pre stupňovité rezy a výrezy

   IP 54, s tepelnou poistkou

27,60 €

- v prípade potreby možnosť

   doobjednať:

Dodanie do 24 hodín v rámci SR!Špeciálna ponuka

Rezací drôt, 2 ks/bal.

obj. č. STYROPOR51

obj. č. STYFUSS

obj. č. STYROPOR41obj. č. STYROPOR42

19,00 €

39,00 €

7,00 €

Napínacia pružina



Stojan pre rezačky Styropor 4,5

99,90 €

Ponuka je platná od 1. 4. do 31. 12. 2021, príp. do vypredania zásob. Uvedené ceny sú PC s DPH.

www.katalogprofesionalnehonaradia.sk
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