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Завдяки використанню новітніх технологій та впровадженню 
жорсткого контролью якості в процесі проектування і виробництва, 
компанія Virutex може запропонувати  Вам  широкий  асортимент  
точного, надійного  електроінструменту.
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З моменту появи марки Virutex на ринку, 
в 1962 році, вона є відомою, як виробник 
сучасного і якісного устаткування для 
деревообробки. Завдяки міцним, 
безпечним, надійним і точним пристроям, 
Virutex відповідає вимогам професіоналів 
у деревообробній промисловості по 
всьому світу, компанія належить до групи 
лідерів, що працюють у цій сфері. У тій 
же Іспанії є більше 2000 дистриб'юторів 
обладнання Virutex. Завдяки прозорій 
мережі міжнародних дилерів, продукцію 
Virutex можна придбати в 60 країнах на 
п'яти континентах. Регулярно компанія 
бере участь у найпрестижніших виставках 
у галузі деревообробки по всьому 
світу, що дозволяє відстежувати останні 
тенденції на ринку і підтримувати високі 
стандарти якості. Метою компанії є 
постійний розвиток. Virutex має два 
виробничі цехи в районі Барселони: 
один у Рубі, а інший у самій Барселоні. У 

Рубі є власний ливарний цех алюмінію і 
власні відділи термопластичної обробки і 
трансформації металів. Філія в Барселоні 
складається з офісів, відділу досліджень 
та розвитку, монтувальних ліній і головної 
майстерні. VIRUTEX виробляє більшість 
комплектуючих для своїх машин.

Лідер у виробництві машин та інструментів для обробки деревини

Внутрішній контроль виробничих 
процесів дозволяє проводити жорсткі 
перевірки якості під час відбору основних 
компонентів. Прогресивні системи і 
верстати з ЧПУ, використовуються з 
самого початку процесу виробництва, що 
за безпечує виготовлення максимально 
точних і якісних компонентів. Кожен з 
двигунів обладнання VIRUTEX ретельно 
перевіряється перед встановленням 
його у Ваш пристрій. Також після 
монтажу кожна машина індивідуально 
перевіряється, з метою підтвердження 
надійності кінцевого продукту. Крім того, 
вибірково окремі зразки тестуються у 
роботі у несприятливих умовах. 



5

50 років рішень.

Фахівці компанії озброєні передовими 
системами і сучасними лабораторіями, в 
яких розробляють і тестують нові пристрої 
VIRUTEX, для задоволення найвищих норм 
якості та безпеки.Компанія Virutex сама 
проектує і виготовляє повністю машини. 
Ми не економимо часу і коштів, щоб стати 
еталоном в стандартах безпеки і якості.
В результаті, машини та інструменти для 
обробки деревини фірми VIRUTEX отримали 
заслужену репутацію міцних і надійних. З 
оптимальним співвідношенням ціни і якості, 
машини  VIRUTEX точні, безпечні, легкі у 
використанні і мають гарантію продукту на 
100% виробленого в Іспанії.

Націленість на інновації і технології
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GR120P

Бічне стругання 
краю до 1 мм за 
один прохід.

GR120P дозволяє бічне 
стругання глибиною 
25 мм.

Електрорубанки

Технічін дані
Потужність 900 Вт
Ширина стругання 82 мм
Глибина стругання 0-4 мм
Глибина паза 25 мм
Оберти без навантаження 12.500/хв
Вага 4,6 кг   

Оснащений основою довжиною 
442 мм. Чудово збалансований 
і розроблений так, щоб можна 
було використовувати при будь-
яких роботах, які потребують 
використання рубанка. 
Рубанок зручний при 
роботі однією рукою, має 
прості і точні параметри. 
Особливо рекомендується для 
обробки дверних елементів.

Ножі
2031082 Набір з двох ножів HSS 
3 мм разом з утримувачем.
2031079 Набір з двох профільних ножів HSS 
3 мм.

Практична валізка.

| Ручний електрорубанок

Додаткова комплектація
2000150 Основа для роботи в 
стаціонарному положені.
2045381 Мікрометрична 
направляюча.

Перемикач напрямку викиду 
стружки (вліво - вправо).

Регулювання глибини 
стругання з автоматичним 
масштабуванням 0,2 мм.

Стопор, який запобігає 
пошкодженню поверхні при 
зупинці.

Мікрометрична направляюча дозволяє 
точне стругання краю.
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CE24E CE120P

Опціонально поставляється 
у валізі.

Розроблений і призначений для 
виконання найважчих робіт, 
що вимагають високоякісної 
обробки. Рубанок цей повністю 
зроблений з алюмінію, має 
основу довжиною 450 мм і 
двигун 1.200 Вт

Додаткова комплектація
2250012 Основа для роботи в 
стаціонарному положені.
2200018 Мікрометрична 
направляюча.

Ножі
3540118 Набір ножів HM.
3531019 Набір ножів HSS.
3599101 Утримувач.

Точність і ергономіка в одному 
пристрої. Зручна ручка та 
відмінне балансування 
забезпечують легку і точну 
роботу. Призначений для 
використання особами, які 
працюють як лівою так і правою 
рукою. Основа електрорубанка 
довжиною 316 мм оснащена 
стопором, великий V  - подібний 
паз для легкого стругання краю. 
Рубанок має гальмо ножа.

Широка база, довжина 450 мм. Бічна направляюча для пазів 
глибиною 25mm.

Перемикач напрямку викиду 
стружки (вліво - вправо).

Практична валізка - стандартно.

Мікрометрична направляюча 
дозволяє точне стругання краю 
під різними кутами.

Додаткова комплектація
2045381 Мікрометрична 
направляюча.
2000150 Основа для роботи в 
стаціонарному положені.

Ножі
2031082 Набір з двох ножів HSS 
3 мм разом з утримувачем.
2031079 Набір два профільні 
ножі HSS 3 мм.

Технічін дані
Потужність 750 Вт
Ширина стругання 82 мм
Глибина стругання 0-4 мм
Глибина паза 25 мм
Оберти без навантаження 13.000/хв
Вага 3,8 кг   

Технічін дані
Потужність 1.200 Вт
Ширина стругання 80 мм
Глибина стругання 0-3 мм
Глибина паза 22 мм
Оберти без навантаження 13.100/хв
Вага 6 кг   

Електрорубанки

| Ручний електрорубанок | Ручний електрорубанок

Основа для роботи в 
стаціонарному положені.

Основа для роботи в 
стаціонарному положені.
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CE35E CE89E

Практична валізка.

Ідеально підходить для 
стругання поверхонь і країв. 
Ергономічна ручка, відмінне 
балансування і мала вага  - це 
якості, які дозволяють на просту 
і точну роботу. Має плавне 
регулювання глибини стругання.

Додаткова комплектація
3500053 Основа для роботи в 
стаціонарному положені.

Ножі
3540118 Набір ножів HM.
3531019 Набір ножів HSS.
3599101 Утримувач ножа.

Легкий, професійний рубанок, 
призначений для стругання 
краю під кутом 45°. Оснащений 
змінними ножами HM з 
можливістю обертання. Має 
плавне регулювання глибини 
стругання.

Ідеально підходить для роботи 
в майстерні і поза нею.

Спеціально розроблений для 
стругання краю.

Додатково шланг для 
відведення стружки в пилосос.

Практична валізка.

Основа для роботи в 
стаціонарному положені.

Додаткова комплектація
8946107 Основа для роботи в 
стаціонарному положені.

Ножі
3540118 Набір ножів HM.
3531019 Набір ножів HSS.
3599101 Утримувач ножа.

Електрорубанки

Технічні дані
Потужність 700 Вт
Ширина стругання 80 мм
Глибина стругання 0-3 мм
Глибина паза 11 мм
Оберти без навантаження 16.500/хв
Вага 3,2 кг   

Технічні дані
Потужність 700 Вт
Глибина стругання 0-12,5 мм
Ширина стругання при 90° 25 мм
Оберти без навантаження 16.500/хв
Вага 3,3 кг    

| Ручний електрорубанок | Електрорубанок для кутів

Основа для роботи в 
стаціонарному положені.
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FR98H

Розроблений для профілювання 
краю. Стандартно оснащений 
двома утримувачами із 
профільними ножами. З 
допомогою додаткових ножів 
різних радіусів і профілів 
можна отримати численні 
види обробки. Ширина 
оброблюваного профілю 
становить від 0 до 40 мм. 
Спеціальне регулювання 
дозволяє встановити 
направляючу таким чином, 
що працює тільки вибраний 
фрагмент профільного ножа. 
Це рішення додатково збільшує 
різноманітність одержуваних 
оздоблювальних профілів.
Пристрій має дві ручки, 
які забезпечують надійне 
захоплення двома руками, при 
будь-якому типі роботи. Рубанок 
має електронну систему запуску, 
а також захисний вимикач 
для запобігання випадкового 
включення.

Технічні дані
Потужність 1.300 Вт
Максимальна ширина різу 40/20 мм
Оберти без навантаження 23.000/хв
Максимальна висота ножа 49 мм
Вага 4,9 кг

Додаткова комплектація
9800150 Основа для роботи в стаціонарному 
положені.

креслення профілів див. на стор 10

Безпечний і зручний у 
використанні.

Заокруглення або обрізка краю 
радіусом R=5,R=10 або R=15 з 
використанням копіювального 
шаблону і додаткового ножа 
№ 9841005.

Ножі та утримувачі в стандартній комплектації

 Номер  Oпис
 9841004 Набір з двох прямих твердосплавних ножів 

 9845239 Утримувач ножів

 9841006  Набір з двох профільних ножів

 9845273  Утримувач ножів

 Номер Oпис
 9841005 Набір твердосплавних ножів 1/4 R=5, 10 & 15

 9845270 Утримувач ножів 1/4 R=5, 10 & 15

 9841010 Набір твердосплавних ножів 1/4 R=25

 9845271 Утримувач ножів 1/4 R=25

 9841011 Набір твердосплавних ножів 1/2 R=4,5 & 7

 9845272 Утримувач ножів 1/2 R=4,5 & 7

Ножі і додаткові утримувачі

 Номер Oпис
 9841012  Набір твердосплавних ножів R=25

 9845332 Утримувач ножів R=25

 9841013 Набір твердосплавних ножів R=20/90°

 9845333 Утримувач ножів R=20/90°

 9841014 Набір твердосплавних ножів R=10 and 10

 9845334 Утримувач ножів R=10 i 10

 9841015 Набір твердосплавних ножів R=5, 20 i 5 180°

 9845335 Утримувач ножів R=5, 20 i 5 180°

 9841016 Набір твердосплавних ножів  R= -20

 9845336 Утримувач ножів R= -20

 9841017 Набір твердосплавних ножів  R= -7,7,7 y -7

 9845337 Утримувач ножів R= -7,7,7 i -7
Основа з направляючою 
№ 9800050.

Електрорубанки

| Електрорубанок для профілювання

Типи профілів

Ножі і додаткові утримувачі
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З прямим ножем 
9841004

На малюнку зменшення розміру ножа на 75%
На малюнку зменшення розміру профілів на 25%

Типи профілів для FR98H
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CE53S

Додаткова комплектація
6446073 Шланг для системи 
відвелення пилу 2,25 м.
1746245 Шланг для системи 
відвелення пилу 5 м.

Стругання кромочного 
матеріалу з деревини та 
матеріалів solid surface є дуже 
точним, що спричиняє ідеальну 
інтеграцію з поверхнею 
оклеєного елемента.

Елктрорубанок CE53S є дуже ефективним під час стругання прямих і заокруглених кутів.

Відмінна якість обробки 
поверхні матеріалів solid 
surface.

Особливо зручний при роботах, 
пов'язаних з вирівнюванням 
країв і збиранням надлишку 
кромки з масиву деревини. 
Підходить також і для роботи з 
мінеральними матеріалами типу 
solid surface (Corian®).
Потужність електрорубанка 
- 1300 Вт, що дозволяє вільну 
і точну роботу без ризику 
пошкодження матеріалу.

Ножі
5346072 Набір з двох ножів HM.
5399059 Утримувачі ножів.

Електрорубанки

Просте і точне регулювання. Дозволяє обробляти край із 
штучного каменю (Corian®).

Шланг системи відведення 
пилу.

Технічні дані 
Потужність 1.300 Вт
Ширина стругання 55 мм
Глибина стругання 5-0 мм
Оберти без навантаження 10.000/хв
Гальма ножа
Вага 6,5 кг 

Точне стругання, легке 
регулювання.

| Електрорубанок для країв
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CE96H

Рустикальне оброблення поверхні.

Рустикальне оброблення поверхні
Завдяки застосуванню спеціальних ножів можна 
отримати рустикальне оброблення дев’яної поверхні 
напр. балок, колон, панелей. Регулювання глибини 
стругання дозволяє отримати різні ефекти з допомогою 
тих же ножів.

Практична 
валізка.

Додаткова комплектація
Оброблення у рустикальному 
стилі
2031086 Набір ножів HSS з 
утримувачем.
2031087 Набір ножів HSS .

Професійний електроінструмент 
для криволінійних поверхонь 
з можливістю роботи на 
плоских поверхнях. Ідеально 
підходить для роботи в 
столярній майстерні, на верфі 
або в бочарному виробництві. 
Завдяки малій вазі рубанок є 
зручним під час роботи як у 
майстерні так і на виїзді.

Додаткова комплектація
6446073 Шланг для системи 
відвелення пилу 2,25 м 
1746245 Шланг для системи 
відвелення пилу 5 м.

Ножі
3540118 Набір ножів HM
3531019 Набір ножів HSS 
3599101 Утримувачі ножів

Профілювання увігнутої 
поверхні.

Роботи з технічного 
обслуговування на човнах.

Профілювання випуклої 
поверхні.

Технічні дані
Потужність 700 Вт
Ширина стругання 80 мм
Глибина стругання 0-3 мм
Мінімальний радіус увігнутої поверхні 450 мм
Мінімальний радіус випуклої поверхні 400 мм
Оберти без навантаження 16.500/хв
Вага 3,2 кг    

Електрорубанки

| Електрорубанок з еластичною підошвою
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CE223X

+

Електрорубанки

Інноваційна концепція, що 
грунтується на застосуванні змінних 
головок. Дозволяє швидку заміну 
інструменту в залежності від 
характеру роботи, оброблюваного 
матеріалу і відповідного ефекту. 
Головка з лезом, встановленим 
похило гарантує ідеальну якість 
обробки струганної поверхні та 
низький рівень шуму.
Абразивна головка може 
використовуватися для 
відшліфування різних поверхонь  
таких як дерево, деревопохідні 
матеріали, solid surface, штучні 
матеріали, композити.
Задня стопа рубанка має 
регулювання товщини до 
застосовуваного наждачного паперу 
на головці.

| Електрорубанок DUO 

Пристрій є універсальним, 
він здатний виконувати різні 
види робіт, тільки потрібно 
замінити робочу головку. За 
допомогою шліфувального 
валика, можлива обробка 
дверей і полиць, без ризику їх 
пошкодження.

Аксесуари опціонально
2346558 Стругальна головка Z2 із 
прямими ножами.
6446073 Шланг для системи 
відвелення пилу 2,25 м. 
1746245 Шланг для системи 
відвелення пилу 5 м.

Є багато можливих застосувань 
шліфувального валика 
Наприклад: шліфування 
дерев'яних поверхонь, 
стругання панелей, виконаних 
з декількох шарів різних 
матеріалів (наприклад, 
елементи ізоляції), технічне 
обслуговування дощок для 
серфінгу, човнів і багатьох 
інших.

CE223X DUO може бути адаптований під різний 
тип поверхні.

Технічні дані 
Потужність 700 Вт
Ширина стругання 80 мм
Глибина стругання 0 - 3 мм
Max. глибина паза 11 мм
Оберти без навантаження 16.500/хв
Max. глибина шліфування 0 - 1 мм
Ширина змінного валика 81 мм
Вага 3,2 кг 

Шліфувальний валик (опціонально)
2345510 Валик зерн. 40 Karborund
2345511 Валик зерн. 50 Karborund
2345512 Валик зерн. 60 Karborund

Для дуже твердих матеріалів.
2345514 Валик з оксиду цирконію зерн. 60.

Додаткова комплектація
Валик для стругання із скошеним 
ножем, валик із наждачним 
папером зернистістю 40, бічна 
направляюча, валізка для 
транспортування і шланг для 
відведення пилу. 
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CE23N CE123N

Стандартна комплектація
Практична валізка i валик з 
Karborundu зерн. 50.

Стандартна комплектація
Практична валізка i валик з 
Karborundu зерн. 50.

Призначена для стругання і 
шліфування найвибагливіших 
матеріалів, які при обробці 
звичайним рубанком могли б бути 
пошкоджені. Шліфує тверді, м'які 
і гнучкі матеріали. Абразивний 
папір валика виконаний з карбід 
кремнію і оксид цирконію, тобто 
матеріали з високою твердістю і 
стійкістю до високих температур.

Додаткова комплектація
3546021 Бічна направляюча
6446073 Шланг для системи 
відвелення пилу 2,25 м 
1746245 Шланг для системи 
відвелення пилу 5 м 

Стрічкова шліфмашина CE123N 
має всі переваги електрорубанка 
CE35E і дозволяє працювати 
на поверхнях складної форми. 
Відмінно підходить для робіт 
на верфях з матеріалами, що 
містять скловолокно, вуглецеве 
волокно або кевлар.

Можливість отримання 
плоских країв планок або двері 
без задирок та пошкоджень.

Шліфування поверхонь, 
покритих декількома шарами 
матеріалів різної твердості і 
фактури.

Відмінно підходить для 
технічного обслуговування 
корпусів човнів, дощок для 
серфінгу та інших поверхонь 
складної форми.

Шліфувальні 
валики прості в 
замінні і дуже 
витривалі. 

Ідеально підходить 
для видалення старих 
лакофарбових покриттів з будь-
яких плоских поверхонь.

Стрічкові шліфмашини

Технічні дані
Потужність 700 Вт
Оберти без навантаження 16.500/хв
Глибина шліфування 0-1 мм
Ширина шліфування 81 мм
Вага 3,2 кг    

Технічні дані
Потужність 700 Вт
Оберти без навантаження 16.500/хв
Глибина шліфування 0-1 мм
Ширина шліфування 81 мм
Вага 3,2 кг    

| Стрічкова шліфмашина | Стрічкова шліфмашина з еластичною                  
   підошвою

Додаткова комплектація
3546021  Бічна направляюча.
6446073 Шланг для системи 
відвелення пилу 2,25 м.
1746245 Шланг для системи 
відвелення пилу 5 м.

Шліфувальні валики (опціонально)
2345510 Валик зерн. 40 Karborund
2345511 Валик зерн. 50 Karborund
2345512 Валик зерн. 60 Karborund

Для дуже твердих матеріалів.
2345514 Валик з оксиду цирконію зерн. 60.

Змінні валики для CE23N i CE123N
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LB31E/LB31EA AF11

Наждачний папір
див. стор. 23.

Шліфмашини

Велика робоча поверхня.

Можливість підключення до 
пристрою для відведення пилу..

Модель LB31EA оснащена 
мішком для пилу.

Додаткова комплектація
3300071 Резервуар для пилу 
LB31E.
6446073 Шланг системи 
пиловидалення 2,25 м.
1746245 Шланг системи 
пиловидалення 5 м.

Професійні стрічкові 
шліфмашини для важких 
робіт. Унікальною особливістю 
пристрою є велика робоча 
поверхня (175x100 мм), 
яка забезпечує оптимальну 
продуктивність роботи і 
отримання ідеальної поверхні, 
без необхідності використання 
додаткової шліфувальної рами.
Мають твердосплавні фіксатори, 
які захищають корпус від 
пошкоджень.
Модель LB21EA оснащена 
мішком для пилу.

Технічні дані
Потужність 1.200 Вт
Розмір наждачного паперу 690x100 мм
Робоча поверхня 175x100 мм
Швидкість обертання наждачного паперу 420 м/хв
Вага 6,5 кг  

Технічні дані
Потужність 900 Вт
Напруга (3-фази) 220/380 V
Розмір наждачного паперу 690x100 мм
Робоча поверхня 175x100 мм
Швидкість обертання наждачного паперу 327 м/хв
Вага 9,7 кг  

| Стрічкові шліфмашини | Трьохфазова стрічкова шліфмашина

Точне шліфування без 
малювання.

Можливість підключення до 
пристрою для відведення пилу.

Трьохфазова стрічкова 
шліфмашина призначена для 
шліфування нерівних і шорстких 
поверхонь. Велика робоча 
поверхня пристрою підвищує 
його продуктивність. Пристрій 
має трьохфазовий двигун з 
потужністю 900 Вт ідеально 
підходить для важких робіт. 
Має твердосплавні фіксатори, 
які захищають корпус від 
пошкоджень.

Додаткова комплектація
6446073 Шланг системи 
пиловидалення2,25 м.
1746245 Шланг системи 
пиловидалення 5 м.

Наждачний папір 
див. стор. 23.
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LR46L LRE46L

Високоякісна вібраційна 
шліфмашина для полірування 
та оброблення. Сильна і 
збалансована, дозволяє 
отримати високу якість 
обробки. Стандартна робоча 
поверхня ПОЛІУРЕТАНОВА 
характеризується винятковою 
міцністю. Має змінну підставку, 
що дозволяє використання 
наждачного паперу Velcro. 
Пристрій має вбудовану систему 
збору пилу, що подовжує термін 
використання наждачних 
матеріалів. Ергономічний 
дизайн, протиковзка поверхня і 
ручки роблять пристрій зручним 
і ефективним в роботі.

Висока якість обробки, без 
поправок.

Знімна основа для паперів 
Velcro.

Технічні дані
Потужність 370 Вт
Коливання 2 мм
Розмір підкладки 115x208 мм
Оберти без навантаження 10.000/хв
Передаточне число 20.000/хв
Вага 3 кг  

Додаткова комплектація
8646132 Пристрій відцентровуючий 
наждачний папір
6446073 Шланг системи 
пиловидалення 2,25 м 

Електронне регулювання 
обертів.

Технічні дані
Потужність 370 Вт
Коливання 2 мм
Розмір підкладки 115x208 мм
Оберти без навантаження 4.000-9.800/хв
Передаточне число 8.000-19.600/хв
Вага 3 кг  

Знімна основа для паперів 
Velcro.

Додаткова комплектація
8646132 Пристрій відцентровуючий 
наждачний папір
6446073 Шланг системи 
пиловидалення 2,25 м 

Висока якість обробки, без 
поправок.

Шліфмашини

| Вібраційна шліфмашина | Ексцентрикова шліфмашина
Висока якість ексцентрикової 
шліфмашини, оснащена 
електронним регулюванням 
обертів. Призначена для 
полірування та оздоблення 
поверхні. Стандартна робоча 
ПОЛІУРЕТАНОВА поверхня 
характеризується винятковою 
міцністю. Має змінну підставку, 
що дозволяє використання 
наждачного паперу Velcro. 
Пристрій має вбудовану систему 
збору пилу, що подовжує термін 
використання наждачного 
матеріалу. Ергономічний дизайн, 
протиковзка поверхня і ручки 
роблять пристрій зручним і 
ефективним в роботі.

Наждачний папір
див. стор. 23 Наждачний папір 

див. стор. 23

A B

B

A

A B

A

B
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LR284R LR84H/LRE84H

Додаткова комплектація
8499211 Кріплення для 
наждачного пареру Velcro.
8445598 Ексцентриковий круг 
Velcro.
8445232 Відцентровуючий 
пристрій.

Шліфмашини

Маленька вібраційна 
шліфмашина великої потужності 
для оздоблювальних робіт. 
Ергономічний дизайн для 
зручності роботи. Має додаткову 
основу delta для наждачного 
паперу Velcro, що дозволяє 
обробляти поверхні, наприклад, 
рами, ролети і т. д. Її можна 
змінити у ексцентрикову 
шліфмашину з допомогою 
додаткового круга.
LRE84H має електронне 
регулювання обертів, що дозволяє 
вибір оптимальної швидкості до 
оброблюваного матеріалу.

Ідеально підходить для 
полірування рам і інших 
поверхонь.

Шліфування важкодоступних 
поверхонь, наприклад, жалюзі.

За допомогою основи у вигляді 
delta легко і швидко можна 
шліфувати кути.

Технічні дані
Потужність 180 Вт
Розмір коливань 2 мм
Розмір підкладки 80x130 мм
Оберти без навантаження  LR84H 12.500/хв  - LRE84H 7.000-12.500/хв
Передаточне число LR84H 25.000/хв  - LRE84H 14.000-25.000/хв
Вага 1,5 кг

Алюмінієва основа.

Технічні дані
Потужність 180 Вт
Коливання 2 мм
Розмір підкладки 93x185 мм
Оберти без навантаження 12.500/хв
Передаточне число 25.000/хв
Вага 1,5 кг   

Легка ексцентрикова шліфмашина, 
для шліфування будь-якого виду 
поверхонь. Завдяки ергономічній 
ручці, відмінному співвідношенню 
і малому рівню вібрації шліфування 
не вимагає великих зусиль. 
Обладнаний алюмінієвою основою 
для шліфування кутів або краю, без 
пошкоджень і подряпин. Основа 
розміром 93x185 мм, робить її 
ідеальною для шліфування вузьких 
поверхонь. Оснащена мішком для 
пилу.

Алюмінієва основа.

Точне шліфування на будь-якій 
поверхні.

Додаткова комплектація
8499219 Основа для наждачного 
паперу Velcro.
8445571 Відцентровуючий 
пристрій.
6446073 Шланг системи 
пиловидалення 2,25 м.

| Ексцентрикова шліфмашина | Вібраційна шліфмашина mini 

Наждачний папір
див. стор. 23.

Наждачний папір
див. стор. 23.

BA

B

A
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LRT84H RTE84H

Шліфмашини

Використання підставки 
delta дозволяє швидке і легке 
шліфування внутрішніх кутів.

Мультивібраційна і 
ексцентрикова шліфмашини в 
одній.

Опціонально може поставлятися 
у валізі.

Мультивібраційна і ексцентрикова 
шліфмашини в одній. Ергономічний 
дизайн дозволяє зручне 
використання та управління. 
Так само, як і осциляційний 
пристрій оснащена додатковою 
основою для наждачного паперу 
Velcro. Ідеальний інструмент 
для обробки важкодоступних 
поверхонь, як, наприклад, рами, 
жалюзі і т. д. Поєднує в собі 
два види руху: осциляційний 
і ексцентриковий, залишаючи 
ідеально гладку поверхню. Має 
круг для наждачного паперу Velcro 
і електронне регулювання обертів, 
систему гальмування круга, для 
запобігання надмірної швидкості 
без навантаження.

Технічні дані
Потужність 180 Вт
Коливання 2 мм
Розмір підкладки 80x130 мм
Діаметр круга 125 мм
Оберти без навантаження 7.000-12.500/хв
Передаточне число 14.000-25.000/хв
Вага 1,5 кг

Висока якість оздоблювальних 
робіт.

Електронне регулювання 
обертів.

Обертальна шліфмашина mini 
для оздоблювальних робіт 
високої якості. Легкий з високою 
потужністю. Ідеально підходить 
для роботи на будь-якій поверхні. 
Поєднує в собі два види руху 
(ексцентриковий і осциляційний) 
і дозволяє отримати гладку 
поверхню. Може виконувати 
шліфувальні роботи на високих 
оборотах. Ергономічне виконання 
забезпечує зручне використання 
і простоту в експлуатації. Має 
підставку для наждачного 
паперу Velcro і електронне 
регулювання обертів, система 
гальмування круга при відсутності 
навантаження, а також система 
відводу пилу.

Додаткова комплектація
6446073 Шланг системи 
пиловидалення 2,25 м.
1746245 Шланг системи 
пиловидалення 5 м .

Система відведення пилу.

Технічні дані
Потужність 180 Вт
Коливання 2 мм
Діаметр круга 125 мм
Оберти без навантаження 7.000-12.500/хв
Передаточне число 14.000-25.000/хв
Вага 1,4 кг

| Мультивібраційна шліфмашина | Обертальна шліфмашина mini

Наждачний папір
див. стор. 23.

Додаткова комплектація
8445232 Відцентровуючий 
пристрій
6446073 Шланг системи 
пиловидалення 2,25 м 

Наждачний папір
див. стор. 23

A

A
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RTE146L / RTE46L
Вискоякісні обертальні 
шліфмашини для полірування 
та оздоблення. Підходять 
для поверхонь покритих 
шпоном або лаком. Завдяки 
комбінації рухів осциляційного 
і ексцентрикового поверхня 
після шліфування стає 
ідеально гладкою без будь-
яких подряпин. Шліфумашини 
мають нову систему захисту 
від грубого пилу і мішок для 
пилу. Ергономічний дизайн і 
протиковзка поверхня ручки 
роблять пристрій зручним 
і ефективним в роботі. 
Електронний контроль 
обертів і система гальмування 
запобігають прискоренню 
пристрою під час роботи без 
навантаження.

Додаткові круги
6446073 Шланг системи 
пиловидалення2,25 м.

Висока якість оздоблювальних 
робіт.

Отвори для поглинання пилу, 
що підходять для більшості 
стандартних шліфувальних 
кругів.

Шліфмашини

Технічні дані
Потужність 350 Вт
Коливання RTE146L 4 мм
Коливання RTE46L 7 мм
Діаметр круга 150 мм
Оберти без навантаження 4.000-8.000/хв
Вага 2,6 кг

| Обертальні шліфмашини

Моделі RTE46L, RTE146L, RT188N, LR46L і LRE46L оснащені новою, 
ефективною системою захисту підшипника від контакту з пилом під 
час шліфування.

Повний захист від пилу

Обидві моделі мають 
електронне регулювання 
обертів. 

Легка заміна шліфувального 
круга можлива завдяки кнопці 
блокування.

Стандартні круги
4645093 Тверда підкладка
Ø 150 мм (Velcro).

Наждачний папір
див. стор. 23.
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RT188N

Ідеально підходить для 
шліфування або згладжування 
дерев'яних або металевих 
поверхонь. Оснащена 
двигуном потужністю 800 Вт 
з електронним регулюванням 
обертів. Її висока потужність і 
оптимальна форма забезпечує 
ідеальне шліфування з низьким 
рівнем вібрації. Коливання 7мм 
дозволяє працювати якісно, а 
при використанні обертових 
рухів залишає поверхню 
гладкою і без подряпин, готову 
до покриття лаком чи фарбою. 
Електронне регулювання обертів 
дозволяє підібрати швидкість до 
шліфованого матеріалу.

Висока якість обробки.

Отвори для збору пилу 
розроблені так, щоб 
відповідати доступним 
шліфувальним кругам.

Додаткова комплектація
6446073 Шланг системи 
пиловидалення 2,25 м.
1746245 Шланг системи 
пиловидалення 5 м.

Технічні дані
Потужність 900 Вт
Коливання 7 мм
Діамерт круга 150 мм
Оберти без навантаження 3.500-7.500/хв
Вага 2,6 кг

| Обертальна шліфмашина

Шліфмашини

Тверді підкладки

М’яка підкладка

Підкладки для шліфмашин  

Для моделей: RTE46L, RTE146L & RT188N

Номер Тип

4645010 Тверда Ø 150мм (самоклеюча) (RTE46L, RTE146L)

4645093 Тверда Ø 150 мм (Velcro) (RTE46L, RTE146L)

8846367 Тверда Ø 150 мм (самоклеюча) (RT188N)

8846366 Тверда Ø 150 мм (Velcro) (RT188N)

Для моделей: LR84H, LRE84H, LRT84H, RTE84H

Номер Тип

8445598 Тверда Ø 125 мм (Velcro)

Для моделей: RTE46L, RTE146L & RT188N

Номер Тип

4745040 М’яка Ø 150 мм (самоклеюча) (RTE46L, RTE146L)

4745092 М’яка Ø 150 мм (Velcro) (RTE46L, RTE146L)

8845485 М’яка Ø 150 мм (Velcro) (RT188N)

8845487 М’яка Ø 150 мм (самоклеюча) (RT188N) 

Наждачний папір: див. стор. 
23.
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LPC97S LPM97S

Ідеально підходить для обробки 
фасадів та декоративних 
елементів. Для шліфування 
стін і стель. Забезпечує просту, 
швидку і ефективну роботу. 
Велика площа шліфування. 
Електронне регулювання 
обертів забезпечує вибір 
оптимальної швидкості до 
бажаної обробки поверхні і 
використовуваного наждачного 
паперу.

Знімна частина головки 
дозволяє працювати близько 
до краю.

Упаковано в валізі.

Шліфмашинка дозволяє 
шліфування у важкодоступних 
місцях.

Технічні дані
Потужність 1.200 Вт
Оберти без навантаження 650-1,300 об/хв
Ø діаметр круга 225 мм
Вага 3,1 кг

Висока продуктивність роботи.

Технічні дані
Потужність 550 Вт
Оберти без навантаження 650-1.600 об/хв
Ø діаметр круга 225 мм
Загальна довжина 1.520 мм
Вага 3,6 кг

Ідеально підходить для обробки 
фасадів та декоративних 
елементів. Для шліфування 
стін і стель. Забезпечує 
просту, швидку і ефективну 
роботу. Ергономічна і 
міцна конструкція. Проста у 
використанні і легка.Пристрій 
ідеально збалансований, 
завдяки чому легко можна 
шліфувати під різними кутами. 
Двигун, розміщений на штику 
приладу, поблизу круга, це 
робить пристрій дуже зручним 
і дозволяє працювати на стінах 
і стелях, із забезпеченням 
повного контролю. Велика 
площа шліфування. Електронне 
регулювання обертів 
дозволяє вибрати необхідну 
швидкість для бажаного 
результату обробки поверхні і 
використовуваного наждачного 
паперу. Має вимикач із захистом 
проти пилу та сопло для 
підключення пилососа.

Міцна шліфувальна основа з 
системою Velcro.

Додаткова комплектація
Для моделей LPC97S i LPM97S
8200100 AS182K Пилосос 27 l.
8200200 AS282K Пилосос 72 l.
9702697 Ремені на липучці для 
кріплення кабелю.
9745948 Запасний круг Velcro.

| Шліфувальна машина для стін і     
   потолків

| Ручна шліфувальна машина для стін і                
   потолків

Шліфмашини для стін і потолків

Стандартна комплектація
Шланг для відводу пилу 
(4м), ремінці на липучці для 
кріплення кабелю, наждачний 
папір, зерн. 80, чохол і ключі 
для обслуговування. Можливість підключення 

пилососа.
Шліфувальні круги
див. стор. 23.



22

PDE446L RO156N

Шліфмашини

Технічні дані
Потужність 700 Вт
Діаметр круга 173 мм
Оберти без навантаження 2,000-3,800/хв
Вага 3 кг

Вертикальна шліфмашина 
оснащена цангою 6 мм. 
Ідеально підходить для обробки 
металів і абразивних матеріалів. 
Може використовуватися 
з більшістю стандартних 
аксесуарів для шліфування, 
доступних на ринку.
Має електронне регулювання 
обертів.

Додаткова комплектація
1222085.Патрон Ø 6,35 мм (1/4”).
1222024 Патрон Ø 8 мм.

Пристрій розроблено 
спеціально для полірувальних 
робіт сталі і мармуру. 
Двигун потужністю 700 Вт 
характеризується високою 
міцністю, необхідною при 
важких роботах, запобігаючи 
перегріву блоку.

Ідеально підходить для 
роботи із сталю.

Ідеально підходить для 
мармуру.

| Вертикальна шліфмашина| Дискові шліфмашини

Додаткова комплектація
4504008 Резинова підкладка Ø 
173 мм.

Технічні дані
Потужність 750 Вт
Оберти без навантаження 14,000-30,000/хв
Монтажний кронштейн 8 мм
Макс. діаметр Ø 40 м/сек. 25 мм
Розмір фланця шпинделя 43 мм
Вага 1.3 кг   

Наждачний папір: 
див. стор. 23.

Дозволяє оздоблення
та обробку металів.
(Шліфуючий камінь не додається 
до пристрою).
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Наждачний папір

Наждачний папір*

Номер Тип Модель
6791213 8 шт. зерн. 80 (c) LR46L, LRE46L

6791214 8 шт. зерн. 120 (c)  LR46L, LRE46L

6791215 8 шт. зерн. 150 (c) LR46L, LRE46L

4691216 8 шт. зерн. 100 (c) LR46L, LRE46L

8691217 8 шт. зерн. 60 115x208 c/Velcro (c) LR46L, LRE46L

8691218 8 шт. зерн. 80 115x208 c/Velcro (c) LR46L, LRE46L

8691219 8 шт. зерн. 120 115x208 c/Velcro (c) LR46L, LRE46L

8691220 8 шт. зерн. 150 115x208 c/Velcro (c) LR46L, LRE46L

9391221 8 шт. зерн. 60 (c)  LR84H, LRE84H, LRT84H

9391222 8 шт. зерн. 80 (c) LR84H, LRE84H, LRT84H

9391223 8 шт. зерн. 120 (c)  LR84H, LRE84H, LRT84H

9391224 8 шт. зерн. 150 (c)  LR84H, LRE84H, LRT84H

8491225 8 шт. зерн. 100 LR84H, LRE84H, LRT84H

8491226 8 шт. зерн. .40 81x132 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

9391227 8 шт. зерн. 60 81x132 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

9391228 8 шт. зерн. 80 81x132 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

9391229 8 шт. зерн. 120 81x132 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

9391230 8 шт. зерн. 150 81x132 Velcro  LR84H, LRE84H, LRT84H

8491231 8 шт. зерн. 220 81x132 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

8491232 8 шт. зерн. 400 81x132 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

8491233 8 шт. зерн. 50 93x230  LR284R

8491234 8 шт. зерн. 80 93x230 LR284R

8491235 8 шт. зерн. 120 93x230 LR284R

8491236 8 шт. зерн. 150 93x230 LR284R

8491237 8 шт. зерн. 100 93x230 LR284R

8491238 8 шт. зерн. 40 93x185 Velcro LR284R

8491239 8 шт. зерн. 60 93x185 Velcro LR284R

8491240 8 шт. зерн. 80 93x185 Velcro LR284R

8491241 8 шт. зерн. 120 93x185 Velcro LR284R

8491242 8 шт. зерн. 150 93x185 Velcro LR284R

8491243 8 шт. зерн. 220 93x185 Velcro LR284R

8491244 8 шт. зерн. 400 93x185 Velcro LR284R

Номер Тип Модель
8491245 8 шт. зерн. 40 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

8491246 8 шт. зерн. 60 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

8491247 8 шт. зерн. 80 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

8491248 8 шт. зерн. 120 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

8491249 8 шт. зерн. 220 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

8491250 8 шт. зерн. 400 Velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

Номер Тип Модель

4591020 1 Шліфувальний круг. зерн. 120 (без отворів.)  PDE446L

Наждачний папір**

Наждачний папір Delta**

Наждачний папір для PDE446L

Наждачний папір**
Номер Тип Модель

4691251 8 шт. зерн. 40 (Ø150) Velcro RTE46/146L,RT188N

4691252 8 шт. зерн. 60 (Ø150) Velcro RTE46/146L,RT188N

4691253 8 шт. зерн. 80 (Ø150) Velcro RTE46/146L,RT188N

4691254 8 шт. зерн. 120 (Ø150) Velcro RTE46/146L,RT188N

4691255 8 шт. зерн. 150 (Ø150) Velcro RTE46/146L,RT188N

4691256 8 шт. зерн. 220 (Ø150) Velcro RTE46/146L,RT188N

4691257 8 шт. зерн. 320 (Ø150) Velcro RTE46/146L,RT188N

8491258 8 шт. зерн. 40 (Ø 125) Velcro RTE84H, LRT84H

8491259 8 шт. зерн. 60 (Ø 125) Velcro  RTE84H, LRT84H

8491260 8 шт. зерн. 80 (Ø 125) Velcro RTE84H, LRT84H

8491261 8 шт. зерн. 120 (Ø 125) Velcro RTE84H, LRT84H

8491262 8 шт. зерн. 220 (Ø 125) Velcro RTE84H, LRT84H

8491263 8 шт. зерн. 400 (Ø 125) Velcro RTE84H, LRT84H

Всі круги мають отвори для всмоктування пилу.

Номер Тип Модель
4491206 4 шт. 690x100 зерн. 30 LB31E, LB31EA, AF11

4491207 4 шт. 690x100 зерн. 40 LB31E, LB31EA, AF11

4491208 4 шт. 690x100 зерн. 50 LB31E, LB31EA, AF11

4491209 4 шт. 690x100 зерн. 60 LB31E, LB31EA, AF11

4491210 4 шт. 690x100 зерн. 80 LB31E, LB31EA, AF11

4491211 4 шт. 690x100 зерн. 100 LB31E, LB31EA, AF11

Номер Тип Модель

9791114 Цемент, шорстка поверхня, шпалери.

зерн.24 (10 шт.)

 LPC97S, LPM97S

9791115 Штукатурка, гіпс, фарби зерн.40 (25 шт.) LPC97S, LPM97S

9791116 Штукатурка, гіпс, фарби зерн.60 (25 шт.) LPC97S, LPM97S

9791117 Штукатурка, гіпс, фарби зерн.80 (25 шт.) LPC97S, LPM97S

9791118 Штукатурка, гіпс, фарби зерн.100 (25 шт.) LPC97S, LPM97S

9791119 Штукатурка, гіпс, фарби зерн.120 (25 шт.) LPC97S, LPM97S

9791120 Штукатурка, гіпс, фарби зерн.150 (25  шт.) LPC97S, LPM97S

9791121 Штукатурка, гіпс, фарби зерн.180 (25  шт.) LPC97S, LPM97S

9791122 Штукатурка, гіпс, фарби зерн.220 (25  шт.) LPC97S, LPM97S

Наждачний папір для LPC97S i LPM97S

Всі круги мають отвори для всмоктування пилу.

* Наждачний папір також доступний в упаковках 10 шт.
** Наждачний папір також доступний в упаковках по 50 шт.

Всі круги мають отвори для всмоктування пилу.
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FR192N

Зняття звісів кромки з
матеріалу.

Підрізка фальців за допомогою 
фрези номер 1240046 
i направляючої 1250041.

Профілювання краю.

Ручний фрезер має електронне 
регулювання обертів і систему, 
яка забезпечує постійні 
обороти незалежно від 
навантаження.

Прорізання  паралельних  пазів 
з допомогою універсального 
упору.

Фрезери

Легкий універсальний  ручний 
фрезер, який забезпечує 
ідеальну обробку.
У стандартній комплектації є 
аксесуари, що дозволяють точне 
фрезерування кіл і пазів.

Додаткова комплектація
1222024 Патрон 8 мм.
1222085 Патрон 6,35 мм (1/4”).
1240046 Фреза для фальцювання.

Шаблони для завісів
(див. стор 60).

Копіювальні кільця
1250001 Ø  10 мм 
для фрези 6 мм 
1250002 Ø  12 мм 
для фрези 8 мм 
1250003 Ø  14 мм 
для фрези 10 мм
1250004 Ø  16 мм 
для фрези 12 мм 
1250025 Ø  18 мм 
для ножів 14 мм 
1250035 Ø  20 мм 
для фрези 16 мм 

Технічні дані
Потужність 750 Вт
Макс. діаметр ножа 25 мм
Діаметр патрона 6 мм
Оберти без навантаження 14.000-30.000/хв
Вага 1,8 кг

C

B

AНаправляюча 45° 
№1850042

Горизонтальна 
направляюча 

№1250041
Направляюча

№ 1250040
Направляюча 25 мм

№ 1250078

| Ручний фрезер

Прорізання кругових пазів з 
допомогою універсального 
упору.

Додаткова 
комплектація

Стандартна комплектація:
Твердосплавна фреза HM, бічна 
направляюча, направляюче 
кільце і набір ключів для 
обслуговування.
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0-91,5°
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FR292R

Фрезери

| Ручний фрезер з регульованою                  
   підставкою

Ручний фрезер з регульованою 
підставкою призначений для 
обрізки надлишків кромки на 
плоских поверхнях або під будь-
яким кутом, без заміни фрези.
Її широка основа забезпечує 
ефективне функціонування і легке 
фрезерування. Пристрій пропонує 
також багато можливостей для 
фрезерування завдяки унікальній 
системі нахилу і регулювання. 
Оснащений двигуном потужністю 
750 Вт, з системою електронного 
регулювання частоти обертання 
та контролю постійних обертів, 
незалежно від навантаження. Має 
роз'єм для підключення шланга 
системи пиловидалення.

Технічні дані
Потужність 750 Вт
Макс. діаметр ножа 25 мм
Діаметр патрона 8 мм
Оберти без навантаження 14.000-30.000/хв
Вага 2,2 кг

Можна використовувати бічний 
обмежувач.

Копір з підшипником. Ідеальне 
функціонування на будь-яких 
поверхнях.

Копіювальні кільця для роботи 
по шаблону.

Фрезерування прямою 
фрезою.

Фрезерування прямою фрезою.
Можливість нахилу корпусу 
дозволяє фрезерування 
прямого краю і надлишків 
кромочного матеріалу, 
використовуючи кінцеві 
фрези доступні у стандартній 
комплектації. Надлишок 
поверхні на панелі фрезеруємо 
фрезером під кутом 91,5°, а 
край фрезеруємо під кутом 
1,5° - нижче рівня плити (щоб 
уникнути її пошкодження).

Просте, точне фрезерування з допомогою спеціальної фрези 90°.

Корпус фрезера може бути 
встановлений під кутом 
46,5°, а ріжуча грань фрези 
під кутом 1,5° до поверхні, 
захищаючи від пошкоджень 
шпон в процесі фрезерування. 
Коли виступаючі елементи 
на поверхні плити будуть 
оброблені (1) необхідно 
поставити фрезу на рівну 
основу, що дасть можливість 
обробки кромочного 
матеріалу (2). Через 
одинарне виставлення можна 

свердлити край і поверхню. 
Встановивши фрезер  
горизонтально, можна 
фрезерувати 45° фаску. 
Можна також фрезерувати 
під будь-яким кутом (А°) між 
0° і 45°, через нахил корпусу 
під потрібним кутом (45° + А 
на лінійці фрезера).

Стандартна комплектація
Фреза HM 90° (1140087) i пазова 
фреза Ø 18 мм (1140016) для 
фрезерування і вибірки, цанга 
Ø 8 мм, копір з підшипником, 
бічний обмежувач з хвостовиком, 
ключі для обслуговування і 
транспортувальна валіза.

Діапазон виставлення від 0° 
до 91,5°.

Приклади застосувань

Додаткова комплектація
6446073 Шланг системи 
пиловидалення 2,25 м.
1746245 Шланг системи 
пиловидалення 5 м.
1222084 Цанга 6 мм.
1222085 Цанга6,35 мм (1/4”)
Направляюче кільце 
(модельFR129N).
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FR156N

Додаткова комплектація
1222084 Патрон 6 мм
1222085 Патрон 6,35 мм (1/4”)
5600060 CA56U Фрезерна головка 
з великою поверхнею підстави  

6446073 Шланг системи пиловидалення 2,25 м.
1746245 Шланг системи пиловидалення 5 м.
6399082 Cantspray.

Простий у використанні, дає 
якісну обробку.

Відмінна якість 
обробки.

Фрезер для формування 
кромки  з  ПВХ  і шпону 
оснащений твердосплавною 
фрезою з радіусом r=3 мм. 
Опціонально доступні фрези з 
іншими радіусами. Має двигун 
високої потужності (750 вт) з 
електронним регулюванням 
обертів і управлінням 
постійних обертів, незалежно 
від навантаження. В наборі 3 
основи (з отворами діаметром 
20, 26 і 30 мм) призначеними 
для роботи з фрезами різного 
діаметра.

Фрезерна головка CA56U 
забезпечує безперервну роботу 
на всіх краях панелі, в тому 
числі, заокруглених.

Технічні дані
Потужність 750 Вт
Оберти без навантаження 14.000-30.000/хв
Діаметр патрона 8 мм
Вага 1,6 кг

| Фрезер

Фрезери

Обробка краю панелі 
радіусною або фрезою для 
зняття фаски.

Висока якість обробки кутів.

Спеціальні гальма підшипника 
фрези для запобігання від 
пошкодження панелі під час 
роботи пристрою.

Нова покращена система 
регулювання висоти фрези.
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FR256N

Набір включає в себе фрезер 
FR156N і фрезерну головку 
CA56U. Головка CA56U дозволяє 
виконувати фрезерування або 
формування всіх чотирьох країв 
панелі. Має велику площу 
поверхні підставки (столика), що 
забезпечує відмінну стійкість. 
Підходить для фрезерування 
кромки.

Додаткова комплектація
1222084 Цанга 6 мм.
1222085 Цанга 6,35 мм (1/4”).
6446073 Шланг системи пиловидалення 2,25 м.
1746245 Шланг системи пиловидалення 5 м.
6399082 Cantspray.

Технічні дані
Потужність 750 Вт
Оберти без навантаження 14.000-30.000/хв-1

Діаметр патрона 8 мм
Вага 1,6 кг

| Фрезер - набір 

Фрезер

Стандартна комплектація
Стандартна головка з пристрою 
FR156N, фреза з радіусом r=2 
мм з підшипником, головка 
CA56U. Упаковані в валізі.

Проста робота на краях панелі. Легка підготовка до обробки 
кутів.

Точний інструмент для 
фрезерування кутів.

Гальмом зовнішньої обойми 
підшипника фрези для 
запобігання пошкодження 
оброблюваної деталі.

Нова досконала система 
регулювання фрезерної 
головки.

В комплекті кругла фрезерна 
головка. Дуже практична для 
фрезерування кромки.

В наборі 3 основи з отворами діаметром 20, 26 і 30 мм, 
призначеними для роботи з фрезами різного діаметра.
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AS93

Фрезери

Фрезер призначений для 
фрезерування ламінатів. Двигун 
високої потужності 1.100 вт 
забезпечує його придатність 
до особливо важких робіт. 
Може використовуватися як 
вертикальний фрезер при 
установці головки CA66F.

Фрезерування ламінату. Профільне фрезерування.

Додаткова комплектація
6027056 Цанга 8 мм.
6727020 Цанга 6,35 мм (1/4").
6600050 CA66F Головка.
6650088 CPN66 Головка монтажу 
петель.
Системи кріплення (див. стор 89).
Шаблони для петель 
(див. стор 60).

Монтаж петель з головкою 
CPN66.

Копіювальні кільця
для використання з головкою CA66F.
7722168 Ø 10 мм (з фрезою 6 мм)
7722120 Ø 12 мм (з фрезою 8 мм)
7722121 Ø 14 мм (з фрезою 10 мм)
7722122 Ø 16 мм (з фрезою 12 мм)
7722169 Ø 18 мм (з фрезою 14 мм)
7722118 Ø 20 мм (з фрезою 16 мм)
7722119 Ø 27 мм (з фрезою 23 мм)
7722114 Ø 30 мм (з фрезою 26 мм)
7722123 Копір 26 мм для PL11
7722161 Копір 16 мм для PL11
7722162 Копір 34 мм для PL11
7722160 Копір для шаблону AGB.
6640125 Пристрій для шаблону AGB для 
врізних петель.

Стандартна комплектація.
Спеціальна фреза і набір ключів 
для обслуговування.

Фрезерна головка CA66F 
дає функцію вертикального 
фрезера.

Технічні дані
Потужність 1.100 Вт
Закріплюючий патрон 6 мм
Оберти без навантаження 23.000/хв
Вага 3,7 кг

| Фрезер
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FR277R FR278R

Вертикальний фрезер для 
деревини та пластику. 
Підходить для фрезерування 
і формування краю, 
вирізання сучків, стругання, 
фрезерування, і т. д. Має 
3 рівневе регулювання 
заглиблення. Модель 
FR278R має 1300 Вт 
двигун і електронне 
регулювання обертів. Фрезер 
оснащений роз'ємом для 
підключення шланга системи 
пиловидалення.

Універсальні фрезери

Технічні дані
Потужність 1.010 Вт
Закріплюючий патрон 8 мм
Оберти без навантаження 24.000/хв
Глибина фрезерування 0-50 мм
Вага 2,9 кг

Технічні дані
Потужність 1.300 Вт
Закріплюючий патрон 8 мм
Оберти без навантаження 6.000-27.000/хв
Глибина фрезерування 0-50 мм
Вага 3 кг

Висока точність і стабільність 
під час роботи.

Має 3 рівневе регулювання 
заглиблення.

Модель FR278R має систему 
електронного регулювання 
обертів.

Мікрометричне регулювання 
направляючої.

Додаткова комплектація
(для моделі FR277R i FR278R).
6446073 Шланг системи пиловидалення 2,25 м.
1746245 Шланг системи пиловидалення 5 м.
6045669 Направляюча для фрезерування кіл.
6045715 UC60 Універсальна направляюча.
7722116 Цанга 6 мм.
7722115 Цанга 6,35 мм (1/4”).
7722161 Копіювальне кільце 16 мм для PL11.
7722123 Копіювальне кільце 26 мм для PL11.
7722162 Копіювальне кільце 34 мм для PL11.
7722160 Копіювальне кільце для шаблону AGB.
7722342 Копіювальне кільце для шаблону AGB.
7740117 Фреза для шаблону  AGB.
Шаблони для петель (див. стр. 60).
Системи кріплення (див. стор 89)
9045705 UC90P Направляюча.

| Універсальний фрезер | Фрезер з регулюванням обертів

Важіль блокування глибини 
фрезерування знаходиться в 
доступній зоні.

Стандартна комплектація
Бічна направляюча і ключі для обслуговування.

Копіювальні кільця
(для моделі FR277R i FR278R)
7722168 Ø  10 мм для фрез 6 мм.
7722120 Ø  12 мм для фрез 8 мм.
7722121 Ø  14 мм для фрез 10 мм. 
7722122 Ø  16 мм для фрез 12 мм.
7722169 Ø  18 мм для фрез 14 мм.
7722118 Ø  20 мм для фрез 16 мм.
7722119 Ø  27 мм для фрез 23 мм.
7722114 Ø  30 мм для фрез 26 мм.
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FR66P

Універсальні фрезери

Технічні дані
Потужність 1.300 Вт
Закріплюючий патрон 8 мм
Глибина фрезерування 0-60 мм
Оберти без навантаження 26.000/хв
Макс. діаметр фрези 30 мм
Вага 3,8 кг

Вертикальний фрезер для 
деревини та пластику. 
Висока точність і стабільність 
під час роботи. Повний 
контроль пристрою. Миттєве  
встановлення шести позицій 
глибини фрезерування. 
Потужний двигун 1300 Вт 
дозволяє виконувати важкі 
роботи.  Ідеально підходить для 
згладжування країв, вирізування 
сучків, стругання деталей, 
що з'єднують (в комплекті 
з пристроєм PL11 в опції), 
виконання заглиблень і т. д.  
оснащений з'єднанням шланга 
системи пиловидалення.

Додаткова комплектація
6045665 Подвійна направляюча.
6045669 Направляюча для різання 
кіл.
6045715 UC60 Універсальна 
направляюча.
6027020 Цанга 6 мм.
6727020 Цанга 6,35 мм (1/4”).
6640125 Пристрій для шаблону
AGB для нижніх петель.
Шаблон для завісів
(див. стор. 62).
9045705 UC90P патрон для 
фрезера.
Системи кріплення (див. стор. 89).

Можливість повного 
блокування глибини в процесі 
фрезерування.

Вимикач блокування головки 
можна запустити з диска, 
забезпечуючи повний контроль 
і безпеку.

Стандартна комплектація
Бічна направляюча, з’єднання 
для відводу пилу, направляюче 
кільце Ø 19 мм і ключі для 
обслуговування.

Миттєве виставлення шести 
позицій глибини.

Копіювальне кільце
7722168  Ø 10 мм (для фрез 6 мм)
7722120  Ø 12 мм (для фрез 8 мм)
7722121  Ø 14 мм (для фрез 10 мм)
7722122  Ø 16 мм (для фрез 12 мм)
7722169  Ø 18 мм (для фрез 14 мм)
7722118  Ø 20 мм (для фрез 16 мм)
7722119  Ø 27 мм (для фрез 23 мм)
7722114  Ø 30 мм (для фрез 26 мм)
7722161 Копіювальне кільце 16 мм для PL11
7722123 Копіювальне кільце 26 мм для PL11
7722162 Копіювальне кільце 34 мм для PL11
7722160 Копіювальне кільце для шаблону AGB  Ø 27 мм
7722342 Копіювальне кільце для шаблону AGB  Ø 21 мм

Бічні лінійки з мікрометричним 
регулюванням.

| Універсальний фрезер

Подвійна 
направляюча.
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FR160P FRE160P

Фрезери

| Універсальний фрезер
Професійний фрезер для 
деревини та пластику. Велика 
точність і стабільність роботи. 
Повний контроль пристрою.
Потужний  двигун (1500 для 
FR160P і 1800 для FRE160P) 
дозволяє виконувати важкі 
роботи. Оснащена електронним 
контролем швидкості і контролю 
обертів  для  забезпечення 
постійної швидкості двигуна 
незалежно від навантаження.
Ідеально підходить для 
згладжування країв, пазування 
з'єднувальних деталей (пристрій 
PL11 в опції), виконання 
поглиблень і т. д.

Технічні дані
Потужність FR160P/FRE160P 1.500 Вт/1.800 Вт
Закріплюючий патрон 12 мм
Глибина фрезерування 0-60 мм
Оберти без навантаження для FR160P  25.000/хв
Оберти без навантаження для FRE160P  11.500-23.000/хв
Макс. діаметр фрези 40 мм
Вага 5,4 кг

Бічна направляюча 
з мікрометричним 
виставленням.

Мікрометричне регулювання 
глибини. Миттєве встановлення 
шести позицій.

Блокування глибини 
фрезерування.

Модель FRE160P оснащена 
системою електронного 
регулювання, яка підтримує 
задану частоту обертання під 
навантаженням.

Направляюче кільце
7722168  10 мм (на фрезу 6 мм)
7722120  12 мм (на фрезу 8 мм)
7722121  14 мм (на фрезу 10 мм)
7722122  16 мм (на фрезу 12 мм)
7722169  18 мм (на фрезу 14 мм)
7722118  20 мм (на фрезу 16 мм)
7722119  27 мм (на фрезу 23 мм)
7722114  30 мм (на фрезу 26 мм)
7722161 Копіювальне кільце 16 мм для PL11
7722123 Копіювальне кільце 26 мм для PL11
7722162 Копіювальне кільце 34 мм для PL11
7722160 Копіювальне кільце для шаблону AGB  Ø 27 мм
7722342 Копіювальне кільце для шаблону AGB  Ø 21 мм

Стандартна комплектація
Бічна направляюча, роз'єм для 
відводу пилу, направляюче кільце 
Ø 19 мм, ключ сервісний.

Додаткова комплектація
(для моделей FR160P i FRE160P)
6045665 Подвійна направляюча.
6045669 Направляюча для кіл.
6045715 UC60 Універсальна 
направляюча.
6446073 Шланг системи 
пиловидалення 2,25 м.
1746245 Шланг системи 
пиловидалення 5 м.
6040313 Фреза для шаблону AGB 
Шаблони для петель
(див. стор. 60).
9045705 UC90P Патрон для фрезера.
Системи кріплення (див. стор. 89).

Подвійна 
направляюча.

| Фрезер з регулюванням обертів

FRE160P FRE160P
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FR356Z | Фрезер COMBI

Новинка Фрезер COMBI

FR356  - це багатофункціональний 
фрезер на якому можна 
використовувати різні змінні 
головки для фрезерування 
і шліфування. У стандартній 
комплектації є головка для 
фрезерування, що забезпечує 
стабільність і високу точність. 
Фрезер оснащений опцією 
швидкого регулювання 
висоти з 6 позиціями і бічною 
направляючою з регульованими 
полозами.  Варіант "COMBI" 
дозволяє застосовувати декілька 
різних видів фрезерних головок, 
завдяки чому він виконує не 
тільки роботи, пов'язані з 
фрезеруванням, але також із 
пазуванням і шліфуванням.
Додаткові фрезерні головки 
оснащені форсунками для 
видалення пилу.

Пристрій має потужний двигун 
1. 000 Вт з електронним 
контролем швидкості і 
електронною системою постійної 
підтримки швидкості при 
навантаженні.

Мікрометричне встановлення 
глибини фрезерування. 6 
позицій для швидкого вибору 
відповідної глибини.

Обладнаний   бічною 
направляючою  з 
мікрометричним налаштуванням  
і регульованими полозами.

Двигун 1,000 Вт, оснащений електронним 
контролем швидкості, а також електронною
системою підтримки постійної швидкості при 
навантаженні.

Стандартна комплектація
Бічна направляюча, з’єднання 
для шлагну відведення пилу, 
направляюче кільце Ø 19 мм 
для шаблону з’єднання на 
"ластівчин хвіст" з відстанню 26 
мм і сервісним ключем.

Направляюче кільце
7722168 Зовнішнє Ø 10 мм (для фрез 6 мм)
7722120 Зовнішнє Ø 12 мм (для фрез 8 мм)
7722121 Зовнішнє Ø 14 мм (для фрез 10 мм)
7722122 Зовнішнє Ø 16 мм (для фрез 12 мм)
7722169 Зовнішнє Ø 18 мм (для фрез 14 мм)
7722118 Зовнішнє Ø 20 мм (для фрез 16 мм)
7722119 Зовнішнє Ø 27 мм (для фрез 23 мм)
7722114 Зовнішнє Ø 30 мм (для фрез 26 мм)
7722161 Копіювальне кільце 16 мм для PL11
7722123 Копіювальне кільце 26 мм для PL11
7722162 Копіювальне кільце 34 мм для PL11

Додаткові аксесуари
Аксесуари для фрезера: стр. 34 для 39
6045665 Подвійна направляюча
6446073 Шланг системи пиловидалення 2,25 м
1746245 Шланг системи пиловидалення 5 м
Шаблони для кріплення петель (див. стор. 60)

A

A
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Потужність 1.000 Вт
Швидкість без навантаження 14000-27000 t/min-1

Цанга  8 мм
Вага  3,8 кг

Технічні дані

Головка для фрезерування 
в якості стандартного 
обладнання
Фрезерна головка має 
мікрометричне налаштування 
глибини з 6 зупинками.
Бічна направляюча також 
оснащена мікромеричним 
пристосуванням.
Має роз'єм для підключення 
шланга системи 
пиловидалення.

Фрезерна головка для 
прямих або заокруглених 
панелей. Гальмо підшипника 
фрези, запобігає можливості 
пошкодження панелі.
Для замовлення в якості опції 
(5600060).

Кругла головка для 
фрезерування по краях гальмо 
підшипника фрези, запобігає 
можливості пошкодження 
панелі.
Для замовлення в якості опції 
(5646365).

Після зняття усіх головок 
може використосуватися як 
шліфмашина.

Фрезер COMBI може 
використовуватися з 
різними головками:

Головки для фрезерування 
5600060 і 5646365 
оснащені роз'ємом для 
підключення шланга системи 
пиловидалення.

Точний прилад для 
фрезерування кутів. Для 
замовлення в якості опції 
(5646343).

Пристрій може працювати як вертикальний 
фрезер, так і як звичайний фрезер, а також 
як шліфувальний фрезер.

Аксесуари опціонально 
(при використанні як фрезера)
1222084 Зменшення втулки на 6 мм
1222085 Зменшення втулки на 6,35 мм (1/4”)
6446073 Шланг системи пиловидалення 2,25 м
6399082 Cantspray

Ідеально підходить для 
обробки металів або грубих 
заготовок. Кільце 6 мм 
не входить в стандартну 
комплектацію.
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A

PL11

Аксесуари для фрезерів

Можливість двостороннього  
встановлення форми. Висока 
точність з’єднання 

4 можливості з’єднання на 
"ластівчин хвіст".

Шаблон для з'єднання 
"ластівчин хвіст". У стандартній 
комплектації пристрій має 
"гребінь" для з’єднання 26 мм. 
Є можливість використання 
додаткових наборів "гребінь".
Система забезпечує точне і 
ідеальне з'єднання "ластівчин 
хвіст" у 4 варіантах. Виробник 
рекомендує використовувати 
з фрезерами: FR66P, FR160P, 
FRE160P, FR277R, FR278R і AS93 з 
головкою CA66F.

Можливість кріплення до столу.

Завдяки збалансованій системі і 
ідеальній відповідності шаблона, 
фрезера і копіра робота з шаблоном 
забезпечує відмінні результати.

Технічні дані
Робоча ширина 360 мм
Вигин плити 26 мм
Додатковий вигин плити 16 або 34 мм
Мінімальна товщина оброблюваної плити 10 мм
Максимальна товщина оброблюваної плити 30 мм
Вага 6,2 кг

Додаткова комплектація
6045710 Набір з двох затискачів
7745149 Гребінь 16 мм
7745150 Гребінь 34 мм
6040050 Фреза Ø 15 мм
1140060 Фреза пальчикова Ø 
12 мм

Стандартна комплектація
"Гребінь" для з’єднання 26 мм

| Шаблон для з’єднання

A
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Типи з’єднань

Фреза для з’єднання HM Ø 13 мм № 1140060
Направляюче кільце Ø 19 мм
Фрезери FR66P, AS93+CA66F,- стандартне направляюче 
кільце
Фрезери FR277R і FR278R - направляюче кільце 
№ 7722123

Гребінь 16 мм, направляюче кільце (для фрез 12/9,5 мм),
Фреза HM Ø 9,5 мм, 2 блокади направляючої і міліметрова 
шкала.

вм
іст набору

Фреза для з’єднання HM Ø 15 мм № 6040050
Направляюче кільце Ø 19 мм :
Фрезери FR66P, AS93+CA66F - стандартне кільце 
Фрезери FR277R і FR278R - кільце 
№ 7722123

вм
іст набору

Гребінь 34 мм, направляюче кільце ( для фрез 23/20 мм),
Фреза HM Ø 20 мм, 2 блокади направляючої і міліметрова 
шкала.

Аксесуари для фрезерів

ТРАПЕЦЕПОДІБНЕ З’ЄДНАННЯ 16 мм

Зроблено додатковим набором:
Для FR66P, AS93 + CA66F, FR277R i FR278R: ref. 7745149

Складено за допомогою аксесуарів PL11 + ніж + направляюче кільце

Складено за допомогою аксесуарів PL11 + ніж + направляюче кільце

Зроблено додатковим набором:
Для FR66P, AS93 + CA66F, FR277R i FR278R: № 7745150

З’ЄДНАННЯ  26 мм

ПРЯМЕ З’ЄДНАННЯ 26 мм

З’ЄДНАННЯ  34 мм
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90° 90°

45°

A

PFE60

Аксесуари для фрезерів

Точний та надійний шаблон із  
штучного матеріалу, товщиною 
12 мм. Розроблений спеціально 
для обрізки і з'єднання 
стільниць шириною від 420 мм 
до 650 мм. Кут з'єднання може 
становити 45° або 90°. Можливо  
також  фрезерування зовнішніх 
дуг. Ідеально підходить для 
використання з фрезером 
FR160P. Дуже простий спосіб 
кріплення, завдяки видним 
вирізам на шаблоні. Скорочує 
час роботи, на обробку обох 
сторін стільниці достатньо лише 
близько 15 хвилин.

|Шаблон для з’єднання стільниць

Технічні дані
Мінімальна ширина стільниці 420 мм
Максимальна ширина стільниці 650 мм
Кут з’єднання  45° або 90°

Стандартна комплектація
Шаблон для з’єднання 
стільниць, 3 сталевих стопори, 
регульований стопор.

Додаткова комплектація
6045699 Присоска для кріплення (потрібні 2 штуки)
6045710 Набір з двох затискачів
7722114 Направляюче кільце діаметром 30 мм, h=10 мм
1640258 Фреза Ø 12 мм L35 Z3 для 12 мм цанги
6040310 Фреза Ø 12 мм L32 Z2 для 8 мм цанги
6045711 Набір з 10 з'єднувальних болтів

Хрестоподібне заглиблення для 
з’єднання  обох сторін стільниці.

Регульовані стопори для 
коригування позиції. Дозволяє 
налаштувати кут між стіною і 
стільницею.

Сталеві стопори.

Мінімальний час роботи біля 15 
хвилин, виконання обробки з 
двох сторін стільниці.

Кут з'єднання може 
становити 45° або 90°.

A

t
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PE60
Шаблон для вирізання круглих і 
еліптичних форм. Застосувується 
при виготовленні дзеркал, вікон, 
дверей і інших декоративних 
елементів, еліптичної і овальної 
форм. Застосування двох 
направляючих, які є в стандартній 
комплектації, дозволяє обрізати 
і фрезерувати еліптичні форми. 
Шаблон PE60 має дві присоски, які 
закріплюють його до фрезерованої 
панелі і забезпечують роботу без 
пошкодження поверхні. Шаблон 
має ряд отворів, з допомогою яких 
можна прикрутити до матеріалу. 
В комплект поставки входять дві 
направляючі.

| Шаблон для вирізання еліпсів і кіл

Аксесуари для фрезерів

       
Овальний стіл Круглий стіл Заокруглені двері Овальні двері Розкладний стіл Заокруглення кута

Кріплення за допомогою 
вакуумних присосок (входять в 
комплект) і гвинтів.

Максимальний діаметр кола або еліпса: 3200 мм, мінімальний 
діаметр кола або еліпса: 600 мм

Стандартна комплектація
Шаблон для еліпсів і кіл, набір 
з двох присосок, регульована 
направляюча і адаптер для 
монтажу фрезерних верстатів на 
стержнях Ø 8 мм

Додаткова комплектація для PE60 & UC60
6045714 Спеціальні стержні для FR292R
6045708 Набір з двох стержнів діаметром 
10 мм
6045709 Набір з двох стержнів діаметром 
12 мм
6045710 Набір з двох кронштейнів

UC60 Направляюча
Дозволяє фрезерування кіл між 400 і 3200 мм 
(6045715)

Включає в себе: Набір з 
циркуля, присосок і стержнів 
для кріплення Ø 8 мм
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A B

UCP90

Аксесуари для фрезерів

| Направляюча 
Направляюча UCP90 забезпечує 
ідеальне функціонування, 
загальну стабілізацію і точність 
під час роботи. Сумісна з усіма 
моделями фрезерів Virutex, 
дозволяє легко виконати прямі 
відрізки і обробки канавок. 
Оснащений двома системами 
кріплення, що дозволяють 
надійне кріплення заготовки: дві 
присоски, два затискачі.
Обладнана двома антиковзкими 
гумами для захисту заготовки
від подряпин.

Антиковзкі гуми для кращого 
кріплення, які захищають 
заготівлю від подряпин.

Комплект з двох струбцин для 
кріплення направляючої знизу.

Присоски для гладких і 
непористих поверхонь.

Можливість застосування з 
усіма фрезерами Virutex завдяки 
додатковому адаптеру 9045758.

Стандартна комплектація
Направляюча 1400 мм, 2 
присоски і 2 затискачі.

Додаткові аксесуари
9045758 Адаптер для вертикальних фрезерів
9045754 Направляюча 1400 мм 
9045755 Направляюча 2400 мм 
6045756 Набір з двох присосок для UCP90
6045710 Комплект з двох затискачів
9045812 Комплект для з'єднання двох направляючих UCP90

A

B
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PFP PF400/PF700

p

p

| Шаблон для сходів          | Шаблон для фрезерування
Шаблон розроблений 
спеціально для обробки 
відкритих  або закритих сходів. 
Забезпечує швидке і просте 
фрезерування порожнини в 
лонжеронах, без необхідності 
розмалювання всієї системи і 
розмірів. Шаблон є оборотним, 
як для правого, так і для лівого 
лонжерона.
Забезпечує високу точність 
фрезерування, полегшуючи 
монтаж сходинок.

Товщина сходинки встановлюється з 
допомогою стандартного шаблона в 
діапазоні від 18 до 55 мм. Фрезерування за 
допомогою фрези Ø 15 мм, з втулкою Ø 12 
мм (код 6040379 для замовлення окремо) 
і кільця поворотного важеля Ø 27 мм (код 
7722119 входить стандартно в шаблон).

r = 7,5 

Стандартні сходинки

Аксесуари в опції
6046578 Комплект подовжувачів 
до площадки сходів від 600 мм 
до 1000 мм
3345634 Шаблон для побудови 
кутів TC133R

Швидке і легке фрезерування 
порожнини в лонжеронах.

На замовлення доступні 
шаблони під різні типи 
сходинок (№ 6033167).

Оснащений спеціальним 
стопорм для фрезерування під 
кутом 90°.

Фрезери ∙ Аксесуари для фрезерів

Шаблони PF400 і PF700 
забезпечують комплексне 
фрезерування з допомогою 
вертикального фрезера. 
Із спектру застосувань, 
пропонованих шаблонів, 
можна виділити декоративне 
фрезерування,  пазування, 
фрезерування краю або рам, а 
також фрезерування дуг і кіл. 

Макс. діапазон фрезерування з 
PF400: 120x320 мм
Макс. діапазон фрезерування з 
PF700: 320x620 мм

Процес фрезерування є 
стабільним і точним.

Адаптер на основу фрезера в 
опції № 6046478, підходить для 

роботи на великих поверхнях.

Різноматнітне застосування 
шаблонів PF400 i PF700.Аксесуари в опції

6046519 Комплект подовжувачів  
PF200
6046520 Комплект подовжувачів  
PF400
6046521 Комплект подовжувачів   
PF700
6045710 Набір з двох затискачів

Опціонально направляючі кільця
7722118 Направляюче кільце для фрези o Ø max. 13 мм
7722162 Направляюче кільце для фрези o Ø max. 16 мм
7722119 Направляюче кільце для фрези o Ø max. 20 мм
7722114 Направляюче кільце для фрези o Ø max. 23 мм
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AB111N

Фрезер

Технічні дані
Потужність 800 Вт
Розмір фрези 100x22x4 мм
Оберти без навантаження 10.000/хв
Макс. глибина фрези 20 мм
Вага 2,6 кг

Кут і висота направляючої точно 
встановлюються з допомогою 
шкали.

Регулятор швидкого вибору 
потрібної глибини стругання.

Стандартна комплектація 
Фреза HM 100 x 22 x 4,
транспортувальна валізка.

Бічна направляюча CB64B
Для обрізки підлогових плінтусів, 
обрізки паркету і вирівнювання 
дерев'яних стель.

Направляюча головка CA64B
Головка для ремонту 
пошкодженої деревини 
(невеликі ділянки зі смолою, 
сучками), фреза для вирізування 
дефектів не входить у комплект.

| Фрезер для пазів
Фрезер AB111N призначений 
для пазування в панелях, у 
будь-якому положенні, завдяки 
мікрометричній направляючій, 
яка може бути встановлена на 
потрібній висоті і під будь-яким 
кутом. Завдяки графічним знакам 
не потрібно проводити точні 
вимірювання. Налаштоване 
блокування дозволяє легкий і 
швидкий вибір глибини стругання. 
Фрезер оснащенаий двигуном 
потужністю 900 Вт з системою 
електронного контролю. 
Електронна система контролю 
підтримує постійну швидкість, 
незалежно від навантаження, 
забезпечуючи процес пазування в 
простий і точний спосіб.

Додаткова комплектація
6446073 Шланг системи пиловидалення 2,25 м
2546409 Дозатор для клею  SEM1

Передня стопа обладнана
у протиковзкі гумові стопори,
для кращої стійкості машини.

Фреза для головки CA64B
Фреза для усунення дефектів 
у деревині (сучків і шлаків 
смоли). (№ 6440376)
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Фрезер

З’єднання на середині панелі.

З’єднання під кутом 45 градусів.

З’єднання під прямим кутом. 

Типи з’єднань

З’єднання дверної рами з ламелею 6.

Ідеально підходять для фрезерування гнізд.

 Номер Модель Oпис Картон
 1405001 № "0"  47x15x4 мм. Глибина  8 мм 1000 шт.
 1405002 № "10" 53x19x4 мм. Глибина 10 мм 1000 шт.
 1405003 № "20" 56x23x4 мм. Глибина 12 мм 1000 шт.
 1405004 № "6" 85x30x4 мм. Глибина 20 мм x2*   500 шт.

(*)  2 рази фрезеровані отвори на 15 мм

Дерев’яні ламелі

Опціонально аксесуари
2546409 Набір для склеювання вручну SEM1
Включає в себе:
Пластикову пляшку ємністю 250 мл
Дозатор для ламелей і шкантів
Валик для нанесення клею шириною 60 мм
Пензлик

З допомогою AB111N є можливість виконувати різні види з'єднань:  в центрі 
плити, з'єднання під кутом і навіть стиків наличників.
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AB181 НОВИНКА

Фрезер призначений для 
фрезерування гнізд під кріплення 
системи з'єднання OVVO. Гарантує 
швидке і точне фрезерування.

Фрезер під систему 
з’єднання OVVO

Захищенний патентом

Точне виставлення 
товщини матеріалу.

Подвійна протиковзка 
підставка захищає 
оброблюваний матеріал від 
подряпин.

Швидке налаштування 
відповідної
глибини фрезерування для
розміру роз'єму OVVO.

Штуцер для підключення 
шланга системи 
пиловидалення.

Точне регулювання глибини 
фрезерування.

Позиціонування машини за допомогою 
спеціальних стопорів  - немає необхідності 
вимірювати.

Фрезерування під 
різними кутами.

Потужний 1000 Вт 
двигун з електронним
регулювання швидкості 
дозволяє підтримувати
постійну швидкість під 
навантаженням.

Швидке виставлення кутів 
0°, 45° i 90°.
Регульований упор для 
фрезерування під будь-
яким кутом.

Фрезерування під кутом 90° з 
використанням направляючої Фрезерування під кутом 45° Фрезерування під кутом 0°

Фрезер під систему з’єднання OVVO

Оснащений 
направляючою 
для фрезерування 
отворів.
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Система з’єднання OVVO економить час, 
необхідний на монтаж меблів і транспортні 
габарити. Система не потребує застосування 
клею, гвинтів або інструментів для монтажу. 
Система OVVO  - це рішення , яке набагато 
простіше і функціонально поєднує в собі два 
елементи будь-якого матеріалу.

Система з’єднання OVVO

Дуже простий монтаж елементів. Досить стиснути
два елемента і коли ми почуємо характерний "клік"
з'єднання готове.
Це невидиме рішення, яке працює як затискач, завдяки 
чому, забезпечує ідеальне поєднання матеріалів.

Захищенний патентом

Натисни > "Клік" > З’єднано!

Переваги системи з’єднання OVVO

• абсолютно невидиме з’єднання,

• простота монтажу і демонтажу без застосування інструментів,

• малогабаритний у транспортувннні,

• з'єднання без клею,

• не вимагає використання струбцин  - миттєве з’єднання
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Технічні дані
Потужність 1.000 Вт
Патрон 14.000-27.000/хв
Патрон 8 мм
Вага 3,6 кг

Фрезер для системи OVVO

Роз'єми для матеріалів товщиною 19 мм

Арт. Oпис Упак. 
 1240.R.1000 Роз’ємне з’єднання 1240 1000 шт.
 1240.R.300 Роз’ємне з’єднання 1240 300 шт.
 1240.R.100 Роз’ємне з’єднання 1240 100 шт.
 1240.P.1000 Постійне з’єднання 1240 1000 шт.
 1240.P.300 Постійне з’єднання 1240 300 шт.
 1240.P.100 Постійне з’єднання 1240 100 шт.

Роз’ємне з’єднання Постійне з’єднання

 Арт. Oпис Упак. 
 1225.R.1000 Роз’ємне з’єднання 1225 1000 szt.
 1225.R.300 Роз’ємне з’єднання 1225 300 szt.
 1225.R.100 Роз’ємне з’єднання 1225 100 szt.
 1225.P.1000 Постійне з’єднання 1225 1000 szt.
 1225.P.300 Постійне з’єднання 1225 300 szt.
 1225.P.100 Постійне з’єднання 1225 100 szt.

Роз'єми для матеріалів товщиною 15 мм
Роз’ємне з’єднання Постійне з’єднання

 Арт. Oпис  Упак. 
 0825.R.1000 Роз’ємне з’єднання 0825 1000 шт.
 0825.R.300 Роз’ємне з’єднання 0825 300 шт.
 0825.R.100 Роз’ємне з’єднання 0825 100 шт.
 0825.P.1000 Постійне з’єднання 0825 1000 шт.
 0825.P.300 Постійне з’єднання 0825 300 шт.
 0825.P.100 Постійне з’єднання 0825 100 шт.

Роз'єми для матеріалів товщиною 12 мм

Роз’ємне з’єднання Постійне з’єднання

Фрези для AB181
7940398 Фреза HM для роз’єму 1240 (стандартне обладнання)
77940402 Фреза DIA  для роз’єму 1240
77940401 Фреза HM  для роз’єму 0825
77940395 Фреза HM  для роз’єму 1225

Аксесуари для AB181
1746245 Шланг системи пиловидалення 5 м
6446073 Шланг для системи пиловидалення 2,5 м
AS182K 8200100 Пристрій для відведення пилу

Додаткове оснащення
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FR217S

Фрезер для Corianu®

Пристрій призначений для 
профілювання  увігнутого краю 
в з’єднаннях між стільницями 
і рамками з таких матеріалів, 
як Corian або Rausolid. Має 
двигун потужністю 1.000 Вт з 
електронним регулюванням 
швидкості і контролем обертів 
незалежно від навантаження. 
Пристрій має дві спеціальні 
твердосплавні фрези з 
радіусами r=5 мм і r=10 мм. 
Має універсальний роз'єм для 
підключення шланга системи 
пиловидалення.

Оснащений обмежувачем дистанції, який запобігає пошкодженню 
деталей під час обробки, що дозволяє швидке і легке фрезерування, 
гарантує ідеальну обробку.

Перше фрезерування.

Технічні дані
Потужність 1.000 Вт
Оберти без навантаження 14.000-30.000/хв
Закріплюючий патрон 8 мм
Макс. діаметр фрези 20 мм
Вага 1,6 кг

Стандартна комплектація
Твердосплавна фреза R5 HM (1740306)
Твердосплавна фреза R10 HM (1740307)
Цанга 8 мм
Транспортувальна валізка

R5 R10

Додаткові ножі
1740311 фреза з радіусом R6
1740312 фреза з радіусом R8

Обрізання у два 
етапи.

2 1 

| Кутовий фрезер
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FRE317S

Фрезери для Corianu®

Технічні дані
Потужність 1.800 Вт
Закріплюючий патрон 12 мм
Макс. діаметр фрези Ø 61 мм
Оберти без навантаження 11.500-23.000/хв
Глибина фрезерування 0-100 мм
Вага 5,5 кг

Розроблений спеціально 
для обробки і ремонту Co-
rian. Багато Фрезер FRE317S 
забезпечує безперебійну 
роботу з такими матеріалами, 
як Corian. Оснащений 
двигуном потужністю 1800 Вт 
з електронним регулюванням 
обертів від 11500 до 23000/
хв, має можливість свердління 
з максимальною глибиною 
100 мм. Має додаткову основу 
для фрезерування кутів і 
з'єднань зверху виготовлених 
з Corian, а також має газовий 
амортизатор для вертикального 
переміщення, що робить фрезер 
практично незамінним для робіт 
з штучного каменя, такими як 
Corian®.

Можливість фрезерування 
країв на вузьких поверхнях.

Стандартна комплектація
Фреза R= 10 мм HM, пряма 
фреза D=10 мм HM, набір 
бічних направляючих, 
редукція 12-10, 12-8 i 12-6 мм, 
направляюче кільце Ø 30 мм, 
сервісні ключі 3,5, 13 
i   24 мм, гвинт D. 6, шланг 
системи пиловидалення 5 м.

Ексклюзивно. Перший 
універсальний фрезер із 
змінним кутом нахилу приводу 
відносно підошви.

| Фрезер 

Приклади обробки, виконаних за 
допомогою FRE317S.

Упаковано в валізі.

Швидке регулювання глибини. 

Спеціальні фрези для мінеральних 
матеріалів
див. стор. 49
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Спеціальні фрези
див. стор. 49

1745838 Направляюча планка UF317S (присоски в комплекті)
Фрезерування по прямій. Забезпечує стабільне функціонування пристрою.

6045756 Набір присосок
Дозволяє прикріпити пристрій до робочої 
поверхні під час фрезерування отворів.

Інші аксесуари:
9045754 Направляюча довжиною 1,40 м
9045755 Направляюча довжиною 2,40 м 
9045812 Набір для з'єднання 
направляючих
6045710 Набір з двох затискачів

1745927 Кріплення з присосками ASU317S
Забезпечує надійне і міцне з'єднання при склеюванні 
двох панелей в горизонтальному положенні. 

1745928 Гнучкий з'єднувач з присосками 
ATU317S
З'єднання двох панелей під кутом.

1746254 Направляюча планка UC317S*
Шаблон призначений для фрезерування стічних жолобів на виробах

з матеріалів типу Corian®.
Довжина паза, глибина та кут нахилу регулюються
(*)  Для використання разом з направляючою UF317S

Фрезери

Аксесуари для FRE317S

Направляюче кільце
див. стор. 31

Iнші аксесуари для фрезера
див. стор. 34-39
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D: Діаметр,
I: Висота різання,
Z: Кількість зубів,
A: Kут різання,
S: Діаметр хвостовика,

HSS = швидкоріжуча сталь,
HM = твердосплав,

S

I

A D

Професійні фрези і інструменти

Фрези

Для фрезера AS93 (фреза для пазування)

1
7
4
0
1
0
3

Фреза під прокладки для фрезера RA17D i 

1
7
4
0
1
0
4

Профіль
S

mm
Артикул

Пряма 6 1740103
Якірна 6 1740104

Подвійна 6 1740124

D
mm

I
mm

Z Артикул

41 2,2 4 1100008

41 1,8 4 1100009

41 2,2 4 1140066

41 1,8 4 1140067

41 1,6 4 1140072

Для фрезерів FR817T i FR217S (для фрезерування кутів)

D
mm

I
mm

Z 
A

mm
S

mm
Артикул

12 9 2 45° 8 1740189

Для фрезера CR94D (фреза для пазування)

D
mm

I
mm

Z Артикул

38 3,5 2 1850046

38 3,5 2 1840040

55 3,5 2 1840051

38 4 2 1840083

55 4 2 1840084

Хвостовик для пилкових фрез 1850045

Для фрезера FR192N (фреза для фальцування) 

D
mm

I
mm

Z 
A

mm
Артикул

22 41 4 0° 1240046

D
mm

S
mm

Артикул

12 12 1640258

D
mm

S
mm

Артикул

12 12 1640157

Долото для фрезера R/FRE160P

Долото для фрезера FR66P
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P

Фреза радіусна HM

Фреза радіусна HM

Фреза пряма HM з верхнім підшипником

L
E

G
E

N
D

A

Фреза пряма 45°

Фреза для кутів 15° 

Фреза пряма HM Z2 

Фреза спіральна VHM Z2

D mm S mm I mm L mm Артикул
10 10 35 73 1740332
12 12 45 84 1740333

D mm S mm I mm L mm Артикул
10 12 32 73 1140257
12 12 32 73 1140258

D mm S mm I mm L mm Артикул
24 12 25 84 1740347

D mm S mm I mm L mm R mm Артикул
10 12 13 69 5 1740322
20 12 14 65 10 1740324

D mm S mm I mm L mm R mm Артикул
20 12 14 65 10 1740362
10 12 13 69 5 1740363

D mm S mm I mm L mm A Артикул
50 12 26 80 45° 1740349

D mm S mm I mm L mm A Артикул
33,5 12 25 75 15° 1740341

D: Діаметр

S: Діаметр хвостовика

I: Висота різання

R: Радіус 

A: Кут різання,

L: Загальна довжина

Rpm maks.: макс. швидкість обертання

Фрези для матеріалів типу Solid Surface.

Професійні фрези і інструменти
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12

d

12

d

Фреза профільна з нижнім підшипником

Фреза профільна з нижнім підшипником

Фреза пряма з нижнім підшипником

Фреза профільна для краю з нижнім підшипником

Фреза профільна

Фреза для кутів 15° 

Фреза для вирівнювання Фреза для кутів 15°

Фрези для матеріалів типу Solid Surface.

Професійні фрези і інструменти

D mm S mm I mm L mm Артикул
19 12 25 75 1740348

D mm S mm I mm L mm Артикул
25 12 9 60 1740335
52 12 8,5 60 1740334

D mm S mm I mm L mm A Артикул
49 12 25 83 12° 1740342

60 12 24 80 12° 1740343

D mm S mm I mm L mm A Артикул
23 12 25 65 15° 1740344

D mm S mm I mm L mm A Артикул
25 12 25 75 15° 1740346

D mm S mm I mm L mm R mm Артикул
32 19 22 78 6 1740350

D mm S mm I mm L mm R mm Артикул
27 22 20 83 5 1740336

D mm S mm I mm L mm R mm Артикул
24 16 15 56 2 1740345
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12

d

12

d

12

d

Фреза профільна для краю з нижнім підшипником

Фреза профільна з верхнім підшипником

Фреза профільна з нижнім підшипником

Фреза для вирізання заглушок

Фреза для вирізання дефектів

Фрези для матеріалів типу Solid Surface.

Технічні характеристики можуть бути змінені. 
Corian® є зареєстрованою торговою маркою E. I. du Pont de Nemours and 
Company.

Професійні фрези і інструменти

Для фрезерування заглушок 
потрібно закріпити фрезер 
за допомогою присосок або 
затискачами. 

D mm S mm I mm L mm A Артикул
23 12 25 70 15° 1740353

34 12 25 70 15° 1740354

45 12 25 70 15° 1740355

D mm S mm I mm L mm A Артикул
24 18 18 74 15° 1740356

33 23 18 74 15° 1740357

41 33 18 74 15° 1740358

53 45 18 74 15° 1740359

D mm S mm I mm L mm R mm Артикул
28 12 13 68 6 1740337
40 12 19 77,5 12 1740338

D mm S mm I mm L mm R mm Артикул
40 28 12 80 6 1740339
54 28 19 80 12 1740340
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CR94D

Призначений для фрезерування 
пазів під ущільнювач у вікнах 
і дверях. Дозволяє монтаж 
ізоляції без демонтажу 
фурнітури. Виконує ідеально 
посадочні отвори під гумові 
прокладки і ПВХ.

Вертикальне фрезерування у 
вікнах.

Фрезерування у вікні зі сторони 
петель.

Вертикальне фрезерування у 
вікні із сторони замка.

Технічні дані
Потужність 550 Вт
Оберти без навантаження 30.000/хв
Вага 2,5 кг

| Фрезер вертикальний

Стандартна комплектація
Фреза Ø 38 x 3,5 мм (1840040),
бічна направляюча і сервісні ключі

Ущільнювачі
див. стор. 54

Монтаж та реставрація вікон та дверей

Для фрезера CR94D (пазувальна фреза)

D

мм
I

мм
Z Артикул

38 3,5 2 1850046

38 3,5 2 1840040

55 3,5 2 1840051

38 4 2 1840083

55 4 2 1840084

Хвостосвик для пилкових фрез 1850045
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RA17VB

Монтаж та реставрація вікон та дверей

Пристрій спеціально 
розроблений для вирізання 
пазів під ущільнення на 
дверях і вікнах. Обладнаний 
двостороннім 3 мм ножем, 
дві змінні підставки, 
вимірювач глибини, шланг 
системи пиловидалення і 
транспортувальна валіза.

Оснащений двома типами 
знімних направляючих, що 
забезпечують виконання 
канавок під кутом 45° або 90°.

Стопор направляючої, що 
забезпечує плавний пуск 
фрезерування.

Стандартна комплектація
Сервісна валіза, двосторонні ножі, кутова 
направляюча, пряма направляюча, бічний упор, 
сервісний ключ, шланг системи пиловидалення 
2,25 м. 

Додаткова комплектація
1222024 Патрон 8 мм
1222085 Патрон 6,35 мм (1/4”)
1740103 Подвійна фреза для 
прямих пазів 3 мм
1740104 Подвійна фреза для 
профільних пазів
Силіконові ущільнювачі:
див. стор. 54

Технічні дані
Потужність 630 Вт
Патрон 6 мм
Оберти без навантаження 30.000/хв
Вага 1,9 кг

Кутова направляюча 
дозволяє виконувати 
фрезерування пазів 
під кутом 45°.

Пряма направляюча, 
дозволяє виконувати 
фрезерування пазів 
під кутом 0°.

Робота з прямою 
направляючою і 
бічним упором, 
фрезерування пазів 
на рівних поверхнях.

| Фрезер вертикальний

Дозволяє виконувати пази у 
вікнах, дверях і рамах.

НОВИНКА
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Ролики для монтажу ущільнювачів

Необхідні для відмінної ізоляції від низьких і високих 
температур, а також шуму. Точна установка забезпечує також 
захист від пилу, диму і вологи. Прокладки виготовляються з 
матеріалів, що зберігають свої властивості протягом тривалого 
часу. Простота у використанні та монтажу в дерев'яних 
конструкціях.

Ущільнювачі

Ущільнювачі для деревини
 Номер Oпис              (сумісні з CR94D) 
1204047 N11GT тип 75 м (чорний)   
  Мін.  11 мм паз 10x3,5 мм
 1204048 N10GT тип 75 м (чорний)   
  Мін. 10 мм паз 10x3,5 мм
 1204049 N9GT тип 75 м (чорний)    
  Мін. 9 мм паз 8x3,5 мм

   1204050 FGT тип 100 м (чорний)   
  Паз 6x3,5 мм

P.V.C.
 Номер Oпис                 (сумісні з CR94D)
 1204038 N11P тип 75 м (сірий)     
 Мін. 11 мм паз 10x3,5 мм
 1204039 N10P тип 75 м (сірий)    
  Мін. 10 мм паз 10x3,5 мм
 1204040 N9P тип 75 м (сірий)    
  Мін. 10 мм паз 8x3,5 мм
 1204140 N9P/B тип 75 м (білий)   
  Мін. 10 мм паз 8x3,5 мм

 Номер Oпис               (сумісні з CR94D)
 1204041 FP тип 100 м (сірий)    
  Паз 6x3,5 мм
 1204141 FP/B тип 100 m (білий)      
  Паз 6x3,5 мм

 1204036 PL11P тип 75 м (сірий)   
  Мін. 11 мм паз 8x3,5 мм
 1204037 PL10P тип 75 м (сірий)   
  Мін. 10 мм паз 8x3,5 мм

 1204042 PP тип 100 м (сірий)   
  Паз 8x3,5 мм

 Номер Oпис                (сумісні з RA17VB)
 1204081 FS1 тип 100 m (сірий)   
  діаметр 8 мм паз 5x3 мм 
 1204181 FS1/B тип 100 m (білий)      
  діаметр 8 мм паз 5x3 мм
 1204086 FS3 тип 100 m (сірий)                      
  діаметр 6 мм паз 5x3 мм
 1204186 FS3/B тип 100 m (білий)     
  діаметр 6 мм паз 5x3 мм

 1204082 FS2 тип 100 м (сірий)   
  діаметр 8 мм, якірний паз
 1204182 FS2/B тип 100 м (білий)   
  діаметр 8 мм, якірний паз
 1204087 FS4 тип 100 м (сірий)   
  діаметр 6 мм, якірний паз
 1204187 FS4/B тип 100 м (білий)   
  діаметр 6 мм, якірний паз

Максимально довга експлуатація, стійкість до кліматичних 
факторів, гнучкість. Зберігають стійкість при темп. від -60 до 
200 С.

Силіконові ущільнювачі для деревини

P.V.C.

 Номер Oпис   
 1746158 Ролики для типів FS1, FS1/B, FS2, FS2/B, FS3, FS3/B, FS4 i FS4/B 
 1850036 Ролики для типів FP, FP/B i FGT  
 1850037 Ролики для типів N9P, N9P/B, N9GT, N10GT, PL10P, N10P i PP 
 1850047 Ролики для типів PL11P, N11P i N11GT 

Монтаж та реставрація вікон та дверей

Продукти
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A

RM95S

Монтаж та реставрація вікон та дверей

| Пила для луток
Швидке вирішення проблеми 
заміни дверей у випадку ремонтних 
робіт, з одночасним збереженням 
оригінальних розмірів дверей.
Можливість налаштування різання 
до відповідних  умов. Ріже рами 
товщиною до 155 мм. Можливість 
обрізки порогових балок. потужний 
двигун 1500 Вт, функція м'якого 
старту "sot start" і ланцюгова пила, 
забезпечують легкий і швидкий різ. 
Є система режимів металообробки 
для забезпечення рівної подачі 
і різання, а також система, що 
запобігає зворотний рух "no return" 
для безпеки роботи.

Стандартна комплектація
Пристрій оснащений 
ланцюговою пилою
Детектор металу
Валіза
Чохол для направляючої
Мастило (125 мл)

Оснащена ланцюговою пилою, 
завдяки чому різання є точним 
і простим. Має захисну кришку, 
яка захищає від будь-якого 
контакту з ланцюговою пилою.

Надійна та ефективна система 
режимів для забезпечення 
повного контролю різання.

Практична система монтування 
пристрою до фрамуги та 
регулювання ширини різання.

Чистий і швидкий розпил, 
дозволяє легко вписатися 

в нові фрамуги за 
найкоротший термін.

Технічні дані
Потужність 1.800 Вт
Швидкість ланцюгової пили 15 м/сек.
Макс. швидкість різання 155 мм
Ланцюгова пила 3/8" 41 зуб
Вага 20,5 кг   

Додаткова комплектація
7000910 RV170U Набір для вирізання рам шириною 68 мм 
9500150 AC95R Аксесуари для різання поперечних балок
9599263 Мастило RM95R (1 л.)
Для спеціальних цілей, коли стандартна направляюча занадто 
висока: 9545751 Верхня направляюча макс. висота 194 см
9545752 Верхня направляюча макс. висота 206 см

Захищено патентом

A
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RMV70U

Пристрій для обрізки дверних і 
віконних рам RMV70U призначений 
для обробки рам товщиною до 
68 мм, що дозволяє відновити їх 
оригінальні розміри. RMV70U має 
пилу HM, яка швидко розрізає 
матеріал, пересуваючись по змінній 
направляючій , забезпечуючи 
точність і стабільність різання. 
Пристрій має направляючу для 
різання луток і асортимент, що 
дозволяє різання віконних рам, 
які не вимагають застосування 
направляючої. RMV70U має передню 
кутову направляючу з можливістю 
коригування позиції, яка відмінно 
веде прилад при різанні віконних 
рам. RMV70U оснащена шлангом 
системи збору пилу, який можна 
підключити до пилососів Virutex. 
RMV70U можна швидко зібрати 
і налаштувати, а вся стандартна 
комплектація ідеально розташована 
у практичний валізі на колесах, тому 
є зручним у траспортуванні.

Технічні дані
Потужність 1.700 Вт
Оберти без навантаження 6.500/хв
Maкс. глибина різання з пилою для деревини 68 мм
Вага пристрою 6,6 кг
Вага цілого набору 29 кг   

Додаткова комплектація
7040329 Алмазний диск 180 мм ( макс. глибина різання 58 мм ).
9500250 MRM95S Ланцюгова пила для вирізання луток ( глибина 
155 м). 
Сумісна з направляючою від RMV70U.

Монтаж та реставрація вікон та дверей

| Машина для різання 
   дверних рам

Стандартна комплектація
Направляюча і аксесуари для різання 
луток, передня направляюча для 
різання віконних рам, пила для 
різання деревини 30 зуб., шланг 
системи пиловидалення 3 м,  
детектор металів (А) і практична 
валіза для транспортування.

Різання дерев'яних рам, 
завдяки передній кутовій 
направляючій, з можливістю 
коригування позиції.

Виконує пази на всіх чотирьох 
кутах. Може працювати від 
краю рами із скошеними 
кутами.

Алмазна пила для різання 
будівельних матеріалів, щоб 
повністю відокремити раму 
від віконної конструкції. Може 
працювати від краю рами.

Чистий зріз, що забезпечує 
точність і відповідність нової 
рами на місці старої.

Транспортувальна 
валізка

A
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RV70U

Монтаж та реставрація вікон та дверей

Пристрій RV70U призначений для 
різання дерев'яних віконних рам 
і ремонтних робіт після заміни 
вікон шляхом вирізання заглиблень 
навколо рами, що дозволяє її 
витягування. Для різання віконних 
рам, RV70U має спеціальну 
пилу з 12 зубами із сталі HM і 
передню кутову направляючу з 
можливістю коригування позиції, 
яка відповідним чином веде 
пристрій при різанні. Щоб зробити 
поглиблення в структурі рами, 
RV70U є алмазний диск для різання 
будівельних матеріалів. Пристрій 
може виконувати пази у всіх кутах, 
достатньо змінити положення 
оборотної основи на сторону  зі 
скошеними кутами. RV70U значно 
полегшує операцію по заміні 
вікон, зберігаючи оригінальні 
розміри, а в деяких випадках навіть 
їх збільшення. Це незамінний 
пристрій, як у випадку заміни 
алюмінієвих і дерев'яних вікон.

| Машина для різання віконних рам

Різання дерев'яних віконних 
рам, завдяки передній кутовій 
направляючій з можливістю 
коригування позиції.

Виконує пази на всіх чотирьох 
кутах. Може працювати від 
краю рами із скошеними 
кутами.

Технічні дані
Потужність 1.700 Вт
Оберти без навантаження  6.500/хв
Maкс. глибина різання з пилою для деревини 68 мм
Maкс. глибина різання з алмазною пилою 58 мм
Висота різання від основи 7  мм
Вага 6,6 кг   

Стандартна комплектація
Передня направляюча для різання 
віконних рам, пила для деревини 
12Z Ø 200, алмазна пила Ø 180 для 
різання будівельних матеріалів, 
труба для відводу довжиною  3-м і 
валіза для транспортування.

Алмазна пила для різання 
будівельних матеріалів, щоб 
повністю відокремити раму 
від віконної конструкції. Може 
працювати від краю рами.

Додаткова комплектація
9545854 Набір GRM70S - дозволяє трансформувати RV70U у 
машину для обрізки дверних рам.
7040330 Пила Ø 200 30 Z

Твердосплавна пила12Z Ø 
200 (№ 7040371) і алмазна 
пила Ø 180 (№ 7040329) для 
будівельних матеріалів у 
стандартній комплектації.
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FR129VB

Стандартна комплектація
Пристрій оснащений шаблоном,
Фреза HM (1140059) і направляюче 
кільце № 2950105, 2 направляючі 
стрижні, на 3 або 4 петлі, сервісні ключі, 
транспортувальна валіза.

| Фрезер для завісів

Монтаж та реставрація вікон та дверей

НОВИНКА

Спеціальний фрезер призначений 
для виготоволення гнізд  під 
встановлення усіх типів завісів 
в дверях і рамах. Має систему 
швидкого фрезерування під 
встановлення 3 i 4 завісів в дверях 
без необхідності замірювання  
i зазначення на матеріалі.
Подвійні стопори дозволяють 
фрезерування повного гнізда під 
завіси невидимі в одній операції 
без заміни шаблону. Фрезер 
дозволяє також фрезерування 
гнізд під всі види традиційних 
петель. Нова, проста у встановлені  
система кріплення фрезера 
гарантує ідеальне закріплення 
його на заготовці (рамі, дверях) без 
пошкодження поверхні. Кріплення 
фрезера до шаблону є простим 
і швидким. FR129VB оснащений 
потужним двигуном 1000Вт, 
електронне регулювання обертів, 
система підтримки постійної 
швидкості під навантаженням. Все 
упаковано в функціональній валізі.

Фрезерування поглиблення у верхній
частині рами.

Направляюча для ефективного фрезерування 
послідовних заглиблювань під петлі.

Швидкий монтаж невидимих завісів в одній 
операції. Без зміни шаблону.

Моделі:

Фрезер для завісів FR129VB з 
комплектом під невидимі завіси. 
Можливість фрезерування гнізд 
із шаблоном або без. Доступні 
набори з фрезами діаметром 14, 
15 , 16 або 20 мм.
Фрезер для традиційних петель 
з додатковим комплектом для 
невидимих петель.
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Технічні дані
Потужність 1.000 Вт
Оберти без навантаження 14.000 - 27.000/хв
Патрон 8 мм
Макс. діаметр фрези 32 мм
Макс. розміри фрезерування із фрезою Ø 16 мм  161x70 мм
Макс. глибина фрезерування                                                             11 мм

Направляюче кільце
2950104 Ø 10 мм (для фрез 6 мм)
2950105 Ø 12 мм (для фрез 8 мм)
2950106 Ø 14 мм (для фрез 10 мм)
2950107 Ø 16 мм (для фрез 12 мм)
2950081 Ø 18 мм (для фрез 14 мм)
2950108 Ø 20 мм (для фрез 16 мм)

Додаткова комплектація
Шаблон для завісів
2935142 Спеціальні шаблони 
для штифтів

Макс. глибина фрезерування (з набором для невидимих петель) 40 мм
Макс. ширина захвату 200 мм
Мін. ширина захвату 33 мм
Вага 4,3 кг

(*) Також доступна версія з макс. базою пряжки 250 мм.

Для виконання інших гнізд в рамі і в дверях не 
потрібно переставляти пристрій.

Долото RC29M 
дозволяє виконувати 
заглиблювання під петлі 
точного кута 90°.
Міцна і ергономічна 
конструкція захищає 
користувача
від ножів.

Oпціонально аксесуари

RC29M Долото кутове (опціонально)

Набір для установки невидимих петель
2946765 Набір для установки невидимих 
петель з фрезою HM Ø14 мм
2946768 Набір для установки невидимих 
петель з фрезою HM Ø15 мм
2946767 Набір для установки невидимих 
петель з фрезою HM Ø16 мм
2946766 Набір для установки невидимих 
петель з фрезою HM Ø20 мм

Фрези
1640383 Фреза HM Ø14 мм
1640379 Фреза HM Ø15 мм
1640127 Фреза HM Ø16 мм
1640367 Фреза HM Ø20 мм
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Монтаж та реставрація вікон та дверей

Модель AV93Модель PP19H

Кріплення до дверей. 
(Модель AO93)

Кріплення до рами. 
(Модель AO93)

Шаблони фірми VIRUTEX підходять для монтажу усіх видів завісів 
в дверях і в віконних рамах. Шаблон дозволяє кріплення завісів, 
які відкриваються з двох сторін на різній висоті. Застосування 
шаблону є дуже простим. Потрібно лише приєднати відповідну 
модель шаблону до фрезера фірми VIRUTEX. Шаблон для мотажу 
завісів виконаний за допомогою лазерної технології , що гарантує 
відмінну якість шаблону. Є три моделі ручок для з’єднання з різними 
шаблонами в залежності від типу завісів.

Шаблони для монтажу завісів

3600000 AO93 потрійний шаблон

3900000 AM94 четвертний шаблон

1900000 AV93 одинарний шаблон

1900200 PP19H одинарний шаблон для шаблонів

Потрійний шаблон AO93.

Шаблон під завіси

Шаблони завісів

Ідеальний фрезер для кріплення завісів

Шаблон для монтажу завісів 

FR192N
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EP70PZB93

Монтаж та реставрація вікон та дверей

Долото RC29M дозволяє 
виконати заглиблення під 
завіси, що виникли після 
фрезерування, точний кут 
90°. Міцна і ергономічна 
конструкція захищає 
користувача перед 
ножами.

Технічні дані
Розмір ножів 20x20 мм
Макс. радіус 20 мм
Макс. глибина 6 мм

Долото кутове

Кріплення завісів за допомогою 
головки ZB93.

Основа ZB93 для фрезера 
FR192N дозволяє встановлювати 
петлі без використання шаблону.
 

| Основа

Точна і швидка обробка на кутах 
90°

Важіль для монтажу дверей  
EP70P ідеально підходить 
для зняття як легких дверей, 
так і броньованих дверей чи 
дверей пожежної безпеки. 
Його виконання дозволяє 
повернути інструмент на обидві 
сторони, полегшуючи зняття 
дверей. Адаптована фасадна 
платформа забезпечує точну 
роботу і покрита спеціальним 
матеріалом, який запобігає 
подряпаню. Легкий для 
транспортування, Вага -1 кг.

Технічні дані
Вага 1 кг   

|Важіль для монтажу дверей

Ергономічна педаль з 
протиковзкою поверхнею.

Зміцнений алюмінієвий
корпус

Стійка поворотна 
підставка з гумовим 
покриттям.

Регульована платформа.

Захист, щоб 
уникнути 
подряпин на 
дверях.

Легке i просте зняття дверей. 

RC29M
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SPR770T
SP270R SPR770T

7046632

Монтаж та реставрація вікон та дверей

Практична основа - підставка, 
що дозволяє стабільно 
підтримувати плоскі елементи 
(панелі, двері, плити) для 
безпечної роботи. Чудова 
стабільність. Можливість 
підтримки елемента товщиною 
від 6 до 80 мм.

| Основа

Технічні дані
Макс. товщина елемента 6-80 мм
Макс. вага елемента 80 кг
Вага 3 кг   

Ідеально підходить для 
монтажу дверей, панелей і 
т. д.

Дозволяє працювати з 
дверима, забезпечуючи 
стабільний і швидкий монтаж.

Технічні дані
Макс. товщина елемента 6-110 мм
Макс. вага елемента 200 кг
Вага 8 кг   

Допомагає транспортувати 
двері, плити, панелі в простий 
і безпечний спосіб. Її можна 
використовувати також в 
якості фіксатора рівноваги для 
різних робіт, пристрій утримує 
елемент, який ми можемо 
піддати обробці. Спеціальна 
скоба з діапазоном від 6 до 110 
мм має захист від пошкодження 
утримуваного елемента.Проста і 
швидка у використанні. Елемент 
для підйому утримується тільки 
завдяки його власній вазі. Крім
того опорна площадка також 
може повертатися щодо
корпусу важільного механізму
і має спеціальну захисну
накладку, яка запобігає
подряпинам на двері.
Пневматичні колеса дозволяють 
транспортувати по будь-якій 
дорозі, навіть по сходах. 
Допустима вага елемента 200 кг.

Дозволяє зберігати і перевозити 
панелі або важкі двері, 
поодинці.

Транспортування великих 
елементів, після використання 
їх як підставлень.

Колеса можуть 
бути заблоковані 

для стаціонарного 
використання

| Фіксуюча основа на колесах

Ідеальний для підйому 
петель на металевих дверях.

Ключ для завісів

Для завісів Ø 18 i 16 мм. 
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FC116U

Пристрій, призначений для 
швидкого довбання в дверях 
або в інших елементах, в 
майстерні або в польових 
умовах. Система кріплення 
дозволяє працювати на 
поставлених дверях без ризику 
пошкодити поверхню. Швидкий 
спосіб вимірювання дозволяє 
виконання великого обсягу 
робіт за дуже короткий час. 
Достатньо лише замінити фрезу, 
щоб зробити поглиблення під 
шпонку замка на краю дверей. 
Пристрій входить в стандартну 
комплектацію приладу UT16I 
для відмічення отворів під ручку 
і ключ. Можливість роботи в 
горизонтальному положенні. 
Система регулювання, що 
дозволяє відцентрувати пристрій 
допомагає при фрезеруванні 
отворів у дверях з фальцом. 
Додаткові приналежності і фрези 
є недорогими і легко замінними.

Пристрій може працювати в 
горизонтальному положенні, 
що зручно при виконанні 
великої кількості отворів на 
знятих дверях.

Дерев'яний ящик з ручками 
для транспортування.

Ідеально підходить для 
виконання кишені під замки.

Пристрій дозволяє 
також давбання дверей 

з фальцем, завдяки 
можливості налаштування 

центру над відрізком 
дверей, де необхідно 

виконати кишені

Стандартна комплектація
Пристрій оснащений
фрезою для довбання Ø 16 
мм, настановча штанга з 
обмежувачем для
швидкого монтажу фрезера на
заданій висоті при серійній
обробці, гумові протектори, 
сервісні ключі, патрубок
пиловидалення та 
пристосування
для свердління UT16I.

Технічні дані
Потужність 1.100 Вт
Макс. діаметр фрези Ø 30 мм
Оберти без навантаження 23.000/хв
Макс. глибина довбання 0-125 мм
Макс. висота довбання 177 мм + діаметр фреза Ø
Макс. ширина захвату 190 мм

Комплект включає FC116U штангу, яка
копіює відповідну висоту фрезерування на кожних 
наступних дверях без необхідності виконання 
додаткових замірювань. 

З допомогою FC116U 
встановлюються будь-які замки.

| Фрезер для врізки дверних замків 

Монтаж та реставрація вікон та дверей
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A B

UC16K
UC16K

Додаткова комплектація
1645287 UP16I Ширший затиск
1645288 UT16I Свердло
1640148 HM свердло* 2 c. Ø 18 мм
1640149 HM свердло* 2 c. Ø 23 мм (*) Для 

викоримтання з 
свердлом

A

B

Розширення затиску UP16I 
дозволяє встановлювати 
пристрій по обидві сторони 
дверей.

Пристрій UT16I дозволяє 
намітити отвори
для свердління під ручку і
запірний циліндр.

Виконання пазів для
встановлення кнопок, 
запірного циліндра і 
інших механізмів.

Використання UC15К
разом з FR66P дозволяє
швидко робити отвори з
відмінною якістю.

UC16K дає чудовий
результат і на дверних
коробках.

Використання UC16K і
FR66P дозволяє виконувати 
посадочні місця для 
накладної планки коробки і 
паз під язичок замка і ручки.

Стандартна комплектація
Набір шаблонів, копіювальне кільце для 
фрезера і сервісний ключ. 

Окремо можна замовити додаткові 
набори шаблонів (№ 1645365)

Технічні дані 
Робоча частина зі сторони дверей: 80x300 мм.
Робоча зона по торцю двері: 55x300 мм.
Максимальна ширина захвату: 190 мм. 
Мінімальна ширина захвату: 13 мм.
Максимальна глибина фрезерування: 60 мм.

Необхідний при установці
замків, які відкриваються
магнітною карткою, 
та інших спеціальних 
запірних пристроїв.

| Шаблон для врізки замків

Додаткові ножі
Підходять для того ж шпинделя.
Проста заміна.

1640138 Набір з 5 ножів
Діаметри: 18, 21, 23, 25, 30 мм (1640138)
(*) Ножі в стандартній комплектації

Несуча вісь фрези включена
в комплект FC116U

1640127 Ножі Ø 16 мм*
1640150 Ножі Ø 17 мм
1640128 Ножі Ø 18 мм
1640129 Ножі Ø 21 мм
1640130 Ножі Ø 23 мм
1640131 Ножі Ø 25 мм
1640132 Ножі Ø 30 мм
1640140 Свердло

UC16K розроблений для
виконання пазів і 
посадочних місць 
для більшості видів 
замків на торцевих і 
фронтальних
сторонах дверей і 
коробках. Призначений 
для викокористання 
з фрезерами 
FR66P або FR160P 
і рекомендується 
для виконання пазів 
і посадочних місць 
під передню планку 
замка, запірний 
циліндр для замків, 
які відкриваються магнітною картою і спеціальними запірними 
пристроями. Система кріплення дозволяє фрезерувати пази на 
вже встановлених дверях, не пошкоджуючи їх поверхні. Можлива 
робота в горизонтальному положенні. В комплект входить 
установча штанга, дозволяє зробити ідентичні пази на однаковій 
висоті в декількох дверях.

Опціонально фрези
1640157 Твердосплавна фреза Ø 12 мм 
(для FR66P)
1640258 Твердосплавна фреза Ø 12 мм 
(для FR160P) 

Монтаж та реставрація вікон та дверей
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PB83E

Шаблон призначений для 
швидкої і якісної установки 
дверних коробок і лиштв в 
дверні прорізи з наступним їх 
закріпленням за допомогою 
поліуретанової піни. Коробки та 
лиштви можна встановлювати 
як в новобудовах, так і в старих  
будівлях, причому, в останньому 
випадку, при бажанні, можна 
використовувати вже 
існуючі двері. Застосування
поліуретанової піни гарантує
міцність і стійкість утримування 
дверей. Піна швидко твердне 
(менш ніж за 10 хвилин), 
прискорюючи роботу і 
поліпшуючи використання 
робочого часу. Шаблон 
розрахований на широкий 
діапазон розмірів дверей. 

Заповнення поліуретановою
піною.

Установка шаблону РВ83Е, 
врівень з отвором.

Установка наличників за 
допомогою відповідних 
упорів. 

Швидке виставлення

Захист дверної коробки.Установка шаблону РВ83Е, 
врівень з отвором.

Простий монтаж

Набір для подвійних дверей 
арт. 8345175.

Для зняття шаблону РВ83Е з
встановлених дверей немає 
необхідності змінювати 
розміри. Таким чином, можна 
встановити скільки завгодно 
дверей одного розміру.

Для зняття шаблону РВ83Е з
встановлених дверей немає 
необхідності змінювати 
розміри.
Таким чином, можна 
встановити скільки завгодно 
дверей одного розміру.

Для різних розмірів дверей
Шаблон застосовується в широкому діапазоні розмірів дверей у 
відповідності зі стандартом UNE 56802.
Можливі розміри:
Висота від 1.905 до 2.160 мм
Ширина від 620 до 1.020 мм
Глибина від 35 до 45 мм

Додаткова комплектація
8345175 Планка подовжувальна,
комплект. Для установки рам і 
лиштв в отвори подвійних або
спеціальних дверей шириною 
від 1,240 до 1,640 мм.

Дверний
отвір

Рама Планка

Пінополіуретанова
пінка

Стіна

Профіль виконаних дверей

Надійна фіксація завдяки
поліуретанової піни.

| Шаблон для кріплення лиштв

Монтаж та реставрація вікон та дверей
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RZ270S

Машина спеціально розроблена 
для підрізування дверей, дверних 
коробок і плінтусів, ідеально 
підходить для укладання паркету 
і всіляких підлогових покриттів. 
Оснащена потужним
двигуном - пропил виконується
чисто, легко і швидко. Глибина і 
висота різу повністю регулюється 
по вбудованій міліметровій лінійці.
Оснащена з'єднувальним шлангом
для підключення пилососа.
Відрізна машина дуже зручна для
вирішення проблем при укладанні 
будь-якого типу підлогових 
покриттів. Легке та швидке 
налаштування по висоті і глибині 
пропилу дозволяє працівнику 
виконувати свою роботу просто, 
швидко і якісно.

Опціонально пили
7040193 Алмазна пила (Ø 150), 
для різання цегли, бетону, граніту,
кераміки.
7040316 пила для металу (Ø 165, 
Z 30), застосовується для різання
металевих листів на армованих 
дверях.

Обробка дверних коробок не
вимагає демонтажу.

Глибина пропилу дозволяє під-
різати двері без їх демонтажу.

При підрізуванні плінтусів 
виставляється глибина пропилу, 
відповідна товщині плінтуса.

Електроінструмент для монтажу підлог

Технічні дані
Потужність 1.300 Вт
Діапазон різання 0-47 мм
Мін. висота різання 8 мм
Maкс. висота різання 35 мм
Оберти без навантаження 5.000/хв
Вага 5,6 кг   

Стандартна комплектація
Пила HM Z=24 Ø 165 мм
для підрізання дверей і 
плінтусів № 7040314, шланг 
системи пиловидалення 2,25 
м, транспортувальна валіза і 
сервісні ключі.

| Відрізна машина

При знятому 
передньому кожусі 
дозволяє обробляти 
кути.

Дозволяє формувати
компенсаційний 

зазор при укладанні 
підлогових покриттів.
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FR817T
FR817T

Легка і швидка настройка 
вильоту фрези.

Кутовий фрезер спеціально 
розроблений для вирівнювання 
кутів при шліфуванні дерев'яних 
підлог або сходинок. Дозволяє 
вирівнювати місця стиків, до яких 
традиційні шліфмашини не мають
доступу. Оснащений фронтальним 
протектором, що оберігає плінтус
або інші фіксовані елементи
на стіні від пошкоджень.
Застосовується для зняття 
виступаючої частини вставки 
при усуненні дефектів 
деревини.  Легкий в управлінні. 
У комплектацію входить адаптер 
для підключення колектора збору 
пилу.

FR817T Дозволяє обробляти 
місця не доступні для 
шліфувальних машин.

Форма пристрою дозволяє 
легкий доступ до кутів.

Стандартна комплектація
Фреза HM 90°, сервіснi ключі  
транспортувальна валіза.

Технічні дані
Потужність 750 Вт
Оберти без навантаження 14.000 - 30.000/хв
Вага 1,9 кг

|Кутовий фрезер

Оснащений фронтальним 
протектором, що оберігає 
плінтус або які-небудь інші 
фіксовані елементи на стіні від
пошкоджень.

Бездоганна обробка за
короткий час

Електроінструмент для 
монтажу підлог
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SC324Y

Електролобзики

Дуже потужний і точний 
електролобзик, оснащений  
протиковзкою ручкою. Дозволяє 
чистий різ.
Електронний контроль швидкості 
і коливальний рух з чотирма 
позиціями гарантують якість 
різання. Оснащений системою 
швидкої зміни пильних 
полотен, а також основою, яка 
нахиляється в діапазоні від 0° до 
45° під кутом.

Похильна основа від  0° до 45°.

Технічні дані
Потужність 650 Вт
Макс. глибина різання (в деревині) 100 мм
Швидкість без навантаження 500-3.000/ хв
Регулювання основи 0°-45°
Вага 2.5 кг   

| Електролобзик 

Точний прямий різ.

Додаткова комплектація
6446073 Шланг системи 
пиловидалення 2,25 м

Стандартна комплектація
Направляюча забезпечує 
прямолінійний різ, пластиковий 
слайдер, набір 3 пильних 
полотна, патрубок для пилососа 
і транспортувальна валіза.

Направляюча забезпечує 
прямолінійний різ.
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SR74K SR90J

Легка, компактна ручна 
торцювальна пила SR74K з 
потужним двигуном 1200 Вт і 
глибиною пропилу до 51 мм. 
Глибина і кут різу регулюються. 
Оснащена повною системою 
захисту  - комплектується 
розклинюючим ножем,
захисним кожухом і шлангом
для підключення до зовнішнього
пилозбірника. Комплект 
включає пилу з 
твердосплавними зубами, 
паралельний упор, сервісні 
ключі.

Додаткова комплектація
6446073 Шланг системи  
пиловидалення 2,25 м
9045705 Направляюча UCP90 
9045767 Адаптер для рейки 
UCP90

Легка і стійка, глибина
пропилу до 51 мм.

Шлангом для підключення до 
зовнішнього пилозбірника.

Виконує пропили під кутом.

Торцювальні пили

Технічні дані
Потужність 1.200 Вт
Розміри пили 153x20 мм
Глибина різання при 90° 51 мм
Глибина різання при 45° 34 мм
Оберти без навантаження 5.000/хв
Вага 3,4 кг   

Оснащений шлангом системи 
пиловидалення.

Ручна  торцювальна пила 
SR90J  із збільшеною глибиною 
пропилу. Легка та безпечна в 
роботі, підходить для тривалої 
експлуатації. Оснащена 
потужним двигуном 1400 Вт
Глибина пропилу до 70 мм. 
Глибина і кут різу регулюються. 
Оснащена захисним кожухом 
пильного диска з автоматичним 
зворотним механізмом і 
шлангом для підключення до 
зовнішнього пилозбірника.
Комплект включає твердосплаву 
пилу, паралельний упор, сервісні 
ключі.

Виконує різання 70 мм.

Виконує різання під кутом.

Технічні дані
Потужність 1.400 Вт
Розміри пили 200x30 мм
Глибина різання при 90° 70 мм
Глибина різання при 45° 49 мм
Оберти без навантаження 5.800/хв
Вага 6,2 кг   

Додаткова комплектація 
6446073 Шланг системи  
пиловидалення 2,25 м
9045705 Направляюча UCP90 

| Торцювальна пила | Торцювальна пила
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UCP90

Аксесуари для торцювальних пил

| Направляюча 
Направляюча для різання і 
фрезерування UCP90 забезпечує 
ідеальне функціонування, 
стабільність і точність під час 
роботи. Оснащена подвійною 
системою кріплення, що 
забезпечує безпечне і 
надійне утримання елемента: 
дві присоски на гладких 
і непористих поверхнях і 
комплект з двох струбцин
для кріплення направляючої 
знизу, навіть якщо вона довша 
від панелі. Направляюча також 
оснащена   смугамина нижній 
стороні,  які запобігають 
ковзанню і пошкодженню 
оброблюваної поверхні.

Має смуги, які запобігають 
ковзанню і пошкодженню 
панелі.

Два затискачі для закріплення 
знизу.

Можливість закріпленя за 
допомогою двох присосок (в 
комплекті) для непористих 
поверхонь.

Стандартна комплектація
Довжина направляючої 1400 
мм  з адаптором на пилу 
SR90J, 2  присоски i 2 затискні 
скоби. 

Додаткові аксесуари
9045767 Aдаптер для  SR74K
9045754 Направляюча 1400 мм 
9045755 Направляюча 2400 мм 
6045756 Набір з двох присосок UCP90
6045710 Набір з двох затискачів
9045812 Набір з’єднань для UCP90 

Торцювальна пила SR90J може бути встановлена 
безпосередньо на направляючу (без адаптера).

Торцювальна пила  SR74K  може бути встановлена на 
направляючу з допомогою адаптера № 9045767.

Торцювальна пила + UCP90

B

B

C

A

A

C

D A
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SRI174T

Ергономічний дизайн. 
Опціонально направляюча  
для простого, паралельного 
i стабільного різу. Фактичний 
рух пристрою по направляючій 
не вимагає застосування 
додаткових аксесуарів. 
Потужний двигун дозволяє 
різання елементів, з різних 
матеріалів. Автоматичний захист 
від перевантажень. Система 
"sot start" для безпечного 
досягнення необхідних 
обертів при запуску. Швидке 
гальмування пили. Зручна ручка 
"sot grip". Додаткова комплектація

7406518 Направляюча UCP174T-800 (800 мм)
7406519 Направляюча UCP174T-1400 (1400 мм) 
7445818 Пластина для стикування направляючих шин 
7445819 Набір з двох присосок  
6045710 Набір з двох затискачів
6446073 Шланг системи пиловидалення 2,25 м

D

Зручне і точне налаштування 
глибини пропилу від 0 до 55 
мм.

Технічні дані
Потужність 1.150 W
Діаметр пили 160x20 мм
Глибина різання при 90° 55 мм
Глибина різання при 45° 35 мм
Оберти без навантаження 5.500/хв
Вага 4,7 кг

| Ручна заглибна дискова пила

Стандартна комплектація
Торцювальна пила діаметром 
Ø 160 мм 28 Z для різання 
деревини і пластику, насадка 
для відтягування, валіза і ключі 
для обслуговування.

Додаткові ножі
7440163 Торцювальна пила з зубами HM діаметром Ø 160x20 мм 28 
зубів для розпилу деревини і пластику (стандартно в пристрої)
7440327 Торцювальна пила з зубами HM діаметром Ø 160x20 мм 
зубів для розпилу ламінату, Corianu® i мінеральних матеріалів
7440328 Торцювальна пила з зубами HM діаметром Ø 160x20 мм
54 зуба AD -5° для розпилу пластикових профілів і алюмінію.
Corian® є зареєстрованим товарним знаком компанії DuPont.

Точне регулювання ковзання 
без бокових рухів.

Дозволяє виконувати різання 
в 13,5 мм від стіни або іншого 
елемента.

Торцювальні пили

Направляюча в додатковій 
опції 

A

B

C

E
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TM33W

Торцювальні пили

Переносна торцювальна пила. 
оснащена твердосплавною 
пилою 48 зубів діаметром 300 
мм. Великий діапазон різання, 
до 160x95 мм або 200x45 
мм, коли пила встановлена 
вертикально на 0°.

Простота в експлуатації:
Газовий поршень, система 
повільного запуску без шуму з 
редуктора, високий комфорт 
роботи, точність різання і 
відмінна якість роботи.

Система безпеки:
Торцювальна пила TM33W 
має запатентовану систему 
гальмування пили, за кілька 
секунд після відключення 
пристрою, система безпеки для 
запобігання небажаного запуску, 
повний захист зубів диска і 
сопла для підключення витяжки.

Стадартна комлектація
Професійна твердосплавна пила 
Ø 300 мм 48 зубів, направляюча 
для різання по довжині і сервісні 
ключі.

| Торцювальна пила

Плавне опускання 
завдяки новому, міцному 
газовому поршню.

Новий верхній столик, більша 
поверхня для повздовжньго розпилу. 
Діапазон різання вибирається в 
діапазоні від 0 до 55 мм. Передня 
мірка яка покращує роботу. 
Можливість добудови направляючої 
(в опції) для різання під кутом (див. 
ст. 74).

Оснащений точним лазером, який відтворює лінію різання.
Запускається автоматично, коли вмикається торцювальна пила. 
Має вимикач, на випадок роботи на верхньому столику.
Лазер кріпиться безпосередньо до пили, що сприяє точному 
відображеню лінії на місці різання в будь-якому положенні.

Деревина
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TS33W
Торцювальна пила без верхнього 
столика.

Новий спосіб корегування верхнього 
столика. Забезпечує точне і плавне 
регулювання.

Ергономічна ручка з регулюванням 
висоти, щоб забезпечити більш 
комфортну позицію для роботи.
Спеціальний захист перемикача від 
пилу.

Легка заміна пили завдяки блокуючому затиску.
Торцювальна пила оснащена твердосплавною пилою 
300 мм 48 зубів.

Запобіжник, який захищає  пристрій перед скоком 
напруги. Також він відповідає за повільний запуск, що 
запобігає поломкам привідних ременів і двигуна.
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TM433WTC

Технічні дані
Потужність 1,500 Вт
Швидкість без навантаження 3,700/хв
Діаметр пили 300 мм
Направляюча нижнього столика* 57 мм
Вага 20 кг

Діапазон різання (мм)

З підкладкою 36мм

Опціонально аксесуари для TM33W i TS33W

7246098 Направляюча (лише для 
TM33W)
6446073 Стандартний набір для 
пилососа 2,25 м (для верхнього 
столика)

3346388 Набір аксесуарів для 
різання до 200 мм.
3345470 Комплект бокових ручок 
для зручного перенесення.

3345416 Набір затискачів 5800100 Переносний робочий 
столик MT58K. Висота 
виставлення на 4 різних 
рівнях. MT58K забезпечує 
транспортування торцювальної 
пили закріпленої  на його робочій 
поверхні.

Високий комфорт роботи 
при різанні довгих заготовок, 
завдяки подовжувачам з обох 
сторін.

*У відповідності з нормою EN-61029

|Мобільний пильний центр

Торцювальні пили

Мобільний пильний центр 
TM433WTC оснащений 
регульованими подовжувачами 
для різання довгих заготовок. 
Дуже практичний для 
транспортування та зручний 
у монтажі. Забезпечує легкий 
доступ для ліфтів, а також для 
транспортування по сходах 
вгору і вниз. Ширина 61,5 див.

Стандартна комплектація
Набір TM433WTC оснащений 
твердосплавною пилою 48  
зубів, 2 бічних подовжувача для 
різання довгих елементів і 1 
пристрій  для копіювання кутів  
AngleCopy TC133R зі столиком.

Пили
див. ст. 81
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TS48L
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TM43L

Торцювальна пила для широкого 
спектру застосувань. Дозволяє 
виконання різних розрізів 
(прямих і під кутом). Має 
верхній столик і підключення до 
колектора відходів.
Є вбудована система безпеки і 
повний захист від ножів.

Після блокування основа має 
велику площу опори. Новий 
столик із системою обертання.

Додаткова комплектація
3345416 Набір затискачів.
3345470 Набір бічних ручок.
7246098 Кутова направляюча для 
столика.
6446073 Стандартний роз'єм 
для видалення пилу. 2,25 м (для 
роботи зі столиком).
5800100 MT58K Переносний 
столик.

Стандартна комплектація
Пила Z=40 HM.
Направляюча для різання довгих 
елементів і сервісні ключі.

Модель  TM43L версія без верхнього 
столика.

Механізм захисту від 
випадкового опущення пили.

Торцювальні пили

Технічні дані
Потужність 1.100 Вт
Оберти без навантаження 5.500/хв
Розміри пили 250 мм
Вага 18 кг

Додаткова опція:  набір               
бічних ручок № 3345470

Верхній столик з 
направляючою. Ідеально 
підходить для обробки 
елементів. Захист від пили.

Для підвищення комфорту 
роботи, висота ручки може 
регулюватися.

Додаткова опція: набір 
затискачів 

Параметри різання
Пила Столик Діапазон
  0° при 0° 62x145 мм 
   при 45° 62x95 мм
  45° при 0° 45x145 мм 
   при 45° вліво 43x45 мм

Параметри різання

| Торцювальна пила

Пили
див. стор. 81

Деревина

Макс. діапазон різання верхньому столу: 40 мм
Розміри верхнього столу: 307x375 мм
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TS72C

TM72C

Технічні дані
Потужність 1.200/1.300 Вт (в залежності від версії)
Оберти без навантаження 3.000/хв
Розміри пили 300 мм
Вага 30 кг  

Торцювальні пили

Точна торцювальна пила з 
індукційним електродвигуном. 
Діапазон різання до 150 мм. 
Головка може нахилятися від  
0° до 45°. Обладнана верхнім 
столиком, має регульовані 
направляючі. Інтегральна 
система безпеки. Роз'єм для 
шлангу системи пиловидалення. 
Оснащений пилою HM Z=48. 
Сильна, точна і безпечна. Висока точність: апарат 

призначений для робіт високої 
точності в будь-якому положенні.

Додаткова комплектація
7500092 Набір затискачів.
6446073 Роз'єм для видалення 
пилу 2,25 м 
5800100 MT58K Переносний 
столик

Стандартна комплектація
Пила HM 300 мм Z=40, 
Направляюча і ключ для 
обслуговування.

Модель TM72C версія без верхнього 
столика. 

Пристрій може бути 
підключений до зовнішнього 

Додаткова опція: комплект 
затискачів (номер 7500092).

Версія TM містить верхній 
столик для допоміжних робіт.

Захист від випадкового 
опусканням пили і 
відключенням живлення.

Пила може нахилятися від 0° 
до 45°, а також з можливістю 
повороту від 0° до 45°.

Електроживлення 
TM72C: 220V, 1200Вт, однофазна
з верхнім столом.
TS72C: 220V, 1200Вт, однофазна
з верхнім столом.
TM73C: 220/380V, 1300Вт, 
3-фазна, з верхнім столом.
TS73C: 220/380V, 1300Вт, 
3- фазна, з верхнім столиком.

Діапазон різання

| Торцювальна пила

Параметри різання
Пила Столик Діапазон
  0° при 0° 80x150 мм 
   при 45° 80x103 мм
  45° при 0° 65x150 мм 
   при 45° вліво 63x60 мм
Макс. радіус різання на верхньому столику: 35 мм
Розміри верхнього столу: 340x417 мм

Деревина
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TM233W TS233W 

0° - 0° 0° - 45°

45° - 0° 45° - 45°

Торцювальні пили

Точна торцювальна пила для алюмінію, ПВХ, 
матеріалів з пластику та панелей. Пила може 
нахилятися від 0° до 45°. Оснащена пилою HM 
72 зуба спеціально для алюмінію і набором 
затискачів. Має верхній столик, інтегральну 
систему безпеки для запобігання небажаного 
запуску і кнопку блокування для легкої заміни 
пили. Приводний ремінь при оптимальному 
напруженні нівелює шум з редуктора.

Технічні дані
Потужність 1.500 Вт
Оберти без навантаження 3.700/хв
Розміри пили 300 мм
Вага 19 кг 

Додаткова комплектація
3345470 Набір бічних затискачів, 6446073 Шланг системи 
пиловидалення, 5800100 MT58K Переносний столик, 7246098 
Кутова направляюча для столика.

| Торцювальна пила

Параметри різання
Макс. радіус різання на верхньому столику: 50 мм

45x200 мм з 36 мм підкладкою

| Торцювальна пила
Точна торцювальна пила для алюмінію, ПВХ, 
матеріалів з пластику та панелей. Пила може 
нахилятися від 0° до 45°. Оснащена пилою HM  
96 зубів спеціально для алюмінію і набором 
затискачів. Має інтегральну систему безпеки 
для запобігання небажаного запуску і кнопка 
блокування для легкої заміни пили. 

Додаткова комплектація
3345470 Набір бічних затискачів
5800100 MT58K Переносний 
столик

Технічні дані
Потужність 1.500 Вт
Оберти без навантаження 3.700/хв
Розміри пили 300 мм
Вага 19 кг 

Параметри різання 
профілів

45x200 мм з 36 мм підкладкою

Алюміній + ПВХ + Деревина Алюміній + ПВХ
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TC133R

MT58K

TEX58Z

Аксесуари для торцювальних пил

Регульований по висоті, 
мобільний складаний стіл 
МТ58К забезпечує стійку 
поверхню на якій може
бути встановлена торцювальна
пила або автоматичний різак
для розкрою пластику. Може 
складатися і перевозиться разом 
із встановленим пристроєм без
його демонтажу.

Робоча висота: 810, 734, 621 або 

Система швидкого складання і 
розкладання. Регулювання висоти 

столика.

Можливість нахилу і 
транспортування одночасно з 
установленим пристроєм.

Подовжувач 5845325, кріпиться з 
будь-якого боку столу, забезпечує 
комфортну роботу з довгими 
елементами. Оснащений пересувним 
роликом, що полегшує переміщення 
заготовки.

| Переносний стіл

AngleCopy  відтворює  точний кут, можна 
вирізати без вимірювання та без втрати 
часу на додаткові розрахунки. AngleCo-
py є дуже практичним пристроєм для 
копіювання різних кутів.Під час копіювання 
кутів за допомогою AngleCopy кут подіяють 
на дві частини, копіюючи, точне положення 
для різання. Пристрій має стопор для 
фіксування в певному куті, що дозволяє 

Копіювання кутів.

| Пристрій для копіювання кутів

Передача точного кута на 
пристрій для різання.

Відмінні ефекти без додаткових 
розрахунків.

НОВИНКА

уникнути помилок при перенесенні копіру 
на пристрій для вирізання. Ідеальне 
різання можна досягти шляхом розміщення 
AngleCopy паралельно до заготовки і 
вирізати паралельно з кута, зазначеного 
на направляючій. Всі роботи мають гарні 
результати в простий і швидкий спосіб, без 
необхідності додаткових вимірюваннь. 
Існує можливість зіставлення зовнішніх 

і внутрішніх кутів, а також Ви можете 
вибрати кут на заготівлі, наприклад, за 
допомогою олівця. AngleCopy полегшує 
столярні роботи, будівельні та багато інших. 
Розроблений спеціально для професійного 
використання. Пристрій виготовлений з 
нейлону і скловолокна високої міцності, 
а направляюча для різання виготовлена з 
алюмінію.

5845325 Подовжувач для столу 
MT58K  

Додаткове обладнання для MT58K

Висувна телескопічна 
направляюча з подвійними 
стопорами і лінійкою. 
Розроблена для полегшення 
серійного різання довгих 
шматків матеріалу на 
торцювальних пилах.Проміжні 
та кінцеві стопори оснащені 
лінійкою з міліметровою 
шкалою. Направляюча має 
міцну і стійку конструкція.

Технічні дані
Довжина різання ( секція 1): 0-1,360 мм
Довжина різання ( секція 2): 1,360-2,250 мм
Вага: 5кг

Висока 
точність 
різання.

| Висувна направляюча
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Торцювальні пили, призначені для машин VIRUTEX  

Торцювальні пили

Опис Модель
Для деревини, ДСП i пластику HM
Ø 153x20x2.5 12z ∙ №. 7440092

SR74K

Для деревини, ДСП i пластику HM
Ø 153x20x2 24z ∙ №. 7440196

SR74K

Для ДСП i пластику HM
Ø 153x20x2.4 40z ∙ №. 7440309

SR74K

Для ДСП i пластику HM
Ø 160x20x2.8 28z ∙ №. 7440163

SRI174T

Для ДСП і мінеральних матеріалів HM      
Ø 160x20x2.6 48z ∙ №. 7440327

SRI174T

Для алюмінію і пластикових профілів HM Ø 
160x20x2.6 A.D.NEG. 54z ∙ №. 7440328 SRI174T

Для деревини, ДСП i пластику HM
Ø 200x30x2.5 20z ∙ №. 9040154 SR90J

Для деревини, ДСП i пластику HM
Ø 200x30x2.7 30z ∙ №. 9040155 SR90J

Пили для торцювальних пил
Для деревини, ДСП i пластику HM
Ø 250x20/30x3,2 40z ∙ №. 4340082 TM43L, TS48L

Для деревини, ДСП i пластику HM
Ø 300x20/30x3,1 48Z ∙ №. 9040068 

TM33L, TS33L

Для деревини, ДСП i пластику  HM                       
 Ø 300x30x2,8 48z ∙ №. 7240188

TM72C, TM73C, TS72C, TS73C,  
TM33L, TS33L

Для ДСП, алюмінію і пластикових профілів
 Ø 300x30x3,2 72z A.D.0 ∙ №. 9040069

TM72C, TM73C, TS72C, TS73C, 
TM33L, TS33L, TM233T, 
TM172T

Для алюмінію і пластикових профілів HM
Ø 300x30x3,2 96z A.D.neg. ∙ №. 3340319

TM72C, TM73C, TS72C, TS73C, 
TM33L, TS33L, TS233T, TS233T, 
TS172T

Для планок покритих шпоном HM
Ø 300x30x2,7 96z Telon ∙ №. 3340190 

TM72C, TM73C, TS72C, TS73C, 
TM33L, TS33L

Опис Модель

Ішні пили
Твердосплавні зуби Ø 100x4, 2 зуби & 2+2 
обмежувача
№. 1440080

AB111N

 Ø 150 ∙ №. 7040193 RZ270S

Для деревини, ДСП i пластику HM
Ø 165 24z ∙ №. 7040314

RZ270S

Для броньованих дверей Ø 165 ∙ №. 7040316 RZ270S

Ø 180 ∙ №. 7040329 RV70S, RV70U

Для деревини HM Ø 200 30z∙ №. 7040330 RV70S, RMV70S, RV70U, RMV70U

Для деревини HM Ø 200 12z∙ Ref. 7040371 RV70U, RMV70U
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AS182K / AS282K / AS382L

1

2

3

4

5

9

7

8

6

AS182K / AS282K / AS382L
Професійне обладнання, для 
відведення пилу, уламків 
деревини та рідини. Прилад 
сконструйований так, щоб 
дозволити підключення до нього 
інших електроінструментів, 
робота яких вимагає всмоктування 
пилу.Завдяки продуманим 
технічним рішенням, робота з 
пилососом є більш комфортною 
та безпечною. Має електронну 
систему запуску, яка активує 
пилосос з запуском підключеного 
пристрою, наприклад, з 
фрезером. Припинення роботи 
пилососа відбувається через 
кілька секунд після вимкнення 
підключеного пристрою, завдяки 
цьому, втягується пил, який був на 
інструменті і в проводі.Пилосос 
оснащений подвійними роз’ємами 
для труб, що дозволяє підключати 
два пристрої одночасно. 
Модель AS382L оснащена двома 
двигунами, які дають велику 
потужність.

Пилососи

Пилосос AS182K дуже зручний 
для транспортування.

Є можливість підключення двох 
пристроїв одночасно.

Подвійна система фільтрації 
мікроелементів.

Технічні дані
Потужність для AS182K i AS282K 1.200 Вт
Потужність для AS382L 2.300 Вт
Ємність для AS182K 27 л
Ємність для AS282K i AS382L 72 л
Повітряне охолодження
Об'єм води. (H2O) 2.200

Модель AS282K i AS382L 
оснащений баком дуже великої 
ємності.

Розетка для підключення 
електроінструментів.

Повітрозабірник для AS182K i AS282K 170  м3/год 
Повітрозабірник для  AS382L 340 м3/год 
Макс. потужність на вилці 2.000 Вт
Довжина кабелю 8 м
Містить фільтр з поліестеру  
Містить спеціальний фільтр для дрібних часток пилу

Набір аксесуарів № 8246233 (Опціонально)*
 №        Артикул     Опис
  1 8299157  Гнучка труба 2 м
  2 8299158  М'яка щітка
  3 8299159     Наконечник для рідин
  4 8202131  Наконечник для канавок
  5 8299092  Кругла щітка
  6, 7 8202316  Труба
  8 8202317  Кутова труба
  9 8202134  Трикутний наконечник

| Промисловий пилосос

(*) Набір аксесуарів номер 8246233 стандартно знаходиться в моделях AS182K i AS282K.

Додаткова комплектація
10 мішків AS182K (№ 8299160)
5 пакетів фільтруючих AS282K 
i AS382L (№ 8299161)

Додаткова комплектація
8299173 Роз'єм "Y" для AS382L 
(Стандартно в моделях AS182K 
i AS282K)
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ASC682 ASM582T

Набір аксесуарів №  8246233 (Опціонально)*
№ Артикул    Опис
  1 8299158  М'яка щітка
  2 8299159  Наконечник для рідин
  3 8202131  Наконечник для канавок
  4 8299092  Кругла щітка
  5 & 6 8202316  Труба
  7 8202317  Кутова труба
  8 8202134  Трикутний наконечник

Технічні дані
Потужність (електричне контрольована) 1.200 Вт
Макс. потужність на вилці  2.200 Вт
Ємність бака  25 л
Витрата повітря  240 м3/год 
Макс. вакуум (H2O) 2.500 мм  250 мбар
Вага  13 кг

Потужний, компактний пилосос 
для пилу та рідини розроблений 
спеціально для роботи з 
електроінструментом високої 
потужності.Висока потужність 
всмоктування, гарантує ефективну 
роботу та комфорт під час 
використання. Має електронну 
систему запуску, яка активує 
пилосос з запуском підключеного 
пристрою, наприклад, фрезера. 
Припинення роботи пилососа 
відбувається через кілька секунд 
після вимкнення підключеного 
пристрою, завдяки цьому, 
втягується пил, який був на 
інструменті і в проводі.Електронний 
контроль потужності забезпечує 
повний контроль під час роботи, 
що має велике значення при 
використанні пилососа в поєднанні 
з пристроями.

Система подвійної фільтрації.
Функція автоматичного
струшування фільтра.

Стандартга комплектація.
Гнучка трубка антистатична, 
фільтр для відходів, фільтр для 
рідин, поліестеровий мішок для 
сміття.

Пилососи

|  Промисловий пилосос

Додаткова комплектація
8245979 Роз’єм "Y" 
8245847 Набір аксесуарів

Пилосос промисловий для 
пилу, дерев'яної стружки та 
нешкідливих мінеральних 
матеріалів. Має фільтр класу 
"М" для пилу з дерев'яних і 
мінеральних матеріалів MAK>0,1 
мг/м3. Оснащений функцією 
автоматичного струшування 
фільтра. Електронна система 
запуску, активує пилосос 
з запуском підключеного 
пристрою, наприклад, з 
фрезером. Припинення роботи 
пилососа відбувається через 
кілька секунд після пуску 
підключеного пристрою, 
завдяки цьому, втягується пил, 
який був на інструменті і в 
проводі.

Додаткові мішки
8299566 Паперовий мішок для 
сміття
8299575 Поліестеровий мішок для 
сміття (стандартне обладнання)

| Пилосос класу M

Технічні дані 
Потужність  1.400 Вт
Макс. потужність на вилці  2.400 Вт
Ємність бака  21 л
Потік повітря  215 м3/год
Вага  12 кг

Стандартна комплектація
Гнучка труба i поліестеровий 
мішок. 

Аксесуари в опції
8299656 Роз’єм "Y" 
8299645 Паперовий мішок
8245847 Набір наконечників

Фільтр класу "М" з функцією 
автоматичного струшування.

Роз'єм для підключення 
електроінструменту.



82
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(1)

(1)

SC324Y

FC116U

SR74K/SRI174TSR90J

CE23N/CE123N LPM97S   LPC97SFR817T   FR217S

LR46L

LRE46L

LRT84H
LR84H

LRE84H
LR184N

RTE146L

RTE46L

RT188N

LB31E

AF11

FR66P

FR160P

FRE160P

FRE317S

FR98H

RA17VB

FR156N
FR256N

AB111N

AB181

FR277R
FR278R

RTE84H

CE35E

TM43L/TS48L

TM33W/TS33W
TM233T/TS233T

TM72C/TS72C
TM172T/TS172T

CE53S

CE120P

CE96H

CE89E

CE24E

GR120P

AS182K / AS282K / AS382LAS182K / AS282K / AS382L / ASC682 / ASM582T

FR292R

RM95S/RMV70U
RV70U

Пилососи

AS182K, AS282K, 
AS382L, ASC682 &  

ASM582T

6446073   
Стандартний роз'єм 2,25 м з 4 
затискачами для кріплення кабеля

8299077  
Труба для пилососа
(Для моделей AS182K, AS282K і AS382L 
в якості стандартного обладнання).
8299567 
Труба для пилососа 
(У моделі ASC482U в якості 
стандартного обладнання).

(1)   
Під'єднання до нижньої кришки при 
роботі на верхньому столі.

Системи з’єднання пилососів
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U78

CO15L

Гільйотина для ламінату HPL, 
шпону та пластику. Ширина 
різу в діапазоні від 12-110 
мм регулюється з допомогою 
точної мікрометричної шкали. 
Забезпечує виконання чистого, 
точно зрізу смуг ламінату і 
шпону.

Додаткова комплектація
1550000 TK78 

Чистий різ без відходів.

TK78 Лещата для стаціонарної 
роботи.

Мікрометрична ручка 
регулювання ширини різання.

Гільйотини 

Технічні дані
Ширина різання 12-110 мм
Глибина різання 0-2 мм
Вага 1,2 кг
   

Кутова гільйотина для 
різання пластику, ламінату 
HPL і шпону. Висока точність 
різання. Використовується 
при облицюванні плінтусом, 
висувних ящиків і т. д.

Точний різ.

Відмінна обробка.

Технічні дані
Ширина різання при 90° 145 мм
Ширина різання при 45° 90 мм
Макс. глибина різання  1,8 мм
Вага 7 кг   

Ножі
1527075 Набір 2 ножі

| Ручна гільйотина для обрізання                     
   ламінату і шпону | Прес-ножиці (гільйотина)  
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CO49K

Гільйотини

Автоматична гільйотина CO49K 
була створена на основі досвіду 
фірми Virutex, як виробника 
устаткування для різання 
ламінату. Дозволяє на різку смуг 
з ламінату, пластику, шпону та 
інших легких матеріалів, без 
вмісту металів. Виключно точна 
система круглих ножів і система 
подачі матеріалу за допомогою 
механічних гумових роликів, 
гарантують високу якість різання 
без яких-небудь додаткових 
робіт по обробці. Можливість 
роботи з листами будь-яких 
розмірів, завдяки робочому  
столі з рухомою направляючою 
для різання і шкалою для 
легкого налаштування ширини 
різу.

Просте регулювання і зручна 
робота.

Просте регулювання ширини різу.

Технічні дані
Потужність 180 Вт
Ефективність 13,6 м/хв
Макс. товщина різання 1,6 мм
Miн. товщина різання 185 мм
Регулювання ширини різання 16-635 мм
Вага 44 кг

Додаткова комплектація
5800100 MT58K Мобільний 
столик

Ножі
1527075 Набір 2 ножів

Можливість роботи з листами будь-яких 
розмірів, завдяки робочому столику. який  
гарантує відмінну стабільність.

| Автоматична гільйотина
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MC3L100/L160

Пристрій для різання ламінату

Розроблений для різання 
всіх видів профілів ПВХ, 
використовуваних у виробництві 
вікон і ролет. Дозволяє  
здійснювати підрізування 
профілів по довжині, ширині 
і навіть під будь-яким кутом 
в простий і швидкий спосіб. 
Гільйотина для профілів 
ПВХ не вимагає технічного 
обслуговування. Компактна і 
зручна в транспортуванні.

Технічні дані
Розміри L 370 x l 270 x h 220 мм
Вага 8,5 кг   

| Гільйотина для обрізання ПВХ

Виконання різу під кутом.

Швидкий і чистий різ без пилу і 
відходів ПВХ.

2546439 з роликом 100 мм 
шириною
2546440 з роликом  160 мм 
шириною

Призначені для рівномірного 
притиску склеюваних поверхонь. 
Дозволяють однорідний тиск 
на клей, не має утворення 
бульбашок повітря. Доступні 
шириною 100 і 160 мм.

Прості і ефективні у використанні.

| Дотискні ролики
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A

EM25D/EM26D EM125T/EM126T

Модель EM25D / EM26D EM125T / EM126T
Гумовий валик 2504005* - 122 мм 2504279* - 180 мм

Поліуретан. валик 2504065 - 122 мм 2504280* - 180 мм

Валики для нанесення клею

Ручний валик для нанесення 
клею на великі поверхні (для 
білих клеїв). Оснащений 
спусковим гачоком, оберігає від 
витікання клею з контейнера. 
Також має підставку, завдяки 
чому його можна без 
побоювання залишати під час 
перерви в роботі, а пристрій, 
як і місце роботи залишаються 
чистими. Ширина нижнього 
валика: 122 мм
Модель EM25D оснащениа 
верхнім роликом для зручного 
нанесення клею на дрібні деталі 
в стаціонарному положенні.

Рівномірне нанесення клею на 
великі поверхні.

Нанесення клею за допомогою 
верхнього валика.

Технічні дані
Нижня ширина ролика  
EM25D-EM26D/EM125T-EM126T                                122 мм/180 мм
Ширина верхнього валика                                                            92 мм
Ємність бака EM25D-EM26D/EM125T-EM126T                 1 кг/1,4 кг   

| Ручний валик | Ручний валик

Додаткова комплектація:

Валик для нанесення клею на 
великі поверхні (для клеїв ПВА). 
Оснащений кнопкою відключення 
подачі клею. Також має підставку, 
завдяки чому його можна без 
побоювання залишати під час 
перерви в роботі, а місце роботи і 
пристрій залишаються чистими.
Ширина нижнього валика: 180 мм
Моделі EM125T оснащені 
верхнім роликом для зручного 
нанесення клею на дрібні деталі в 
стаціонарному положенні.

Всі моделі мають 
кнопку відключення 
подачі клею.

Гумовий валик:  клеїв ПВА і емульсій, які розчиняються у воді. 
Шар клею, що наноситься: СЕРЕДНІЙ
Поліуретановий валик: для клеїв на основі синтетичних смол, 
клеїв ПВА. Шар нанесення клею: ТОНКИЙ

*У стандартній комплектації

Рівномірне нанесення клею на 
великі поверхні.

Нанесення клею за допомогою 
верхнього валика.

A
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SFV150

SFV50 SVN250

Ідеально підходить для 
швидкого кріплення панелі. 
У стандартній комплектації 
додається набір струбцин 
для закріплення робочої 
стільниці, для забезпечення 
стабільності роботи. Пристрій 
забезпечує доступ до кожного 
краю оброблюваного 
матеріалу. Столик SFV50 
може бути застосований 
тільки для чистих, гладких і 
непористих поверхонь. Елемент 
піддається обробці може 
зберігатися у вертикальному і 
горизонтальному положенні.
Використання більш ніж одного 
столика з присосками дозволяє 
надійно зафіксувати елементи 
великих розмірів.

Стандартна комплектація
Набір двох затискачів
L=100 (6045710)

| Столик з присосками

З допомогою двох столиків 
можна закріпити панелі 
великих розмірів.

Може бути закріплений до 
стільниці столу за допомогою 
двох струбцин, що знаходяться 
в комплекті.

Існує можливість 
використання в 

вертикальному або 
горизонтальному 

положенні

Столик з однією присосокою
Стандартна комплектація
1 затискач довжиною 100 мм

Системи кріплення

Призначений для кріплення 
елементів з гладкою і непористою 
поверхнями. Пристрій дає 
можливість закріплення дрібних 
і великих елементів в різних 
положеннях без побоювання 
пошкодження їх поверхні. 
Сила всмоктування дозволяє 
працювати в комфортабельний 
і простий спосіб. Постачання 
повітря здійснюється від 
компресора через швидкоз’ємне 
з'єднання. Компактний розмір 
пристрою робить його зручним 
у використанні. Можна кріпити у 
вертикальному і горизонтальному 
положенні. Ідеально підходить 
для робіт, таких як фрезерування, 
облицювання, свердління і т. д. 
У будь-який момент Ви можете 
змінити поверхню всмоктування 
на більш дрібні розділи з 
допомогою комплекту гумових 
ущільнень, що додаються до 
набору, які дозволять закріпити 
елементи різних розмірів.
* для роботи потрібен компресор

Фіксація маленьких деталей на
частині робочого столу.

Кріплення у вертикальному 
положенні.Стандартна комплектація

4 ущільнення різної величини,
провід з швидким затиском 1/4".

Для підключення модуля до 
компресора рекомендується 
використовувати розподільний 
блок(5046350).

| Вакуумна система 

Технічні дані
Сила вакууму 800 гр/см2 при 6 бар
Робочий тиск  5,5-7 бар
Витрата повітря при  5,5 бар 28 л/хв
Розмір поверхні всмоктування  150х150 мм
Розмір загальний  160x22x200 мм
Вага  3,25 кг

Подача стисненого повітря 
здійснюється через сполучну
трубку швидкороз'ємним 
з'єднанням.
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SVN470

SVN460SVN450
SVN450 SVN460

Системи кріплення

Технічні дані SVN450/SVN460/SVN470
Сила всмоктування  800 гр/см2 при 6 бар
Робочий тиск  5,5-7 бар
Витрата повітря при  5,5 бар 28 л/хв
Розмір поверхні всмоктування  150х150 мм

| Вакуумна система| Вакуумна система
Система вакуумного всмоктування 
- вимагає підключення 
компресора. Має регулювання 
нахилу робочої поверхні в обидві 
сторони в діапазоні від 0 до 90°. 
Дозволяє виконувати обробку 
деталей без необхідності їх зняття. 
Містить розподільник, забезпечує 
приєднання наступних одиниць 
(SVN470, SVN250).
У стандартному оснащенні є 
струбцина для кріплення до 
робочого столу, а також набір 
з трьох гумових ущільнювачів, 
завдяки яким можна кріпити 
елементи різних розмірів.

Система вакуумного 
всмоктування - вимагає 
підключення компресора. Має 
регулювання нахилу робочої 
поверхні в обидві сторони в 
діапазоні від 0 до 90° і обертання 
навколо осі. Дозволяє виконувати 
обробку деталей без необхідності 
їх зняття. Містить розподільник, 
забезпечує приєднання наступних 
одиниць SVN470, SVN250. У 
стандартному оснащенні є 
струбцина для кріплення SVN460 
до робочого столу, а також набір з 
трьох гумових прокладок, завдяки 
яким можна кріпити елементи 
різних розмірів.
З допомогою додаткового 
комплекту болтів 0999102 можна 
встановити присоски SVN250 на 
основі SVN460.

Виставлення елемента в 
оптимальному положенні.

Допоміжний блок може бути 
підключений до SVN450 або 
SVN460. Дозволяє захоплювати і 
обробляти великі елементи.

Регулювання нахилу і обертів.

Розподільний блок для
підключення додаткових
модулів SVN470 або SVN250

Регульований нахил робочої 
поверхні.

Кріплення великих 
елементів.

Для перенесення більш 
великих елементів з 

використанням SVN470.
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SVE500

SVE500 SVN500

Стандартна комплектація
Основний блок з насосом
Допоміжний блок
Кейс для транспортування

Стандартна комплектація
Основний блок з насосом
Допоміжний блок
Кейс для транспортування

Модель оснащена вакуумним 
насосом високої потужності. 
Завдяки застосуванню 
звукоізоляції насос працює 
надзвичайно тихо. Можливість 
кріплення різних матеріалів 
в вертикальному або 
горизонтальному положенні. 
Поверхня всмоктування 
розташована по обидві сторони 
від кожної одиниці (зверху і 
знизу).

Система вакуумного 
всмоктування - вимагає 
підключення компресора.
Поверхня всмоктування 
розташована по обидві сторони 
від кожної одиниці (зверху 
і знизу). Невеликі елементи 
кріпляться обмеженням 
поверхні всмоктування. Сила 
всмоктування з обох сторін 95 кг.

Легке кріплення елементів. Легке кріплення елементів.

Ефективний монтаж
на шорсткуватих поверхнях

завдяки затискачам.

Ефективний монтаж
на шорсткуватих поверхнях

завдяки затискачам.

Менші  елементи кріпимо, 
зменшуючи всмоктуючу 
поверхню.

Системи кріплення

Технічні дані
Знижений робочий тиск  4-6 бар
Попит на повітря  (4 бар) 48 л/хв
Підводиться вакуум*  700 мбар
Сила всмоктування з обох сторін* 95 кг
Розміри поверхні всмоктувальних  340x125 мм
Розміри одиниць  390x145x200 мм
Вага  10,5 кг

Технічні дані
Потужність  120 Вт
Підводиться вакуум*  750 мбар
Сила всмоктування з обох сторін*  95 кг
Розміри поверхні всмоктування  340x125 мм
Розміри одиниць  390x145x200 мм
Вага  14,7 кг

| Пневматична система |Пневматична система

(*) Кріплення елементів можливо тільки на гладких поверхнях.  (*) Кріплення елементів можливо тільки на гладких поверхнях.  

Ідеально підходить для 
роботи з кромкоклеючими 

верстатами PEB200 i PEB250.

Додаткова комплектація
Набір двох затискачів  L=100 mm
(№ 6045710)

Додаткова комплектація
Набір двох затискачів  L=100 mm
(№ 6045710)
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PC81U

A

PT81U PC81U

Затискачі для транспортування, 
мають зручний і ергономічний 
дизайн, який дозволяє 
переміщати простим способом 
плити з деревини, ДСП, МДФ, 
металу та ПВХ, товщиною до 
46 мм. Вони складаються з 
міцної алюмінієвої конструкції, 
два антиковзних блоки і 
ручка. Один кронштейн має 
вантажопідйомність 70 кг.

Міцна конструкція з алюмінію 
з протиковзкими блоками для 
роботи з тонкими елементами. 
Потрійна функція: фіксація краю, 
фіксація кутів і транспортування. 
Як затискач краю його можна  
використовувати на простих і 
закруглених краях.

Технічні дані
Товщина плити  0-46 мм
Вага 0,65 кг

Технічні дані
Товщина плити  0-46 мм
Макс. навантаження на одного держателя  70 кг
Вага одного держателя  0,50 кг

| Торцьовий затискач| Транспортувальний затискач

Легко перетворити 
в тримач для 
транспортування 
плит.

Фіксація кромки на прямих 
краях.

Притискання кромоки на  
випуклих краях.

Фіксація кромки на увігнутих 
краях.

Утримування плит.

Перенесення плит.

Додаткова комплектація
Затискачі (2 шт.) № 8145100, 
для перетворення ручок 
для транспортування в пару 
затискачів PC81U. Підйом плит.

Фіксація кутів, наприклад, 
висувних ящиків.

A

Системи кріплення
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PMT111

PMT111 є незамінним
позиціонуючим пристроєм при
створенні вітрин та меблевої 
продукції. Точність універсального 
шаблону дозволяє засвердлити 
отвори на відстані 32 мм у шафах, 
гардеробах, полицях, фасадах і т. д.
Ви можете використовувати його 
для свердління отворів під :
• Дверні ручки і для висувних 
ящиків
• Кронштейни під полиці
• Петлі
• Направляючі для висувних ящиків 
і багато інших застосувань.

| Універсальний T-подібний шаблон

Додаткові аксесуари
1146516 Набір 2 подовжувачів 
для PMT111

Системи кріплення | Мультинаправляючі і шаблони

(*) PMT111 з подовжувачами

Технічні дані
Розміри  L x 320 l 215 мм
Розміри*  L 810 x l 215 мм
Вага  0,35 кг
Вага*  1,20 кг

Свердління отворів під ручки на 
фасадах ящиків.

Посадкові отвори під ручки 
дверей.

Різні варіанти укладання.Свердління отвір під металеві 
штифти під полиці.

Посадкові отвори під дверні 
аксесуари.

Різні варіанти укладання.

Рухливий стопор

Регульований 
кронштейн

Міліметрова шкала

Встановлення направляючої з 
цангами для свердління

Центральний отвір для свердління

Отвори для свердління, 
відстань 32 мм

Комплект з двох 
подовжувачів для 
свердління серії отворів,
інтервалом 32 мм

Свердло Ø 5 мм
у стандартному
обладнанні

Направляючі 
отвори із 
зміцненної сталі

Направляючі отвори із 
зміцненної сталі

Інші опції
1146533 PMT111 T направляюча з 
подовжувачами.
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MR81B
PM11D

PD52X

RP80

Ефективне поєднання елементів 
без відмічення опорних точок і 
вимірювань.

Відмінний ефект при з’єднанні 
плит.

Системи з’єднання | Промисловий фен

| Універсальна   
   направляюча

Переносні лещата, ідеально підходять 
для робіт в майстерні і на монтажі. Легко 
кріпляться на будь-якому столі в різних 
положеннях. Не залишає вм'ятин після 
кріпильних болтів. Велика сила затиску 
затискача дозволяє обробляти також 
металеві елементи.

Стругання і поклейка кромки.

| Лещата
Для з'єднання панелей товщиною 16 і 19 
мм за допомогою круглого шканта (Ø 8 мм) 
або меблевими гвинтами (конфірмати). 
Завдяки високої точності, не вимагається 
додаткового налаштування. Можна робити 
з'єднання будь-якого типу як по краю або 
торцю, так і по центру панелі. Незамінний 
інструмент для виконання невеликих 
заказів, ремонту, підгонки і т. д. Стандартна 
комплектація включає проставки для 
панелей 16 мм, перехідну втулку Ø 8/5 мм.

Додаткова комплектація
2546409 Дозатор для клею SEM1

| Промисловий фен
Промисловий фен з електронним 
контролем температури, має два діапазони 
температури, щоб забезпечити широкий 
спектр застосування.
Це ідеальний прилад для зняття фарб і 
лаків. Він також відмінно підходить для 
формування і стикування пластикових 
елементів, видалення шпалер, усадки 
ізоляції на проводах і багато іншого!
Цей пристрій може працювати з більшістю 
додатків, доступних на ринку.

Технічні дані
Потужність 1,500 Вт
Температура I: 300°C  II: 525°C
Витрата повітря  400 л/хв
Вага  0,75 кг

Стандартна комплектація
Сопло

| Притискний ролик
Універсальний притискний ролик для 
установки в будь-якій настільній пилі  або 
фрезері.  Забезпечує безпеку і комфорт 
роботи. Затискає матеріал до столу під час 
обробки. Ідеально підходить для тонких 
панелей, наприклад, ламінованих або 
плексиглас. Рекомендується встановити 
по одній штуці з обох боків столу. Легке 
регулювання.
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AG98F AG98E

Ручний кромкоклеючий верстат 
для кромки ПВХ, паперової та 
шпону з клеєм товщиною до 
1 мм. Дозволяє обклеювання  
криволінійних елементів. 
Оснащений притискним 
валиком, який забезпечує 
стабільне і точне облеювання 
краю і ручною гільйотиною.

Додаткова комплектація
2800000 AU93 Тример для зняття 
кромки
2100000 RC21E Гільйотина 

Ручний кромкоклеючий верстат 
для кромки ПВХ, паперової та 
шпону з клеєм товщиною до 
1 мм. Дозволяє обклеювання  
криволінійних елементів.  
Оснащений притискним 
валиком, який забезпечує 
стабільне і точне облеювання 
краю і ручною гільйотиною. 
Клеюча головка має бік, який 
знімається, що дозволяє 
обклеювання пазів.

Облицювання дверних пазів.

Облицювання поверхні.

Додаткова комплектація
2800000 AU93 Тример для зняття 
кромки
2100000 RC21E Гільйотина

Системи кріплення 
(див. стор 87-89)

Технічні дані
Потужність  1.500 Вт
Макс. ширина облицювання  50 мм
Температура  I: 300°C II: 525°C
Повітря  400 л/хв
Вага  2,7 кг

Ручні кромкоклеючі верстати

Висока стабільність і точність 
обробки.

Можливість обробки 
криволінійних елементів.

4 варіанти облицювання краю

Технічні дані
Потужність  1.500 Вт
Макс. ширина кромки  40,5 мм
Мінімальна ширина кромки  4,5 мм
Макс. ширина облицювання  50 мм
Температура  I: 300°C II: 525°C
Повітря  400 л/хв
Вага  2,7 кг

| Ручний кромкоклеючий верстат | Ручний кромкоклеючий верстат

Системи кріплення
(див. стор 87-89)
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AG98R

Ручні кромкоклеючі верстати

| Ручний кромкоклеючий верстат

Технічні дані
Потужність  1.500 Вт
Макс.ширина облицювання (1 мм завтовшки)  50 мм
Макс. ширина облицювання (товщина 3 мм)  25 мм смужки
Температура  I: 300°C II: 525°C
Повітря  400 л/хв
Вага  2,8 кг

Ручний кромкоклеючий 
верстат для обробки кромки 
ПВХ, паперової та шпону з 
клеєм. Оснащений притискним 
валиком, який забезпечує 
стабільне і точне обклеєння 
краю і ручною гільйотиною.
Час нагріву менше однієї 
хвилини. Два способи подачі 
шпону:
- з використанням котушки для 
шпону в рулонах товщиною до 1 
мм і шириною до 50 мм.
- через лоток попередньо 
обрізаних ременів кромки 
завтовшки до 3 мм і шириною 
до 25 мм.

Додаткова комплектація
2800000 AU93 Тример для зняття 
кромки
2100000 RC21E Гільйотина
5600300 FR156N Фрезер
2100600 RC221R Гільйотина
5246025 Валик із скосом 4° 
дя облицювання похилих 
поверхонь, дверей і т. д.
Системи кріплення (див. стор 
87-89)

Легка установка нарізаних 
смужок.

Висока точність і стабільність під 
час обклеювання.

При обклеюванні товщиною понад 1 мм, необхідно вручну 
встановлювати обрізані смужки.

Можливість облицювання 
криволінійних елементів.

4 варіанти облицювання краю
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AU93 RC21E

Пристрій призначений для 
обрізки надлишків кромки 
(товщиною 0,6 мм і шириною 
40 мм), одночасно з обох сторін 
панелі. У випадку більш товстих 
елементів пристрій можна 
використовувати в якості двох 

Ручна гільйотина для обрізки 
кінців кромки товщиною 
макс. 0,6 мм і шириною до 54 
мм. Дозволяє точно обрізати 
надлишки кромки.

Обрізка одночасно з двох 
сторін панелі.

Точний, чистий зріз.

Ножі
2150112 Набір ножів для RC21E

Тримери i гільйотини

Ножі
2850083 Набір ножів для AU93

| Ручний тример | Гільйотина

Технічні дані
Макс. ширина стрічки  54 мм
Макс. товщина стрічки  0,6 мм

Технічні дані
Макс. ширина стрічки  необмежена
Макс. ширина панелі для двосторонньої обрізки  40 мм
Макс. товщина стрічки  0,6 мм
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RC321S

1

2

3

RC221R RC321S
doble

| Гільйотина до 2 мм
Ручна гільйотина для обрізки 
кінців кромки товщиною до 
2 мм і шириною до 45 мм. 
Дозволяє точне обрізання 
надлишків кромки.

Чистий і точний зріз.

Запасні ножі
2131101 Ножі для RC221R

Технічні дані
Макс. ширина стрічки 45 мм
Макс. ширина різання для стрічки 1,5 мм  45 мм
Макс. ширина різання для стрічки  2 мм  35 мм

Гільйотини

Ручна гільйотина для обрізки 
кінців кромки товщиною макс. 
3 мм і шириною до 54 мм. 
Дозволяє точно обрізати 
надлишки кромки. Можливість 
регулювати положення різання. 
Гільйотина дозволяє вирізати 
кут до 60 градусів.

Чистий і точний зріз.

Підрізування кромки при 
облицюванні деталей 
криволінійної форми.

| Гільйотина дo 3 мм 

1. Обрізка з одного боку
2. Обрізка зі всіх сторін
3. Обрізка кромки з 
допомогою фрезера 
FR156N (див. стор 26).

Запасні ножі
5231097 Рухомі ножі
5231099 Постійні ножі

Технічні дані
Макс. ширина різу на торці 1 мм  55 мм
Макс. ширина різу на торці 2 мм  45 мм
Макс. ширина різу на торці 3 мм  25 мм

Має два ріжучих ножа.

НОВИНКА
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EB10C
EB10C

Обклеювання панелей 
кромкою виготовленою з 
ПВХ, ABS, меламіну і шпону 
на яку попередньо нанесений  
клей. Електронний контроль 
температури. Автоматична 
система обрізки кінців. Час 
нагріву до 2 хвилин. без 
необхідності використання 
стисненого повітря і 
відтягування. Можливість 
встановлення лотка з подачею 
клею для автоматичної роботи.

Кромкоклеючі верстати

Стандартна комплектація
Педаль для гільйотини,
модуль циклі для вирівнювання 
краю.

Додаткова комплектація
6399082 Cantspray
Автоматичні верстати для нанесення 
клею стор. 111

Облицювання поверхонь 
криволінійної форми.

Технічні дані
Потужність  2.850 Вт
Мін. товщина панелі  7 мм
Макс. товщина  65 мм
Електронний контроль температури   0°-500°C
Розміри  600x950x430 мм
Вага  35 кг

| Кромкоклеючий верстат

Обрізка шпону врівень з 
панеллю одночасно з обох 
сторін панелі.

Електронне регулювання 
температури.
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EB25

Обклеювання панелей 
кромкою виготовленою з 
ПВХ, ABS, меламіну і шпону 
товщиною до 1 мм на яку 
попередньо нанесений  клей.
Автоматична обрізка врівень з 
панеллю, зверху і знизу, а також 
автоматична обрізка кінців. 
Час нагріву-близько 2 хвилин. 
Ефективна теплова система 
з електронним контролем. Вимикач (СТОП). Електронний 

контроль температури.

Стандартна комплектація
Вирівнювач краю
Механізм автоподачі стрічки

Obcinanie końców obrzeża.

Технічні дані
Потужність  3.000 Вт
Мін. товщина панелі  11 мм
Макс. товщина панелі  50 мм
Електронний контроль температури  0°-500°C
Швидкість подачі стрічки  4,2 м/хв
Розміри 1.720x950x1.350 мм
Вага 117 кг

Додаткова комплектація
6399082 Cantspray
Автоматичні верстати для 
нанесення клею стор. 111

Обрізка кромки врівень з 
панеллю одночасно з обох 
сторін.

Автоматична подача заготовки.

Кромкоклеючі верстати

| Кромкоклеючий верстат

Живлення 220-240 V.
Не вимагає стисненого повітря.

Cantspray i Netspray
CantSpray  - це анти-адгезійний, без силікону спрей для будь-яких 
рухомих частин кромкоклеючих верстатів.  Допомагає зберегти 
в чистоті всі елементи на яких залишається клей, забезпечуючи 
відмінну якість. Він без силікону, тому не залишає жирних слідів 
на матеріалах, що використовуються для роботи і не впливає на 
подальші роботи (фарбування, лакування, тощо).

NetSpray є миючим засобом для різного застосування, що дозволяє 
без зусиль видалити відходи клею, шлаків і інших забруднень зі всіх 
видів пластикових поверхонь (як ПВХ, меламін, ABS, тд). Швидко 
висихає, не залишаючи ніяких слідів, має приємний лимонний 
аромат.
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EB35

Кромкоклеючі верстати

Спеціально розроблений для 
облицювання краю  кромкою 
з клеєм товщиною до 3 мм. 
Можна використовувати клей 
з ПВХ, ABS, меламіну і шпону. 
Має лоток автоматичної подачі 
заготовки. Верхнє і нижнє 
фрезерування здійснюється за 
допомогою двох незалежних 
одиниць. Обладнанаий фрезою 
HM, яка фрезерує краї прямо 
або з радіусом. А також має 
циклю, яка втрівнює край 
перед поклейкою кромки, 
систему автоматичної 
подачі  та обрізання кінців 
кромки (товщиною до 2 мм). 
Мінімальний час прогріву. 
Електронний контроль 
температури.

Автоматична подача елементів 
для обробки.

Двостороннє обрізання 
кромочного матеріалу.

Одночасне фрезерування 
зверху і знизу, навколо або 
зняття фаски  з країв бортів.

Стандартна комплектація
Блок фрезерування зверху/
знизу і з фрезами HM, 
r=3+10°(фаза)
Цикля
Двохстороння гільйотина для 
зняття кромочного матеріалу
Подовження столу

Живлення  220-240V.
Стиснення повітря не потрібно.

Технічні дані
Потужність  4.000 Вт
Мін. товщина панелі  13 мм
Макс. товщина панелі  1 мм стрічка 50 мм
Макс. товщина панелі  2 мм, стрічка 35 мм
Макс. товщина панелі  3 мм стрічка 25 мм
Мін. ширина панелі  102 мм
Мін. довжина панелі  110 мм 

Кромкооблицювальний 
верстат має два допоміжні 
ролики на столі і спеціальна 
система подачі, що дозволяє 
оптимальний притиск панелі. 
Це забезпечує правильне 
обклеювання особливо при 
використанні товстих кромок. 
EB35 оснащена рухомою 
направляючою, яка регулює 
підбір положення роботи 
залежно від товщини шпону. 
Має електронне регулювання 
температури від 0° до 500° в 
залежності від типу шпону.

Електронний контроль температури  0°-500°C
Робоча швидкість  4 м/хв
Оберти без навантаження  10.000/хв
Фреза HM  Ø 59, Z4, R3, +10°
Напруга живлення  220-240 V
Розміри  1.720x950x1.350 мм
Вага  135 кг

| Кромкоклеючий верстат 

Додаткова комплектація
8200300 AS382L промисловий 
пилосос, оснащений двома 
двигунами, 72 л ємності.
8545498 Роз'єм діаметром 
38-100 мм для підключення до 
системи централізованого збору 
пилу з мінімальною місткістю 
1000 м3/год.
6399082 Cantspray
9599694 Netspray
Автоматичні верстати для 
нанесення клею стор. 111

Додаткові фрези
Фреза HM, r=3+ 10° ( для 
стандартного фрезерування в 
пристрої)
Фреза HM r=2+ 10°
Фреза HM 45°
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EB140

Кромкоклеючі верстати  з термоклеєм

| Aвтоматичний кромкоклеючий верстат

Новий, більш потужний 
механізм подачі плит.
Нова електронна система, 
що показує більшу кількість 
інформації про роботу машини.

Автоматичний кромкоклеючий 
верстат для кромки товщиною 
до 3 мм. Верстат забезпечує 
якісне приклеювання кромки 
з подальшим видаленням 
звисів. Простий в налаштуванні 
завдяки приладам з цифровою 
індикацією. Доступ до вузлів і 
пристроїв верстата здійснюється 
швидко і максимально зручно. 
Верстат оснащений дверцятами  
і  рухомими елементами для 
полегшення виконання всіх 
можливих настроювальних 
робіт. Точна настройка фрез і 
копіра. Одночасне настроювання 
на товщину кромки та обсяг 
клею. Моторизований ролик 
для нанесення клею забезпечує 
якісну приклейку з початку панелі 
(за патентована система). Верстат 
оснащений автоматичним 
торцевим підрізувачем звисів 
кромки товщиною до 3 мм.

Міцний блок валика, 
який подає широкий 

пояс. Оптимальний 
для подання 

елементів, довжина 
яких перевищує 2 

метри.

Фрезеруюча одиниця 
швидкістю 10000 об./хв. 
обладнана регульованим 
копіром.

Передня направляюча 
з роликами висувна на 
телескопах.

Товщина плити 
встановлюється 
за допомогою 
вимірювача.

Робочий стіл 
оснащений покриттям 
для запобігання тертя, 

і гумовими затискними 
роликами.

Автоматична обрізка кінців 
кромки товщиною до 3 мм. 

Не потрібно додаткових 
налаштувань.

Полімерний ролик , який 
накладає клей. Зменшує 
витрату клею. Дозволяє 
облицювання кромки ABS з 
3D-ефектом та ефектом скла.
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Безпосередня установка фрези і копіру. 

З допомогою одного регулятора 
можна одночасно встановити товщину 
кромочного матеріалу, направляючу 
вхідної кромки і валик для накладання 
клею.

Валик для накладання 
клею має власний 
двигун. Машина 
забезпечує ідеальне 
облицювання з самого 
початку панелі. 
Запатентована система.

Пристрій автоматичної 
подачі кромочного 

матеріалу з системою 
пневматичної обрізки 

кінців кромки.

Опора на рулон 
кромочного матеріалу 
діаметром до 590 мм, 

оснащена роликами.

Розтоплювач клею з неприлягаючою 
тефлоновою® кришкою. Кількість 
накладання клею можна регулювати.

Telon® є зареєстрованою торговою маркою компанії E. I. du pont Nemours 
and Company

Сенсорна панель полегшує 
обслуговування машини. 

Регулювання температури 
в діапазоні від 120 до 

220. Автоматичний датчик 
температури. Режим ECO. 

Система автоконтролю помилок. 
Налаштування користувача.

НОВИНКА
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EB140EB140

Кромкоклеючі верстати з термоклеєм

| Aвтоматичний кромкоклеючий верстат

Технічні дані
Ширина кромки  45 мм для кромки товщиною від 0,4 до 2 мм
Ширина кромочного матеріалу  25 мм для кромки товщиною 3 мм
Мін/макс товщина панелі  13/45 мм
Хвилин. довжина/ширина панелі  140/65 мм 
Швидкість подачі плити  5 м/хв
Швидкість фрезеруючої одиниці  10000 об./хв
Фрези  Ø 60 мм 4 R2+10°

Maкс. діаметр ролика з кромкою 590 мм
Ємність резервуара під клей 1 кг
Робоча температура  175-210°C
Потужність подачі  0,18 кВт
Потужність фрезеруючого блоку  0,37 кВт
Потужність блоку розподільного накладення клею  0,09 кВт
Вага  260 кг

Верстат EB140 обов'язково повинен бути підключений 
до зовнішньої системи пиловидалення. Пилосос AS382L 
(опціонально), з великим обсягом накопичувача і автоматикою 
включення, спеціально розроблений для сумісної роботи з 
верстатом EB140.

Зручний і простий доступ до вузлів і пристроїв верстата  EB140 оснащений дверцятами  і  
рухомими елементами для полегшення виконання всіх можливих настроювальних робіт.

Зовнішні роз'єми на витяжку під 
труби діаметром 100 мм. Машину 
необхідно підключити до пилососа 
з мінімальною витратою повітря 
1000 м3/год.

Аксесуари опціонально
6399082 Cantspray
9599694 Netspray
8599611 Мастило 30 мл.
8546317 Комплект для блокування 
гільйотини
2599266 Мішок клею 4 кг

Фрези в стандартній комплектації
8540183 Верхня фреза Ø 60 Z4, r:2, скіс 10°
8540184 Нижня фреза Ø 60 Z4, r:2, скіс 10°

Фрези в опції
8540172 Верхня фреза Ø 60 Z4, r:3, скіс 10° 
8540173 Нижня фреза Ø 60 Z4, r:3, скіс 10° 
8540185 Верхня фреза Ø 60 Z4, скіс 45° 
8540186 Нижня фреза Ø 60 Z4, скіс 45°
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PAE85T

Фрезерний апарат для автоматичного 
фрезерування на прямих, вигнутих або 
закругленими краях кромки панелі.
Завдяки великому діаметру фрези, 
можна отримати обробку високої 
якості. Оснащений висувною  
направляючою для більш великих 
елементів.
Направляюча планка для установки 
панелі, яка забезпечує фрезерування 
в простий і швидкий спосіб.
Пневматичний притиск панелі під час 
процесу фрезерування.
Копір не залежить від фрези, що 
виключає ризик пошкодження панелі.
Можливість застосування фрези з 
іншим радіусом на замовлення.

Висувна направляюча для усіх 
елементів.

Напрямна планка розташована 
з боку краю, в якій фрезерують 
це край.

Технічні дані
Мін/макс товщина плити  9/45 мм
Мін. розміри плити  130 мм x 300 мм
(з регулятором для досування ) 100 мм х 130 мм
Макс. радіус фрези  r: 3
Фреза (в комплекті)  R: 2 - скіс 10° 

Koпір відокремлена від фрези.

| Фрезерний апарат для оклеєних кутів

Фреза (в комплекті)  R: 3 - скіс 10°
Діаметр фрези  60 мм
Швидкість фрезерування  10000 об./хв
Напруга  230 V / 50-60 Гц
Робочий тиск  6 бар

Фрезер для оклеювання кутів

Висока якість обробки будь-
яких профілів.

Фреза в стандартному оснащенні
8540183 Верхня фреза Ø 60 Z4, r:2, скіс 10°

Фрези в опції
8540172 Верхня фреза Ø 60 Z4, r:3, скіс 10° 
8540185 Верхня фреза Ø 60 Z4, скіс 45°
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EB135

Кромкоклеючі верстати  термоклеєм

| Автоматичний кромкоклеючий верстат 

Відмінні ефекти з різними 
видами кромки.

Край кромки з ABS з ефектами 
3D і високим блиском.

Обклеювання легких панелей.

Легка чистка та 
обслуговування:
Бак на клей і елемент, по 
якому переміщається торець 
покритий шаром Тефлону®, 
щоб полегшити чистку і 
обслуговування.

Щоб бути впевненим, що край буде відмінно прилягати, EB135 
оснащенний автоматичною подачею.
Завдяки двом допоміжним  валикам на робочому столі, а також 
спеціальним затискачам, отримуємо оптимальний затиск панелі до 
обклеючої одиниці. Це забезпечує правильне обклеювання, особливо,  
при  використанні тонкої кромки.

Одинарна фаза 220-240 V
Не вимагає стисненого повітря.

Компактний і ефективний 
кромкоклеючий верстат, 
забезпечує відмінні результати і 
має конкурентоспроможну ціну 
Кромка з ПВХ, меламін, шпон 
і АБС (також з 3D-ефектами 
і високоякісного глянцю). 
Можливість застосування кромки 
завтовшки до 3 мм

Сильні сторони EB35 rapid-це :
• швидкий запуск і настроювання,
• 5 хвилин часу нагріву,
• температура клею контролюється
за допомогою мікропроцесора, 
який запобігає коливання 
температури,
•клеючий притискний ролик 
забезпечує чудові результати 
облицювання з самого початку 
панелі,
• полімерний клеючий ролик, 
допомагає скоротити витрати 
клею.
• бачок для клею покритий шаром 
Тефлону® - чистка і простіше
обслуговування.
• відмінні результати роботи без 
клеючих залишків, завдяки фрезі, 
яка фрезерує перед поклейкою.
• висока продуктивність. До 120 м 
безперервного облицювання на 
одному повному баку.
• товщина оброблюваної панелі 
від 13 до 50 мм.
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Читабельний екран дисплея. 
Температура клею контролюється за 
допомогою мікропроцесора, який 
запобігає коливання температури.

Валик з власною напругою. Оптимальна 
ємність бака на клей. Просте повторне 
наповнення, чищення і обслуговування, 
завдяки Тефлоновому® покриттю.

Регульована фрезерна головка. Можливість 
фрезерування з різними радіусами або під 
кутом 10°. Відмінні результати роботи без 
залишків клею, завдяки фрезі, яка фрезерує 
перед поклейкою. Автоматичне відрізання 
кінців кромки на обох сторонах панелі.

Оснащений диспенсером, що дозволяє 
додавати клей в процесі роботи, без 
виключення машини.

Проста і швидка настройка товщини 
кромочного матеріалу. Можливість 
застосування кромки товщиною до 3 мм.

Точний контроль кількості клею з 
перекриттям на бортах, дозволяє на 
точний підбір параметрів роботи машини 
для різних типів країв і плит.

Швидка і проста установка. Сучасне оздоблення. 
Мінімум технічного обслуговування.

Стандартна комплектація
Автоматичний лоток
Фрезеруюча одиниця ззверху/знизу з 
фрезами HM r=2 + фаза 10º
Плоска цикліна верх/низ
Гільйотина
Подовження столу

Фрези входять в стандартну комплектацію
8540183 Верхня фреза Ø60 Z4, r:2, фаза 10°
8540184 Нижня фреза Ø60 Z4, r:2, фаза 10°

Фрези в опції
8540172 Верхня фреза Ø60 Z4, r:3, фаза 10°
8540173 Нижня фреза Ø60 Z4, r:3, фаза 10°
8540185 Верхня фреза Ø60 Z4, фаза 45°
8540186 Нижня фреза Ø60 Z4, фаза 45°

Аксесуари опцірнально
8200300 Промисловий пилосос AS382L
8545498 Перехідник для насадки Ø 
зовнішній 38-100 мм
Для підключення під витяжну систему з 
мінімальною витратою 1000 м3/год.

6399082 Cantspray. 
8599694 Netspray. 

2599266 Контейнер для клею 4 кг

Потужність  3,450 Вт
Мін. товщина панелі  13 мм
Макс. товщина панелі (на краю товщиною від 0,4 до 2 мм)  50 мм
Макс. товщина панелі (на краю товщиною 3 мм стрічка)  25 мм
Мін. ширина панелі  102 мм
Мін. довжина панелі  180 мм
Діапазон робочих температур  110°-200°C 

Робоча швидкість  4 м/хв
Швидкість без навантаження фрезеруючої одиниці  10,000/хв
Фрези Ø 59, Z4, R2, +10°
Напруга (одинарна фаза)  220-240 V
Розміри  1,720x950x1,350 мм
Вага  150 кг

Технічні дані

НОВИНКА
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PEB250PEB250+

Стандартна комплектація
Мішок термоклею 250 гр.

Кромкоклеючі верстати з термоклеєм

Система налаштування ширини
кромки.

Електронне регулювання температури 
(від 120 до 200°C) під управлінням 
мікропроцесора забезпечує точну 
настройку. Підвищення температури 
відбувається імпульсно, що забезпечує 
довгий термін експлуатації нагрівальнимх 
елементів.

Регульована направляюча 
виведення кромочного 

матеріалу.
Забезпечує його 

правильне положення 
щодо панелі.

Ручний кромкоклеючий 
верстат з ємністю для клею 
призначений для приклеювання 
кромочних матеріалів на 
основі ПВХ і ABS, так і меламіну, 
пластиків і натурального шпону, 
попередньо відрізаних на задану 
довжину. Модель практична 
для облицювання в умовах 
дрібного виробництва верстат 
є простим у виробництві і має 
швидке перенастроювання. 
Налаштування верстату просте 
інтуїтивно зрозуміле. Оснащений 
синхронізованими
системами подачі кромки 
і регулюванням швидкості 
подачі, електронною системою 
регулювання температури, 
системою точної настройки 
товщини нанесеного клейового 
шару.
Клейова ванна і панель прогріву 
оброблюваної поверхні
мають захисне покриття Teflon®.

Точне регулювання
товщини клейового

шару.

Контроль товщини кромочного 
матеріалу, щоб більш точно 

наносити клей. 

| Ручний кромкоклеючий верстат

Полімерний валик для 
кромки ABS з ефектом 3D 

або глянцем.
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Сиситема захисту від намотування
кромочного матеріалу.

Бак на клей і підстава 
направляючої кромки покриті 
шаром Teflon® для полегшення 
чищення і обслуговування.

Електронний контроль швидкості, 
керований  мікропроцесором.

Опору можна нахиляти 
на 10°, наприклад, для 
облицювання дверей.

Опору направляючої 
можна налаштувати
з допомогою міліметрової 
шкали.

Інші моделі
Модель PEB200 без електронного 
контролю швидкості і температури.

Технічні дані на стор. 109Telon® є зареєстрованою торговою маркою компанії E. I. du pont Ne-
mours and Company

Аксесуари опціонально
5046525 Столик MEB250 для стаціонарної 
роботи.

5046586 Столик MEB250A для стаціонарної 
роботи з автоматичним обрізанням країв 
кромки і з системою подачі кромки.

5046266 Система подачі кромки і 
гільйотина.
5046686 MI250 похильний столик.
5046703 Набір AK97NWдля столу MEB250A
5046704 Подовжувач направляючої 
MEB250A.
5046705 RP80 набір направляючих роликів
5600510 Фрезер FR256N
2800000 Тример AU93
2100000 Гільйотина ручна RC21E
2100600 Гільйотина ручна RC221R (2 мм) 
5245922 Гільйотина ручна RC321S (3 мм)
2599266 Термоклей 4 кг
6399082 Cantspray
8599694 Netspray

5046764 Допоміжний рулон
Легка установка в верстаті PEB, 
забезпечує хороше функціонування 
у важкодоступних місцях, таких як 
криволінійні форми або промені.
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PEB250TRM | Кромкоклеючий верстат з термоклеєм і столиком для стаціонарної роботи

Кромкоклеючі верстати з термоклеєм

Електронний контроль 
швидкості, керований  
мікропроцесором.

Електронне регулювання 
температури (від 120 до 200°C) 
під управлінням мікропроцесора 
забезпечує точну настройку. 
Підвищення температури 
відбувається імпульсно, що 
забезпечує довгий термін 
експлуатації нагрівальнимх 
елементів.

НОВИНКА

Кромкоклеючий верстат з 
ємністю для клею призначений 
для приклеювання кромочних 
матеріалів на основі ПВХ і 
ABS, так і меламіну, пластиків 
і натурального шпону. Для 
облицювання простих, округлих 
або профільованих панелей.
Дуже практичний для невеликих 
серійних виробництв, особливо 
на простих панелях. Простота в 
експлуатації і швидка установка. 
Робочий стіл забезпечує належну 
стабільність. Налаштування 
ширини і товщини плити є дуже 
простим і інтуїтивно зрозумілим. 
Система подачі кромочного 
матеріалу та електронного 
контролю швидкості, дозволяє 
на оптимальне значення темпу 
роботи. Окрім електронного 
контролю температури, пристрій 
має також точний контроль 
накладання кількості клею на 
краї. Бак на клей і елементи по 
яких рухається кромка  покриті 
шаром Teflon ® для полегшення 
чищення та обслуговування.Має 
систему подачі кромки на рулон і 
автоматичну гільйотину oбрізання 
кромки.
Клеюча основа, може 
використовуватися як переносний 
кромкоклеючий верстат, 
достатньо відкрутити три гвинти, 
що кріплять його до робочого 
столу.

Полімерний валик для кромки 
ABS з ефектом 3D або глянцем.

Є готові місця для підключення PEB250+ і 
подачі матеріалу (для моделей PEB250TRM і 
PEB250TA)
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PEB250TA

PEB250TRC | PEB200TRC

Легке обклеювання кромоки на увігнутих 
і опуклих поверхнях.

Потужність  830 Вт
Контроль температури1  120-200°C
Температура роботи2 170°C
Контроль швидкості1 1 2, 4, 5 і 6 м/хв
Швидкість роботи2  3,6 м/хв
Товщина плити  10-62 мм (1) PEB250+, PEB250TA i PEB250TRC (2) PEB200 i PEB200TRC

Товщина кромочного матеріалу  0,4-3 мм
Ємність бака для клею  230 см3
Вага PEB250 і PEB200  9 кг
Вага PEB250TRC і PEB200TRC  30 кг

Регульована передня направляюча, 
гарантує стабільність під час 
облицювання.

НОВИНКА
Модель PEB200TRC без електронного 
контролю швидкості і температури.

Кромкоклеючий верстат з термоклеєм і з 
робочим стаціонарним столиком
Додаткова комплектація:
Фрезеруючий агрегат кромки
Подовжувач направляючої
Притискний ролик

Модель з параметрами PEB250TA, 
оснащена додатковою ручною 
гільйотиною.

Стандартна комплектація
PEB250TA, PEB250TRM, 
PEB250TRC, PEB200TRC
Мішок клею 250 гр.

Автоматичне обрізання кромочного 
матеріалу в розмір на округлих або 
нетипових плитах.

Фрезеруючий агрегат кромки товщиною 
до 1 мм.

5031110 Ручний скребок
(додається до PEB250TRM)
Усуває залишки клею і кромочного матеріалу, 
забезпечуючи ідеальне покриття.

опціонально аксесуари на стор. 110

Технічні дані
PEB250+, PEB200, PEB250TA, PEB250TRM, PEB250TRC, PEB200TRC
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CantSpray NetSpray

Кромкоклеючі верстати | Maтеріали для експлуатації

Високоякісний термоклей призначений для 
кромкоклеючих верстатів компанії Virutex. 
Гарантує правильне функціонування 
обладнання. Забезпечує гарне і міцне 
з'єднання кромочного матеріалу з 

Cantspray це спрей без силікону, 
антиприлипний для кромкоклеючих 
верстатів. Запобігає прилипання клею 
до фрез, гільйотини, ножів і інших 
елементів верстату. Тримає ці частини в 
оптимальному стані. У його складі немає 
силікону, тому не змащує і не забруднює 
елементи машини чи матеріали, які будуть 
облицьовані. Запобігає появі на клеєних 
елементіах проблем з можливими шарами 
фарби або лаку при подальшій обробці.

Netspray є дуже ефективним засобом
очищуючим поверхні.
Розчиняє залишки клею, масла, жиру, воску, 
смоли, гуми, а також залишки силікону. Це 
також ефективний знежирювач.
Усуває залишки після самоклеючих етикеток 
і є дуже ефективним при попередньому 
очищенні, перш ніж малюємо мітки.
Не подразнює шкіру і має приємний 
лимонний запах.

Термоклей

БЕЗ CFC БЕЗ CFC

2599266 Відро клею, 4 кг EB135, EB140, 
PEB250, PEB200, PEB250TA,
PEB250TRC і PEB200TRC.
Температура роботи: 150-170º C
Хороша адгезія і термостійкість

5600510 Фрезер FR256N
2800000 Ніж для зняття фаски AU93
2100000 Гільйотина ручна RC21E
2100600 Гільйотина ручна RC221R (2 мм)
5245922 Гільйотина ручна RC321S (3 мм)
6399082 Cantspray
8599694 Netspray
2599266 Відро клею 4 кг
5031110 Ручний скребок
5846351 EB58K Робочий стіл

Опціонально аксесуари для:
PEB250TA, PEB250TRM, PEB250TRC, PEB200TRC

MI250 Столик з можливістю нахилу для 
облицювання панелей з краю під кутом від 
15° до 50°.

5046703 Набір AK97NW фрезеруючий 
агрегат + затискач + валик (для MEB250, 
MEB250A).

5046704 Подовжена направляюча (для 
MEB250, MEB250A).

5046705 RP80 Затискач (для MEB250A).
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B C

PR25P-DV

Автоматичний верстат для 
накладання клею на кромки 
такі, як: пластикові або дерев'яні 
панелі ламіновані, ПВХ 0,4-3 
мм, ABS, поліестер, і меламін 
дерев'яні фанерні стрічки 
завтовшки 0,4-3 мм. Наноситься 
клей на кромку для подальшого 
облицювання за допомогою 
кромкоклеючих верстатів  
AG98, EB15-2, EB25, EB35. 
Має електронний контроль 
температури, гальмування 
двигуна і механізм точного 
дозування клею. Оснащений 
автоматичним намотуванням 
з незалежним двигуном і 
вбудованою системою сушіння 
нанесеного клею. Ємність для 
клею  -2 кг.

Простий доступ до ємності для 
клею .

Рівномірне нанесення клею. Ідеальна якість нанесення клею.

| Aвтоматичний верстат для нанесення клею

Стандартна комплектація
Автоматичне намотування, 
2 пристрої для центрування 
котушок різних розмірів, 1 
кг клею та паперу кільце для 
роликів

Додатково верстат
може бути укомплектований
модулем намотування (арт. 
2545633) для нанесення клею 
на 3 рулони одночасно (товщина 
кромки повинна бути однаковою). 
Таким чином продуктивність
машини потроюється, що може
бути важливим для користувачів,
які бажають створити складський 
запас готової кромки.

Технічні дані  
Потужність  1720 + 120 Вт
Мінімальна товщина стрічки  0,4 мм
Макс. товщина стрічки/ролики/ролики+арт. 2545632  16/2/3 мм
Макс. ширина стрічки  104 мм
Швидкість 510 м/год=8,5 м/хв
Кількість стрічки на 1 кг клею  250 м стрічки шириною 25 мм
Ємність для  2 кг клею
Вага  37,8 кг

2502522 Пристрої для центрування котушок 
(2 шт. входять в стандартну комплектацію).
2545659 Картонні гільзи Ø 85 мм, 25 шт.
2545660 Картонні гільзи Ø 150мм , 25 шт.
2599242 Термоклей, уп.1 кг.

B

C

C

Додаткова комплектація

A

A

Тримач для великих 
рулонів. Ідеально 
підходить для 2 і 3 мм 
кромки.

Опціонально

Верстати для нанесення клею на кромку
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B C

PR25P

Економний верстат для 
накладання клею на кромки 
такі, як: пластикові або дерев'яні 
панелі ламіновані, ПВХ 0,4-3 
мм, ABS, поліестер, і меламін 
дерев'яні фанерні стрічки 
завтовшки 0,4-3 мм. Наноситься 
клей на кромку для подальшого 
облицювання за допомогою 
кромкоклеючих верстатів, які 
використовують гаряче повітря. 
Має електронний контроль 
температури, гальмування 
двигуна і механізм точного 
дозування клею. Машина 
споживає 1 кг клею на 250 метрів 
стрічки, шириною 25 мм. Також
верстат оснащений системою 
ручного намотування, що 
дозволяє змотувати кромочні 
матеріали з нанесеним 
термоклеєм. З допомогою 
додаткового обладнання можна 
обклеювати одночасно два 
однакових ролики, стрічки.

Верстати для нанесення клею на кромку

| Напівавтоматичний верстат для нанесення клею 

Технічні дані  
Потужність 1.720 Вт
Мінімальна товщина стрічки  0,4 мм
Макс. товщина стрічки  16 мм
Макс. товщина стрічки (рулон)  2 мм
Макс. ширина стрічки  104 мм
Швидкість  510 м/ч=8,5 м/хв
Ємність для  2 кг клею
Вага  26 кг

Проста у використанні і запуску. Точне нанесення оптимального 
шару клею.

Можливість облицювання 
панелей.

Стандартна комплектація
Модуль ручної намотки, пристрої 
для відцентрування котушок 
різних розмірів (2 шт.), 1 кг клею і 
картонна гільза.

2545631 Подвоєний модуль
намотування для нанесення 
клею на 2 рулони 
одночасно.
Містить: 4 завантажувальні
секції, 8 пристроїв для 
центрування котушок , 
інструкцію.

Додаткова комплектація 2545628 DV25P модуль 
автонамотки для перетворення 
ручного PR25P в автоматичний 
PR25P-DV.
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2502522 Модуль ручної намотки, пристроїв 
для відцентрування котушок 
різних розмірів (2 штуки) 
2545659 Гільзи картонні  Ø 85-мм, 25 штук
2545660 Гільзи картонні Ø 150-мм, 25 штук
2599242 Клей розплав., мішок -  1 кг
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Ексклюзивний імпортер в Україні:
ITA TOOLS Україна.

вул. Шевченка 39 | м. Городок
Хмельницька обл. 32000

Тел.  +38 098 878 0876 | Факс  03851 3 39 18
E-mail: oice@itatools.com.ua

www.ita.tools

50 років рішень.


