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A feltüntetett árak nettó árak, forintban és ÁFA nélkül értendők, visszavonásig érvényesek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Prémium kategóriás körfűrész, nagyon pontos és precíz vágásokhoz. 

MARTIN T 60 C FORMATIZÁLÓ KÖRFŰRÉSZ

Műszaki adatok: 
Vágási magasság: max. 130 mm
Vágásszélesség:  1.350 mm 
Fűrészlap ø: 250 - 400 mm
Fűrészlap tengely ø:  30 mm 
Döntési tartomány: 0 ° - 46 °
Motorteljesítmény: 5,5 kW (7,5 LE)
Fordulatszám: 4000 / 4800 / 6000 ford/perc 
Asztalméret:  850 x 1.100 mm 
Szélezőasztal hossza:  3 m (standard) 
Tömeg:  kb. 1.500 kg

A gép egyszerűségének köszönhetően igen megbízható, olcsó 
fenntartású. 

HEBROCK - TOP 3005 F ÉLZÁRÓ GÉP
Műszaki adatok: 
élanyag vastagsága:  max. 3 mm
munkadarab magassága: 8 - 60 mm
minimális darabhosszúság: kb. 220 mm, szalagos termék   
  esetén kb. 300 mm
minimális darabszélesség: kb. 90 mm
előtolási sebesség:  kb. 10 m/perc
felfűtési idő:  kb. 5 min
csatlakozó feszültség:  13.8 kW
elektromos csatlakozás: 400 V / 3 fázis / 50 Hz
elszívó csonk ø:  140 mm
méret (H x Sz x Ma):  kb. 5000 x 1425 x 1620 mm

A gazdag szerszámválasztéknak köszönhetően a gép vezérlő szoftvere több fúrási feladatot egyszerre képes elvégezni, ezáltal fokozva 
a gép termelékenységét. Az opcionálisan maró aggregáttal bővíthető a gép minden fúrási, nútolási és marási feladatot elvégez, ami 
egy bútor összeállításához szükséges. CNC vezérlésű precíz megmunkáló központ fúráshoz és nútoláshoz, tetszőleges programo-
zással. Ez a gép az egyedi és a széria munkákra lett fejlesztve. 

PROTEC 571 CNC VEZÉRLÉSŰ FÚRÓCENTRUM

Az alapgép fúráshoz és nútoláshoz szerelve 
Aggregát felszereltsége:
PowerBlock 21 db orsóval és 1 db nút szerszámmal
• 13 függőleges fúróorsó
• 6 vízszintes fúróorsó Y-tengely
• 2 vízszintes fúróorsó X-tengely
• 1 nút aggregát Y-tengely
• negyedik fúrótengely az Y-tengelyre
Munkadarab szélessége (X):  min. 60 mm / max. 1000 mm 
Anyagvastagság (Z):   min. 6 mm / max. 60 mm 
Munkadarab hossza (Y):  min. 250 mm áteresztő módban 
  max. 5600 mm programozható munka  
  darabhossz szoftverből 
Munkadarab tömege:   max. 75 kg
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• Mindkét oldalon laminált 
táblák darabolására.

• Fekvő és álló lapszabás-
zokhoz alkalmazható.

• Holker fogazás

FŰRÉSZLAP KÖRFŰRÉSZEKHEZ ÉS ÁLLÓ 
LAPSZABÁSZOKHOZ, HOLKERES

cikkszám fogalak ø furat nettó akciós ár

108 620 590 DH 303 mm 30 mm 17 000 Ft

mellékfuratok: CNL 
fogszám: 60 
vágási szélesség: 3,2 mm 
anyag: HW
rendszer: Striebig álló lapszabászhoz

Felhasználható akrilüveg, 
polietilén és egyéb tömör 
lapok formatizálására 10 mm 
vastagságig, valamint nagy 
sűrűségű speciális lapokhoz 6 
mm vastagságig. Elővágóval 
együtt vághatunk laminált 
lapokat is.
Felszerelhető körfűrészekre és 
álló lapszabász gépekre.
Trapéz-egyenes fogazású 
 
mellékfuratok: 2/9/46,4;2/10/60 
fogszám: 96 
vágási szélesség: 3,2 mm

G-COAT HIGH PERFORMANCE FŰRÉSZLAP

cikkszám ø furat nettó akciós ár 

108 620 593 303 mm 30 mm 17 500 Ft

ELŐVÁGÓ FŰRÉSZLAP MARTIN 2 TENGELYES 
GÉPHEZ - ÁLLÍTHATÓ

cikkszám fogalak ø furat nettó akciós ár

108 620 650 FZ 120 mm 22 mm 15 000 Ft

kompatibilis (T60 / T74 / T73) 
fogszám: 2 x 12 
vágási szélesség: 2,8 - 3,6 mm 
anyag: HM
kivitel: állítható, 2-tengelyű 
(közgyűrűvel) 
rendszer: MARTIN 2-tengelyű, 
állítható, Altendorf

TARTOZÉK FŰRÉSZLAP GRIGGIO / HOLZHER / 
SCM / MAKA / MARTIN "TCSERIE" / PANHANS 
GÉPEKHEZ

cikkszám fogalak ø furat nettó akciós ár

108 620 669 V 120 mm 20 mm 15 000 Ft

108 620 670 F 125 mm 20 mm 17 000 Ft

Fogszám: 2 x 12 
Vágási szélesség: 2,8 mm 
 
anyag: HW
kivitel: közgyűrűkkel állítható

• Darabolás egy fűrészlappal
• Univerzális használat 

bevont lapokhoz, 
furnérhoz, tömörfához, 
MDF-hez, stb.

• Hossz- és keresztirányú 
favágás, táblák alakvágása 
előlap használatával

• Kis rezonancia
• Ritkább szerszámcsere
• Váltófogas

MINDENT VÁGÓ FŰRÉSZLAP

cikkszám ø furat nettó akciós ár

108 620 594 314 mm 30 mm 20 000 Ft

mellékfuratok: 2/9/46,4; 2/10/60 
fogszám: 48
vágási szélesség: 3,2 mm

Általános célú többfunkciós termék 
számtalan alkalmazásra.

A termék előnyei:
• Megbízható kenés és védelem egy 

lépésben
• Teljeskörű és könnyű szennyeltávolítás
• Megakadályozza a korróziót
• Megakadályozza a nyikorgást, csikorgást
• Megkönnyíti az alkatrészek meglazítását
• Véd a nedvesség ellen
• Sokoldalú ápolás, ragadásmentes felület 

Hőálló +230 °C-ig.

TÖBBCÉLÚ VÉDŐSPRAY V7

cikkszám tartalom nettó akciós ár

110 660 110 400 ml 1 500 Ft


