PROFESIONÁLNÍ STROJE
PRO STAVEBNICTVÍ

Stavební pily

KATALOG

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Řežou všechny druhy stavebních
materiálů, zejména armovaný
beton, porotherm, Ytong, rozměrné
tvárnice, apod. Velmi snadné nastavování
hloubky řezu.

VMP 700

Konstrukce pil Vacutec je robustní
a tuhá, tím se předchází vzniku
vibrací při řezání a zvyšuje se řezný
výkon diamantového kotouče.

VMP 700A

Porotherm

Beton

VMP 400

Pily Vacutec jsou ideální pro půjčovny
mechanizace, protože na řezání,
standardních stavebních materiálů
(cihly, dlaždice, teraso, žulu...)
i speciálních materiálů (armované
betonové výrobky, porothermové cihly,
tvárnice Ytong, rozměrné tvárnice,
rozměrné kameninové výrobky...) stačí
mít jeden typ pily.

TYP

VMP 400

VMP 700A

VMP 700

JEDNOFÁZOVÁ (230 V)

TŘÍFÁZOVÁ (400 V)

TŘÍFÁZOVÁ (400 V)

MAX. PRŮMĚR KOTOUČE

400 mm

700 mm

700 mm

PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU KOTOUČE

25,4 mm

60 mm

60 mm

60 cm

70 cm

70 cm

140 mm

290 mm

290 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

MAX. DÉLKA ŘEZU
MAX. HLOUBKA ŘEZU (NA JEDEN ŘEZ)
VÝKON ELEKTROMOTORU
DÉLKA
ROZMĚRY

2,2 kW

5,5 kW

5,5 kW

1180 mm

1710 mm

2005 mm

ŠÍŘKA

780 mm

910 mm

880 mm

VÝŠKA

1430 mm

1350 mm

1550 mm

100 kg

200 kg

200 kg

ČISTÁ HMOTNOST

Profesionální stroje na úpravu betonových povrchů

Bruska VMB 300
Jednokotoučová bruska sympatických rozměrů, lehce
ovladatelná, s vysokým výkonem.
Třífázový 3,0 kW motor s protiprachovou ochranou ložisek
s dlouhou životností.
Nastavitelná zadní náprava pro nastavení rovnoběžnosti
diamantového kotouče s broušeným povrchem.
Protiprachový límec s odsávacím hrdlem.

Bruska a frézky

Stroj je určen pro práci tzv. „za sucha”.
Kvalitním brusným kotoučem (není součástí stroje) lze
upravovat libovolné plochy vyzrálého betonu i s různými
povrchovými úpravami. Životnost kvalitního kotouče je
cca 2500-3000m2 do hloubky 2mm běžného vyzrálého betonu
a odsáváním se životnost prodlužuje.

VMB 300

Lehce demontovatelné držadlo pro snadný převoz
i v osobních automobilech.
Vhodná pro půjčovny.
Frézka VMF 200
Nejkvalitnější frézka na trhu, určená pro ubírání, zdrsňování a
rozrušování povrchů z betonu, živice, kamene, při odstraňování
různých nánosů, zatvrdlých lepidel, barev atp..
Možnost volby několika druhů pohonu.
Nastavitelná rukojeť pro komfortní práci.
Odsávací hrdlo pro připojení k vysavači.
Plynule nastavitelný záběr.
Pracovní část se skládá z bubnu, čtyř tepelně zušlechtěných
nosných tyčí a 72ks otloukacích hvězdic s tvrdokovovými
hroty (vše je v základní výbavě).
Hodí se i pro přípravné podlahové práce před
broušením, tryskáním nebo napojováním nových
potěrů, případně jako pomocný stroj do hůře
přístupných míst k velkým frézkám.

VMF 200

Vhodná pro půjčovny.
TYP

VMB 300

VMF 200 el.

VMF 200 HONDA

TŘÍFÁZOVÁ (400 V)

230 V / 400 V

HONDA GX120

MAX. ŠÍŘE ZÁBĚRU

300 mm

200 mm

200 mm

VÝKON MOTORU

3,0 kW

2,2 kW / 2,2 kW

2,9 kW

-

0 - 5 mm

0 - 5 mm

DÉLKA

1265 mm

1350 mm

1350 mm

ŠÍŘKA

400 mm

405 mm

405 mm

VÝŠKA

900 mm

1100 mm

1100 mm

90 kg

90 kg

92 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY

HLOUBKA ZÁBĚRU
ROZMĚRY

ČISTÁ HMOTNOST

Váš dodavatel:

Změna označení modelů a parametrů vyhrazena.
Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.

