PROFESIONÁLNÍ ŘEZAČKA DLAŽDIC

TOP LINE PRO TOP LINE TWIST TOP LINE ROCK

TOP LINE PRO (provedení PRO PRAVÁKY)
TOP LINE TWIST (zrcadlově obrácené provedení PRO LEVÁKY)
TOP LINE ROCK

www.batnaradi.cz

• pro práci s obklady, dlažbou a mozaikou z kameniny, pórovité, hutné, slinuté, vysoce slinuté keramiky
a skla • řezací kolečko z tvrdokovu Ø 22mm • optimální a plný pohled na řezací kolečko při řezu • pevná
vodící lišta pro přesné řezy • bezúdržbové a precizní ložiskové vedení s dlouhou životností • nastavitelný úhelník pro 90° a 45° s 425 mm stupnicí a možností řezat a lámat úzké pásky • nastavování a lámání v
přední části řezačky (u těla obkladače) u řezaček TOP LINE PRO A TWIST, nastavování a lámání v zadní
části řezačky (od těla obkladače) u řezačky TOP LINE ROCK • lámačka s vysokým přítlakem až 1000 kg,
plastovými ochrannými koncovkami a možností aretace • odpružené desky s protiskluzným pryžovým
povrchem • plastové nožičky zabraňující poškrábání nebo poškození stávajícího obkladu • transportní
držadlo pro komfortní přenášení • transportní pojistka hlavy • postranní držáky velkoformátových
dlaždic

321-35
321-5
322-5
323-5
323-51
323-25
323-251
323-55

TOP LINE PRO LIGHT (hliníková základní deska)
630 mm

440 x 440 mm

12,4 kg

TOP LINE PRO ROBUST (ocelová základní deska)
630 mm
720 mm
920 mm

440 x 440 mm
500 x 500 mm
650 x 650 mm

Zesílené vedení a transportní kolečka
920 mm
1250 mm

650 x 650 mm
880 x 880 mm

15,6 kg
16,7 kg
20,2 kg
23,0 kg
28,6 kg

Zesílené vedení, transportní kolečka a dřevěný přepravní box
1250 mm
1550 mm

880 x 880 mm
1000 x 1000 mm

49,1 kg
58,6 kg
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