
rozsah čelistí mm

max.zatížení kg

délka 200 mm

šířka 70 mm

výška 870 mm

hmotnost 2,5 kg

náhradní pryžová kostka PRO030K 335,-Kč

objednací číslo PRO030

cena bez DPH

rozsah čelistí mm

max.zatížení kg

délka 360 mm

šířka 40 mm

výška 1065 mm

hmotnost 2,8 kg

náhradní nůž PRO050 335,-Kč

objednací číslo PRO050

cena bez DPH

rozsah čelistí 95 - 265 mm

max.zatížení 15 kg

délka 340 mm

šířka 300 mm

výška 600 mm

hmotnost 5,1 kg

objednací číslo PRO030

cena bez DPH

rozsah čelistí 80 - 370 mm

max.zatížení 50 kg

délka 1140 mm

šířka 150 mm

výška 460 mm

hmotnost 4,5 kg

náhradní pryžová vložka 1pár PRO040VLOZ 535,-Kč

objednací číslo PRO040

cena bez DPH

Nosič obrubníků.

POKLÁDKA DLAŽBY
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PRO 030

PRO 050

PRO 020

PRO 040

uvedené ceny bez DPH

náhradní nůž krátký/dlouhý  PRO020N/PRO020d        245/290,-Kč

Palice pro rovnání řad.

Rozpěrka dlažby.

Kleště pro vytahování kostek.
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rozsah čelistí 750 - 1000 mm

max.zatížení 120 kg

délka 410 mm

šířka 590/100 mm

výška 1130 mm

hmotnost 11 kg

objednací číslo PRO041

cena bez DPH

tlouška dlažby 30 - 120 mm

max.délka řezu 420 mm

délka 770 mm

šířka 310 mm

výška 550 mm

hmotnost 50 kg

objednací číslo PRO013L

cena bez DPH

tlouška dlažby 50 - 310 mm

max.délka řezu 420 mm

délka 920 mm

šířka 310 mm

výška 740 mm

hmotnost 55 kg

objednací číslo PRO015

cena bez DPH

tlouška dlažby 5 - 19 mm

max.délka řezu 900 mm

úhlopříčný řez 630 x 630 mm

délka řezu 900 mm

úhlové pravítko ano

hmotnost 22 kg

objednací číslo 9003090

cena bez DPH

Ruční řezačka dlažby.

POKLÁDKA DLAŽBY
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PRO 041

PRO 013L

PRO 015

SUPER PRO 900

uvedené ceny bez DPH

Nosič obrubníků.

Lamačka dlažby.

Lamačka dlažby.
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