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ORODJA

akcija

Utorni rezkalnik Zeta P2 Dia 
jubilejna izdaja 50 LET LAMELLO

Redna cena:

1060,- EUR

Z rezkarjem Zeta P2 lahko oblikujete utore P-sistema za vezna okovja z različnimi vgradnimi globinami, brez menjave 
rezil le s preprosto menjavo/vrtenjem na nastavitvi globine P-sistema. Za globino 15 za veznik Clamex P-15, globino 14 
za veznik Clamex P-14 in veznik Tenso P-14, ter globino 10 za sredinski veznik Clamex P Medius. 

Vgrajeni navpični mehanski pogon na rezalnem vretenu P2 je srce profi lnega rezkarja za utore, med postopkom 
rezanja mehanski pogon samodejno izvede stransko gibanje za profilni utor. Povratno gibanje se sproži samodejno 
takoj, ko dosežete največjo globino utora. 

Z izklopom funkcije profi lnega utora se lahko rezkar uporablja tudi kot navadni rezkar za lesene lamele.

Področja uporabe: razstavljivo pohištvo, notranja dela, utori za vse kote, okvirne vezave, pomoč pri lepljenju, obloge, 
predelne stene, podbojne konstrukcije, polna vrata, površinske, kotne in sredinske stenske povezave.

Obseg dobave: 
kotnik, 1 x odsesovalni nastavek 23 mm, 1 x odsesovalni adapter 36 mm, 1 x adapter ploščica 4 mm in 2 mm, 
orodje za vzdrževanje, merilo za izvrtine vključno s svedrom za set veznikov Clamex P-14 in sistem P-10, 
rezilo profi lnega utora Diamant 100 x 7 x 22 mm, v kovčku.

Nazivni sprejem moči: 1050 W
Število vrtljajev v prostem teku: 9000 r/min
Rezkar ø največ: 100 mm
Globina rezkanja: 20 mm
Odsesovalna cev ø: 23 mm

Št. artikla Teža kg EM

101 107 891 3,7 kos

1390,- EUR

NA ZALOGI 

v Trzinu
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P-System
Povezuje. Navdušuje. In to že 50 let. Večja učinkovitost. Priznani P-System 
podjetja Lamello odlikuje, do sedaj nepoznana prilagodljivost, hitrost in 
preprostost v celotnem postopku oblikovanja, proizvodnje, prevoza in 
montaže. Odkrijte naše jubilejne asortimente in številne prednosti ter načine 
uporabe, katere ponuja P-System.

Obseg dobave:

80 x par Clamex P-14
80 x par Tenso P-14 vključno s Clip
60 x par Clamex P Medius
20 x kos Bisco P 14
kovček T-Loc velikosti II vključno z delilnikom

Uporaba za: Lamello P-System
Material: umetna masa

Št. artikla  EM

103 330 712  gt

Veznik LAMELLO P-sistem sortiment Basic

 

P-System
Povezuje. Navdušuje. In to že 50 let. Večja učinkovitost. Priznani P-System 
podjetja Lamello odlikuje, do sedaj nepoznana prilagodljivost, hitrost in 
preprostost v celotnem postopku oblikovanja, proizvodnje, prevoza in 
montaže. Odkrijte naše jubilejne asortimente in številne prednosti ter načine 
uporabe, katere ponuja P-System.

Obseg dobave:

120 x par Clamex P-14
30 x par Clamex P Medius
30 x par Clamex P-10
80 x par Tenso P-14 vključno s Clip
30 x par Tenso P-10 vključno s Clip
20 x kos Bisco P 14
20 x kos Bisco P -10
80 x par Divario P-18
montažno orodje Divario/ sveder/ zarisovalna šablona
montažno orodje Clamex P
kovček za orodje T-Loc

Uporaba za: Lamello P-System
Material: umetna masa

Št. artikla  EM

103 330 711  gt

Veznik LAMELLO P-sistem sortiment Professional
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