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Piatok

Produkt mesiaca

1

Stavebná sezóna 2019
RECA diamantový kotú RS 10 Ultra TT
hrúbka: 2,6 mm
Ø: 230 mm
upev ovací otvor: 22,23 mm
Obj. íslo: 0664 007 230

ri
ap .
Cen e 3 ks
/ks.
kúp

,-

108

Detaily

dia ex UltraTT Universal PREMIUM
segmentové pripevnenie: vysokofrekven né laserové zváranie
 najvy ie mo né potiahnutie diamantov titánom pre extrémne rezanie v spojení s najvy ou ivotnos ou
 napnuté a peciálne upravené prémiové oce ové jadro pre maximálnu stabilitu aj pri vysokých teplotách
 vhodné pre: úhlové brúsky, frézy na murivo
 oblasti pou itia: v etky tvrdé materiály ako ula, silný armovaný betón, tvrdé tehly, prírodné a umelé kamene

RECA diamantový kotú RS 10 F
hrúbka: 1,3 mm
Ø: 115 mm
upev ovací otvor: 22,23 mm
ri
ap .
Cen e 3 ks
kúp

Obj. íslo: 0661 110 115

64

.
/ks

26,

Detaily

Dia ex RS 10 F
peciálny kotú pre obklada ov. Do stolných píl na rezanie za sucha i za mokra. istý rez.
Pou itie: na kachli ky, tenké ulové dosky, mramorové dosky a keramiku.

RECA diamantový kotú RS 10 peciál na plast
hrúbka: 2,5 mm
Ø: 125 mm
upev ovací otvor: 22,2 mm
Obj. íslo: 0662 190 125

Detaily

ri
ap .
Cen e 3 ks
kúp

Dia ex plast/drevo
/ks.
2
V estranný.
3,6
4
peciálne vyvinutý na rezanie plastov, GFK a na univerzálne nasadenie.
Ideálne vhodný na rýchle rezanie neo akávaných alebo meniacich sa materiálov.
Rezy v kameni a betóne mo né, ale podstatne zni ujú ivotnos !
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