
954 kaiserkraft.cz  Objednací čísla  znamenají zboží na skladě / ihned k dispozici. Aktuální dodací lhůty online.
Ceny se mohou během roku měnit.
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 1 2 3 4 5 6 7
Délka řezu mm 340 350 350 430 460 800 1100
Výkon (papír DIN A4 70 g/m²) ks 15 25 25 15 30 20 20
Šířka pracovní plochy mm 250 304 304 250 356 605 760
Hloubka pracovní plochy mm 340 385 385 430 510 800 1100
Provedení řezacího stroje  řezací stroj bez 

podstavce
řezací stroj bez 

podstavce
řezací stroj bez 

podstavce
řezací stroj bez 

podstavce
řezací stroj bez 

podstavce
řezací stroj 

s podstavcem
řezací stroj 

s podstavcem
Stlačení  ruční ruční automatické ruční automatické pomocí nožního pedálu pomocí nožního pedálu
Rozčlenění rozměrů   boční doraz v mm 

a palcích
   boční doraz v mm 

a palcích
boční doraz v mm 

a palcích
Barva  cool grey rubínová RAL 3003

cool grey
rubínová RAL 3003

cool grey
cool grey rubínová RAL 3003

cool grey
cool grey cool grey

Pracovní výška mm      730 730
Pro formát  DIN A4 DIN A4 DIN A4 DIN A3 DIN A3   
  Čís.

 Kč
 424 481 6F

2.300,-
 520 752 6F

3.140,-
 520 753 6F

4.560,-
 424 482 6F

2.990,-
 520 754 6F

7.220,-
424 489 6F

28.900,-
424 490 6F

39.900,-

1 – 7 | Řezačky
• Plynule aretovatelný zpětný doraz pro 

přesné řezání
• Přesné, bezpečné a rychlé – nejen pro 

papír
• Přesné nastavení rozměrů a dorazu

Materiál nože: nožová ocel Solingen. 

Uvedený počet listů u řezacího výkonu/
výšky stohu platí pro kvalitu papíru DIN A4, 
70 g/m².

11 | Řezačka rolí
• Bezpečnostní řezací hlava s dvojitým uložením, lehkým chodem a samoostřicím kulatým 

nožem z kalené oceli, řezací kolejnička z nerezové nožové oceli
• Na obou stranách otevřené boční oblouky pro prostrčení a ořezávání nadměrných 

formátů
• Automatické přitlačování řezaného materiálu s transparentní přítlačnou lištou

Délka řezu: 1050 mm. Výška řezu max.: 0.8 mm. Šířka pracovní plochy: 1050 mm. 
Hloubka pracovní plochy: 280 mm. Provedení řezacího stroje: řezací stroj bez podstavce. 
Stlačení: automatické. Materiál nože: nožová ocel Solingen. 

11 | Čís. 117 519 6F Kč 9.960,-

Podstavec pro délku řezu 
1050 mm na vyžádání.

8 – 10 | Přesné pákové řezačky
• Nožová osa s dvojitým uložením, s vysokým řezacím výkonem až 50 listů

Uvedený počet listů u řezacího výkonu / 
výšky stohu platí pro kvalitu papíru DIN A4, 
70 g/m². 

Délka řezu: 385 mm. Výkon (papír DIN 
A4 70 g/m²): 50 ks. Šířka pracovní 
plochy: 356 mm. Hloubka pracovní 
plochy: 403 mm. 

9 |  Čís. 424 486 6F Kč 7.590,- 

Délka řezu: 580 mm. Výkon (papír DIN 
A4 70 g/m²): 40 ks. Šířka pracovní 
plochy: 356 mm. Hloubka pracovní 
plochy: 604 mm. 

10 |  Čís. 424 487 6F Kč 10.900,- 

Délka řezu: 710 mm. Výkon (papír DIN 
A4 70 g/m²): 40 ks. Šířka pracovní 
plochy: 506 mm. Hloubka pracovní 
plochy: 765 mm. 

8 |  Čís. 424 488 6F Kč 15.900,- 

• Ruční stlačování papíru pomocí ruční páky, se zařízením po úzké řezání a opěrkami 
papíru, přední a zadní doraz se stupnicí v mm / palcích

• Automatická ochrana nože (u délky řezu 710 mm pevná ochrana nože)

Provedení řezacího stroje: řezací stroj bez podstavce. Stlačení: ruční. Rozčlenění 
rozměrů: zadní a přední doraz v mm a palcích. Barva: perleťová šedá / rubínová RAL 3003. 
Materiál nože: nožová ocel Solingen. 

Větší výběr 
online!

www.kaiserkraft.cz/p/424481?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/520752?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/520753?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/424482?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/520754?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/424489?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/424490?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/424481?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/117519?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/117519?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/424486?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/424486?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/424487?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/424488?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/520754?publication=HK_21

