
AKCE AKCE

www.schachermayer.cz Akce je platná od května do června 2019 nebo do vyprodání zásob. 
Ceny bez DPH. Cenové a technické změny vyhrazeny. 

obj. č. 101 188 544 s tričkem vel. L

obj. č. 101 188 545 s tričkem vel. XL

Drážkovací frézka Classic X

Akční cena

Kč 13 490,-
netto cena bez DPH

Nový motor v ergonomickém, štíhlém tvaru. Základová 
deska: na obou stranách pro efektivní polohování stroje 
na obrobku, přesné vodítko pro dokonalé uchycení 
obrobků, multifunkční dorazový úhel, otočný doraz 
0-90 ° s odstupňovanou stupnicí, západka na 22,5 °, 
45 °, 67,5 °, 90 °, otočný nastavovač hloubky pro  
6 standardních hloubek.

Rozsah dodávky:  
HW drážkovací fréza 100 x 4 x 22 mm, odsávací tryska 
36 mm, úhlový doraz, 4 mm připevňovací deska, sada 
nástrojů, návod k obsluze, v systaineru.

Jmenovitý příkon: 780 W
Počet otáček při volnoběhu: 10000 ot/min
Max. ø frézy: 100 mm
Hloubka frézování: 20 mm
Odsávací přípojka ø: 36 mm

2 ×1 000 ks 
spojovací lamely

Obsah kartonu: 1000 ks

Velikost: 20
D x Š: 56 x 23 mm
Tloušťka: 4 mm
Hloubka drážky: 12 mm



call centrum PRAHA západ - Hostivice 
Průmyslová 1369, Hostivice
T: 244 001 315 stavba-kov-sklo
F: 244 001 316 interiérové vybavení

BRNO
Heršpická 1013/11 d, Brno
T: 543 420 609
F: 543 250 820

OPAVA
telefonní prodej
T: 553 623 849
F: 553 623 260prodej@schachermayer.cz
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obj. č. 101 107 891

Drážkovací frézka Zeta P2 Dia

Akční cena

Kč 26 990,-
netto cena bez DPH

S frézkou Zeta P2 se dají frézovat systémové drážky pro spojky 
systému P s různými hloubkami frézování bez výměny frézy, 
pomocí jednoduchého pootočení nastavovače hloubky.
Hloubka 15 pro Clamex P-15, hloubka 14 pro Clamex P-14 
a Tenso P-14, hloubka 10 pro Clamex P Medius. Integrovaná 
mechanika zdvihu na frézovacím vřetenu je srdcem profilové 
drážkovací frézky, při frézovaní zabezpečí zdvihová mechanika 
automatický pohyb nahoru a dolů čím se vytvoří profilový tvar 
drážky. Tento zdvihový pohyb se spouští automaticky, jakmile je 
dosaženo maximální hloubky frézování. Pro frézovaní drážek pro 
dřevěné lamelky se funkce automatického zdvihu dá vypnout.

Hlavní oblasti použití: rozebíratelný nábytek, vnitřní výstavba, 
pokosové spoje ve všech úhlech, rámové spoje, pomůcka při 
lepení, obklady, dělicí stěny, konstrukce lubů, dveřních zárubní, 
plochých, rohových a středových spojů.

Rozsah dodávky: 
úhelníkový doraz, odsávací nástavec 
23 mm, odsávací adaptér 36 mm, po 1 ks 
ochranná nasouvací deska 4 mm a 2 mm, 
sada nářadí, šablona na vrtání pro Clamex 
P-14, souprava spojek P-10 Systém, 
diamantová fréza na profilové drážky  
100 x 7 x 22 mm,  
v Systaineru.

Jmenovitý příkon: 1 050 W
Počet otáček při volnoběhu: 9 000 ot/min
Max. ø frézy: 100 mm
Hloubka frézování: 20 mm
Odsávací přípojka ø: 23 mm
Hmotnost: 3,7 kg 

výroční
edice


