
Ook is er een roestvrijstalen menger beschikbaar, hebt u interesse? Vraag ons voor meer informatie!

Onderbouwde kwaliteit!

Rubi tegelsnijder TZ

Rubi zaagmachine DC Serie
• Gelagerde boven geleiding voor nog nauwkeuriger zagen
• In hoogte verstelbare motor met 1,5 PK vermogen
• Transportsysteem met inklapbaar onderstel
• Mogelijkheid tot verstekzagen
• Compleet vernieuwde aanslag
• Zero dust, T&O certificering voor stofvrij werken

• Compleet vernieuwd model met uitstekende prestaties  
voor het verwerken van groot formaat tegels

• Professionele dubbele gelagerde geleiding, voor het nog preciezer snijden
• 1500 kg effectieve breekkracht
• Snijden en breken van de tegel in 1 beweging
• Zijsteunen voor het ondersteunen van groot formaat tegels
• Inklapbare bodemplaten
• Transportwielen + handvat voor gemakkelijk transport
• Inclusief transporttas en 2 snijwieltjes

   Type                     Snijlengte                 Diagonaal               Breekkracht            
                                 maximaal

  85 cm 
102 cm 
130 cm 
155 cm

    60 x 60 cm 
    70 x 70 cm 
    90 x 90 cm 
110 x 110 cm 

1500 kg 
1500 kg 
1500 kg 
1500 kg

TZ-850 
TZ-1020 
TZ-1300 
TZ-1550

     Type                   Zaaglengte               Diagonaal                Motor                
                                  maximaal                                               vermogen

  85 cm 
124 cm

69,5 x 69,5 cm 
85,0 x 85,0 cm 

1,5 PK 
1,5 PK

DC-250-850 
DC-250-1200

• Professionele tegelzaagmachine met 3PK zaagvermogen
• Bovengeleiding met zwaluwstaart op 8 verstelbare lagers
• Grote vooraanslag met maatvoering, tevens geschikt voor verstekzagen
• Zero dust, T&O certificering voor stofvrij werken
• Geleverd met gratis laser

Rubi zaagmachine DS 250 N

102 cm 
132 cm 
152 cm

72,0 x 72,0 cm 
93,5 x 93,5 cm 

107,5 x 107,5 cm 

51 mm 
51 mm 
51 mm

DC-250-N 1000 
DC-250-N 1300 
DC-250-N 1500

     Type                   Zaaglengte               Diagonaal                Zaagdikte             Motor                
                                  maximaal                                                       max               vermogen

3 pk 
3 pk 
3 pk

• Professionele tegelzaagmachine met 2,5PK zaagvermogen
• In hoogte verstelbare motor
• Zaagkop op lagers voor hoge precisie en betrouwbaarheid
• Grote vooraanslag met maatvoering, tevens geschikt voor verstekzagen
• Zero dust, T&O certificering voor stofvrij werken
• Aluminium structuur voor licht in gewicht.

112 cm 
 
152 cm

79,0 x 79,0 cm 
 

107,5 x 107,5 cm

70 mm 
 
70 mm

DX-250 Plus 1000 
 
DX-250 Plus 1400

             Type                   Zaaglengte                 Diagonaal                  Zaagdikte               Motor                
                                         maximaal                                                           max                  vermogen

2,5 pk 
 
2,5 pk

(Op laagste punt motor)

(Op laagste punt motor)

(in 2 x 145 mm)

(in 2 x 145 mm)

Rubi zaagmachine DX 250 Plus


