
LAB330 - електричний верстат для різання плит з керамограніту, кераміки і 
натурального каменю завдовжки до 330 см під кутом 90° і до 320 см під кутом 45°.
•Максимальна довжина розрізу: 330 см;
•Бічний стіл з екструдованого алюмінію дозволяє різати плити шириною до 161 см. З 
використанням додаткового аксесуара (374BRU 2F2) ширину можна збільшити до 330 
см.
•Максимальна глибина розрізу під кутом 90° - 20 мм.
•Максимальна глибина розрізу під кутом 45° - 16 мм;
•Регульована глибина розрізу;
•Доступний у двох варіантах - трифазний 400 В і однофазний 230 В (потужність двигуна 
2,2 кВт в обох версіях);
•Потужний водяний насос і кілька форсунок для охолодження;
•Каркас з екструдованого алюмінію;
•Легко знімається поліпропіленовий бак для очищення. Ємність 38 л;

•Максимальна вантажопідйомність: 300 кг;
•Обладнаний моторною системою подачі з маховиком;
•Мінімальна рекомендована площа робочого місця з верстатом у стандартній 
конфігурації: 6 x 4,5 м;
• Мінімальна рекомендована площа робочого місця з верстатом у стандартній конфігурації 
+ комплект розширення для бічного столу - 374 BRU 2F2 (продається окремо) 6 x 6 м;
•Оснащений: алмазним диском Ø 200 мм для кераміки, маховиком, подвійним бічним 
столом з фіксаторами, комплектом ключів, інструкцією з експлуатації;
•Аксесуари:
- комплект цифрових дисплеїв для вимірювання ширини розрізу 374VISVESTD до 161 см, 
374VISVEMAXI до 330 см;
- додатковий подвійний бічний стіл (374BRU 2F2), який з’єднується з наявними в 
комплекті столом для збільшення ширини розрізу до 330 см.

LAB 330 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ ДЛЯ РІЗАННЯ ПЛИТ ЗАВДОВЖКИ ДО 330 СМ

Назва Опис

LAB 330 Електричний верстат для різання під кутом 90° і 45° для плит до 330 см Ø 200 мм 400x170x h 120 cм 408x94x h 127 см 241кг 315кг
 

Артикул Опис

379CA330V400 Електричний верстат для різання під кутом 90° і 45° для плит до 330 см 400V 400 V трифазний 2,2 kW 2800 1 200мм 2800
379CA330EU Електричний верстат для різання під кутом 90° і 45° для плит до 330 см 230V 230 V монофаза 2,2 kW 2800 1 200 мм 2800

Артикул Опис Примітка

374VISVESTD Цифровий дисплей для вимірювання ширини розрізу, макси-
мальна довжина 161 см Встановлюється на комплектний бічний стіл 1 

374VISVEMAXI
Цифровий дисплей для вимірювання ширини розрізу, мак-
симальна довжина 330 см. Тільки з додатковим аксесуаром 
374BRU 2F2

Використовується тільки в поєднанні з додатковим бічним столом (374BRU 2F2) для 
вимірювання ширини розрізу до 330 см 1

374BRU 2F2 Додатковий подвійний бічний стіл для різання до 330 см за 
шириною

З'єднується з наявними в комплекті бічним столом для збільшення ширини розрізу 
до 330 см 1

374RU5D401 Подставка с 5-ю роликами (длина 70 см, ширина 50 см) для 
Exploit, Bolt, Mistral, Pikus, SMS, ZOE, LAB330 Универсальная подставка 1

379CA330V400
379CA330EU
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