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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

2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛІ ІСПЕЦИФИКАЦІЯ

АКСЕСУАРИ



LAB 270 - електричний верстат для різання плит з керамограніту, кераміки, мармуру 
і натурального каменю завдовжки до 270 см під кутом 45° з яких 10 см заглибного 
пропилу;
•Максимальна довжина розрізу: 270 см;
•Бічний стіл з екструдованого алюмінію дозволяє різати плити завширшки 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° - 20 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 в стандартній 
конфігурації: 5,5 x 4,5 м;
•Мінімальна рекомендована площа робочого місця з верстатом в стандартній конфігурації 
+ комплект розширення для бічного столу - 374 BRU 2F2 (продається окремо) 5,5 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 наявним у комплекті 
столом для збільшення ширини розрізу до 330 см

LAB 270 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕРСТАТ ДЛЯ РІЗАННЯ ПЛИТ ЗАВДОВЖКИ ДО 270 СМ

Назва Опис

LAB 270 Електричний верстат для різання під кутом 45° для плит до 270 см Ø 200 мм 350x170x h 120 cм 358x94x h 127 см 230кг 290кг
 

Артикул Опис

379CA260V400 Електричний верстат для різання під кутом 45° для плит до 270 см 400V 400 V трифазний 2,2 kW 2800 1 200мм 2800
379CA260EU Електричний верстат для різання під кутом 45° для плит до 270 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

179SET200SP Алмазний диск 200 мм  1

379CA260V400 
379CA260EU
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АКСЕСУАРИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛІ І СПЕЦИФІКАЦІЯ



E-FOX

E-FOX - вібромайданчик для ущільнення основи і видалення повітря з-під плит 
під час укладання.
• Автономна робота від батареї. Одного зарядження вистачає для обробки 150-200 м2 .
• Наявність світлодіодного індикатора повідомляє користувача про заряд батареї.
• Час зарядження повністю розрядженої батареї становить приблизно 3 години.
• Варіанти розмірів вібруючого майданчика 21x41 см або 15x15 см.
• Вібрація, що постійно і рівномірно розподіляється, дозволяє не пошкодити плиту, навіть 
якщо в ній були виконані отвори або розрізи великих розмірів.
• Вібромайданчик виконаний з плямостійкої гумової пластини, не залишає слідів.

• Невеликий розмір, маленький вага (5,3 кг), зручність користування.
• Висока частота вібрації (3500 об/хв двигуна)
• 3 ручки: дві зовнішні для використання двома руками і одна центральна для викори-
стання однією рукою.
• Поставляється із захисною м’якою сумкою (з ручками і плечовим ременем), ідеально 
підходить як для транспортування, так і для зберігання.
• Щоб побачити Е-FOX у роботі, є онлайн-відео.

Артикул Опис

321BATPRR e-FOX - вібромайданчик зарядний пристрій 15V 5,3 кг макс 21х41см 45х23хh16 см 6 кг

321BATPRR
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



POWER-VACUUM KIT

Артикул Опис

432HAKITR Power-Vacuum Kit - комплект для швидкого і одночасного створення вакууму в декількох 
присосках (до 8 шт.) 38,5 V 2,7 кг 45х23хh16 см 3,1 кг

• Комплект для швидкого і одночасного створення вакууму в декількох присосках (до 8 
шт.) для переносок EASY-MOVE з вакуумними присосками (будь-яка версія);
• Простим натисненням кнопки рівень вакууму піднімається на всіх присосках, підклю-
чених до пристрою, що значно економить час порівняно з ручним накачуванням кожної 
присоски окремо.
• У комплект входять:
- основний блок з акумулятором і вакуумним насосом (кріпляться до алюмінієвого про-
філю EASY-MOVE спеціальними тканинними стрічками з ременем)
- вакуумні форсунки для встановлення на присоски через заміну основних поршнів
- гнучкі і міцні поліамідні з’єднувальні трубки

- м’яка захисна сумка (з ручками і плечовим ременем);
- сервісний комплект, інструкція з експлуатації та обслуговування;
• У разі від’єднання присоски або випадкового пошкодження трубки, герметичність інших 
присосок не порушується;
• Пристрій сумісний з будь-якою версією переносок EASY-MOVE, оснащеною вакуумними 
присосками будь-якої версії. З ригелями або без них;
• Компактний розмір і невелика вага (2,7 кг) не впливають на роботу з системою;
• Живлення від акумулятора (38,5 Вт·год): тривала автономність і довгий строк служби.

POWER-VACUUM KIT

432HAKITR
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 Easy Move 432EM04TA с Power-Vacuum Kit

 Easy Move 432EM04СA с Power-Vacuum Kit

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



EASY-MOVE 150 З ВАКУУМНИМИ ПРИСОСКАМИ RV175

Артикул Опис

432EM04V150 Easy-Move 150 с вакумними присосками RV175 Ø 175 мм 10,4 кг 180x37x h 30 cм 14,2 кг

432EM04V150
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EASY-MOVE 150 - простий та легкий пристрій для перенесення плит завдовжки до 
150 см;
• Дозволяє вибрати плиту з ящиків/піддонів, а також легко і безпечно її переміщувати;
• Оснащений інноваційними вакуумними присосками RV175 (незамінні для структурова-
них поверхонь);
• Максимальна безпека завдяки вакуумметру вказує на ступінь захоплення присосок. 
Насосна система дозволяє відновлювати/збільшувати вакуум у будь-який час, поки 
присоска знаходиться на місці;
• Завдяки вдосконаленим накладкам, ковзання присосок уздовж профілю максимально 
плавне;
• Всі 4 присоски можна легко переміщувати за профілями в будь-яку позицію;

• Ригелі (купуються окремо) вільно нахиляються по відношенню до основних профілів, 
легко адаптуючись до найскладніших плит;
• Кожна напрямна оснащена 2-ма присосками RV 175, які можна переміщувати по всій 
довжині;
• Присоски швидко і легко розміщуються як всередині, так і зовні профілів;
• Похилі присоски (+/- 3,5°) здатні адаптуватися до неминучого вигину плит і гарантують 
оптимальне зчеплення в будь-якій ситуації. Система ідеальна для структурованих 
поверхонь;
• Всі присоски розташовані на одній лінії, що дозволяє використовувати EASY-MOVE 
150 навіть у разі зменшеної ширини плити (мінімальна ширина 19 см);
• Оснащений 4-ма ручками з нековзною, м’якою і брудозахисною гумою для більш 
ергономічного і оптимізованого використання,  особливо під час настінного монтажу.



ONLY-ONE УСONLY-ONE ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛИТ ВЕЛИКОГО ФОРМАТУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Опис

432KR02A ONLY-ONE - пристрій для допомоги у встановленні плит великого формату 10,4 кг 117x20x h20 cм 11,3 кг

432KR02A
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ONLY-ONE - пристрій для допомоги у встановленні плит великого формату
• Дозволяє користувачеві транспортувати плиту до місця її укладання;
• На плитах більше 150 см може забезпечити підтримку в процесі укладання;
• Підходить для плит завтовшки від 3 мм до 20 мм;
• Підходить для перенесень EASY-MOVE версій MkIII і MkIV;

• Комплектація ONLY-ONE:
-візок з 4-ма поворотними колесами, які можна переставляти відповідно до розміру 
плити;
-дві ергономічні ручки для встановлення на профілі EASY-MOVE 150 і / або EASY-MOVE 
версії MkIV і MkIII).
• Щоб побачити ONLY-ONE в роботі, є онлайн-відео.



CAMMKIII

CAMMKIII - полегшений візок для транспортування і зберігання плит великих 
форматів і пристроїв для перенесення.
• Візок для транспортування і перенесення великих керамічних плит (наприклад: 
3200x1600x6 мм);

• CAMMkIII важить на 32% менше, ніж попередня версія, всього 20,4 кг;
• Ідеальний для легкого і безпечного нанесення клею на зворотну сторону плити. Для цієї 
мети оснащений двома регульованими за висотою гаками;

• Одна сторона може бути пристосована для зберігання або транспортування однієї чи 
кількох плит;

• На стороні, пристосованій для зберігання, є дві регульовані за висотою гумові опори, 
щоб запобігти випадковому пошкодженню плит;

• З обох сторін візок оснащений дерев’яними опорами з гумовими захисними краями для 
встановлення плит;

• Телескопічний гак для утримання плит від падіння;
• Легко розбирається для мінімізації обсягу під час перевезення;
• Оснащений 4-ма поворотними коліщатами, два з яких оснащені гальмами;
• Максимальна вантажопідйомність: 250 кг;
• Легкий, завдяки конструкції з екструдованого алюмінію.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Опис

169CEL UN CAMMkIII - візок для транспортування і зберігання плит великих форматів 20,4 кг 162х60хh22 см 25,6 кг

169CEL UN
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TYRREL – КОМПАКТНИЙ ВІЗОК ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПЛИТ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Опис

432ZC6R TYRREL - компактний візок для навантаження-розвантаження і транспортування плит 8,6 кг 72x27x h 23 cм 9,2 кг

TYRREL - компактний візок для навантаження-розвантаження і транспортування 
плит.
• Максимальна зручність транспортування за мінімальних габаритів;
• Здатен пересуватися по нерівних поверхнях (наприклад, навіть по крайці до 2 см);
• Для запобігання випадкових пошкоджень плита спирається на дерев’яну опору;

• Оснащений 6-ма колесами, 4 з яких поворотні;
• Ручки врізані в раму для зручного транспортування;
• Максимальна вантажопідйомність: 210 кг;
• Може використовуватися в поєднанні з переносками (наприклад: EASY-MOVE)

ПЛИТКОРІЗ ДО 155 СМ

Артикул Опис

254RAI155S Верстат для нарізання плит до 155 см 155 см 109x109 см 27 кг 198x44x h30 см 30 кг

Артикул Опис

13514 Колесо з карбіду вольфраму Ø 14 мм зі шпинделем 12
7г 24x17x h 1см 100 гр

13514TITA Ø 14 мм титанове колесо зі шпинделем 12

432ZC6R

254RAI155S
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКСЕСУАРИ

• Професійний, легкий, точний;
• Ергономічна ручка для двоспрямованого різання до себе і від себе;
• Не потребує регулювання для різної товщини плитки;
• Ламальний вузол оснащений захисними подушками, які не дряпають покриття плити.
• Литий алюмінієвий каркас робить цей плиткоріз легким, а сталева напрямна і ролик 
забезпечують чудову міцність за низьких експлуатаційних витрат.
• Ріжучий елемент закріплений на штифті, який можна легко вийняти для швидкої і 
легкої заміни ролика;

• Поворотний упор для розрізу від 0° до 75° з попередньо розміченими упорами під 
популярними кутами: 15/30/45 градусів;
• Ковзний упор, який відкидається в сторону, дозволяє робити додаткові розрізи без 
втрати попередніх вимірювань (корисно для макетів килимів);
• Підпружинений стіл і накладки зі спіненого матеріалу забезпечують належне поглинан-
ня ударів у разі зламів, щоб зменшити ризик поломки плити;
• Вбудований відсік для зберігання до (2) змінних ріжучих роликів.



АЛМАЗНІ ДИСКИ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ КРАЙКИ ПЛИТ ПІСЛЯ РІЗАННЯ

• Алмазні диски для оброблення крайки плит після різання;
• Ідеально підійдуть для оброблення кераміки;
• Доступні в 3-х варіантах зернистості: 60, 120 і 200;
• Можна використовувати як для сухого, так і для вологого оброблення;

• Гарантують ідеальне оброблення і простоту використання;
• Висока якість збірки гарантує довгий строк служби і відмінний рівень оброблення.

СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

• Захисна, м’яка сумка ідеально підходить як для транспортування, зберігання інстру-
ментів (наприклад, E- Fox) або інших інструментів або аксесуарів;

• Є ручки і плечовий ремінь;

• 

• Одна внутрішня кишеня;
• Застібка-блискавка;
• Зроблено в Італії.

Артикул Опис

274FDLAM060 5 Шліфувальний диск гр. 60
90 г

• •
274FDLAM120 5 Шліфувальний диск гр. 120 • •
274FDLAM200 5 Шліфувальний диск гр. 200 • •

Артикул Описание

321TS01A Сумка для інструментів 50г - -
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



• Нова 2 мм основа для системи RLS;
• Створює номінальний шов розміром 2 мм;

•  Для плит завтовшки від 3 до 12 мм;
• Працює з тим же клином і затискачем, що й інші основи RLS

Артикул Опис Всього основ у коробці

180BS0002C0250 RLS основи 2 мм в упаковці по 250 шт. 8 2000 59x40x h 31 см 9 кг
180BS0002C0500 RLS основи 2 мм в упаковці по 500 шт. 4 2000 9 кг
180BS0002C2000 RLS основи 2 мм в упаковці по 2000 шт. 1 2000 30x40x h 42 см 8,8 кг

RLS 2 ММ V2 - ЗАТИСКАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ПЛИТКИ

RLS 1 ММ V2 - ЗАТИСКАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ПЛИТКИ

• Нова 1 мм RLS основа, яка замінить стару модель (арт. 180BS0001 C);
• Створює номінальний шов розміром 1 мм для дуже тонких швів затирання;
• Для плит завтовшки від 3 до 12 мм;

• Готова до використання (на відміну від попередньої моделі, в якій вимагалося поверта-
ти верхню частину основи у вертикальне положення);

• Працює з тим же клином і затискачем, що й інші основи RLS.

Артикул Опис Всего основ в коробке

180B10H12P0100 RLS основи 1 мм в упаковці по 100 шт. 16 1600 59x40x h 31 см 5,7 кг
180B10H12P0300 RLS основи 1 мм в упаковці по 300 шт. 6 1800 6,4 кг
180B10H12P1600 RLS основи1 мм в упаковці по 1600 шт. 1 1600 30x40x h 42 см 6 кг
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