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Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 
CP-70184601106  Tarcza Ø 200 mm Extreme Ceram Turbo 1.476,89

Stolikowa przecinarka do glazury 650 mm TR202

Moc znamionowa 900 W
Zasilanie 230 V AC
Średnica tarczy / otworu montażowego 200 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 2950 obr./min
Kąt odchylenia głowicy od pionu 0 - 45°
Maksymalna długość cięcia 650 mm
Maks. głębokość cięcia pod kątem 90° / 45° 15 mm / 10 mm
Wymiary stołu roboczego 810 x 470 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 930 x 470 x 1200 mm
Waga 35 kg

• Sztywna szyna prowadząca gwarantuje precyzję i dokładność cięcia 
• Prowadnica z mechanizmem blokującym zapewnia płynny posuw głowicy
• Metalowa rama konstrukcyjna umożliwia bezpieczną i stabilną pracę maszyny
• Odłączana plastikowa miska do wody z korkiem spustowym daje wygodę 

użytkowania
• Składane nogi i kółka ułatwiają transport i przechowywanie

650 
mm

900 W

Ø 200 
mm

550 W

800 W

Elektryczna przecinarka do płytek ceramicznych ø 200 mm TT200EM

Elektryczna przecinarka do płytek ceramicznych ø 180 mm TT180BM

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 
CP-70184625699 plastikowa walizka 474,53

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 
CP-70184625701 plastikowa walizka 682,33

• Dostarczana w mocnej, plastikowej walizce
• Niska waga
• Stół wychylny
• Usuwalna plastikowa miska na wodę
• Idealna do ukośnego cięcia od 0° do 45°
• Łatwa do przenoszenia i prosta w obsłudze
• Łatwa w czyszczeniu

• Dostarczana w mocnej, plastikowej walizce
• Niska waga
• Stół wychylny
• Idealna do ukośnego cięcia od 0° do 45°
• Łatwa do przenoszenia i prosta w obsłudze
• Szybka prowadnica z precyzyjnym mechanizmem blokującym.

Moc znamionowa 550 W
Zasilanie 230 V
Średnica tarczy / otworu montażowego 180 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 2950 obr./min
Kąt odchylenia głowicy od pionu 0 - 45°
Max. długość cięcia bez ograniczeń
Maks. głębokość cięcia pod kątem 90° / 45° 34 mm / 24 mm
Wymiary stołu roboczego 395 x 385 mm
Wymiary 440x390x230 mm
Waga 11 kg

Moc znamionowa 800 W
Zasilanie 230 V
Średnica tarczy / otworu montażowego 200/25,4 mm
Prędkość obrotowa 2950 obr./min
Kąt odchylenia głowicy od pionu 0 - 45°
Max. długość cięcia bez ograniczeń
Maks. głębokość cięcia pod kątem 90° / 45° 12/ 8 mm
Wymiary stołu roboczego 460 x 360 mm
Wymiary 510 x 400 x 230 mm
Waga 16 kg

Ø 180 
mm

Ø 200 
mm
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Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 
CP-70184601110  Tarcza Ø 230 mm Extreme Ceram Turbo 3.493,05

Stolikowa przecinarka do glazury 860 mm TR232S

Moc znamionowa 1100 W
Zasilanie 230 V AC
Średnica tarczy / otworu montażowego 230 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 2950 obr./min
Kąt odchylenia głowicy od pionu 0 - 45°
Maksymalna długość cięcia 860 mm
Maks. głębokość cięcia pod kątem 90° / 45° 15 mm / 10 mm
Wymiary stołu roboczego 860 x 565 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1560 x 600 x 1175 mm
Waga 61 kg

• Sztywna szyna prowadząca gwarantuje precyzję i dokładność cięcia 
• Prowadnica z mechanizmem blokującym zapewnia płynny posuw głowicy
• Wbudowanie rozszerzenie stołu roboczego pomaga w cięciu dużych płytek
• Odłączana plastikowa miska do wody z korkiem spustowym daje wygodę 

użytkowania
• Składane nogi i kółka ułatwiają transport i przechowywanie

860 
mm

Ø 230 
mm

1100 W

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 
CP-70184601103  Tarcza Ø 230 mm Extreme Ceram Turbo 4.209,56

Stolikowa przecinarka do glazury 1200 mm TR232L

Moc znamionowa 1100 W
Zasilanie 230 V AC
Średnica tarczy / otworu montażowego 230 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 2950 obr./min
Kąt odchylenia głowicy od pionu 0 - 45°
Maksymalna długość cięcia 1200 mm
Maks. głębokość cięcia pod kątem 90° / 45° 15 mm / 10 mm
Wymiary stołu roboczego 1200 x 565 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1860 x 600 x 1175 mm
Waga 72 kg

• Sztywna szyna prowadząca gwarantuje precyzję i dokładność cięcia 
• Prowadnica z mechanizmem blokującym zapewnia płynny posuw głowicy
• Długość stołu roboczego umożliwia cięcie najdłuższych płytek
• Odłączana plastikowa miska do wody z korkiem spustowym daje wygodę 

użytkowania
• Składane nogi i kółka ułatwiają transport i przechowywanie

1200 
mm

Ø 230 
mm

1100 W

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 
CP-70184694289  Tarcza Ø 250 mm Extreme Ceram Turbo 5.176,88

Produkt dostępny na zamówienie

Stolikowa przecinarka do glazury 1200 mm TR252

Moc znamionowa 1500 W
Zasilanie 230 V AC
Średnica tarczy / otworu montażowego 250 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 2950 obr./min
Kąt odchylenia głowicy od pionu 0 - 45°
Maksymalna długość cięcia 1200 mm
Maks. głębokość cięcia pod kątem 90° / 45° 15 mm / 10 mm
Wymiary stołu roboczego 1200 x 565 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1860 x 600 x 1170 mm
Waga 75 kg

• Sztywna szyna prowadząca gwarantuje precyzję i dokładność cięcia 
• Prowadnica z mechanizmem blokującym zapewnia płynny posuw głowicy
• Długość stołu roboczego umożliwia cięcie najdłuższych płytek
• Wysoka moc silnika umożliwia długą i ciągłą pracę
• Składane nogi i kółka ułatwiają transport i przechowywanie

1200 
mm

Ø 250 
mm

1500 W
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Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184601937 Maszyna bez tarczy na wyposażeniu.
Zalecane tarcze - czytaj str.116 15.719,18

Produkt dostępny na zamówienie

Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 1000 mm CST 100 ALU

Moc znamionowa 2200 W
Zasilanie 230 V AC
Średnica tarczy / otworu montażowego 350 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 2800 obr./min
Maksymalna wysokość materiału 130 mm
Maksymalna długość cięcia 1000 mm
Maks. głębokość cięcia 110 mm
Wymiary stołu roboczego 1120 x 560 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1530 x 660 x 1350 mm
Waga 85 kg

• Aluminiowe części zapewniają lekkość konstrukcji i łatwy transport
• Chromowane szyny prowadzące zapewniają płynność i łatwość posuwu
• Wychylna głowica umożliwia przecinanie pod kątem do 45°
• Sztywne prowadnice gwarantują dokładność i precyzję cięcia
• Pokryty gumą antypoślizgowy stół roboczy wraz z dostawką umożliwia cięcie 

dużych przedmiotów

1000 
mm

Ø 350 
mm

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184629851 Maszyna bez tarczy na wyposażeniu.
Zalecane tarcze - czytaj str.116 4.651,43

Produkt dostępny na zamówienie

Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 500 mm CGW

Moc znamionowa 2200 W
Zasilanie 230 V AC
Średnica tarczy / otworu montażowego 350 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 2800 obr./min
Maksymalna wysokość materiału 150 mm
Maksymalna długość cięcia 500 mm
Maks. głębokość cięcia 110 mm
Wymiary stołu roboczego 440 x 340 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 980 x 600 x 550 mm
Waga 66 kg

• Regulowana prowadnica umożliwia przecinanie pod dowolnym kątem bez 
dodatkowych narzędzi

• System prowadnic gwarantuje dokładne i łatwe przecinanie wzdłużne
• Mechanizm blokowania głowicy tnącej umożliwia bardziej wydajną i lżejszą pracę
• Osłona tarczy ze zdejmowaną pokrywą zapewnia bezpieczeństwo i dobry dostęp 

podczas wymiany
• Pompa wodna zabezpieczona przed szlamem zapewnia dobre chłodzenie tarczy 

i materiału

500 
mm

Ø 350 
mm

2200 W

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184601846 Maszyna bez tarczy na wyposażeniu.
Zalecane tarcze - czytaj str.116 9.286,54

Produkt dostępny na zamówienie

Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 1200 mm CST 120 UNO

Moc znamionowa 2200 W
Zasilanie 230 V AC
Średnica tarczy / otworu montażowego 350 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 2800 obr./min
Maksymalna wysokość materiału 130 mm
Maksymalna długość cięcia 780 mm
Maks. głębokość cięcia 110 mm
Wymiary stołu roboczego 1200 x 560 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1650 x 580 x 850 mm
Waga 105 kg

• Sztywne prowadnice zagwarantują dokładność i precyzję cięcia
• Chromowane szyny prowadzące zapewniają płynność i łatwość posuwu
• Wychylna głowica umożliwia przecinanie pod kątem 45° wraz z regulacją 

głębokości
• Wytrzymała konstrukcja gwarantuje sztywność i bezpieczeństwo użytkowania
• Odłączane nogi ułatwiają transport i przechowywanie

1200 
mm

Ø 350 
mm

2200 W

2200 W
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Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184630312 Maszyna bez tarczy na wyposażeniu.
Zalecane tarcze - czytaj str.116 5.429,30

Produkt dostępny na zamówienie

Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 700 mm CM 351 UNO

Moc znamionowa 2200 W
Zasilanie 230 V AC
Średnica tarczy / otworu montażowego 350 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 2800 obr./min
Maksymalna wysokość materiału 150 mm
Maksymalna długość cięcia 700 mm
Maks. głębokość cięcia 110 mm
Wymiary stołu roboczego 600 x 600 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1146 x 815 x 1270 mm
Waga 69 kg

• Szczelina w wózku przenośnika umożliwia ukosowanie pod kątem 45°
• Wielkogabarytowy pokryty antypoślizgową gumą przenośnik zapewnia stabilizację 

ciętego materiału
• Regulowana blokada na wychylnej głowicy umożliwia cięcie skokowe i do pełnej 

głębokości pod kątem 90° i 45°
• Odłączana plastikowa miska o sztywnej konstrukcji zapewnia łatwe czyszczenie 

i obsługę
• Pompa wodna zabezpieczona przed szlamem zapewnia dobre chłodzenie tarczy 

i materiału

700 
mm

Ø 350 
mm

2200 W

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184647620 Maszyna bez tarczy na wyposażeniu.
Zalecane tarcze - czytaj str.116 5.952,65

Produkt dostępny na zamówienie

Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 780 mm CM 42

Moc znamionowa 2200 W
Zasilanie 230 V AC
Średnica tarczy / otworu montażowego 400 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 2800 obr./min
Maksymalna wysokość materiału 200 mm
Maksymalna długość cięcia 780 mm
Maks. głębokość cięcia 135 mm
Wymiary stołu roboczego 500 x 540 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1178 x 620 x 1360 mm
Waga 90 kg

• Wzmocniona rama zapewniająca sztywność i bezpieczeństwo użytkowania
• Szeroki wózek przenośnika z układem antyobrotowym gwarantuje stabilizację 

materiału
• Precyzyjna prowadnica umożliwia cięcie z dokładnością do jednego stopnia
• Ergonomiczny uchwyt głowicy zapewnia komfort pracy
• Składane nogi z uchwytem zaciskowym i kółka transportowe ułatwiają transport 

maszyny

780 
mm

Ø 400 
mm

2200 W

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184626994 Maszyna bez tarczy na wyposażeniu.
Zalecane tarcze - czytaj str.116 13.078,64

Produkt dostępny na zamówienie

Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 600 mm CM 401

Moc znamionowa 2200 W
Zasilanie 230 V AC
Średnica tarczy / otworu montażowego 400 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 2700 obr./min
Maksymalna wysokość materiału 280 mm
Maksymalna długość cięcia 600 mm
Maks. głębokość cięcia 150 mm
Wymiary stołu roboczego 500 x 600 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1380 x 660 x 1510 mm
Waga 113 kg

• Sztywna rama z tłoczonych aluminiowych profili zapewnia  bezpieczeństwo 
użytkowania i długą żywotność

• Wysoko umieszczona głowica umożliwia przecinanie materiałów o dużych 
gabarytach np. bloczków ceramicznych

• Odłączana aluminiowa miska  zapewnia łatwe czyszczenie i obsługę
• Pompa wodna zabezpieczona przed szlamem zapewnia dobre chłodzenie tarczy 

i materiału
• Składane nogi i kółka ułatwiają transport i przechowywanie

1000 
mm

Ø 400 
mm

2200 W
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Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184627018 Maszyna bez tarczy na wyposażeniu.
Zalecane tarcze - czytaj str.116 14.202,38

Produkt dostępny na zamówienie

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184614005 Maszyna bez tarczy na wyposażeniu.
Zalecane tarcze - czytaj str.116 14.924,25

Produkt dostępny na zamówienie

Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 500 mm CM 501

Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 500 mm JUMBO 651 

Moc znamionowa 4000 W
Zasilanie 400 V
Średnica tarczy / otworu montażowego 500 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 1900 obr./min
Maksymalna wysokość materiału 355 mm
Maksymalna długość cięcia 500 mm
Maks. głębokość cięcia 195 mm
Wymiary stołu roboczego 580 x 420 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1480 x 610 x 1550 mm
Waga 165 kg

Moc znamionowa 5500 W
Zasilanie 400 V
Średnica tarczy / otworu montażowego 650 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 1350 obr./min
Maksymalna wysokość materiału 280 mm
Maksymalna długość cięcia 500 mm
Maks. głębokość cięcia 265 mm
Wymiary stołu roboczego 600 x 500 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1700 x 800 x 1480 mm
Waga 212 kg

• Podwójne szyny dźwigowe zapewniają stabilność i dokładność cięcia
• Pokryty antypoślizgową gumą wózek przenośnika zapewnia stabilne trzymanie 

materiału
• Regulacja tarczy za pomocą pokrętła umożliwia precyzyjne ustawienie głębokości 

cięcia
• Pompa wodna zabezpieczona przed szlamem zapewnia dobre chłodzenie tarczy 

i materiału
• Solidna konstrukcja ułatwia transport przy pomocy wózka widłowego

• Wytrzymała rama stabilizuje konstrukcję i gwarantuje precyzję cięcia
• Ergonomiczna osłona zapewnia bezpieczeństwo i skraca czas wymiany tarczy
• Wózek przenośnika na rolkach umożliwia sprawniejsze operowanie materiałem 
• Pompa wodna zabezpieczona przed szlamem zapewnia dobre chłodzenie tarczy 

i materiału
• Blokowane kółka transportowe ułatwiają transport i zabezpieczenie podczas 

przecinania

500 
mm

Ø 650 
mm

5500 W

500 
mm

Ø 500 
mm

4000 W

720 
mm

Ø 1000 
mm

7500 W

Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 720 mm JUMBO 1000 

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 
CP-70184621669 Maszyna bez tarczy na wyposażeniu.

Produkt dostępny na zamówienie

Moc znamionowa 7500 W
Zasilanie 400 V
Średnica tarczy / otworu montażowego 1000 mm / 60 mm
Prędkość obrotowa 928 obr./min
Maksymalna wysokość materiału 440 mm
Maksymalna długość cięcia 720 mm
Maks. głębokość cięcia 420 mm
Wymiary stołu roboczego 720 x 800 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2000 x 1080 x 1700 mm
Waga 370 kg

• Dokładne pozycjonowanie
• Łatwe poruszanie się na budowie
• Oszczędność czasu na zmianę narzędzia
• Powtarzalność głębokości cięcia
• Zabezpieczenie maszyny podczas cięcia
• Blokowane kółka transportowe ułatwiają transport i zabezpieczenie podczas 

przecinania
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Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184683534 Maszyna bez tarczy na wyposażeniu.
Zalecane tarcze - czytaj str.116 9.147,33

Produkt dostępny na zamówienie

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184647558 Maszyna bez tarczy na wyposażeniu.
Zalecane tarcze - czytaj str.116 4.548,70

Produkt dostępny na zamówienie

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184647560 Maszyna bez tarczy na wyposażeniu.
Zalecane tarcze - czytaj str.116 5.685,90

Produkt dostępny na zamówienie

Spalinowa przecinarka jezdna ø 350 mm C 51 

Spalinowa przecinarka ręczna ø 300 mm CP 512 300

Spalinowa przecinarka ręczna ø 300 mm, ze smarowaniem automatycznym iLUBE® CP 512 300 iLUBE®    

Moc znamionowa 4,8 kW
Silnik HONDA GX200
Uruchamianie ręcznym cięgłem rozruchowym
Średnica tarczy / otworu montażowego 350 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 2800 obr./min
Maks. głębokość cięcia 125 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 780 x 460 x 890 mm
Waga 76 kg

Moc znamionowa 4,0 kW
Paliwo Etylina 92 + 2% olej smarujący
Uruchamianie ręcznym cięgłem rozruchowym
Średnica tarczy i otworu montażowego 300 mm,  20 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 4450 obr./min
Maks. głębokość cięcia 100 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 430 x 267 x 750 mm
Waga 10,1 kg

Moc znamionowa 4,0 kW
Paliwo Etylina 92 + smarowanie automatyczne iLUBE®

Uruchamianie ręcznym cięgłem rozruchowym
Średnica tarczy i otworu montażowego 300 mm,  20 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 4450 obr./min
Maks. głębokość cięcia 100 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 430 x 267 x 750 mm
Waga 10,2 kg

• Regulacja głębokości cięcia za pomocą pokrętła zapewnia dokładną pracę
• Ergonomiczna pozycja robocza gwarantuje komfort użytkowania
• Odłączany 20 litrowy zbiornik na wodę umożliwia wygodną pracę i dobre 

chłodzenie tarczy 
• Pokryte gumą kółka o dużej średnicy poprawiają stabilność urządzenia podczas 

pracy
• Kompaktowy rozmiar ułatwia pracę i transport
• Unoszenie, opuszczanie i posuw ręczny

• Elektroniczny gaźnik umożliwia łatwe 3 stopniowe uruchomienie silnika
• System Stop gwarantuje szybkie zatrzymanie i bezpieczeństwo pracy
• 5 sprężynowy układ antydrganiowy poprawa komfort pracy
• Ergonomiczny uchwyt  zapewnia optymalny rozkład masy i zmniejsza zmęczenie 

operatora
• Półautomatyczny układ napinania pasa klinowego gwarantuje stabilną pracę 

tarczy
• Układ chłodzenia powietrzem

• Elektroniczny gaźnik umożliwia łatwe 3 stopniowe uruchomienie silnika
• System Stop gwarantuje szybkie zatrzymanie i bezpieczeństwo pracy
• 5 sprężynowy układ antydrganiowy poprawa komfort pracy
• Ergonomiczny uchwyt  zapewnia optymalny rozkład masy i zmniejsza zmęczenie 

operatora
• Półautomatyczny układ napinania pasa klinowego gwarantuje stabilną pracę 

tarczy
• Układ chłodzenia powietrzem

125 
mm

Ø 350 
mm

4,8 kW

100 
mm

Ø 300 
mm

4,0 kW

100 
mm

Ø 300 
mm

4,0 kW



8 www.erpatech.pl

M
AS

ZY
N

Y

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184647562 Maszyna bez tarczy na wyposażeniu.
Zalecane tarcze - czytaj str.116 4.776,14

Produkt dostępny na zamówienie

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184647564 Maszyna bez tarczy na wyposażeniu.
Zalecane tarcze - czytaj str.116 5.913,34

Produkt dostępny na zamówienie

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 
CP-70184629948 11.821,83

Produkt dostępny na zamówienie

Spalinowa przecinarka ręczna ø 350 mm CP 514 300 

Spalinowa przecinarka ręczna ø 350 mm, ze smarowaniem automatycznym iLUBE® CP 514 300 iLUBE®    

Spalinowa zacieraczka do jastrychów ø 900 mm CT 901

Moc znamionowa 4,0 kW
Paliwo Etylina 92 + 2% olej smarujący
Uruchamianie ręcznym cięgłem rozruchowym
Średnica tarczy i otworu montażowego 350 mm,  20 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 4450 obr./min
Maks. głębokość cięcia 125 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 430 x 267 x 750 mm
Waga 10,4 kg

Moc znamionowa 4,0 kW
Paliwo Etylina 92 + smarowanie automatyczne iLUBE®

Uruchamianie ręcznym cięgłem rozruchowym
Średnica tarczy i otworu montażowego 350 mm,  20 mm / 25,4 mm
Prędkość obrotowa 4450 obr./min
Maks. głębokość cięcia 100 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 430 x 267 x 750 mm
Waga 10,5 kg

Moc znamionowa 4,8 kW
Silnik HONDA GX200
Paliwo Etylina 92
Uruchamianie ręcznym cięgłem rozruchowym
Średnica osłony zabezpieczającej 950 mm
Średnica obrotu ostrzy 900 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1980 x 950 x 1060 mm
Waga 75 kg

• Elektroniczny gaźnik umożliwia łatwe 3 stopniowe uruchomienie silnika
• System Stop gwarantuje szybkie zatrzymanie i bezpieczeństwo pracy
• 5 sprężynowy układ antydrganiowy poprawa komfort pracy
• Ergonomiczny uchwyt  zapewnia optymalny rozkład masy i zmniejsza zmęczenie 

operatora
• Półautomatyczny układ napinania pasa klinowego gwarantuje stabilną pracę 

tarczy
• Układ chłodzenia powietrzem

• Elektroniczny gaźnik umożliwia łatwe 3 stopniowe uruchomienie silnika
• System Stop gwarantuje szybkie zatrzymanie i bezpieczeństwo pracy
• 5 sprężynowy układ antydrganiowy poprawa komfort pracy
• Ergonomiczny uchwyt  zapewnia optymalny rozkład masy i zmniejsza zmęczenie 

operatora
• Półautomatyczny układ napinania pasa klinowego gwarantuje stabilną pracę 

tarczy
• Układ chłodzenia powietrzem

• Spawana konturowo rama zapewnia sztywność i trwałość maszyny
• Mechaniczna regulacja wychyłu ostrzy zapewnia idealnie gładką powierzchnię
• Pierścieniowa osłona tarczy gwarantuje operatorowi dobrą widoczność
• Uchwyt STOP zapewnia bezpieczeństwo pracy operatora
• Regulowany uchwyt poprawia komfort pracy operatora

125 
mm

Ø 350 
mm

4,0 kW

125 
mm

Ø 350 
mm

4,0 kW

4,8 kW

Ø 900 
mm
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Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184694702 Taśma tnąca.
Zalecane taśmy Extreme Band CB511 14.717,37

Produkt dostępny na zamówienie

Taśmowa elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 508 x 660 mm, 1850 W CB 511

Moc znamionowa 1850 W
Zasilanie 230 V AC
Wymiary brzeszczotu 3850 x 27 mm
Maksymalna wysokość materiału 508 mm
Maksymalna długość cięcia 660 mm
Maks. głębokość cięcia 110 mm
Wymiary stołu roboczego 710 x 1060 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1050 x 900 x 1840 mm
Waga 203 kg

• Przeznaczona do cięcia betonu komórkowego oraz pustaków ceramicznych
• Minimalne pylenie podczas cięcia oraz łatwość podłączenia systemów 

odpylających
• Brak układów chłodzenia skraca czynności serwisowe oraz wydłuża żywotność 

urządzenia
• Składany stół zapewnia komfort i oszczędność miejsca podczas transportu 

i przechowywania
• Wyłącznik bezpieczeństwa pod koniec cięcia

L=660 
mm

L=660 
mm

L=660 
mm

H=310 
mm

H=508 
mm

H=645 
mm

1850 W

Taśmowa elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 310 x 660 mm, 1100 W CB 311

1100 W

Taśmowa elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 645 x 660 mm, 1850 W CB 651

1850 W

• Podwójny uchwyt czuwaka dla zwiększenia bezpieczeństwa operatora, który 
wymusza prowadzenie stołu dwoma rękami, co uniemożliwia operowanie w 
strefie niebezpiecznej podczas cięcia.

• Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja zapewniająca łatwy transport maszyny
• Stopy maszyny wyposażono w stabilizatory, aby zwiększyć komfort operatora 

podczas pracy na nierównym terenie.
• Galwanizowany, składany stół zapewniający długą żywotność i łatwość 

przechowywania
• Wytrzymała i niezawodna maszyna wymagająca niewielkiej konserwacji
• Wyposażona w wylot pyłu, który można podłączyć do odkurzacza

• Wyłącznik bezpieczeństwa zatrzymuje ostrze na końcu każdego cięcia, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo operatora

• Maszyna wyposażona jest w pierścień i podwójne szyny, ułatwiające podnoszenie 
urządzenia za pomocą dźwigu czy wózka widłowego oraz kółka transportowe.

• Galwanizowany, składany stół zapewniający długą żywotność i łatwość 
przechowywania.

• Wytrzymała i niezawodna maszyna wymagająca niewielkiej konserwacji.
• Wyposażona w wylot pyłu, który można podłączyć do odkurzacza.

Moc znamionowa 1100 W
Zasilanie 230 V AC
Wymiary brzeszczotu 2950 x 27 mm
Maksymalna wysokość materiału 310 mm
Maksymalna długość cięcia 660 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 830 x 620 x 1600 mm
Waga 132 kg

Moc znamionowa 1850 W
Zasilanie 230 V AC
Wymiary brzeszczotu 4120 x 34 mm
Maksymalna wysokość materiału 645 mm
Maksymalna długość cięcia 660 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1050 x 900 x 1980 mm
Waga 207 kg

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184602677 Taśma tnąca.
Zalecane taśmy Extreme Band CB511 14.464,13

Produkt dostępny na zamówienie

Indeks Wyposażenie standardowe: Cena netto 

CP-70184602676 Taśma tnąca.
Zalecane taśmy Extreme Band CB651 17.759,39

Produkt dostępny na zamówienie
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TARCZE DIAMENTOWE DO MASZYN BUDOWLANYCH

ROZMIAR TYP MASZYNY
CLASSIC CERAMIC H7 PRO CERAMIC GLASS H10 EXTREME CERAMIC TURBO H9

180x25,4 MM TT180 BM CP-70184626828 CP-70184630184 -

200x25,4 MM TR202, TT200EM CP-70184626829 CP-70184630185 CP-70184625427

230x25,4 MM TR232S, TR232L CP-70184628734 CP-70184630187 CP-70184627653

250x25,4 MM TR252 CP-70184626831 CP-70184630188 CP-70184625428

TARCZE DIAMENTOWE CERAMIKA

ROZMIAR TYP MASZYNY
PRO BETON EXTREME UNI. SILENCIO EXTREME UNIVERSAL PRO UNIVERSAL LASER

300x25,4 MM CP512 - - - -

350x25,4 MM
CST120 UNO, CST100 

ALU, CGW, CM351 UNO, 
C51, CP514

CP-70184627061 CP-70184628998 CP-70184612283 -

400x25,4 MM CM42, CM52 ALU,         
JCW JUNIOR, CM401 CP-70184627062 CP-70184640270 CP-70184611438 -

500x25,4 MM CM501 CP-70184627064 CP-70184630309 CP-70184611440 -

650x25,4 MM JUMBO651 - CP-70184694227 - CP-70184647265

TARCZE DIAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE

ROZMIAR TYP MASZYNY
EXTREME GRANITE PRO GRANITE PRO 4x4 EXPLORER

300x25,4 MM CP512 CP-70184601173 - CP-70184602022

350x25,4 MM
CST120 UNO, CST100 

ALU, CGW, CM351 UNO, 
C51, CP514

CP-70184601174 - CP-70184602093

400x25,4 MM CM42, CM52 ALU,         
JCW JUNIOR, CM401 - CP-70184610386 CP-70184602095

500x25,4 MM CM501 - CP-70184610437 CP-70184602097

650x25,4 MM JUMBO651 - - -

TARCZE DIAMENTOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE



Elektryczna przecinarka do płytek ceramicznych ø 180 mm
CP-70184625699 .........................................................................................................2
Elektryczna przecinarka do płytek ceramicznych ø 200 mm
CP-70184625701 .........................................................................................................2
Stolikowa przecinarka do glazury 650 mm
CP-70184601106 .........................................................................................................2
Stolikowa przecinarka do glazury 860 mm
CP-70184601110 .........................................................................................................3
Stolikowa przecinarka do glazury 1200 mm
CP-70184601103 .........................................................................................................3
Stolikowa przecinarka do glazury 1200 mm
CP-70184694289 .........................................................................................................3
Produkt dostępny na zamówienie ..............................................................................3
Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 1200 mm
CP-70184601846 .........................................................................................................4
Produkt dostępny na zamówienie ..............................................................................4
Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 1000 mm
CP-70184601937 .........................................................................................................4
Produkt dostępny na zamówienie ..............................................................................4
Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 500 mm
CP-70184629851 .........................................................................................................4
Produkt dostępny na zamówienie ..............................................................................4
Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 700 mm
CP-70184630312 .........................................................................................................5
Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 780 mm
CP-70184647620 .........................................................................................................5
Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 600 mm
CP-70184626994 .........................................................................................................5
Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 500 mm
CP-70184627018 .........................................................................................................6
Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 500 mm
CP-70184614005 .........................................................................................................6
Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 720 mm
CP-70184621669 .........................................................................................................6
Spalinowa przecinarka jezdna ø 350 mm
CP-70184683534 .........................................................................................................7
Spalinowa przecinarka ręczna ø 300 mm
CP-70184647558 .........................................................................................................7
Spalinowa przecinarka ręczna ø 300 mm, 
ze smarowaniem automatycznym iLUBE®
CP-70184647560 .........................................................................................................7
Produkt dostępny na zamówienie ..............................................................................7
Spalinowa przecinarka ręczna ø 350 mm
CP-70184647562 .........................................................................................................8
Produkt dostępny na zamówienie ..............................................................................8
Spalinowa przecinarka ręczna ø 350 mm, 
ze smarowaniem automatycznym iLUBE®
CP-70184647564 .........................................................................................................8
Produkt dostępny na zamówienie ..............................................................................8
Spalinowa zacieraczka do jastrychów ø 900 mm
CP-70184629948 .........................................................................................................8
Produkt dostępny na zamówienie ..............................................................................8
Taśmowa elektryczna przecinarka 
do materiałów budowlanych 310 x 660 mm, 1100 W
CP-70184602677 .........................................................................................................9
Produkt dostępny na zamówienie ..............................................................................9
Taśmowa elektryczna przecinarka 
do materiałów budowlanych 508 x 660 mm, 1850 W
CP-70184694702 .........................................................................................................9
Taśmowa elektryczna przecinarka 
do materiałów budowlanych 645 x 660 mm, 1850 W
CP-70184602676 .........................................................................................................9

Tarcze diamentowe do maszyn budowlanych
CP-70184626828 ........................................................................................................10
CP-70184630184 ........................................................................................................10
CP-70184626829 ........................................................................................................10
CP-70184630185 ........................................................................................................10
CP-70184625427 ........................................................................................................10
CP-70184628734 ........................................................................................................10
CP-70184630187 ........................................................................................................10
CP-70184627653 ........................................................................................................10
CP-70184626831 ........................................................................................................10
CP-70184630188 ........................................................................................................10
CP-70184625428 ........................................................................................................10
CP-70184627061 ........................................................................................................10
CP-70184628998 ........................................................................................................10
CP-70184612283 ........................................................................................................10
CP-70184627062 ........................................................................................................10
CP-70184640270 ........................................................................................................10
CP-70184611438 ........................................................................................................10
CP-70184627064 ........................................................................................................10
CP-70184630309 ........................................................................................................10
CP-70184611440 ........................................................................................................10
CP-70184694227 ........................................................................................................10
CP-70184647265 ........................................................................................................10
CP-70184601173 ........................................................................................................10
CP-70184602022 ........................................................................................................10
CP-70184601174 ........................................................................................................10
CP-70184602093 ........................................................................................................10
CP-70184610386 ........................................................................................................10
CP-70184602095 ........................................................................................................10
CP-70184610437 ........................................................................................................10
CP-70184602097 ........................................................................................................10

MASZYNY BUDOWLANE I TARCZE DIAMENTOWE 
SPIS TREŚCI / INDEKSÓW



Erpatech

ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel. (22) 431-05-00, fax (22) 468-87-35

e-mail: biuro@erpatech.pl

www.erpatech.pl
www.smart365.tools

Wszystkie dane dotyczące asortymentu i wyposażenia narzędzi mogą  ulec zmianie bez specjalnego powiadamiania. 
Erpatech nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie.

ELEKTRO-METAL Grzegorz Golenia
 
ul. Kochanowskiego 88
37-100 Łańcut
 
tel. 17 225 63 81
 
www.elektrometal.net.pl
 


	Elektryczna przecinarka do płytek ceramicznych ø 180 mm
	CP-70184625699
	Elektryczna przecinarka do płytek ceramicznych ø 200 mm

	CP-70184625701
	Stolikowa przecinarka do glazury 650 mm

	CP-70184601106
	Stolikowa przecinarka do glazury 860 mm

	CP-70184601110
	Stolikowa przecinarka do glazury 1200 mm

	CP-70184601103
	Stolikowa przecinarka do glazury 1200 mm

	CP-70184694289
	Produkt dostepny na zamówienie
	Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 1200 mm

	CP-70184601846
	Produkt dostepny na zamówienie
	Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 1000 mm

	CP-70184601937
	Produkt dostepny na zamówienie
	Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 500 mm

	CP-70184629851
	Produkt dostepny na zamówienie
	Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 700 mm

	CP-70184630312
	Produkt dostepny na zamówienie
	Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 780 mm

	CP-70184647620
	Produkt dostepny na zamówienie
	Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 600 mm

	CP-70184626994
	Produkt dostepny na zamówienie
	Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 500 mm

	CP-70184627018
	Produkt dostepny na zamówienie
	Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 500 mm

	CP-70184614005
	Produkt dostepny na zamówienie
	Elektryczna przecinarka do materiałów budowlanych 720 mm

	CP-70184621669
	Produkt dostepny na zamówienie
	Spalinowa przecinarka jezdna ø 350 mm

	CP-70184683534
	Produkt dostepny na zamówienie
	Spalinowa przecinarka ręczna ø 300 mm

	CP-70184647558
	Produkt dostepny na zamówienie
	Spalinowa przecinarka ręczna ø 300 mm, ze smarowaniem automatycznym iLUBE®

	CP-70184647560
	Produkt dostepny na zamówienie
	Spalinowa przecinarka ręczna ø 350 mm

	CP-70184647562
	Produkt dostepny na zamówienie
	Spalinowa przecinarka ręczna ø 350 mm, ze smarowaniem automatycznym iLUBE®

	CP-70184647564
	Produkt dostepny na zamówienie
	Spalinowa zacieraczka do jastrychów ø 900 mm

	CP-70184629948
	Produkt dostepny na zamówienie
	Taśmowa elektryczna przecinarkado materiałów budowlanych 310 x 660 mm, 1100 W

	CP-70184602677
	Produkt dostepny na zamówienie
	Taśmowa elektryczna przecinarkado materiałów budowlanych 508 x 660 mm, 1850 W

	CP-70184694702
	Produkt dostepny na zamówienie
	Taśmowa elektryczna przecinarkado materiałów budowlanych 645 x 660 mm, 1850 W

	CP-70184602676
	Produkt dostepny na zamówienie
	CP-70184626828
	CP-70184630184
	-
	CP-70184626829
	CP-70184630185
	CP-70184625427
	CP-70184628734
	CP-70184630187
	CP-70184627653
	CP-70184626831
	CP-70184630188
	CP-70184625428
	CP-70184627061
	CP-70184628998
	CP-70184612283
	CP-70184627062
	CP-70184640270
	CP-70184611438
	CP-70184627064
	CP-70184630309
	CP-70184611440
	CP-70184694227
	CP-70184647265
	CP-70184601173
	CP-70184602022
	CP-70184601174
	CP-70184602093
	CP-70184610386
	CP-70184602095
	CP-70184610437
	CP-70184602097



