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Disc rașpel pentru lemn ROTAREX

Unealtă profesională concepută pentru a fi utilizată la polizoarele unghiulare, 

în special pentru prelucrarea lemnului.

Este potrivită însă și pentru prelucrarea altor materiale, cum ar fi:

plastic, cauciuc, aluminiu, beton celular, corn (copită), gheață.

 
Art. nr. ø mm Utilizare UM Preţ RON per

101 131 128 n 90 lemn, plastic, aluminiu, cauciuc, corn (copită), 
gheață, beton celular

buc 380,82 1 buc

101 131 131 n 120 lemn, plastic, aluminiu, cauciuc, corn (copită), 
gheață, beton celular

buc 352,17 1 buc

Grupă produs A00 A14

 

Disc rașpel de circumferință ROTAREX

Unealtă profesională concepută pentru a fi utilizată la polizoarele unghiulare, 

în special pentru prelucrarea lemnului.

Este potrivită însă și pentru prelucrarea altor materiale, cum ar fi:

plastic, cauciuc, aluminiu, beton celular, corn (copită), gheață.

 
Art. nr. ø mm Utilizare UM Preţ RON per

101 131 126 n 125 lemn, plastic, aluminiu, cauciuc, corn (copită), 
gheață, beton celular

buc 382,77 1 buc

101 131 130 n 110 lemn, plastic, aluminiu, cauciuc, corn (copită), 
gheață, beton celular

buc 359,27 1 buc

Grupă produs A00 A14
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Unealtă profesională concepută pentru a fi utilizată la polizoarele unghiulare, 

în special pentru prelucrarea lemnului.

Este potrivită însă și pentru prelucrarea altor materiale, cum ar fi:

plastic, cauciuc, aluminiu, beton celular, corn (copită), gheață.

 
Art. nr. ø mm Utilizare UM Preţ RON per

101 131 129 n 115 plastic, cauciuc, lemn, aluminiu, polistiren, 
corn(copită), gheață

buc 393,12 1 buc

101 131 132 n 125 plastic, cauciuc, lemn, aluminiu, polistiren, 
corn(copită), gheață

buc 422,47 1 buc

Grupă produs A00 A14

 

Disc de tăiere/frezare ROTAREX

Unealtă profesională concepută pentru a fi utilizată la polizoarele unghiulare, 

în special pentru prelucrarea lemnului.

Este potrivită însă și pentru prelucrarea altor materiale, cum ar fi:

plastic, cauciuc, aluminiu, beton celular, corn (copită), gheață.

 
Art. nr. ø mm Utilizare UM Preţ RON per

101 131 127 n 125 plastic, cauciuc, lemn, aluminiu, polistiren, 
corn(copită), gheață

buc 382,89 1 buc

Grupă produs A00 A14

 

Disc rașpel combinat (tăiere/rașpel) ROTAREX
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Unealtă profesională concepută pentru a fi utilizată la polizoarele unghiulare, 

în special pentru prelucrarea lemnului.

Este potrivită însă și pentru prelucrarea altor materiale, cum ar fi:

plastic, cauciuc, aluminiu, beton celular, corn (copită), gheață.

 
Art. nr. ø mm Utilizare UM Preţ RON per

101 131 133 n 115 plastic, cauciuc, lemn, aluminiu, polistiren, 
corn(copită), gheață

buc 994,72 1 buc

Grupă produs A00 A14

 

Disc MD cu cuțite                  amovibile ROTAREX RCT/115

D=10mm 3 bucăți

 
Art. nr. ø mm Material UM Preţ RON per

101 131 134 n 125 carbură metalică buc 352,17 1 buc

Grupă produs A00 A14

 

Set cuțite                  amovibile rotunde ROTAREX RCTRT3


