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TC-TC 618 
 

Mașină de tăiat gresie 
 

Nr. articol: 4301180 
 

Nr. de identificare: 11025 
 

Cod de bare: 4006825590685 
Mașina de tăiat gresie TC-TC 618 este un ajutor compact și ușor de transportat, pentru tăierea la dimensiune exactă a faianței de pe pereți interiori și a 

gresiei de pe podele. Bancul de lucru mare este prevăzut cu un suport sigur pentru ghidarea dimensiunilor standard de gresie. Pentru tăieturi 

unghiulare precise, se poate înclinate și este prevăzută cu o scară de unghi ușor de citit. Tăieturile vesele și simple, tăieturile unghiulare și tăieturile 

longitudinale de precizie, toate sunt posibile într-un timp foarte scurt datorită opritorului paralel și opritorului unghiular. Cadrul robust este dotat cu 

picioare din plastic anti-alunecare pentru stabilitate verticală liberă sau – datorită găurilor de montaj – se poate instala ușor pe un banc de lucru. Livrat 

cu disc de tăiere cu diamant și unealtă.  

Caracteristici 
 

- Banc din oțel înclinabil, cu scară de unghi și funcție de blocare dublă  

- Rezervorul de apă permite tăierea precisă la rece  

- Picioare din plastic pentru poziție verticală fără alunecare  

- Opritor de ghidare paralel pentru tăieturi drepte  

- Scară pentru reglarea lățimii de tăiere  

- Opritorul de unghi de 45o permite tăieturi exacte la 45°  

- Protecția de disc oferă siguranță  

- Înfășurător de cablu pentru depozitare ordonată 

- Găurile de prindere permit fixare pe bancuri de lucru  

- Include disc de tăiat cu diamant 

- Include unealtă pentru schimbarea discului de tăiat 
 

 

Date tehnice 
 

- Turație de ralanti 3000 min^-1 

- Înălțime maximă de tăiere la 45° 22 mm 

- Înălțime maximă de tăiere la 90° 35 mm 

- Domeniu de pivotare al discului de tăiat  45 ° 

- Cod IP IP54 

- Rețea de alimentare 230 V | 50 Hz 

- Putere maximă (S2 | timp S2) 600 W | 10 min 

- Disc de tăiat cu diamant Ø180 x ø25.4 mm 

- Dimensiunea bancului de lucru 330 x 360 mm 
 

 

Date logistice 
 

- Greutatea produsului 9.37 kg 

- Greutatea brută a unei cutii 10.05 kg 

- Nr. de bucăți per cutie de export 1 bucată 

- Greutate brută cutie de export 11 kg 

- Dimensiunile unei cutii 380 x 340 x 190 mm 

- Dimensiunile cutiei de export 380 x 340 x 190 mm 

- Cantitate container (20"/40"/40"HC) 1150 | 2300 | 0 
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Sunt disponibile ca accesorii speciale  
 

Disc de tăiat cu diamant,4mm 
Accesoriu tăiere gresie  
Nr. articol: 4301170 
Cod de bare: 4006825432015 
Einhell Grey 

 
Dia.-Trennsch. 180x25,4mm tur. 
Accesoriu tăiere radială gresie 
Nr. articol: 4301176 
Cod de bare: 4006825505481 
Einhell Grey 

 
Disc de tăiat cu diamant,4mm 
Accesoriu tăiere gresie 
Nr. articol: 4301170 
Cod de bare: 4006825432015 
Einhell Grey 

 
Disc de tăiat cu diamant,4mm 
Accesoriu tăiere gresie  
Nr. articol: 4301170 
Cod de bare: 4006825432015 
Einhell Grey 

Disc de tăiat cu diamant 180x25,4mm 
Accesoriu tăiere gresie  
Nr. articol: 4301170 
Cod de bare: 4006825432015 
Einhell Grey 

 
Dia.-Trennsch. 180x25,4mm tur. 
Accesoriu tăiere radială gresie 
Nr. articol: 4301176 
Cod de bare: 4006825505481 
Einhell Grey 

 
Dia.-Trennsch. 180x25,4mm tur. 
Accesoriu tăiere radială gresie 
Nr. articol: 4301176 
Cod de bare: 4006825505481 
Einhell Grey 

 
Dia.-Trennsch. 180x25,4mm tur. 
Accesoriu tăiere radială gresie 
Nr. articol: 4301176 
Cod de bare: 4006825505481 
Einhell Grey 


