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Гипсорезачките ROTO са опростени апарати, но в устройството си прилагат иновативни 
технологии и модерни неръждаеми и полимерни материали.

ROTO ECO   

Моделът ECO е предназначен предимно за лаборатории, търсещи икономични решения. Той 
бе проектиран опростено и надеждно ползване, като остава достъпен и надежден. 

ROTO PRO   

PRO е серия усъвършенствани гипсорезачки от най-високо качество. Произвеждат се от над 
петнадесет години и се използват в стотици лаборатории по целия свят. Бързи, мощни, 
устойчиви и естетични, корозионно-устойчиви и невлияещи се от механични натоварвания – 
те сливат в едно модерните технологии с безкомпромисно представяне.
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CE

370 mm 
330 mm 
520 mm 

2800 rpm 

250 mm
230V/50Hz 

14 kg

ECO PRO

350 mm 
340 mm 
400 mm 

2800 rpm 
400 W 

250 mm
230V/50Hz 

13 kg

ROTO

600/800 W 

 Височина
 Широчина
 Дълбочина
 Обороти в минута
 Мощност
 Диаметър на диска
 Работно напрежение
 Тегло

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗДРАВ КОЖУХ НА ДИСКА

Предпазва оператора от отскачащи частици от 

самия диск или от гипсови фрагменти. 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 

Електромагнитен превключвател предо-

твратява случайното включване на гип-

сорезачката (например при токов удар).

УСТОЙЧИВ ДЪРЖАТЕЛ НА ДИСКА 

Подсигурява гладкото въртене на диска, 

предпазвайки го от вибрации а от там и от 

счупване и пръсване.   

СТАБИЛНОСТ НА УРЕДА

Вакуумни тампони под апарата го ста-билизират 

по време на работа.

 

АВТОМАТИЗИРАН КОНТРОЛ НА ВОДНАТА 

СТРУЯ 

По избор на клиента може да се добави електро-

клапа за автоматизирано контрол на 

водоподаването към уреда. Тя включва 

(изключва) водата едновременно със 

включването (изключването) на гип-

сорезачката. 

МНОГОСТРУЙНА СИСТЕМА ЗА ОТМИВАНЕ 

Осигурява много ефективно отмиване на 

гипсовите остатъци от повърхността на 

въртящия се диск.

ЗДРАВА И УСТОЙЧИВА КУТИЯ

Корпуса от полиестерен ламинат е лек, 

естетичен, безопасен и устойчив.  

БЕЗЧЕТКОВ МОТОР

Усъвършенстван безчетков мотор генерира 

силен въртящ момент и мощност 

достигаща 800 watts.

НЕРЪЖДАЕМИ КОМПОНЕНТИ

Гипсорезачките ROTO са изработени изцяло от 

неръждаеми материали и така гарантират 

продължителния им ресурс.

РАБОТА БЕЗ ВИБРАЦИИ

Динамично балансирани дискове за шлайфане 

осигуряват работа без вибрации.

Д И А М А Н Т Е Н И  Д И С К О В Е  З А  С У Х О  

ШЛАЙФАНЕ 

Гипсорезачките могат да се използват в сух 

режим, като просто се замени стандартното 

шлаийфащо колело с диамантен диск.  

РЕГУЛИРУЕМА МОДЕЛНА МАСИЧКА 

Платформата от неръждаема стомана, 

регулируем наклон, предлага стабилна упора и 

удобна работна позиция.


