
НОВАТОРСКИ РЕШЕНИЯ
В ОБРАБОТКАТА НА МАТЕРИАЛИ



    Аеродинамичен корпус 
за ъглошлайфи 

    Аеродинамичен корпус 

Работа даже 
БЕЗ ПРАХОСМУКАЧКА

Пълен  и  ОБЗОР КОНТРОЛ
на зоната на рязане

Ефективно 
ОХЛАЖДАНЕ 
на диска

                            Улавяне на

праха при работа с вашия ъглошлайф                                  

Става за 
БОЛШИНСТВОТО
ъглошлайфи

Без прах ПРИ РАБОТА 
с  ъглошлайфВАШИЯ

102009973
102009972

Модел ъглошлайф

https://markita.net/product/61656
https://markita.net/product/61660


Уред за кабелни канали

Уред за кабелни канали

за ъглошлайф 125

Без прах ПРИ РАБОТА 
с  ъглошлайфВАШИЯ

РЕГУЛИРУЕМА
дълбочина на ряза

Пълен  и  ОБЗОР КОНТРОЛ
на зоната на рязане

Ефективно 
ОХЛАЖДАНЕ 
на диска

Става за 
БОЛШИНСТВОТО
ъглошлайфиТегло

Модел ъглошлайф

102010198

https://markita.net/product/63099
https://markita.net/product/63099
https://markita.net/product/63099


Приставка за ъглошлайф 125 
за рязане под прав ъгъл

УДОВОЛСТВИЕ 
от работата и 
резултатана  ъглошлайфВАШИЯ

ЕДНАКВА
дълбочина на рязане

ДВА ПЪТИ 
по-малко 
стърготини

Приставка на ъглошлайф 
за рязане под прав ъгъл

Модел ъглошлайф

102009975

Става за 
БОЛШИНСТВОТО
ъглошлайфи

https://markita.net/product/61653
https://markita.net/product/61653
https://markita.net/product/61653


Приставка за ъглошлайф

Приставка за ъглошлайф

за рязане под ъгъл от

за рязане под ъгъл от

РЕГУЛИРУЕМ
размер на разане

Не оставя 
ДРАСКОТИНТИ

Ефективно
ОХЛАЖДАНЕ 
на диска

Става за 
БОЛШИНСТВОТО
ъглошлайфи

Прахоотделящо 
гнездо

Модел ъглошлайф

102009974

https://markita.net/product/61661
https://markita.net/product/61661
https://markita.net/product/61661
https://markita.net/product/61661


Шаблон за пробиване 6-68 мм

Шаблон за пробиване 

ТОЧНОСТ 
И НАДЕЖДНОСТ

ЛЕСНО ФИКСИРАНЕ
на гладки повърхности

УСИЛЕНИ
пластни от твърда сплав

СИГУРЕН механизъм
за промяна на диамвтъра

514002668

на пробиване

https://markita.net/product/63097
https://markita.net/product/63097
https://markita.net/product/63097


ТОЧНОСТ
на размерите

БЪРЗО маркиране
за отвори

БЪРЗО маркиране
за ъгли

ТОЧНОСТ 
на размерите

102009975

Шаблон за плочки



Колектор за събиране на прах

Колектор за събиране на прах

СИГУРНА вакуумна
фиксация

Улавяне на  иПРАХ
 частициПО-ГОЛЕМИ

Диаметър на пробиване
до 82мм

Макс. диаметър на пробиване

514002749

https://markita.net/product/67303


Прахоуловител за пробиване на 
3 конзоли

БЪРЗО без
маркиране

ПРОСТО без 
центриране

БЕЗ ПРАХ

Прахоуловител за пробиване на 3 конзоли

Макс. диаметър на пробиване

102009971

https://markita.net/product/61658


Диаметър 
на пробиване
до 162мм

НАДЕЖДНА
вакуумна фиксация

ЕФЕКТИВНО
отвеждане на
водата

Макс. диаметър на пробиване

102010600

https://markita.net/product/67686


https://markita.net/product/63104


Шаблон за камъни

БЪРЗО маркиране

ШИРОК спектър на ъгъла

УДОБСТВО при работа

512005625

https://markita.net/product/66442

