
 

Rychlé a snadné čištění

Změny vyhrazeny

Čistič roštů

AKCE
Čistič roštů TruTool TSC 100 + 1 ks nástroje č. 3 zdarma
Nabídka platná od 1.7.2021 do 1.10.2021

TruTool TSC 100 je investice, která se vyplatí. 
Manuální čištění roštů je namáhavé a časově náročné. 
Ve srovnání s pravidelnou výměnou lišt můžete  
opakovaným čištěním roštů ušetřit až 75% nákladů. 

Nástroj

TruTool TSC 100 se automaticky přizpůsobí různým 
tloušťkám strusky až do 25 mm a docílí optimálních  
výsledků čištění dokonce i u odolné strusky  
z ušlechtilé oceli. Lišty jsou přitom vyčištěny i z boku  
a v meziprostoru výřezů. Další výhodou je, že TruTool 
TSC 100 můžete použít u jakékoliv libovolné řady lišt 
a tyto kompletně vyčistit v instalovaném stavu až  
k okraji palety.

Váš specialista pro čistější rošty

Speciální cena  
TruTool TSC 100 +  
bezplatně nástroj: 

114 700,- CZK 
místo 123 430,-  

CZK

ZDARMA:  
Čisticí nástroj č. 3  

v hodnotě
 8 730,- CZK 

Bezplatně: 1x čisticí 
nástroj č. 3

AKCE! 



Einstellung der Fasenlänge

Změny vyhrazeny

Bezpečný proces

Technické údaje

Inteligentní kontrolní systém

TruTool TSC 100

Inteligentní monitorovací systém zajišťuje spolehlivé 
a bezpečné pracovní postupy. Integrovaná LED kon-
trolka vás informuje rychlým a trvalým blikáním, 
pokud je potřeba vyměnit těsnění. Díky novému 
funkčnímu monitorování těsnění již není nutná 
manuální kontrola těsnění, která byla dříve v pravi-
delných intervalech nutná. Interval údržby je automa-
ticky řízen elektronickým ukazatelem. Šetříte tím čas  
a zabráníte škodám na přístroji, ke kterému může 
dojít, pokud se testování a výměna těsnění neprovede 
v určeném intervalu údržby.

Technické údaje

Tloušťka roštu mm 2,0 - 3,9

Max. tloušťka strusky mm 25

Min. vzdálenost roštů mm 33,5

Pracovní rychlost (max) m / min 8

Jmenovitý příkon W 1700

Hmotnost bez kabelu kg 16,3

Výhradní prodejce elektrického ručního nářadí značky TRUMPF v České republice:
DR technology s.r.o.
Pražská 355 ∙ 274 01 Slaný ∙ Tel. +420 604 476 580
Kontaktní osoba: p. David Rys
E-Mail: rys@drtechnology.cz ∙ Homepage: www.drtechnology.cz 
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