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Rotačné rezačky papiera

Rezačky profesionálne DAHLE 440 – 448 a 472
Profesionálne rezačky s kovovou základňou a presným rezom na gra-
fi cké účely (fi lmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej pres-
nosti – automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľný zad-
ný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených orientačných 
DIN formátov. Kruhový nôž v  plastovom ochrannom kryte sa auto-
maticky brúsi pri  rezaní o  protinôž (oba sú z  tvrdenej ocele). Mierka 
v cm / inch. DAHLE 472 je dodávaná s kovovým stojanom a zachytáva-
čom odpadu, k ostatným modelom je možné stojan so zachytávačom 
odpadu prikúpiť. U DAHLE 440 – 448 je možnosť montáže na stenu.

Obj. kód Model

Dĺžka rezu 

v mm

Kapacita 

80 g / m
2

Veľkosť stola 

v mm Cena €

DA4400 00 DAHLE 440   360 35 listov   560 × 384 179,–
DA4420 00 DAHLE 442   510 35 listov   710 × 384 197,–
DA4440 00 DAHLE 444   670 30 listov   870 × 384 216,–

3 DA4460 00 DAHLE 446   920 25 listov 1 120 × 384 243,–
DA4480 00 DAHLE 448 1 300 20 listov 1 500 × 384 277,–

4 DA4720 00 DAHLE 472 1 830 10 listov 2 030 × 384 988,–
Doplnok k rezačkám
DA7960 00 Stojan k DAHLE 446 508,–
DA7980 00 Stojan k DAHLE 448 557,–

Rezačka profesionálna veľkoformát. DAHLE 450
Profesionálna rezačka s antistatickou úpravou základne, vhodná na re-
zanie papiera hrúbky 55 – 250 g / m², lepenky do hrúbky 1 mm, fi lmu, fó-
lie a laminátu do hrúbky max. 0,5 mm. Kvalita na dosiahnutie najvyššej 
presnosti – automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľný 
zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených orientač-
ných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom 
kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba nože sú z tvrde-
nej ocele). Mierka v cm / inch. Súčasťou je praktický stojan na odrezky.

Obj. kód Model Dĺžka rezu v mm Veľkosť stola v mm Cena €

5 DA4500 00 DAHLE 450 1 500 1 742 × 460 1 363,–

Rezačky rotačné DAHLE 556 a 558
Profesionálne komfortné rezačky novej 3. generácie na  presný rez 
na fi lmy, fólie a papier. Ostrý kruhový nôž v uzavretej plastovej hlave 
sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž – oba z tvrdenej ocele. Sta-
bilná kovová základňa s protišmykovými gumovými pätkami, automa-
tický prítlak v mieste rezu pohybom rezacej hlavy, nastaviteľný zadný 
doraz, dve vodiace lišty pre absolútne presný rez. Línie formátovania 
na stole s delením po mm pozdĺž reznej hrany, nohy na zadnej strane 
pre priestorovo úsporné vertikálne postavenie k stene.

Obj. kód Model

Dĺžka rezu

v mm

Kapacita 

80 g / m
2

Veľkosť stola

v mm Cena €

2 DA5560 00 DAHLE 556   960 10 listov 1 180 × 395 202,–
DA5580 00 DAHLE 558 1 300  7 listov 1  520× 395 251,–

Rezačky rotačné DAHLE 550, 552 a 554
Profesionálne rezačky novej 3. generácie s kovovou základňou a no-
žami z  tvrdenej ocele – ostrý kruhový nôž v  uzavretej plastovej hla-
ve sa pohybom brúsi o  spodný nôž. Uhlový príložník so stupnicou 
v mm pre presný rez 90 °, automatický prítlak v mieste rezu, nastavi-
teľný zadný doraz. Vhodný na fi lmy, fólie a papier. Mierka v cm / inch. 
Na pracovnom stole sú vyznačené formáty DIN. Nohy na zadnej strane 
pre priestorovo úsporné vertikálne postavenie k stene.

Obj. kód Model

Dĺžka rezu 

v mm

Kapacita 

80 g / m
2

Veľkosť stola 

v mm Cena €

1 DA5500 00 DAHLE 550 360 20 listov 580 × 395 128,–
DA5520 00 DAHLE 552 510 20 listov 730 × 395 145,–
DA5540 00 DAHLE 554 720 20 listov 940 × 395 165,–
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