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Mając glinę pod kontrolą

Walcarka
R

RM1



R

Wałek centralny wypoziomowany, tak 
aby pracował super profesjonalnie 
Regulacja jego ułożenia

Metrometr ustawiony co do jednego 
milimetra.
Jedna jednostka - inna grubość

Przekładnia wykonana z wysokiej jakości stali, o dużej 
średnicy, wprawiana w ruch bez większego nakładu siły

Precyzynie wykonana zębatka, drążki oraz 
łożyska gwarantują długi okres eksploatacj 
Wszystkie części starannie obudowane

Precyzyjnie i solidnie  wykonany 
mechanizm walcujący

Ruch walcarki płynny i bezproblemowy

Podręczne i duże koło 
sterownicze 
Bez usterkowe, nie wpadające w 
poślizg

Opcja RM2: Dwustronna tkanina, do dwóch różnych 
typów gliny

Stół pokryty multipleksą odporną na działanie 
wilgoci - idealne rozwiązanie

Łatwe ściąganie tkaniny 
Szybkie czyszczenie elementów wymiennych

Masywna stół z możliwością zdemontowania nóg 
Opcja: Walcarka w formie blatu

Standardy i certryfikaty unijne 

3 lata gwarancji

R

RM1

®
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Wymiary efektywne: 

Wymiary zewnętrzne:

Wys.: 

Wys.:

800 x 675 mm 

1160 x 850 mm

0 - 90 mm

1300 mm

MMMAAASSSZZZYYYNNNYYY   PPPRRROOOFFFEEESSSJJJOOONNNAAALLLNNNEEE

   Walcarka KITTEC RM1 jest rezultatem wieloletnich badań i testów 
inżynieryjnych prowadzonych w warsztatach firmy. Kontrola obrotów wałków 
oraz sterowność kompatybilnie połączona z panelem wyznaczającym sposób 
pracy urządzenia. Skala i wymiar wybranej wysokości pomoże Ci idealnie 
rosprasować glinę na grubość, którą potrzebujesz. Wykonujesz zaledwie kilka 
czynności, które prowadzą Cię w mgnieniu oka do zaplanowanych rezultatów.
   Walcarka KITTEC RM1 dostępna jest w dwóch wersjach: wolno stojąca oraz 
z możliwością zamontowania ją jako blatu.

Stufenlose Höheneinstellung 
mittels einer zentralen Spindel 
Bequem und zentral zu bedienen.

Präzise Messskala zur millimeter-
genauen Einstellung 
Ein Dreh - ein Maß. 

Führung der Walzeinrichtung 8-fach mit  

hochwertigen, gekapselten Kugellagern 

Genaue Führung des Schlittens, 
kein Verkanten.

Griffiges, großes Handrad zur 
kinderleichten Bedienung 

Optional: RM2 - Tuch beidseitig 

Für das Arbeiten mit zwei Tonsorten. 

Kein Rutschen, den Ton fest 
im Griff.

Vortrieb der Walzeinrichtung mittels Zahnrad 

und Zahnstange 

Präzise Führung - robust, langlebig, exakt.

Edelstahlwalze mit großem Durchmesser 

Minimaler Kraftaufwand beim Walzvorgang.

Tischauflage aus feuchtigkeitsbeständigem Multiplex 

 Immer beste, absolut plane Platten.

Robustes Leinentuch, leicht zu wechseln und gut zu 

befestigen Eine saubere Sache.

Massives Tischgestell mit abnehmbaren Füssen 

Da biegt sich nichts! Auch als Tischgerät 

einsetzbar.

CE Kennzeichnung, 36 Monate Garantie 

Bewährte Qualität.

Nutzfläche: 

Außenmaße:

Höhe: 

Höhe:

800 x 675 mm 

1160 x 850 mm

0 - 90 mm

1300 mm
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