
 

Фрези за канали MACROZA M95/SC200 

 
Фрезите за канали в бетон и зидария са специализирани ръчни електроинструменти, създадени 

за изработване на канали за полагане на кабели, кабелни тръби, тръби за климатици, тръби за 

водопроводи и всякакъв вид инженерни комуникации.  

Благодарение на изключителния си дизайн и характеристика, фрезите за канали на марката 

Mаcroza позволяват бързо, точно и безпрахово прорязване на канали с минимална загуба на 

метериал. 

Фрезите на Mаcroza - М95 и SC200 Ви позволяват да спестите до 80% загуба на време и 

материал в сравнение с други методи за изработване на канали в стени, като това ги прави най-

бързите фрези за канали на пазара.  

С тях можете да изработите канал с дължина до 400 метра за изумителните от 4 до 6 часа 

работа. 

Един диск за фрезата може да прореже до 14 000 метра канал в тухлена стена. 

Единствената фреза която може да изработи канал с размери 5х5см. само в една стъпка. 

С тях можете да прорежете канали в почти всякакъв материал, като: 

1.Кухи тухли 

2.Плътни тухли 



3.Циментови блокове 

4.Ytong и други газобетонни блокове 

5. Стени покрити с хоросан или друг вид замаска 

 

Друга особенност на фрезите Mаcroza е че са единствените с които можете да прорежете канал 

с формата на окръжност. 

 
 

Специалния дизайн позволява изработването на канали в непосредствена близост до тавана 

или пода на помещението. 

Mаcroza - М95 и SC200 са единствените фрези които не произвеждат прах по време на работа, 

специалните остриета и ниската работна скорост на машината не разпрашават материала, а го 

разбиват на малки парчета които са лесни за събиране. 

Фрезите имат специален отвор с опция за прикачане на индустриална прахосмукачка,която 

събира натрушения вече материал, като това ги прави подходящи за вътрешни ремонти и 

преоборудване на помещения. 

 

Дисковете за фрезата представляват остриета с наклонени карбидни волфрамови зъби.  

Можете да изберете между 7 различни размера в зависимост от Вашите нужди. 
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Техническа характеристика: 

  M95 SC200 

Мотор монофазен монофазен 

Напрежение 230 V or 110 ~ AC  230 V or 110 ~ AC  

Честота 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 

Максимална мощност 2,400 W 2,800 W 

Максимална консумация 9 Amp 12 Amp 

Скорост на фрезата (r.p.m.) 1,2 1,4 

Тегло(Kg.) 7,80 8,20 

Ниво на шум (dBA) 93 102 

Ниво на вибрация (m/sg2) 9 10 

Материал на тялото Лят алуминий Лят алуминий 

Материал на кутия  Пластмаса Пластмаса 

Произведена за работа с: 

Кухи и плътни тухли Кухи и плътни 
тухли 

Циментови 
блокове,Ytong и 
газобетон 

Твърди циментови 
блокове,Ytong и 
газобетон 

Стени с замазка Стени с хоросанова 
замазка 

 

 

 

 


