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6robljenje in rezanje

- stroji za robljenje
-robilne vrvice in trakovi 
- lepilni trakovi
- stroji za rezanje
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Stroj za robljenje, nova generacija, po
sistemu krožnega vboda.

priključek                                                     230 v
teža                                                               15 kg
teža s kovčkom                                           29 kg
Moč motorja                                             300 W
Učinek robljenja                            ca. 200 tm/h

teHnični PoDatKi                                       

Glavne značilnosti:
Univerzalen stroj za robljenje preprog, tekstilnih talnih oblog in
zaključnih trakov. 

stroj z najmodernejšo tehnologijo, odpira trgovinam s preprogami,
oblikovalcem notranjih prostorov in polagalcem talnih oblog nove
možnosti atraktivnega oblikovanja preprog, tekstilnih oblog in hitrih
uslug robljenja.

tudi kvalitetnejše in debelejše preproge z lateksirano juta podlago
lahko enostavno robite. 

ostanke od prodaje ali od polaganja lahko hitro spremenite v
kopalniške garniture, tekače, predpražnike ali zaključne trakove.

Standardna izvedba
->  elektronska nastavitev hitrosti
->  vgrajen števec za merjenje dolžine robljenja 

zaključnih trakov
->  vgrajena razsvetljava
->  stroj je mobilen, možna pritrditev na mizo

Kataloška št.:                     658 000 000

Kataloška št.:                     658 201 000

Kataloška št.:                     658 010 010

rezervna igla                                          

Vpenjalo niti

Kataloška št.:                     658 000 040

olje za mazanje HHS 2000

sprey 150 ml, transparenten
Kataloška št.:                     658 000 999

Dobava komplet :
- transportni kovček
- naprava za robljenje zaključnih trakov
- 1 set orodja

(brez delovne mize)

original janser 
MiniKet 2000 

rezervni deli Miniket 2000

Posebni pribor
Miniket 2000

Delovna miza
Dobava komplet z nožno stopalko
za dvigovanje pritisne noge in
brez nožnega regulatorja hitrosti
(opcija)
Kataloška št.:                     658 100 000

Kataloška št.:                     658 000 290

Kataloška št.:                     658 400 010 

Kataloška št.:                     658 400 301

Kataloška št.:                     658 400 400

rezervna igla za trde in debelejše

tekstilne obloge (sintetična podlaga)

janser olje za mazanje, steklenica za ponovno polnjenje 0,5 l

Vpenjalo niti  (2 kos)

rezervni deli Miniket 2

Podaljšan ročaj
za robljenje stoje

nožni regulator hitrosti
s kablom in vtikačem, za
brezstopenjsko nastavitev
hitrosti

Stroji za robljenje

original
- MaDe in eU -
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+

+

revolucionarna tehnika  -  zmogljivost, ki očara
ti robustni stroji imajo avtomatsko mazanje - 
vsi gibljivi deli se vrtijo v valjčnih ležajih. 
zanesljiv in tih pogon je zagotovljen tudi pri
dolgotrajni uporabi.

Posebna izvedba

s pnevmatskim vodenjem pritisne noge
(izvedba za avtomatsko robljenje)
brez vodila in krožnika za trakove

priključek                                     230 v ali 380 v
Hitrost robljenja                       maks. 700 tm/h
Hitra nastavitev gostote vbodov

teHnični PoDatKi                                       

priključek                                                     230 v
Hitrost robljenja                       maks. 450 tm/h

Hitra nastavitev gostote vbodov
elektro magnetski dvig pritisne noge

teHnični PoDatKi                                       

380 V                                 658 500 000

230 V                                658 501 000

Dobava komplet z delovno mizo in
pogonskim motorjem

Standardna izvedba

Kataloška št.:                    658 900 000

Dobava komplet z delovno mizo in
pogonskim motorjem

Kataloška št.:                     658 500 003

Kataloška št.:                     658 500 004

Kataloška št.:                     658 500 100

Kataloška št.:                     658 500 016

rezervni deli

Posebni pribor

Kataloška št.:                     658 500 002

Vodilo za robljenje trakov

bKataloška št.:                   658 500 200

Števec komplet

Vpenjalo niti

Maxiket olje
steklenica 1 l

rezervna igla 230

Specialna igla 230
s tri oglato konico za obloge s trdo
podlago

Kataloška št.:                     658 500 920

Set za vpenjanje niti

380 V                                 658 511 000

Visoko zmogljiv stroj za robljenje Maxiket high-speed

industrijski stroj za robljenje Maxiket eConoMY

(ni dobavljiv z motorjem 380 v)

Miza na zračno blazino za robljenje tekstilnih oblog

opremljena s tremi robustnimi ventilatorji,  s kapaciteto ca. 1500 m³ zraka na uro in z regulacijo pritiska zraka do
250 m3 na uro.

Miza ima gladko površino in izrez za stroj Maxiket.

višina je nastavljiva od ca. 86 cm do ca. 95 cm.

standardno mizo lahko dopolnimo z dodatnimi elementi in dobimo želeno velikost delovne površine.

Kataloška št.:                     658 581 000

StanDarDna izVeDba

osnovna miza z izrezom za Maxiket in 2
dodatna elementa
Delovna površina:DxŠ 5,0 m x 2,5 m

Kataloška št.:                     658 581 100

oSnoVni eleMent

Širina 2,5 m x dolžina 2,0 m
z izrezom za Maxiket

Kataloška št.:                     658 581 200

DoDatni eleMent

Širina 2,5 m  x  dolžina 1,5 mGlede cen zahtevajte ponudbo

osnovni element
ŠxD 2,5 x 2,0 m

Dodatni element
ŠxD 2,5 x 1,5 m

Dodatni element
ŠxD 2,5 x 1,5 m

ViSoKo zMoGljiVi Stroji za robljenje
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industrijska vrvica za robljenje

Podložni trakovi za
robljenje
za Miniket ali Maxiket in ostale stroje za
robljenje.

bombažni trak                          
v zvitkih po ca. 100 m.

Dobavljiv v 11
barvah.

Dobavljiv v
11 barvah

Sintetični trak za robljenje
za Miniket 2000, Maxiket in
ostale industrijske stroje za robljenje.

Perlon trak za robljenje
v zvitkih po ca. 100 m.

industrijska vrvica za
robljenje b

za Miniket 2000, Maxiket in za vse
ostale industrijske stroje za robljenje. 

obarvana, trojno pletena,
poliamidna
vrvica v zvitkih po ca. 1 kg

16 mm širine

Sukanec
za Miniket 2000

iz poliestra/mešanice bombaža  
nm 25 v zvitku ca. 2500m 

dobavljiv v 9 barvah

barva 81 - bela                   658 681 000

barva 82 - siva                   658 682 000

barva 83 - antracit             658 683 000

barva 84 - beš                    658 684 000

barva 85 - svetlo rjava       658 685 000

barva 80 - temno rjava      658 680 000

barva 86 - rumena             658 686 000

barva 87 - rdeča                 658 687 000

barva 88 - zelena               658 688 000

barva 89 - modra               658 689 000

barva 79 - črna                   658 679 000

16 mm širine 

za normalne debeline tekstilnih oblog

barva 181 umazano bela    658 618 100

barva 182 svetlo siva         658 618 200

barva 183 antracit              658 618 300

barva 179 črna                   658 617 900

barva 184 beš                    658 618 400

barva 185 rjava                  658 618 500

barva 180 temno rjava       658 600 180

barva 186 rumena              658 618 600

barva 187 rdeča                 658 618 700

barva 188 zelena                658 618 800

barva 189 modra               658 618 900

umazano bela                     658 801 000

beš                                     658 802 000 

svetlo rjava                        658 803 000

temno rjava                       658 804 000

zelena                                658 805 000

rdeča                                  658 806 000

siva                                    658 807 000

črna                                    658 810 000

barva 81 - bela                   658 781 000

barva 82 - siva                   658 782 000

barva 83 - antracit             658 783 000

barva 84 - beš                    658 784 000

barva 85 - svetlo rjava       658 785 000

barva 80 - temno rjava      658 780 000

barva 86 - rumena             658 786 000

barva 87 - rdeča                 658 787 000

barva 88 - zelena               658 788 000

barva 89 - modra               658 789 000

barva79 - črna                    658 779 000

20 mm širine

za debelejše tekstilne obloge

Kataloška št.:                      658 600 . . . 

Kataloška št.:                     658 808 100 

Sukanec monofil-laks 
transparenten (barva 808)      850
Den 

Mali zvitek  (ca. 250 g)
za Miniket 2000

Kataloška št.:                     658 808 000

Kataloška št.:                     658 809 000

Veliki zvitek  (ca. 695 g)
za Maxiket in industrijske stroje

zaščitni pokrov za velike zvitke

s podstavkom

VrViCe/traKoVi za robljenje/SUKanCi/zaKljUčni robilni traKoVi

modra                                658 813 000
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lePljenje zaKljUčniH teKStilniH traKoV

jantac - dvostransko akrilno lepilo.

Čisto akrilno lepilo ima viskozno elastične kvalitete, se ne suši in ne postane
drobljiv. 

jantac dvostranski lepilni trak se uporablja za lepljenje zaključnih tekstilnih
trakov ali katerikoli drugega materiala na steno.

Montaža tekstilnih trakov 

jantac lepilni trak se uporablja na mnogih področjih talne obdelave. nima
sušilnega časa in ni potrebe po prezračevanju. prav tako se odstrani z
lahkoto.

Montaža tekstilnega traku z jantac
lepilnim trakom.

tekstilni trak

jantac 

Montaža trdih letev z jantac super
35

trde letve   

jantac super 35

silikonski papir

Širina traku:  
jantac 25 - 25 mm širine
jantac 40 - 40 mm širine
jantac 45 - 45 mm širine
jantac 50 - 50 mm širine
jantac 55 - 55 mm širine
jantac 60 - 60 mm širine
jantac 70 - 70 mm širine
jantac 85- 85 mm širine
jantac super 35 - 35 mm širine
jantac power 45 - 45 mm širine

jantac 25                         640 000 500

jantac 40                           640 001 000

jantac 45                           640 002 000

jantac 50                           640 003 000

jantac 55                           640 004 000

jantac 40                           640 040 000

jantac 25                           640 000 550

jantac 45                           640 045 000

jantac 50                           640 050 000

jantac 55                           640 055 000

jantac 60                           640 004 300

jantac 70                           640 004 600

jantac 85                           640 005 000

jantac 85                           640 085 000

zvitki po 50 m

jantac Super 35                  640 006 000

jantac Super 35                  640 035 000

jantac Super 35
posebej za lepljenje trdih letev 
zvitek 50 m

jantac Power 45                 640 009 000

jantac Power 45                 640 010 000

jantac Power 45
posebej primeren za flis podloge,
grobe površine in grobe omete
zvitek 33 m

jantac 25                           640 000 700

jantac 40                           640 001 100

jantac 45                           640 002 100

jantac 50                           640 003 100

jantac 55                           640 004 100

jantac 60                           640 004 400

zvitki po 100 m
Mala pakiranja
zvitki po 50 m

jantex-lepilni trak
enostranski specialni lepilni trak, uporaben npr. za
spajanje zaključnih tekstilnih trakov pred robljenjem
in za razna druga lepljenja.
zvitek 50 m 
Širina  50 mm

Viskozen-lepilni trak
enostranski specialni lepilni trak za ojačanje
roba tepiha pred robljenjem.

zvitek s 50 m 
širina 19 mm

silikonski papir
akrilat lepilo
pstr mreža
akrilat lepilo

Kataloška št.:                     640 020 000

Kataloška št.:                     658 700 100

namizna naprava za odvijanje jantex traku

Kataloška št.:                     640 030 000
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Univerzalni navijalni avtomat
za navijanje obrobljenih tekstilnih trakov

poljubno nastavljiv, moč motorja 70 W.

tip 2 za Miniket 2000

Kataloška št.:                     656 901 000

tip 1 za Maxiket

Kataloška št.:                     656 900 000

Posebni pribor
naprava za nastavitev  reM 1500

za nastavitev hitrosti v povezavi s strojema
Maxiket in avtomatski contacter.

Kataloška št.:                     658 505 000

Kataloška št.:                     658 503 000

Hitrost in pritisk sta nastavljiva.
Moč 70 W

Kataloška št.:                     656 906 000

ročni-Contacter

hitra in natančna naprava za nanašanje jantac lepilnega traku do
100 mm širine

zvitek lepilnega traku nataknemo na napravo. 

zarobljeni zaključni trak potegnemo skozi napravo, pri tem se jantac hitro
in natančno nanese in pritisne na hrbtno stran zaključnega traku.

avtomatski-Contacter

električna naprava za nanašanje jantac lepilnega traku.
Primeren za zvitke s 50 in 100 m traku.

jantaC aplikator lepilnega traku

za lepljenje jantaC lepilnega traku direktno na steno. 

- se lahko uporabi z različnimi širinami traku 
- z menjavo ročk, lahko napravo uporabljajo tako desno roki, kot 

levo roki ljudje

Kataloška št.:                     656 908 000

lePljenje zaKljUčniH teKStilniH traKoV
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Pištola za kartušo

Pištola za kartušo
profesionalna izvedba

Kataloška št.:                     334 511 000

Pištola za kartušo
skeletna izvedba

Kataloška št.:                     334 510 000

Posebni pribor

Dobava brez aluminijastega 
adapterja in plastične šobe

baterijska pištola za kartuše acculight 400
Profesionalna verzija z 7,4 V li-ion baterijo
Primerna tudi za obdelavo mehkih paketov 300/400 ml

-    vgrajena leD svetilka za delo v temnih
prostorih

-    lahka teža, samo 1,4 kg
-    brez odtekanja
-    nadzor hitrosti za boljše merjenje
-    varnostni vzvod preprečuje nenamerno

aktivacijo

Kataloška št.:                     334 540 000 

Dobava v transportnem kovčku vsebuje:
li-ion baterijo in polnilec

Kataloška št.:                     334 540 100
rezervne baterije za acculight 400

Kataloška št.:                     334 540 200

rezervni polnilec za  acculight 400

Dobava brez aluminijastega adapterja
in plastične šobe

Kataloška št.:                     640 090 110

Plastična šoba

za uporabo s kartušami

tesnilni obroč

lepila glej str.  88

Kataloška št.:                     334 515 010

Kataloška št.:                     334 515 020

enojna plastična šoba

za delo z maso v plastični vrečki
(s pomočjo tesnilnega obroča)

aluminijasti adapter z dvema šobama

Kataloška št.:                     640 090 100

lePljenje zaKljUčniH teKStilniH traKoV

tKl-lepilo

lepljenje zaključnih tekstilnih trakov:
lepilo nanesemo z aluminijasto dvojno šobo, trak pritisnemo.

postopek dela z vstavnimi letvami:
1. z aluminijasto dvojno šobo nanesemo lepilo
2. namestimo in pritisnemo vstavno letev
3. na vstavno letev nanesemo lepilo z enojno šobo
4. namestimo in pritisnemo zaključni trak

za hitro in zanesljivo lepljenje zaključnih
tekstilnih trakov, vstavnih letev, lesa, stiropora,
plute itd.

prednosti:

- tkl lepilo lahko nanašamo neposredno na 
podlago, glede na višino letev z enim, dvema
ali več curki

- zaključni trak vstavimo v vstavno letev, na sveže
lepilo in pritisnemo.     

- potrebni popravki so možni le še kratek čas.

- tkl lepilo je gosto, ne curlja in ne kaplja,  še
svežega lahko odstranimo z vlažno krpo.          

- lepilo nanašamo s pištolo za kartuše, 
akku pištolo ali s pištolo na stisnjen zrak.

- z eno potezo nanašamo lepilo v dveh curkih, z     
aluminijasto dvojno šobo.

- tkl lepilo je prozorno in brez vonja.

(10% popust je vključen v ceno)

(10% popust je vključen v ceno)

ena kartuša                        640 090 000

Pakiranje  20 kartuš           640 091 000

Kartuše  310 ml
s plastično šobo

Kataloška št.:                     640 092 000

namizno prodajni karton
vsebuje 24 kartuš
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rezanje traKoV

Stroj za rezanje trakov MiniSCHnitt
hitro in zanesljivo rezanje

Učinkovit,  s kvalitetnim rezom.
omogoča enostavno in udobno delo. 
z vgrajeno napravo za brušenje rezila. 
tiho delovanje, stabilnost zagotavljajo gumijasti prisesalni čepi.
Do milimetra točno rezanje trakov omogoča nastavljivi prislon.
ročaj za nošenje omogoča enostaven transport.

tip 150                              856 400 000

Dobava s krožnim rezilom

rezervno krožno rezilo       856 400 001

Števec                                856 400 200

rezervni deli

Posebni pribor

priključek                                                     230 v
moč motorja                                              250 W
teža                                                               17 kg
širina trakov                                      do 150 mm

teHnični PoDatKi                                

električni krožni nož Format 2

lahek in učinkovit nož za rezanje tekstilnih oblog do debeline         15 mm.

natakljivo nastavljivo vodilo

za rezanje trakov ali vzorcev, nastavljivo od 10 -
100 mm širine.

nastavek za rezanje robov

za natančno rezanje robov ob steni.

Posebni pribor
natakljivo vodilo za  Format
2 in  akku-univerzalne
škarje

Kataloška št.:                     856 100 000

10 robo rezilo HSS             856 100 004

Spodnje rezilo                    856 100 106 transportni kovček             856 301 000

Kataloška št:                      856 100 006

Spodnje rezilo kompletDobava komplet v transportnem kovčku,brez
dodatka za rezanje robov in zaključnih trakov.

Kataloška št.:                     856 100 100

Kataloška št.:                     856 100 202 Kataloška št.:                     856 100 003

natakljivo vodilo

za vodenje v univerzalni tračnici  UsF (glej
str. 163)

Kataloška št.:                     856 100 001

Dobava brez transportnega kovčka in
dodatkov

rezervni deli/ pribor

Krožno rezilo (za tkanino)  856 100 005

10-stranski nož HSS           856 100 004Hitri polnilec                      856 140 150

rezervne baterije 9,6 Volt  856 140 100

rezervni deli

rezervni noži za akku-Univerzalne škarje  
856 120 000 +  856 140 000

priključek                                                     230 v
teža                                                        ca. 1,1 kg
moč motorja                                              165 W

teHnični PoDatKi                                

preostali noži glej stran 81

reže večino materialov kot so
tepihi, linolej, močan tekstil,
oblazinjenje 

Kataloška št.:                     856 140 000

Dobava komplet z nožem, polnilcem in
baterijo

Moč motorja                                             750 W
teža                                                            1,15 kg
akku                                                                        
nickel-cadmium-baterija                      9,6 volt
Doba trajanja baterije                300 – 500 mal
Učinkovitost s polno baterijo:                           
tkanina                                           250 - 300 tm
pvc talne obloge                           150 - 200 tm
tepih                                               100 - 120 tm

kapaciteta rezanja
tepih                                                max. 13 mm
pvc, linolej :                                   max. 4,8 mm
tkanine iz pene :                          max. 14,5 mm
guma :                                             max. 4,8 mm
usnje :                                             max. 4,8 mm
karton                                             max. 4,8 mm
pluta :                                                 max. 4 mm
tekstil :                                          max. 10 plasti

teHnični PoDatKi                                

·     rezanje brez napora
·    pripravljena za uporabo
·    enostavna zamenjava rezila
·     rezilo ostane ostro zaradi

montiranega brusnega kamna
·    nerjaveče jeklo, rezilo iz trdega

jekla, 10-stransko, za hitre in
natančne reze    

·     opcijska vodila se namestijo z 
lahkoto

baterijske univerzalne škarje model eC-360


