
Piła KDR 201 przeznaczona jest dla rzemieślników i mniejszych zakładów stolarskich.
Urządzenie zawiera: przechylny żeliwny stół w zakresie -10° - 45°, prowadnica 
równoległa, mały liniał kątowy pomocniczy.

Piła taśmowa

Formatyzerka

Max. wysokość cięcia 200 mm

Średnica rolek 305 mm

Moc silnika 600 W, 230 V/50 Hz

Wymiary stołu 480 x 400 mm

Przechył stołu -10°- 45°

Wymiary opakowania 1130 x 385 x 530 mm

Waga  netto
 brutto

66 kg
72 kg

Max. średnica piły 315 mm

Podcinacz 100 mm

Przechył piły 90°- 45°

Wysokość cięcia 100 mm / 90°
80 mm / 45°

Max. długość / szerokość cięcia 2000 / 1220 mm

Obroty piły 4000 rpm

Moc silnika 3,5 kW, 400 V/50 Hz

Wymiary opakowania 940 x 760 x 1040 mm
2100 x 250 x 300 mm

Waga  netto
 brutto

265 kg
300 kg

Kombinowane Pilarko-Frezarki przeznaczone są dla wymagających majsterkowiczów i rzemieślników. Dzięki budowie 
urządzenia klienci otrzymają wysoką dokładność pracy na maszynie. Maszyna podstawowa obejmuje: profesjonalny 
aluminiowy stoł, wózek podporowy z ramieniem teleskopowym i liniałem ze zderzakami, docisk mimośrodowy 
materiału, prowadnica równoległa z profilem aluminiowym i regulację wysokości i kąta (90° - 45°).

wyrówniarko-grubiarka

KDR 301 KDR 302/ 304 KDR 303

Obroty  6500 rpm 4000 rpm 5300 rpm

Długość stołu wyrówniarki 1000 mm 1085/ 1300 mm 1255 mm

Ilość noży 2 ks 3 ks 3 ks

Średnica wału nożowego 3 mm 3 mm 3 mm

Max głębokość skrawania 160 mm 180 mm 200 mm

Max. szerokość materiału 260 mm 250/ 310 mm 310 mm

Kąt przechyłu
liniału wahadłowego 0°- 45° 0°- 45° 0°- 45°

Moc  silnika 1,7 kW, 230 V/50 Hz 2/ 2,2 kW, 400 V/50 Hz 2,7 kW 400 V/50 Hz

Wymiary opakowania 810 x 570 x 580 mm
 1150 x 530 x 950 mm/
1350 x 590 x 950 mm

1300 x 575 x 1137 mm

Waga  netto
 brutto

85 kg
92 kg

 147/182 kg
202/227 kg

183 kg
229 kg

kombinowana Pilarko/Frezarka

5 oPeracyjna maszyna
- wyrówniarka, strugarka, frezarka, 

pilarka, wiertarko-dłutarka

Max. średnica piły 250 mm

Podcinacz 80 mm

Przechył piły 90°- 45°

Wysokość cięcia 65 mm při 90°

Max. długość/szerokość cięcia KDR 501 1300/280 mm

Max. długość/szerokość cięcia KDR 502/503 1300/470 mm

Obroty piły 4050 rpm

Moc silnika 3 kW, 400 V/50 Hz

KDR 502 KDR 503

Długość stołu wyrówniarki 1085 mm 1285 mm

Ilość noży 3 ks 3 ks

Obroty 4000 rpm 4000 rpm

Max. głębokość skrawania 3 mm 3 mm

Max. wysokość strugania 180 mm 180 mm

Max. szerokość materiału 250 mm 310 mm

Kąt przechyłu liniału wahadłowego 0°- 45° 0°- 45°

Moc silnika 2 kW, 400 V/50 Hz 2,2 kW, 400 V/50 Hz

Wymiary opakowania 1300 x 1130 x 1010 mm 1590 x 1220 x 1010 mm

Waga  netto
 brutto

420 kg
505 kg

438 kg
523 kg

Średnica wrzeciona 30 mm

Max. skok pionowy wrzeciona 100 mm

Obroty wrzeciona 3,5 - 5,5 - 7 tis. rpm

Max. średnica narzędzia 200 mm

Max. średnica otworu w stole 150 mm

Moc silnika 3 kW, 400 V/50 Hz

Wymiary opakowania 1300 x 940 x 1000 mm

Waga  netto
 brutto

255 kg
324 kg

Frezarka 
dolnowrzecionowa
Frezarki KDR 401 i KDR 402 przeznaczone są dla rzemieślników jak również 
profesjonalnych zakładów stolarskich. Ich budowa spełnia wszelkie 
standardy wymagane przy danej klasie maszyn.

Urządzenia zawierają: stół do czopowania, wrzeciono frezarki z regulacją 
wysokości. (KDR 402 dodatkowo - uchylne wrzeciono, docisk materiału).

KDR 401 KDR 402

Średnica wrzeciona 30 mm 30 mm

Max. skok pionowy wrzeciona 85 mm 100 mm

Obroty wrzeciona 3,5 - 7000 rpm 1,8 - 3 - 6 - 9 000 rpm

Przechył wrzeciona - -10°+ 30°

Max. średnica narzędzia 160 mm 200 mm

Wymiary stołu 700 x 560 mm 710 x 640 mm

Moc silnika 2,2 kW, 400 V/50 Hz 2,8 kW, 400 V/50 Hz

Wymiar stołu czopującego 320 x 220 mm 500 x 480 mm

Wymiary opakowania 800 x 740 x 1150 mm
760 x 690 x 700 mm
525 x 595 x 325 mm

1220 x 308 x 110 mm

Waga  netto
 brutto

196 kg
220 kg

202 kg
222 kg

Wszystko czego potrzebujesz do swojego zakładu stolarskiego Wszystko czego potrzebujesz do swojego zakładu stolarskiego Wszystko czego potrzebujesz do swojego zakładu stolarskiego

wyrówniarko-grubiarka wyrówniarko-grubiarka
Linia Wyrówniarko-Grubiarek KDR 301-304 przeznaczona jest 
dla majsterkowiczów, rzemieślników, jak również dla mniejszych 
zakładów stolarskich. Solidna konstrukcja z żeliwa, mechaniczny 
system posuwu z wałem nożowym zapewniają dobrą jakość pracy.  
Urządzenia zawierają: regulowany stół grubiarki i wyrówniarki 
z liniałem, ochrona noża strugarskiego.

Pilarka

wyrówniarko - grubiarka

Frezarka

Pilarka + Frezarka - see KDR 501

KDR 502

Dzięki budowie Formatyzerki KDR103 klient będzie uzyskiwał wysoką dokładność pracy na maszynie. 
Model KDR 103 jest przeznaczony dla wymagających majsterkowiczów i rzemieślników. Maszyna 
podstawowa obejmuje: precyzyjną i bezstopniową regulację wysokości i kąta (90° - 45°), Aluminiowy 
profesjonalny stół przesuwny z liniałem kątowym, prowadnica równoległa, profil aluminiowy, 
precyzyjna regulacja podcinacza.

kdr 103

kdr 301 kdr 302, 304

kdr 201

kdr 303

kdr 401 kdr 402

kdr 501

kdr 502, 503

kdr 392

KDR 392

Wymiary
opakowania

520 x 390 x 330 mm

Waga  netto
 brutto

20 kg
23 kg

www.kdr.cz www.kdr.cz www.kdr.cz



Wszystko czego potrzebujesz do swojego zakładu stolarskiego

KDR 101 - Pilarka stołowa przeznaczona 
jest dla hobbystów, rzemieślników i firm 
budowlanych. Maszyna podstawowa 
obejmuje: precyzyjną regulację wysokości 
i kąta (90°- 45°), mały stół przesuwny 
z liniałem kątowym, prowadnica 
równoległa, rozszerzenie stołu za i po 
prawej stronie tarczy oraz koła regulujące 
parametry.

Pilarka stołowa
Dzięki budowie pilarki stołowej KDR 102 (KDR 104) klienci otrzymają wysoką dokładność 
pracy wykonywanej na tej maszynie. Model KDR 102 (KDR 104) jest przeznaczony 
dla wymagających majsterkowiczów i rzemieślników. Maszyna podstawowa obejmuje: 
precyzyjną i ezstopniową regulację wysokości i kąta (90° - 45°), Aluminiowy profesjonalny 
stół przesuwny z liniałem kątowym, prowadnica równoległa, profil aluminiowy i precyzyjna 
regulacja.

Pilarka stołowa

Linia KDR obejmuje najlepiej sprzedające się małe maszyny do obróbki drewna 
i akcesoria potrzebne do zakladu stolarskiego.

Maszyny są produkowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia z tą marką klasy maszyn KDR drewna.

Szeroki wybór lekkich maszyn do obróbki 
drewna, akcesoriów i części zamiennych

Piły tarczowe

Wyrówniarko - 
grubiarki

Piły taśmowe

Frezarki

Maszyny 
wielopoeracyjne

Szlifierki

Tokarki

Odciągi trocin
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Wszystko czego potrzebujesz do swojego zakładu stolarskiego

kdr 601, 602
szliFierka kombinowana
Szlifierka kombinowana KDR 601przeznaczona jest do szlifowania i polerowania 
drewna, aglomeratów, plastiku i metalu. Urządzenie to, przeznaczone jest dla 
majsterkowiczów i rzemieślników. Uniwersalna konstrukcja pozwala na szlifowanie 
czołowej tarczy szlifierskiej lub piaskowanie na taśmie. Standardowe urządzenie 
zawiera liniał kątowy i stół żeliwny.

szliFierka oscylacyjna 
do krawędzi
Szlifierka oscylacyjna do krawędzi przeznaczona jest dla użytkowników
wymagających jak również dla mniejszych zakładu stolarskich i rzemieślników.
Szlifierka umożliwia przechylanie agregatu szlifującego w zakresie 0 - 90st.
Regulacja wysokości stołu pomocniczego. Oscylacja taśmy szliferskiej
poprawia jakość szlifowania i żywotność taśmy.

Wymiary taśm szlifujących 150 x 2515 mm

Prędkość taśmy szlifującej 960 m/min

Kąt przechyłu 0 - 90°

Wymiary stołu 250 x 300 mm / 840 x 300 mm

Moc silnika 1,5 kW, 400 V/50 Hz

Wymiary opakowania 1290 x 720 x 1130 mm

Waga  netto
 brutto

146 kg
209 kg

kdr 603

odciąg wiórów

Wszystko czego potrzebujesz do swojego zakładu stolarskiego

tokarka do drewna
Tokarka do drewna KDR 701 przeznaczona jest dla 
stolarzy jak również majsterkowiczów i rzemieślników. 
Konstrukcja tokarki z żeliwa jest precyzyjna do obróbki 
drewna miękkiego i twardego. Standardowe urządzenie 
obejmuje: wsparcie narzędzia,  mechaniczną zmianę 
prędkości, ruchomy kieł centrujący (uniwersalna głowica 
z kołnierzem - opcjonalnie).

Moc silnika 550 W, 230 V/50 Hz

Obroty wrzeciona variátor 500 - 2000 rpm

Max. średnica toczenia 300 mm

Max. długość toczenia 880 mm

Stożek morse 2

Tarcza czołowa 153 mm

Wymiary opakowania 1380 x 350 x 370 mm

Waga  netto
 brutto

80 kg
85 kg

Maszyny KDR są dostępne na magazynie do natychmiastowej wysyłki.
Wszystkie maszyny pakowane są w skrzynie drewnaiane lub karton.

SKONTAKTUJ SIĘ:

ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice

Czech Republic
Tel.: +420 494 339 140 Fax: +420 494 323 341

e-mail: export@rojek.cz
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Nasz dealer:

www.kdr.cz

www.kdr.cz
Wszystkie maszyny posiadają certyfikat CE.

kdr 701

KDR 801

kdr 101 kdr 102, kdr 104KDR 801 KDR 802 KDR 803

Moc silnika 550 W, 230 V, 50 Hz 1,5 kW, 400 V, 50 Hz 2,2 kW, 400 V, 50 Hz

Obroty 2820 rpm 2820 rpm 2820 rpm

Wydajność odsysania 1150 m3/hod. 2550 m3/hod. 3 880 m3/hod.

Średnica wlotu 100 mm
125 mm

(rozbočka 2x 100 mm)
150 mm 

(rozbočka 3x 100 mm)

Wymiary opakowania 870 x 500 x 465 mm 920 x 580 x 580 mm 1170 x 560 x 570 mm

Waga netto/brutto 29 kg / 32 kg 47 kg / 51 kg 52 kg / 57 kg

KDR 803

Max. średnica piły 315 mm

Przechył piły 90° - 45°

Max. szerokość cięcia 1100 mm

Max. długość cięcia 1100 mm

Obroty piły 2800 rpm

Moc silnika 2,2 kW, 230 V/50 Hz

Wymiary opakowania
940 x 650 x 470 mm
835 x 60 x 595 mm
245 x 145 x 1295 mm

Waga  netto
 brutto

74 kg
80 kg

KDR 102 KDR 104

Max. średnica piły 250 mm 250 mm

Przechył piły 90° - 45° 90° - 45°

Max. szerokość cięcia 600 mm 750 mm

Max. długość cięcia 600 mm 600 mm

Obroty piły 4000 rpm 4750 rpm

Moc silnika 1,7 kW, 230 V/50 Hz 1,5 kW, 230 V/50 Hz

Wymiary
opakowania

865x630x535 mm
327x137x1069 mm
697x112x744 mm

760x460x460 mm
180x110x1020 mm
620x70x580 mm

Waga  netto
 brutto

124 kg
135 kg

83 kg
93 kg

www.kdr.cz

www.kdr.cz
KDR 102

KDR 601

KDR 602

KDR 603

szliFierka 
cylindryczna

kdr 604

Szlifierka jest używana do szlifo-
wania i polerowania drewna, two-
rzyw sztucznych i aglomeratów. 
Jest ona przeznaczona do profesjo-
nalnego zastosowania. Masywna 
konstrukcja maszyny zapewnia 
dobrą stabilność podczas obróbki. 
Posuw materiału jest na oddziel-
nym silniku.

KDR 601 KDR 602

Wymiary taśm szlifujących 100 x 910 mm 150 x 1220 mm

Średnica tarczy szliferskiej 150 mm 230 mm

Moc silnika 400 W, 230 V/50 Hz 550 W, 230 V/ 50 Hz

Wymiary opakowania 560 x 270 x 300 mm 700 x 450 x 380 mm

Waga  netto
 brutto

17 kg
18 kg

51 kg
54 kg

KDR 604

Max. szerokość szlifowania 405 mm

Max. wysokość detalu 130 mm

Prędkość rolek szlifujących 1440 rpm (50 Hz)

Wymiary pasa 132 x 410 mm

Prędkość posuwu 0 - 3 m/min.

Moc silnika 1,1 kW, 230V/50Hz

Wymiary opakowania 940x640x136 mm

Waga  netto
 brutto

96 kg
116 kg

KDR 604

KDR 701

wiertarka kolumnowa

kdr 901

Wiertarka kolumnowa przeznaczona jest dla wymagających hob-
bystów lub warsztatów rzemieślniczych. Maszyna posiada solidną 
konstrukcję wykonaną z trwałego żeliwa, 16 
mm uchwyt bezkluczowy, dwanaście stopni 
prędkości dla pracy z twardego i miękkiego 
drewna, metali i tworzyw sztucznych z sil-
nikiem 550 W. Wiertarka kolumnowa ma 
wymagane funkcje zabezpieczeń, takie jak 
główny wyłącznik zasilania znajdujący się 
z przodu urządzenia,osłona uchwytu. Urzą-
dzenie jest umieszczone na stabilnej podsta-
wie przymocowane do blatu za pomocą śrub 
mocujących.

Moc silnika 550 W, 230 V/50 Hz

Max. średnica wiercenia 20 mm

Przesuw wrzeciona 80 mm

Liczba prędkości 12

Zakres prędkości 120 - 2 580 rpm

Wysokość 1 630 mm

Vymiary stołu roboczego 290x290 mm

Wymiary opakowania 1430x500x260 mm

Waga  netto
 brutto

80 kg
86 kg

kdr 801

kdr 802, 803
Standardowe urządzenie zawiera: filtr, worki na odpady i elastyczny wąż 2,0 m długości, 100 mm średnicę wylotu.

KDR 901

KDR 101


