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RECA vágókések
RECA vágókés 9 mm
•	Ütésálló, igényes kialakítású, jól kezelhető kivitelű ABS műanyag ház,
fémerősítésű pengevezetővel.
• Rögzítőklipsszel a tok hátoldalán.
•	„Safety Lock“ biztonsági csúsztató mechanizmussal a penge megbízható
zárásához.
• A zárósapkán pengetörés elleni védelem található.
•	„Fehér“ pengével felszerelve. E pengét különösen hosszú élettartama és
kiváló vágási hatékonysága teszi kiemelkedővé.
Cikkszám
0703 600 009

Vágókés hossz
mm

Pengeszélesség
mm

Csomagolási egység
db

145

9

1

RECA vágókés 18 mm
• Ergonomikusan kialakított ABS műanyag ház fémerősítésű pengevezetővel.
•	„Safety Lock“ biztonsági csúsztató mechanizmussal a penge megbízható
zárásához és barázdált markolat a biztos tartáshoz.
• A zárósapkán pengetörés elleni védelem található.
•	„Fehér“ pengével felszerelve. E pengét különösen hosszú élettartama és
kiváló vágási hatékonysága teszi kiemelkedővé.

Cikkszám
0703 600 018

Vágókés hossz
mm

Pengeszélesség
mm

Csomagolási egység
db

170

18

1

RECA vágókés 25 mm
•	Nehéz markolat ütésálló ABS műanyagból, 1 mm vastagságú fém penge
vezetővel és recézett rögzítőcsavarral a penge biztonságos reteszeléséhez.
•	„Fehér” pengével felszerelve. E pengét különösen hosszú élettartama és
kiváló vágási hatékonysága teszi kiemelkedővé.
Cikkszám
0703 600 025

2

Vágókés hossz
mm

Pengeszélesség
mm

Csomagolási egység
db

185

25

1

RECA tartalék penge
•	A RECA tartalék pengéket (fehér pengék) kimondottan hosszú élettartamra és
kiváló vágási hatékonyságra tervezik, a vágandó anyagok pontos megfogásához
és átvágásához.
•	A kiváló acélminőség és a kétfázisú köszörülés maximális teljesítményt garantál.

TiN bevonat a vágóélen, cikkszám: 2696 628 302

hullámos vágóél kialakítás , cikkszám: 2696 628 303

Tartalék pengék 9 mm / 18 mm / 25 mm-es vágókésekhez
Cikkszám

Penge mm

Hozzáillő RECA vágókés

Tartalom

Csomagolási
egység db

minden 9 mm-es pengemagasságú késhez

Doboz 10 db pengével

1

100

minden 18 mm-es pengemagasságú késhez

Doboz 10 db pengével

1

0,6

100

minden 18 mm-es pengemagasságú késhez

Doboz 50 db pengével

1

18

0,5

100

minden 18 mm-es pengemagasságú késhez

Doboz 10 db pengével

1

2696 628 303

18

0,5

100

minden 18 mm-es pengemagasságú késhez

Doboz 10 db pengével

1

0703 600 026

25

0,7

125

minden 25 mm-es pengemagasságú késhez

Doboz 10 db pengével

1

Tartalom

Csomagolási
egység db

Doboz 50 db pengével

1

Szélesség

Vastagság

Hossz

0703 600 010

9

0,38

80

0703 600 020

18

0,6

0703 600 021

18

2696 628 302

Olajmentes tartalék pengék 18 mm-es
vágókésekhez
Előnyök:
• A vágandó anyagon nem marad vissza olaj
• Olajmentes vágófelület ragasztás esetére
Cikkszám

0703 600 023

Penge mm

Hozzáillő RECA vágókés

Szélesség

Vastagság

Hossz

18

0,6

100

minden 18 mm-es pengemagasságú késhez

3

RECA ultra vágókések
RECA ultra vágókés 18 mm
•	Kompakt, erős kialakítású, 2 komponensű markolat, melyet kiváló kezelhetőség
jellemez – csúszásálló és stabil!
• Recézett rögzítőcsavarral a penge biztonságos reteszeléséhez.
• Az 1 mm vastagságú fémből készülő stabil pengevezető további biztonságot ad.
•	A markolat hátsó végén elhelyezett 2 fokozatú gomb segítségével nyitott állás
ban egyetlen ujjnyomással, gyorsan cserélhető a penge. Benyomott pozícióban
a penge behúzását követően garantálható a hátsó felütközés.
•	„Fekete” ultra pengével felszerelve, mely a speciális hőkezelésnek köszönhetően
optimális élettartamot és élességet biztosít.
Megjegyzés: 2 db ultra cserepengével a tartaléktárban.
Cikkszám
0703 600 118

Vágókés hossz
mm

Pengeszélesség
mm

Csomagolási egység
db

155

18

1

RECA ultra vágókés Autolock 18 mm
•	Kompakt, erős kialakítású, 2 komponensű markolat, melyet kiváló kezelhetőség
jellemez – csúszásálló és stabil!
• A penge biztonságosan rögzül az automatikus ütközővel.
• Az 1 mm vastagságú fémből készülő stabil pengevezető további biztonságot ad.
•	A markolat hátsó végén elhelyezett 2 fokozatú gomb segítségével nyitott állás
ban egyetlen ujjnyomással, gyorsan cserélhető a penge. Benyomott pozícióban a
penge behúzását követően garantálható a hátsó felütközés.
•	„Fekete” ultra pengével felszerelve, mely a speciális hőkezelésnek köszönhetően
optimális élettartamot és élességet biztosít.
Megjegyzés: 2 db ultra cserepengével a tartaléktárban.
Artikel-Nr.
0703 600 119

4

Vágókés hossz
mm

Pengeszélesség
mm

Csomagolási egység
db

155

18

1

RECA ultra vágókés 25 mm
•	Nehéz, 2 komponensű markolat ütésálló ABS műanyagból, bordázott gumibeté
tekkel a biztonságos, kompakt kezelhetőségért nehéz vágási munkálatoknál is.
• Az 1 mm vastagságú fémből készülő stabil pengevezető további biztonságot ad.
• Recézett rögzítőcsavarral a penge biztonságos reteszeléséhez.
•	A ház hátoldalán elhelyezkedő pengemágnes gondoskodik a letört penge
szegmensek biztonságos felfogásáról.
•	„Fekete” ultra pengével felszerelve, mely a speciális hőkezelésnek
köszönhetően optimális élettartamot és élességet biztosít.

Cikkszám

Vágókés hossz
mm

Pengeszélesség
mm

Csomagolási egység
db

180

25

1

0703 600 125

RECA ultra tartalék penge
A RECA ultra cserepengék (fekete pengék) speciális hőkezelésűek, ezért
az anyaguk magasabb széntartalmú acél.
Előnyök:
• Rendkívül éles penge-vágóél
•	Kiegészítő kettős 2 fázisú köszörület (13° és 25°), 65,9 Rockwell-keménységgel,
a vágandó anyagok pontosabb megfogásához és átvágásához
• Jobb vágási hatékonyság és hosszabb élettartam.

Tartalék pengék 18 mm / 25 mm-es vágókésekhez
Cikkszám

Penge mm

Hozzáillő RECA vágókés

Tartalom

Csomagolási
egység db

minden 18 mm-es pengemagasságú késhez

Doboz 10 db pengével

1

100

minden 18 mm-es pengemagasságú késhez

Doboz 50 db pengével

1

125

minden 25 mm-es pengemagasságú késhez

Doboz 10 db pengével

1

Szélesség

Vastagság

Hossz

0703 600 120

18

0,6

100

0703 600 121

18

0,6

0703 600 126

25

0,7

Tartalék pengék „letörhető szegmensek nélkül” 18 mm-es vágókésekhez
• Élelmiszeripari felhasználásra
• Sztiropor vágásához
Cikkszám

0703 600 122

Penge mm

Hozzáillő RECA vágókés

Szélesség

Vastagság

Hossz

18

0,6

100

minden 18 mm-es pengemagasságú késhez

Tartalom

Csomagolási
egység db

Doboz 10 db pengével

1

5

RECA INOX vágókések
RECA INOX vágókés 18 mm
•	Könnyű, kézre álló INOX vágókés rozsdamentes acélpengével a nedves helyisé
gekben végzett problémamentes alkalmazásokhoz.
•	A műanyag ház és a pengevezeték megerősített ellenálló bevonattal van ellátva.
• A penge biztonságosan rögzül az automatikus ütközővel.

Cikkszám

Vágókés hossz
mm

Pengeszélesség
mm

Csomagolási egység
db

160

18

1

0703 600 050

RECA INOX tartalék penge
•	A RECA INOX pengék kifejezetten a vágandó anyag pontosabb
megfogásához és átvágásához vannak kialakítva.
• Különösen hosszú élettartam és kiváló vágási hatékonyság.
•	A kiváló rozsdamentes acélminőség és a kettős 2 fázisú köszörülés
garantálja a maximális teljesítményt.
Cikkszám

0703 600 051

Penge mm

Hozzáillő RECA vágókés

Szélesség

Vastagság

Hossz

18

0,5

100

minden 18 mm-es pengemagasságú késhez

RECA Safety vágókések
RECA Safety vágókés
• Automatikus pengevisszahúzással a maximális biztonság érdekében.
•	A penge automatikusan visszacsúszik a házba, amint a felhasználó elengedi
az előtolót, illetve a penge kikerül az anyagból.
• Cink présöntvény ház, műanyag előtoló.
Megjegyzés: 5 db trapézpengével a kés belsejében.
Cikkszám
0703 600 040

6

Vágókés hossz
mm

Pengeszélesség
mm

Csomagolási egység
db

170

19

1

Tartalom

Csomagolási
egység db

Doboz 10 db pengével

1

RECA ultra Safety vágókés
•	Automatikus pengevisszahúzás a maximális biztonság érdekében.
•	A penge automatikusan visszacsúszik a házba, amint elveszíti az
érintkezést a vágott anyaggal, bár az előtoló szerkezet továbbra is az
előremeneti helyzetben marad.
•	A penge véletlen kicsúszását egy reteszelő szerkezet akadályozza meg.
•	Egyszerű pengecsere – szerszám nélkül végezhető.
•	Fóliák vagy pántok vágására is alkalmas.
•	A tartalék pengék a házban tárolhatók.
•	Jobb- és balkezesek is használhatják.
•	ultra pengével = optimális élettartam és éles penge
a speciális hőkezelésnek köszönhetően.
•	Minden penge kétoldalt köszörült.
Cikkszám
0703 600 140

Vágókés hossz
mm

Pengeszélesség
mm

Csomagolási egység
db

170

19

1

RECA ultra trapézpenge
A RECA ultra trapézpenge (fekete pengék) speciális hőkezelésű,
az acél magasabb széntartalmú.
Előnyök:
•	Rendkívül éles penge-vágóél.
•	Kiegészítő kettős 2 fázisú köszörülés (13° és 25°), Rockwell-keménysége 65,9,
ezért rendkívül tartós.
•	Jobb vágási hatékonyság és hosszabb élettartam.
Cikkszám
0703 600 136

Penge mm
Szélesség

Vastagság

Hossz

19

0,6

61

Tartalom

Csomagolási
egység db

Doboz 5 db pengével

1

Tartalom

Csomagolási
egység db

Doboz 10 db pengével

1

Tartalom

Csomagolási
egység db

Doboz 10 db pengével

1

RECA trapézpenge
• A RECA trapézpenge kiváló minőségű acélból készül.
• Edzett és kétoldalt köszörült.
•	A pengéket praktikus adagolóban/dobozban szállítjuk.
Minden penge egyesével tolható ki.
Cikkszám
0703 600 036

Penge mm
Szélesség

Vastagság

Hossz

19

0,6

60

RECA kampóspenge
• A RECA kampóspenge kiváló minőségű acélból készül.
• Edzett és kétoldalt köszörült.
•	A pengéket praktikus adagolóban/dobozban szállítjuk.
Minden penge egyesével tolható ki.
Cikkszám
0703 600 035

Penge mm
Szélesség

Vastagság

Hossz

19

0,6

51

7

RECA Universal vágókések
RECA 2K Universal vágókés tokban
•	Ergonomikus, enyhén hajlított, 2 komponensű markolat
kaucsukbetéttel a biztos tartásért.
• Stabil, cink présöntvény ház.
• Az egymásba illeszkedő markolatfelek tovább javítják a stabilitást.
• Gyors pengecsere – szerszám nélkül végezhető.
• Golyós rugórendszer a penge rögzítéséhez.
• 5 db cserepengével (trapézpengével) a belső tartaléktárban.
• Jó minőségű műanyag övtokkal szállítjuk.
• Minden penge kétoldalt köszörült.

Cikkszám

Vágókés hossz
mm

Pengeszélesség
mm

Csomagolási
egység db

195

19

1

0703 600 031

RECA univerzális és
szőnyegvágókés
•
•
•
•
•

Stabil, cink présöntvény ház.
5 db cserepengével (trapézpengével) a belső tartaléktárban.
Különösen ellenálló.
Kényelmes alakú és felületű.
Minden penge kétoldalt köszörült.

Cikkszám
0703 600 030

Vágókés hossz
mm

Pengeszélesség
mm

Csomagolási
egység db

160

19

1

Vágókés 18 mm „könnyített kivitel”
• Műanyag házzal
• Acélerősítésű pengefoglalat
• Penge rögzítő funkcióval
Vágókés hossz
mm

Pengeszélesség
mm

Csomagolási
egység db

155

18

1

2696 628 151

RECA Kft.
Kondorfa u. 10.
H-1116 Budapest
Tel. 0036/ 1/ 433 0380
Fax 0036/ 1/ 433 0389
recakft@reca.hu

www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint
tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valósághű ábrák találhatók a könyvben.
Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében,
vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget.
A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!
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Cikkszám

