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DO MATERIAŁÓW

SZCZEGÓLNIE
TRUDNYCH

DOŁĄCZONA
WALIZKA

Seria noży tnących ENDURE jest idealna do uzyskania idealnych cięć płytek ceramicznych i gresowych
charakteryzujących się dużą trudnością w obróbce ze względu na nierówną i strukturalną powierzchnię.
Noże tnące RUBI są wykonane z węglika wolframu o wysokiej jakości. Jednakowa wielkość cząsteczek oraz idealne rozmieszczenie
gwarantują uzyskanie dokładnego i precyzyjnego kąta nacięcia we wszystkich produkowanych kółkach tnących. Dzięki wnikliwym
badaniom i dokładnemu projektowi noże tnące RUBI ENDURE idealnie nadają się do cięcia płytek ceramicznych i gresowych
wyróżniająych się dużą trudnością w obróbce, głównie ze względu na rodzaj wykończenia powierzchni (nierówności, wzory strukturalne).

NIERÓWNE
POWIERZCHNIE

TWARDE MATERIAŁY

Ref: 01903 TZ, TX, TX-N, TX-MAX.

Ref: 01906 TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX, HIT-N, 
SPEED-MAGNET, SPEED-N, FAST, STAR-MAX,
STAR PLATINUM, STAR, POCKET, PRACTIC. 
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SZCZEGÓLNIE
TRUDNYCH

Noże tnące serii EXTREME są przeznaczone i szczególnie zalecane do cięcia ceramiki rustykalnej,
gresów oraz płytek z kamienia naturalnego o WYJĄTKOWEJ TWARDOŚCI. Nadają się zarówno do płytek
GŁADKICH jak i STRUKTURALNYCH. 
Noże tnące serii EXTREME są wykonane z węglika spiekanego wysokiej jakości ze specjalną powłoką tytanową, która zwiększą
wytrzymałość kółka na ścieranie podczas jego użytkowania. Użyte w kółku wewnętrzne łożysko eliminuje tarcie między kółkiem i osią,
co gwarantuje wyjątkowo płynną pracę. 
Takie połączenie cech w nożu tnącym serii EXTREME decyduje o jego przewadze nad innymi nożami tnącymi i żywotności rzędu
300% w porównaniu do noży SILVER (użytkowanych w tym samym materiale).

EXTRA
   LONGLIFE

300%
PRECISON
   MAXIMUM

0%

VIBRATIONS

NIERÓWNE
POWIERZCHNIE

TWARDE MATERIAŁY

Ref: 01900 TZ, TX, TX-N, TX-MAX.

Ref: 01901 TP, TQ, SLIM CUTTER

Ref: 01907 TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX,
SPEED-MAGNET, HIT-N. 
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NOŻE TNĄCE
Noże tnące RUBI są produkowane z węglika spiekanego wolframu charaktryzującego się wysoką odpornością na ścieranie. Każde kółko jest oddzielnie szlifowane, tak by poszczególne średnice 

miały właściwy dla siebie kąt ostrza wynikający z przeznaczenia i funkcji.
Trzpienie noży są potrójnie rowkowane (zaprojektowane i opatentowane przez RUBI), aby zapewnić prawidłowe zamocowanie w uchwycie przecinarki oraz stabilne nacinanie bez wibracji.

Nie ma identycznych materiałów. Kombinacja  twardości, grubości, wykończenia powierzchni oraz (o ile można to zmierzyć) wewnętrznych naprężeń będzie decydowała o poziomie trudności 
cięcia tego materiału. Z tego właśnie powodu jest tyle rodzajów noży tnących RUBI.
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Do cięć o niskiej trudności w płytkach cera-
micznych i gresowych

Kółka tnące serii SILVER zostały zaprojektowane przede 
wszystkim z myślą o cięciu płytek glazurowanych oraz 

powierzchni naturalnych gładkich lub delikatnie nierównych. 
Do cięcia i następnie łamania płytek wszelkiego rodzaju: 
płytek ściennych (BIII), polerowanych z kamienia natural-

nych (BIb-BIIa), rustykalnych lub płytek naturalnych 
ciągnionych (AIb - AII) oraz oczywiście gresów

porcelanowych (BIa). 

Do cięć o średniej trudności w płytkach 
ceramicznych i gresowych

Noże tnące serii GOLD posiadają kółka wykonane z 

węglika wolframu z powłoką tytanową, co zwiększa ich 
odporność na ścieranie i przedłuża trwałość w porówna-
niu do standardowej serii SILVER o 50% (porównując je w 
tych samych warunkach użytkowania). Noże tej serii są 
również bardziej wytrzymałe na nierównych powierzch-
niach, dzięki czemu można nimi nacinać powierzchnie 

antypoślizgowe lub rusytkalne płytki z kamienia natural-
nego (powszechnie stosowane na zewnątrz). Noże tnące 

RUBI serii GOLD zaleca się do cięcia polerowanych płytek 
kamiennych (BIIa / BIb), kamieni rustykalnych lub 

ciągnionych (AIIa / AIb) oraz gresów porcelanowych (BIa) z 
powierzchnią gładką i/lub delikatnie nierówną.

Do cięć o dużej trudności płytek
ceramicznych i gresowych

Dzięki dobrze rozpracowanej konstrukcji noże  RUBI ENDURE 
idealnie przecinają trudne płytki, a szczególnie materiały 
o nierównej i strukturalnej powierzchni (ryfle i tekstury). 
Seria noży tnących ENDURE jest dwukrotnie trwalsza od 

noży naszej standardowej serii SILVER przy założeniu tych 
samych warunków użytkowania.

Do cięć o nadzwyczajnej trudności w płytkach 
ceramicznych i gresowych

W przypadku konieczności cięcia najtrudniejszych płytek 
ceramicznych oraz gresowych RUBI oferuje swoją profesjonal-

ną serię kółek tnących EXTREME. Są one łożyskowane, co 
całkowicie eliminuje tarcie kółka i poprzecznej ośki, na którym 

kółko jest zamontowane . Taka kombinacja pozwala na 
uzyskanie istotnej przewagi kółka EXTREME nad pozostałymi i 

uzyskanie żywotności rzędu 300% w porównaniu do 
standardowej serii SILVER (porównując je w tych samych 

warunkach użytkowania). Noże są specjalnie zaprojektowane i 
przeznaczone do cięcia materiałów ceramicznych nierównych i 

strukturalnych (ry�e i tekstury).
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Norma UNE-EN 14411 dotycząca 
klasyfikacji materiałów 
ceramicznych jest powszechnie 
stosowana we wszystkich krajach i 
można ją odnaleźć na każdym 
opakowaniu płytek ceramicznych.

* Trudność w rozumieniu: nierówność powierzchni, twardość materiału, naprężenia wewnętrzne, wykończenie.

*Trudność cięcia

zalecenia zgodnie z RODZAJEM MATERIAŁU

Użycie dopuszczalne Użycie opcjonalneUżycie zalecane

Ref. 92669
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