
Stroji so poleg vretena in peči nepogrešljiv del
vsake keramične delavnice, saj keramiku  zelo
olajšajo delo. Med drugim omogočajo
enostavno valjanje gline (valjarji), iztiskanje
najrazličnejših glinenih oblik (stiskalnice),
recikliranje in mešanje gline (ekstruderji) in
enostavno in enakomerno nanašanje barv
(kabine za sprejanje). Ločevalniki za odpadno
glazuro in glino pa čistijo odpadno vodo iz
delavnic in tako preprečujejo zamašitev cevi ter
prispevajo k čistejšemu okolju.

Vse stroje lahko dobite po naročilu.

Stroji

PO NAROČILU!
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Stroji
 Ločevalniki za odpadno glazuro in glino

Ločevalniki so idealne majhne čistilne naprave za vse keramične in lončarske delavnice. Delovanje temelji na prostornem sistemu
treh prekatov, kjer se odlagajo ostanki glazur in gline. Odpadna voda se prečisti skladno s komunalnimi predpisi o ravnanju z
odpadnimi vodami. Tako razbremenimo okolje, izognemo pa se tudi zamašitvi cevi. Blato lahko po potrebi tudi izčrpamo.
Ločevalnike je mogoče priključiti na vsak odtok, njihova velikost pa ustreza skoraj vsem omaricam pod pomivalnimi koriti.

Ločevalnik za odpadno glazuro in glino 
Rohde AB 100

Ločevalnik AB 100 je na voljo skupaj s sifonom in priključkom za dotok (premer
40 mm). Montaža je mogoča praktično pod vsak odtok. Stabilno in visoko
odporno korito, izdelano iz okolju prijaznih polipropilenskih vlaken, je zaradi
spodnjega jeklenega dela s štirimi kolesi mobilno.

Na voljo je tudi pokrivna ponjava (dodatek).

Ločevalnik za odpadno glazuro in glino 
Kittec ABK 100

Višina stabilnega in trdnega korita iz umetne mase se ujema z vsakim
standardnim pomivalnim koritom. Na voljo je dobava z odtočnim
kompletom (premer 40 mm). Jekleni spodnji del s koleščki omogoča
mobilnost podstavnega korita.

Na voljo je tudi pokrivna ponjava (dodatek).

Lastnosti:
 zunanje mere: dolžina 630, širina 450, višina 520 mm
 teža: 16 kg 
 vzdrževanje: ne potrebuje vzdrževanja 
 garancija: 24 mesecev 

Lastnosti:

 zunanje mere:  dolžina 400, širina 440, višina 525 mm
 višina dotoka: 445 mm
 višina odtoka:  340 mm
 teža: približno 5 kg
 garancija: 36 mesecev
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Stroji
 Valjarji za glino

Valjar PW 600 

Valjar je narejen za dolgotrajno uporabo v keramični delavnici. Izdelan je iz štirirobnih 
jeklenih cevi, zaradi česar je okvir zelo stabilen in ima visoko torzijsko togost. Visoko odporen
industrijski strukturni premaz ščiti izdelek pred skoraj vsemi zunanjimi vplivi. Za lažji trans-
port je noge mogoče odstraniti. Na ta način je valjar uporaben tudi kot namizje. Veliko ročno
kolo omogoča lahek pogon z majhno uporabo sile.

Brezstopenjska nastavitev višine (do 85 mm) omogoča do milimetra natančno prilagoditev.
Robustni bombažni prt je mogoče enostavno pritrditi in zamenjati. Drsno vodilo sestavlja
osem visoko kakovostnih krogličnih ležajev in brušena drsna ploskev iz jekla.

Lastnosti:
 brezstopenjska nastavitev višine
 velika in čitljiva merilna lestvica
 veliko ročno kolo za lahek pogon
 natančno drsenje preko osmih krogličnih ležajev
 premer valja 100 mm
 največja površina valjanja 650 x 850 mm
 oznaka CE, ne potrebuje vzdrževanja
 garancija 24 mesecev

Valjar Kittec RM 1

Valjar RM je zasnovan za dolgoletno uporabo v delavnicah in industrijskih obratih.
S pogonom preko zobate letve in zobatega kolesa je prenos moči gladek in brez
sunkov. Z zgolj enim nastavitvenim kolesom z merilno lestvico je mogoča praktična
in natančna brezstopenjska nastavitev višine. Valjar lahko stoji prosto, uporaben
pa je tudi kot namizje. Valj je izdelan iz jekla in ima velik premer. Po želji je na
voljo tudi z obojestranskim prtom, za delo z dvema vrstama gline (RM 2).

merilna lestvica

Lastnosti:

 brezstopenjska nastavitev višine z enim vijakom
 velika in čitljiva merilna lestvica
 veliko ročno kolo za lahek pogon
 natančno drsenje preko zaščitenih osmih krogličnih ležajev
 premer valja 100 mm
 največja površina valjanja 675 x 800 mm
 oznaka CE, ne potrebuje vzdrževanja
 garancija 36 mesecev



84

Stroji
 Valjarji za glino

Valjar SR-30

Valjar je primeren tako za manjše hobi kot večje profesionalne delavnice. 
Ponuja najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.

Valjar SR-16T

Manjši namizni valjar, ki je primeren za manjše hobi delavnice.

Lastnosti:
 robustna konstrukcija ogrodja
 dvojni valj za omogočanje konsistentne debeline
 sinhronizirana nastavitev debeline na obeh straneh
 enostavno valjanje
 velika delovna površina
 dimenzije: širina 1010 mm, dolžina 1290 mm, višina 1280 mm
 ne potrebuje posebnega vzdrževanja
 enostaven transport
 garancija: 24 mesecev

Lastnosti:
 ugodna cena
 debeline podlog 7 mm, 11 mm, 14 mm in 18 mm
 dimenzija: 600 x 400 mm
 profesionalna izdelava
 enostavno razstavljanje in skladiščenje
 garancija: 24 mesecev
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Stroji
 Stiskalnica za glino

Pomembno!
Za najboljše rezultate vedno uporabljajte dobro navlaženo in pregneteno glino. Po uporabi
gline ne puščajte v stiskalnici, saj se bo posušila in otežila nadaljnje delo in čiščenje. Po uporabi
stiskalnico takoj temeljito očistite. 

Stiskalnica za glino Kittec TP

Popolnoma pocinkano stiskalnico Kittec TP so posebej razvili na podlagi zahtev keramikov. Z njo je mogoče
naenkrat stisniti večje količine gline. Prenos moči poteka preko zobatega kolesa in zobate letve. Zaradi
kakovostnega ročaja je uporaba sile izjemno nizka. Hiter zapiralni mehanizem omogoča preprosto menjavo
šablon. Stiskalnica Kittec TP je predvidena za stensko montažo, po želji pa dobavljiva tudi kot stoječa
stiskalnica s podnožjem. 

5 standardnih šablon

Lastnosti:
 izjemno majhna uporaba moči
 stiskanje celih gmot gline
 hiter zapiralni mehanizem za menjavo šablon
 popolnoma pocinkana
 vključenih 5 šablon
 ne potrebuje vzdrževanja
 teža 20 kg
 garancija 36 mesecev

Dodatki po želji:
 12-delni set šablon
 jekleno podnožje za stabilno postavitev

12-delni set šablon
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 Kabina za sprejanje

 Ekstruderji za predelavo gline

Lastnosti:
 ventilator: 230 V, 330 W, 50 Hz
 visok pretok zraka: 1540 m3/h
 zgrajena iz plastike: enostavno čiščenje, brez korozije
 noge iz galvaniziranega in lakiranega jekla: enostavna montaža
 lahka dostopnost, brez uporabe orodja
 filter iz penaste plastike, ki se lahko opere
 teža: 16 kg

Lastnosti:
 dimenzije: širina 540, dolžina 1100, višina 1070 mm
 napetost: 400 V 3/N
 tok: 3,7 A
 hitrost: 14 vrt./min
 teža: 105 kg
 kapaciteta: 600 kg gline na uro
 ekstruder iz nerjavečega jekla
 odprtina za glino iz aluminija
 enostaven za razstavljanje
 varnostni sistem zapiranja 
 gumb za izključitev motorja v sili
 ne potrebuje vzdrževanja
 garancija 24 mesecev

Kabina za sprejanje Rohde SK 66

Novi model kabine za nanašanje barv Rohde SK 66 je narejen iz plastike in je posebej primeren za uporabo v
keramičnih delavnicah. Njena značilnost je, da je odporna na korozijo, saj je narejena iz 8 mm debele
polipropilenske plastike. Prednost tega materiala je tudi v tem, da je kabina tišja od tistih iz jeklene pločevine.

Kabina ima visoko zmogljiv filtrirni sistem, ki ga enostavno očistite ali zamenjate brez uporabe orodja. Oblikovana
je bila s poudarkom na ergonomičnosti, nizkem hrupu, visoki učinkovitosti in lahki dostopnosti za čiščenje.

Ekstruder za predelavo gline Rohde  TS 20

Navpični polžasti ekstruder za predelavo gline Rohde TS 20 že dolga leta uspešno uporabljajo različni lončarji in ustvarjalci v svojih delavnicah po vsem svetu. Uporablja se
lahko za različne namene: za gnetenje gline in izboljšanje njenih obdelovalnih lastnosti, za mešanje različnih glin med seboj ali pa za recikliranje ostankov. Ekstruder lahko
reciklira najrazličnejše vrste glin ter izboljša njihovo uporabnost, saj jih zgnete v zelo plastično in homogeno maso.

Ekstruder je narejen iz nerjavečega jekla. Deli, ki so v stiku z glino, so bodisi iz nerjavečega jekla bodisi iz plastike. Široka zgornja odprtina (premer 235 mm) omogoča
enostavno nalaganje gline. Polžasti ekstruder je prav tako možno zelo enostavno razstaviti in očistiti. Glina prihaja skozi aluminijasto odprtino širine 80 mm in jo je moč
enostavno rezati z že pritrjeno žago.

Dva podstavka in dve kolesi omogočajo, da je ekstruder po potrebi lahko stabilen ali mobilen.
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Lastnosti:
 majhna teža (cca 75 kg) in kompakten dizajn
 vijaki iz nerjavečega jekla
 nizek hrup med obratovanjem
 brez jermenov
 elektronsko varovanje pregrevanja
 kapaciteta: 400 kg gline na uro
 žica za rezanje
 varnost: avtomatično ustavljanje pri dvignjeni ročici
 enostavno čiščenje
 garancija: 24 mesecev
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Lastnosti:
 patentirana moderna konstrukcija
 nerjaveče jeklo: vijaki, ogrodje, lijak in šoba
 vakumska črpalka brez uporabe olja z nizkim hrupom
 brez jermenov
 kapaciteta: 200 kg na uro
 žica za rezanje
 koleščka za enostavno premikanje
 varnost: avtomatično ustavljanje pri dvignjeni ročici
 enostavno čiščenje
 garancija: 24 mesecev

Vakum ekstruder Shimpo NVA-04/S

Ekstruder je namenjen organiziranim hobi delavnicam kot tudi večjim profesionalnim delavnicam, ki potrebujejo visoko kakovostno glino brez zračnih mehurčkov.

Ekstruder Shimpo NRA-04

Ekstruder je namenjen organiziranim hobi delavnicam kot tudi večjim profesionalnim delavnicam. Primeren je za pripravo gline pred pričetkom dela kot tudi za recikli-
ranje odpadne gline.

 Ekstruderji za predelavo gline
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Lastnosti:
 dimenzije: širina 609 mm, dolžina 711 mm in višina 1980 mm
 teža: 123 kg
 moč motorja: 0,75 kW
 napetost: 230V / 400V
 kapaciteta: cca 360 kg gline na uro
 premer šobe: 75 mm
 enostavno čiščenje
 garancija: 24 mesecev

Navpični ekstruder  S-53

Ekstruder S-53 je edinstven v svojem dizajnu, saj je pritrjen navpično, kar pomeni,
da zavzema zelo malo prostora. Ogrodje je izdelano je iz litega aluminija. 

Lastnosti:
 dimenzije: širina 609 mm, dolžina 711 mm in višina 2200 mm
 teža: 180 kg
 moč motorja: 1,1 kW
 napetost: 230 V / 400 V
 kapaciteta: cca 320 kg gline na uro
 premer šobe: 75 mm
 iz litega aluminija 
 enostavno čiščenje
 garancija: 24 mesecev

Navpični vakum ekstruder  S-77

S-77 je edini navpični vakum ekstruder na tržišču. Tako kot S-53 tudi S-77 zavzema
zelo malo prostora. Glino lahko uporabite takoj, ko pride iz šobe.
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Lastnosti:
 dimenzije: širina 300 mm, višina 800 mm 
 teža: 20 kg
 moč motorja: 0,37 kW
 napetost: 230 V
 kapaciteta: 45 litrov
 izdelana iz aluminija
 cev dolžine 2 m s posebno pištolo za vlivanje
 garancija: 24 mesecev

S-83 Črpalka za vlivanje

Črpalka za vlivanje S-83 je zasnovana za vsestransko uporabo pri vlivanju tako za hobi kot tudi za
profesionalne delavnice. Poleg zagotavljanja enakomernega pretoka ima črpalka mešalni efekt na
vlivno glino ter jo tako ohranja premešano za krajše časovno obdobje. 

Lastnosti:
 dimenzije: širina 530 mm, dolžina 1040 mm in višina 1100 mm
 teža: 28 kg
 moč motorja: 0,37 kW
 napetost: 230 V
 kapaciteta: 66 litrov
 črpalka izdelana iz aluminja, rezervoar iz steklenih vlaken in lesa
 cev dolžine 2 m s posebno pištolo za vlivanje
 garancija: 24 mesecev

S-83A Miza za vlivanje

Miza za vlivanje S-83A je bila zasnovana kot zaključeni sistem za vlivanje. Črpalka je enaka kot pri S-83,  pritrjena pa je na rezervoar iz steklenih vlaken, na katerem so
lesene letve za odlaganje kalupov. Odvečna glina odteče nazaj v tank. Pritrjena koleščka omogočajo enostavno premikanje.

Lastnosti:
 dimenzije: širina 365 mm, dolžina 458 mm in višina 480 mm
 teža: 9 kg
 moč motorja: 100 W
 hitrost: 1400 vrt./min
 ogrodje iz aluminija, s plastičnim vedrom
 garancija: 24 mesecev

S-135 Vibracijski sejalnik

Električni vibracijski sejalnik za slip in glazure v prahu. Na voljo so tri velikosti sita/mreže: 250 μm, 180 μm in 150 μm.
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Lastnosti:
 dimenzije: širina 700 mm, dolžina 560 in višina 300 mm
 teža: 8 kg
 moč motorja: 0,37 kW
 napetost: 230 V / 400 V
 garancija: 24 mesecev

S-151 Stroj za brisanje

Stroj za brisanje S-151 je zaključena enota. Gumijasti trak potuje skozi vodo, količino vode na traku pa nadzoruje nastavljivi valj. S-151 je bil zasnovan za enostavno menjavo
gumijastega traku, prav tako pa omogoča enostaven dostop do vodnega tanka in zamenjavo vode. 

Lastnosti:
 dimenzije: širina 600 mm, dolžina 1220 mm in višina 1220 mm
 teža: 70 kg
 moč grelca: 1,0 kW (možna je tudi opcija 2,0 kW)
 napetost: 230 V
 grelec: keramični (možno nastavljanje temperature)
 ogrodje: pocinkano jeklo
 možno zaklepanje
 možna tudi večja izvedba
 garancija: 24 mesecev

S-103 Omara za sušenje

Omara za sušenje S-103 je bila posebej zasnovana za pomoč pri sušenju glinenih izdelkov in mavčnih kalupov. Nastavljive police omogočajo sušenje izdelkov različnih ve-
likosti. Z različnimi nastavitvami lahko spreminjate temperaturo v omari.



Nika Stupica
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