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TOPLINE STANDARD 480 | 630 | 720 | 920 | 1250 MM 
Profesionální řezačka obkládacích dlaždic 
Profesionálna rezačka obkladacích dlaždíc 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro TopLine STANDARD od společnosti Kaufmann. Získali jste tak jednu z nejlepších 

řezaček obkládacích dlaždic na trhu. Všechny řezačky obkládacích dlaždic od společnosti Kaufmann jsou vyvíjeny a 

vyráběny v Rakousku. Dodržujte prosím následující pokyny a instrukce. 

 
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre TopLine STANDARD od spoločnosti Kaufmann. Získali ste tak jednu z najlepších 

rezačiek obkladacích dlaždíc na trhu. Všetky rezačky obkladacích dlaždíc od spoločnosti Kaufmann sú vyvíjané a 

vyrábané v Rakúsku. Dodržujte nasledujúce pokyny a inštrukcie. 

 
Přepravní pojistka 

Prepravná poistka 
 

  

Pro zamezení pohybům resp. poškození řezací hlavy při přepravě je tato hlava fixována přepravní pojistkou (poz. 17a) 

k vodicí liště (poz. 29). Před použitím stroje přepravní pojistku prosím odstraňte. Příložný úhelník můžete za účelem 

přepravy resp. uskladnění připevnit ke stroji pomocí držáku (poz. 39). Dbejte na to, aby zářezy na spodní straně úhelníku 

zapadly do upínací desky úhelníku (poz. 36). 

 
Aby sa zabránilo pohybu resp. poškodeniu rezacej hlavy pri preprave je hlava fixovaná prepravnou poistkou (poz. 17a) 

k vodiacej lište (poz. 29). Pred použitím stroja prepravnú poistku odstráňte. Príložný uholník môžete za účelom prepravy 

resp. uskladnenia pripevniť k stroju pomocou držiaka (poz. 39). Dbajte na to, aby zárezy na spodnej strane uholníka 
zapadli do upínacej dosky uholníka (poz. 36). 

 
Čištění a údržba 

Čistenie a údržba 

 
Nečistoty na vodicí tyči (poz. 29) můžete odstranit vzlínavým olejem (např. WD-40) a bavlněnou textilií. Na úpornou 

nečistotu lze použít brusné rouno. Je důležité, abyste poté vodicí tyč utřeli do sucha měkkou bavlněnou textilií. Pozor! 

Vodicí tyč během práce vždy udržujte suchou! Olej nebo mazivo nanášejte pouze při delším skladování! 

 

Pravidelně kontrolujte lehkost chodu a vystředění karbidového kotoučového nože. Hřídel (poz. 10) mažte běžným  

mazivem v pravidelných intervalech. V případě opotřebení kotoučový nůž resp. hřídel vyměňte (nástrčný klíč velikosti 10). 

Karbidový kotoučový nůž, hřídel a každou jednotlivou součást lze zakoupit jako originální náhradní díly Kaufmann, které 

zaručují optimální funkčnost. Video s návodem a informace o výrobku jsou k nahlédnutí na www.kaufmann-tools.at. 

 
Nečistoty na vodiacej tyči (poz. 29) môžete odstrániť vzlínavým olejom (napr. WD-40) a bavlnenou textíliou. Na odolnú 

nečistotu je možné použiť brúsne rúno. Je dôležité, aby ste potom vodiacu tyč utreli dosucha mäkkou bavlnenou textíliou. 
Pozor! Vodiacu tyč počas práce vždy udržujte suchú! Olej alebo mazivo nanášajte len pri dlhšom skladovaní! 

 
Pravidelne kontrolujte ľahkosť chodu a vystredenie karbidového kotúčového noža. Hriadeľ (poz. 10) mažte bežným 

mazivom v pravidelných intervaloch. V prípade opotrebenia kotúčový nôž resp. hriadeľ vymeňte (nástrčný kľúč 
veľkosti 10). Karbidový kotúčový nôž, hriadeľ a každú jednotlivú súčasť je možné zakúpiť ako originálne náhradné diely 

Kaufmann, ktoré zaručujú optimálnu funkčnosť. Video s návodom a informácie o výrobku sú k nahliadnutiu na 

www.kaufmann-tools.at. 
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TOPLINE STANDARD 480 | 630 | 720 | 920 MM 
 
 
 
 

 

 



TOPLINE STANDARD 1250 MM 
se dvěma vodícími lištami, bočním opěrným rozšířením a transportními kolečky 

s dvomi vodiacimi lištami, bočným oporným rozšírením a transportnými kolieskami 

 
 
 

 

 



Návod k montáži bočního opěrného rozšíření a transportních koleček (řezná délka 1 250 mm) 

Návod na montáž bočného oporného rozšírenia a transportných koliesok (rezná dĺžka 1 250 mm) 
 

  

Za účelem montáže bočního opěrného rozšíření a přepravních koleček nejdříve zafixujte vodicí hlavu přepravní pojistkou 

(poz. 17a) pevně k vodicí liště (poz. 29). Boční opěrné rozšíření (poz. 92 + 93) připevněte přiloženými šrouby (poz. 95), 

podložkami (poz. 94a) a maticemi (poz. 94) pomocí stranového klíče (velikost 10). Držák transportních koleček (poz. 96) 

připevněte přiloženými šrouby (poz. 101), podložkami (poz. 102) a maticemi (poz. 103) pomocí stranového klíče (velikost 

10). 

 
Za účelom montáže bočného oporného rozšírenia a prepravných koliesok najskôr zafixujte vodiacu hlavu prepravnou 

poistkou (poz. 17a) pevne k vodiacej lište (poz. 29). Bočné oporné rozšírenie (poz. 92 + 93) pripevnite priloženými 
skrutkami (poz. 95), podložkami (poz. 94a) a maticami (poz. 94) pomocou vidlicového kľúča (veľkosť 10). Držiak 

transportných koliesok (poz. 96) pripevnite priloženými skrutkami (poz. 101), podložkami (poz. 102) a maticami (poz. 103) 

pomocou vidlicového kľúča (veľkosť 10). 

 
Příslušenství a náhradní díly 

Príslušenstvo a náhradné diely 
 

 
Pracovní stůl 100 x 32 x 80 cm Pracovní stůl s 1 kusem rozšíření stolu 

Pracovný stôl 100 x 32 x 80 cm Pracovný stôl s 1 kusom rozšírenia stola 

10.500.01 10.502.01 
 

 
Rozšíření stolu 58 x 40 x 80 cm 1 pár koleček k pracovnímu stolu 

Rozšírenie stola 58 x 40 x 80 cm 1 pár koliesok k pracovnému stolu 

10.501.01 10.503.01 

 
 

  
Příložný úhelník s rozsahem 340 mm Dlouhý příložný úhelník s rozsahem 640 mm  

Príložný uholník s rozsahom 340 mm Dlhý príložný uholník s rozsahom 640 mm 

10.406.03 (pol. 25, 26, 27, 28) 10.406.13 
 

 
Karbidový kotoučový nůž Ø 22 mm TiN Karb. kotoučový nůž Ø 22 mm s plast. jádrem 

Karbidový kotúčový nôž Ø 22 mm TiN Karb. kotúčový nôž Ø 22 mm s plast. jadrom 

10.980.25 (pol. 11) 10.980.35 (pol. 11) 

 

 
Karbidový kotoučový nůž Ø 22 mm PROFI Hřídel 

Karbidový kotúčový nôž Ø 22 mm PROFI Hriadeľ 

10.980.21 (pol. 11) 10.970.55 (pol. 9 + 10) 

 

 
Ochranné podložky k lámačce (sada à 2 kusy) Protiskluzová ochrana (sada à 4 kusy) 

Ochranné podložky k lámačke (súprava 2 ks) Protišmyková ochrana (súprava à 4 kusy) 

10.422.01 (pol. 50) 10.444.01 (pol. 41b) 

 

 
Lámačka na mozaiku od 1,5 x 1,5 cm 

Lámačka na mozaiku od 1,5 x 1,5 cm 

10.443.01 

 

 
Technické změny vyhrazeny. / Technické zmeny vyhradené. 


