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Výhradní zastoupení pro ČR:

NorWit,s.r.o.
Na Kopečku 81/5, 290 01 Poděbrady III
www.norwit.cz
info@norwit.cz

Provozovny:

Čechy
Písková Lhota 211, 290 01 Poděbrady 
tel.: 325 615 901, 325 615 902
fax: 325 615 210

Morava
Pustiměř 265, 683 21 Pustiměř
tel.: 541 425 911

V Ý H R A D N Í  Z A S T O U P E N Í  V  Č R

- tuhý a odolný rám
- kompaktní a praktický
- velký rozchod koleček, zvýšená stabilita
- přesné a plynulé nastavení hloubky řezu s ukazatelem
- integrovaná přípojka pro vysavač
- pevná kolečka pro přímé řezání nových spár
- součástí dodávky otočná kolečka pro prořezávání prasklin
- volitelný kryt kotouče pro řezání v rozích
- široká nabídka příslušenství a nástrojů pro nejrůznější použití

Nový prořezávač spár DCS-200 od Dr. Schulze je velmi flexibilní stroj s širokou 
nabídkou příslušenství. Vhodný je na všechny druhy oprav starých betonových 
podlah, ale uplatnění najde i při prořezávání spár v podlahách nových.

Stroj může mít různé pohonné jednotky, elektromotor (230 / 400 V) nebo zá-
žehový motor (Honda GX390). Tedy může být používán na vnitřní soukromé 
i komerční projekty, ale také venku, například při opravách komunikací.

Víceúčelový prořezávač 
prasklin a spár DCS-200

Praskliny
prořezávání, srážení hran, čištění
Spáry 
řezání nových spár, srážení hran, 
opravy starých spár, čištění, 
odstraňování starých výplní
Podlahové desky 
řezání, drážkování
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DCS-200

Rozsah dodávky: 
- pevná kolečka pro přímé řezy
- otočná kolečka pro prořezávání prasklin
- kryt kotouče DCS-BG200 (Ø 200 mm)  

s přípojkou pro vysavač
- indikátor směru pro přímé řezy

DCS-200-E230 DCS-200-E400 DCS-200-B
Ø nástroje 1 [mm] 180 / 200 / 300 180 / 200 / 300 180 / 200 / 300
upínací otvor [mm] 25,4 25,4 25,4
hloubka řezu1 [mm] 35 / 45 / 95 35 / 45 / 95 35 / 45 / 95

motor 2,2 kW / 230 V 4,0 kW / 400 V
Honda 

GX390 / 
9,6 kW

délka 1 [mm] 970 970 970
šířka 1 [mm] 630 630 790
výška 1 [mm] 970 970 970
hmotnost [kg] 67 75 82 
1 Ve standardní konfiguraci s krytem kotouče DCS-BG200 (Ø 200 mm)

Příslušenství
sada krytu kotouče DCS-BG300 (Ø 300 mm)
sada krytu kotouče pro řezání v rozích DCS-FC200 
(Ø 200 mm)
vodní trysky pro DCS-BG200 a DCS-BG300
adaptér pro upínání nástrojů se silnějším nosičem 2

2 Např. dva kotouče FF90 a vodicím kotoučem celkové šířky 14 mm

DCS-200-E230 DCS-200-E400 DCS-200-B



3

DCS-200 Nástroje pro DCS-200

Řezání spár a prořezávání širších prasklin

Prořezávání spár a širších prasklin

Prořezávač spár TPB-B a TPB-A

Kotouč na srážení hran prasklin RFV-B a RFV-A

- TPB-B na vyzrálý, tvrdý beton
- TPB-A na čerstvý beton a asfalt
- laserem navařené segmenty, suché řezání
- výška segmentu 10 mm

- RFV-B na vyzrálý, tvrdý beton
- RFV-A na čerstvý beton a asfalt
- tvar V na srážení hran spár
- laserem navařené segmenty, suché řezání
- výška segmentu 12,5 mm

TPB-B
TPB-A

RFV-B
RFV-A

Ø 
[mm] šířka segmentu [mm]

180 

4,0 –
6,0
8,0
10,0
12,0
16,0

200 1

4,0 –
6,0
8,0
10,0
12,0
16,0

230 1

4,0 –
6,0
8,0
10,0
12,0
16,0

1 Není vhodné na všechna použití. Musí být vyzkoušeno zda má DCS-200  
dostatek výkonu pro konkrétní použití na určitém materiálu.

všechny velikosti nejsou 

skladem – dodací lhůty 

až 8 týdnů!
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Nástroje pro DCS-200

45 °

např. 3,0 mm

FF-90
Ø 

[mm]
šířka segmentu

[mm]
1301 7,0
230 7,0

vmax 63 m/s
1 Jako vedení může být použit  
diamantový kotouč ø 180 mm.

FF-90
- úkos 90°, P 2–10 kW
- výška segmentu 5/12 mm
- Ø 130 mm, suché řezání
- Ø 230 mm, mokré řezání
- beton

Řezání spár a prořezávání úzkých prasklin

Čištění spár a prasklin

Diamantový řezný kotouč Alligator S

Ocelový kartáč DB

- turbo segmenty Alligator
- úzké mezery
- výška segmentu 10 mm
- beton (armovaný)

-  zesílené provedení,  
ještě čistší spáry

-  ideální na čištění spár 
a prasklin před jejich 
opravami

Alligator S
Ø 

[mm]
šířka segmentu

[mm]
180 2,4
200 2,4
300 2,8

Ocelový kartáč DB
Ø 

[mm]
šířka
[mm]

300

4,0
6,0
8,0
10,0


