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KNOLL Kuli / Kuli šķēres 

Metāla ruļļu transportēšanas un attīšanas ierīce 

 

 

Ruļļu transportēšanas un attīšanas palīgierīce: KNOLL Kuli 

Oriģināla ierīce KNOLL Kuli metāla ruļļu pacelšanai, transportēšanai, attīšanai un precīzai nogriešanai. 

Ergonomiska palīgierīce darbnīcā un būvlaukumā. 

 

   
Transportēšanas ierīce Ruļļa turētājs / Ruļļa sliede Garuma mērierīce 
Ruļļus var ērti pacelt. Ruļļa turētājs ir neaizvietojams 

palīgs mazu ruļļu pārvietošanai. 
Ar ruļļa sāna sliedi tiek panākta 
precīza ruļļa padeve, piemēram, 
uz profilēšanas ierīci. 

Metāla loksni var nogriezt precīzi, 
izmantojot Kuli šķēres un garuma 
mērierīci. 
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KNOLL Kuli - Tavs asistents ruļļu transportēšanai, attīšanai un griešanai 

 

 

 

KNOLL Kuli ir pieejami divi izmēri 
Kuli ir piemērots 100 un 125 cm platiem ruļļiem. 
 

  
Ruļļa sliede ar ruļļa 
turētāju 

Kuli šķēres ar 
garuma mērierīci 

Kuli komplekts 

Kuli komplektā ietilpst - ruļļa rati, ruļļa turētājs, šķēres 
un garuma mērierīce. Kuli komplekts ir pieejams 
abiem izmēriem. 

 

TEHNISKIE DATI PRIEKŠROCĪBAS 
Kuli 100 svars 24 kg Ar šo kompakto ierīci un patentētām Kuli šķērēm 

metāla loksni var nogriezt līdzeni bez rievotas griezuma 
vietas, turpat uz vietas būvobjektā vai darbnīcā. 
Rullīšu asmeņiem nav nepieciešama uzturēšana un tie 
nodrošina precīzu un taisnu griezumu. 
Strādājot ar Kuli komplektu, nav nepieciešams iepriekš 
veikt mērījumus, kas ļauj viegli pielāgoties situācijai, un 
ietaupīt laiku. 

Kuli 125 svars 28 kg 
Ruļļa slodzes maksimums 200 kg 
Kuli ruļļa sliede 100 ruļļiem ar platumu līdz 90 cm 
Kuli ruļļa sliede 125 ruļļiem ar platumu līdz 116 cm 
Kuli šķēres Al 1.0 mm 
 Cu 0.8 mm, Zn 0.8 mm 

 tērauds 0.7 mm 

Garuma mērierīces solis ir centimetri 
Tehniskās izmaiņas ir attīstības interesēs! 
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