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Norton clipper představuje nové 
řešení pro ruční rozbrušovací pily. 

vysoký výkon pro hladké a rychlé řezy 
s funkcemi, které prodlužují životnost 

motoru, zabraňují poškození motoru  
a zaručují každodenní spolehlivost.  

k dispozici ve standardní verzi  
a patentované verzi ilube® kde si stroj sám 

elektronicky namíchává směs oleje a paliva - 
už žádné míchání. 

Snadný start bez sytiče 
5 antivibračních pružin, převodový řemen poly-v 

přenáší výkon na kotouč, poloautomatický systém 
napínání pásu - pro snadnější použití a údržbu.

vyrobeNo v NĚmecku

rychlý a výkoNNý Na 
vŠechNy druhy Práce 

dlouhá životNoSt

3 kroky pro 
jednoduchý StArt -
Studený nebo teplý StArt 
elektromagnetický ventil 
karburátoru nahrazuje  běžný 
sytič a startování s pootevřeným 
šoupátkem karburátoru. 
jednoduše otočte na pile tlačítko 
do polohy oN, a: 
1. Stisněte 3x palivové tlačítko
2. Stiskněte dekompresní tlačítko 
3. zatáhněte za startovací šnůru

6 dŮvodŮ kterÉ dĚlAjí roZdíl : 
•	 jednoduché startování
•	 životnost
•	 výkon
•	 Snadné použití a údržba
•	 lepší ergonomie
•	 Nízké vibrace, emise, hladina 

hluku a prachových částic

víceStupŇový fIltrAční SyStÉm
Patentovaný dvojcestný lapač 
způsobuje pulzování vzduchu tak,  
že čerstvý vzduch vytlačuje horký 
vzduch z okolí motoru. tím  udržuje 
stroj v optimálním tepelném režimu  
a zároveň omezuje  usazování 
nečistot ve filtru.
Speciální externí tlačítko, které 
slouží k ocištění filtru pomocí vibrací.
tento systém prodlužuje životnost 
filtru a vyžaduje jen malou údržbu.

4kW



NortoN cliPPer diamaNtové kotouče

rychlý a výkoNNý Na 
vŠechNy druhy Práce 

dlouhá životNoSt

úspora nákladů prostřednictvím 
nákupu pohonných hmot a oleje.
Naplňte samostatně dvě nádrže  
( benzínem a olejem ) verze ilube® 
patentovaný systém automaticky 
přidá správné množství paliva 
pro maximální efektivitu a 
prevence proti poškození. 
žádné další přehřátí stroje kvůli 
zapomenutému oleji, nebo ucpání 
pístu díky příliš bohaté směsi.

ilube® techNoloGie : už NemuSíte  
více míchat beNzíN & olej

clIpper dynAmIc
clipper dynamic stojí na NejvyŠŠím StuPNi v nabídce 
diamantových výrobků Norton vyrobených na základě 
NejNovĚjŠích techNoloGií. tato řada je vysoce 
iNovativNí a navržena tak, aby vyhověla potřebám 
profesionálního stavebního trhu a z hlediska parametrů 
stojí na NejvyŠŠí úrovNi především v rychlosti řezání, 
životnosti, jednoduchosti použití a bezpečnosti. tyto 
vlastnosti se příznivě promítají do celkových výrobních 
nákladů.

clIpper pro
clipper Pro představuje vySoce výkoNNé diamantové 
výrobky s nadprůměrnými vlastnostmi jako jsou rychlost 
řezání a životnost. výrobky vynikají především ve 
SNadNém Použití a vysoké bezPečNoSti při práci. 
Perfektní pro ProfeSioNály a vySokou zátĚž.

clIpper clASSIc
clipper classic je ekonomická řada nástrojů s vynikajícím 
poměrem ceNa a výkoN s vyváženými vlastnostmi, 
především s velmi dobrým výkonem a životností. výroba 
této skupiny výrobků probíhá za stejných podmínek  
a splňuje stejné standarty bezPečNoSti a kvality jako 
ostatní řady diamantových nástrojů Norton.
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dobrý lePŠí NejlePŠí

dyNamic

Pro

claSSic

betoN a betoNové výrobky
železobeton, zralý beton, obrubníky, betonové potrubí, 
tvrdé cihly, lícové cihly, žáruvzdorné cihly, betonové 
desky, tvrdá zámková dlažba, vymývaná betonová 
dlažba, přírodní kámen, křemen, pískovec, vápenec.

uNiverzálNí -  
StavebNí materiály
zralý beton, obrubníky, betonové potrubí, cihly, 
zámková dlažba, dlažební kostky a kamenná dlažba, 
vymývaná betonová dlažba, přírodní kámen, pískovec, 
vápenec, křemen. 

norton clipper nabízí 4 různé 
modely :
•	  S max. průměrem kotouče 300 nebo 350mm; 
•	  Se standardním provedením -   

miX benzín + 2% oleje nebo ilube ® automatická 
technologie míchání.

maGNezitový kryt kotouče zvyšuje bezpečnost  
a snižuje celkovou hmotnost stroje. ergonomická 
rukojeť je ideálně umístěna pro dokonalou rovnováhu 
stroje.

Norton clipper diamantové kotouče nabízí 
široký výběr produktů pro všechny typy 
řezání, 3 jakostní stupně, 5 barevných 
aplikací, aby jste byli ujistěni, že si vyberete 
ten správný produkt pro clipper ruční 
benzínové pily.

NortoN cliPPer ručNí rozbruŠovací Pila

nejčAStĚjI ŘeZAnÉ mAterIÁly v ručních 
roZbruSech :



claSSic uNi  
clASSIc

velmi dobrý poměr cena/užitná hodnota, sintrované segmenty 
pro suché i mokré řezání.

objednací číslo eaN kód Ø(mm)  vrtání(mm) Segment (v/Š)
701846 26811 5450248 353157 300 20 10/3,0

701846 26813 5450248 353171 350 25,4 10/3,2

objednací číslo eaN kód Ø(mm)  vrtání(mm) Segment (v/Š)
70184611453 5450248185123 300 20 12/2,8

70184611455 5450248185147  300 25,4 12/2,8

70184611456 5450248185154 350 20 12/2,8

70184611458 5450248185178  350 25,4 12/2,8

SuPer betoN evo  
pro

vynikající poměr cena/užitná hodnota. laserem svařovaný diamantový 
kotouč pro intenzivní použití při dělení široké škály materiálů za sucha 
i za mokra. kotouč je vybaven patentovaným ukazatelem hloubky 
řezání a SmĚru otáčení u kotoučů do průmeru 350 mm.

euro zml evo  
pro

rychlé řezáNí stavebních hmot diamantovým kotoučem s laserem 
svařovanými segmenty o výšce 10 mm zajišťujícími dlouhou
životNoSt (suché řezání). uNikátNí tvar otvorů a drážek u kotoučů  
o průměru 230 mm zvyšuje ventilační efekt při řezání.
objednací číslo eaN kód Ø(mm)  vrtání(mm) Segment (v/Š)
701846 22225 5450248 233190 300 20 10/2,8

701846 22314 5450248 233213  300 25,4 10/2,8

701846 22315 5450248 233220 350 20 10/2,8

701846 22227 5450248 233237  350 25,4 10/2,8

claSSic laSer  
clASSIc

velmi dobrý poměr cena/užitná hodnota, laserem svařované 
segmenty pro suché i mokré řezání.
objednací číslo eaN kód Ø(mm)  vrtání(mm) Segment (v/Š)
701846 26839 5450248 353461 300 20 10/2,5

701846 26840 5450248 353478  300 25,4 10/2,5

701846 26842 5450248 353492  350 25,4 10/2,8

GraNite turbo laSer  
pro

12 mm vysoký segment zajišťuje dlouhou životNoSt a jeho šikmé 
drážky snižují tření a zvyŠují rychloSt řezáNí .rychlé řezání široké 
škály tvrdých materiálů, výkonný zejména při řezání žuly a tvrdého kamene.

objednací číslo eaN kód Ø(mm)  vrtání(mm) Segment (v/Š)
701846 26530 5450248 351016 300 20 12/3,2

701846 26529 5450248 351009  300 25,4 12/3,2

701846 26531 5450248 351023 350 20 12/3,2

701846 26532 5450248 351047  350 25,4 12/3,2

MULTIFUNKČNÍ a univerzální diamantový kotouč s 12 mm 
vysokým laserem svařovaným segmentem.

objednací číslo eaN kód Ø(mm)  vrtání(mm) Segment (v/Š)
70184646881 5450248549994 300 20 12/3,0

70184646870 5450248548898   300 25,4 12/3,0

70184646154 5450248538448 350 25,4 12/3,2

70184646571 5450248545538   350 20 12/3,2

novIn-
kA4x4 eXPlorer +  

víceúčelový kotouč

SileNcio

objednací číslo eaN kód Ø(mm)  vrtání(mm) Segment (v/Š)
70184629000 5450248398226 300 20 15/3,1

70184642421 5450248498308 300 25.4 15/3,1

70184647780 5450248570998 350 20 15/3,1

70184628999 5450248398219 350 25.4 15/3,1

pro ruční rozbrusy  :
Norton Silencio je jedním z našich nejlepších a nejrychlejších 
kotoučů s tichým ocelovým středem a 15 mm výškou segmentu.

duo eXtreme + 
dynAmIc

Nový Norton clipper duo eXtreme je o 20% rychlejší než 
předchozí generace a má jedinečný tvar segmentu.

objednací číslo eaN kód Ø(mm)  vrtání(mm) Segment (v/Š)
70184647787 5450248570745 300 20 15/3,0

70184647788 5450248570752  300 25.4 15/3,0

70184647789 5450248570769 350 20 15/3,2

70184647790 5450248570776  350 25.4 15/3,2

novIn-
kA

claSSic betoN 
clASSIc

laserem svařovaný diamantový kotouč s velmi dobrým 
poměrem cena/užitná hodnota pro suché i mokré řezání.

objednací číslo eaN kód Ø(mm)  vrtání(mm) Segment (v/Š)
70184626869 5450248353621 300 20 10/2,8

70184626870 5450248353638  300 25,4 10/2,8

70184626871 5450248353645 350 20 10/2,8

70184626872 5450248353652  350 25,4 10/2,8

Norton clipper diamantové kotouče patří 
mezi nejvíce inovativní a nejlepší nástroje 
na trhu.

NejProdávaNĚjŠí



techNické Parametry cP512-300 cP512-300 ilube® cP514-350 cP514-350 ilube®

objednací číslo 70184647558 70184647560 70184647562 70184647564

eaN kód 5450248563105 5450248563112 5450248563129 5450248563136

tyPy cP512-300 cP512-300 ilube® cP514-350 cP514-350 ilube®

max. průměr kotouče (mm) 300 300 350 350

řezná hloubka (mm) 100 100 125 125

Průměr hřídele (mm) 20 20 20 20

Přůměr příruby (mm) 100 100 100 100

umístění řezu na středu na středu na středu na středu

otáčky nástroje (rpm) 4450 4450 4450 4450

typ ložisek řezné hřídele zesílená utěsněná ložiska zesílená utěsněná ložiska zesílená utěsněná ložiska zesílená utěsněná ložiska

klínový řemen 1 v řemen 1 v řemen 1 v řemen 1 v řemen

motor jednoválcový dvoutaktní 
motor 

jednoválcový dvoutaktní 
motor s ilube® - s 
automatickým micháním 
oleje a paliva

jednoválcový 
dvoutaktní motor 

jednoválcový dvoutaktní 
motor s ilube® - s 
automatickým micháním 
oleje a paliva

maximální výkon (kW) 4.0 4.0 4.0 4.0

otáčky motoru (rpm) 9,500 9,500 9,500 9,500

Startér manuální zákluz manuální zákluz manuální zákluz manuální zákluz

vzduchová filtrace Silný papírový lamelový 
filtr s dvoustupňovým 
pulsním proudem vzduchu

Silný papírový lamelový 
filtr s dvoustupňovým 
pulsním proudem vzduchu

Silný papírový lamelový 
filtr s dvoustupňovým 
pulsním proudem vzduchu

Silný papírový lamelový 
filtr s dvoustupňovým 
pulsním proudem vzduchu

inteligentní elektronické ovládání sytiče 
karburátoru.

aNo aNo aNo aNo

obsah palivové nádrže (l) 0.9 0.9 0.9 0.9

obsah olejové nádrže (l) - 0.32 - 0.32

hlučnost lpeg 
(eN iSo 19432 příloha b) db(a)

98 98 98 98

hladina akustického výkonu lweg  
(eN iSo 19432 příloha b) db(a)

108 108 108 108

hodnota vibrací ahv, eq  

(eN iSo 19432 annex c) 

zadní rukojeť / Přední rukojeť m/s²

4,5 / 6,0 4,5 / 6,0 4,5 / 6,0 4,5 / 6,0

Net váha (kg) 10.1 10.4 10.2 10.5

výška (mm) 430 430 430 430

délka (mm) 750 750 775 775

Šířka (mm) 267 267 267 267

techNické Parametry

cP514-350i 
s ilube® - 
automatický mix  
( benzín x olej )

cP514-350 
standard
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Prioritou číSlo 
1 je bezPečNoSt 
diamaNtových 
kotoučů

iNformace o řezáNí
•	 dodržujte doporučení dle výrobce ohledně 

specifikací pro řezaný materiál a vhodnost pro suché 
řezání . 

•	 zkontrolujte, zda diamantový kotouč není nějak 
poškozený ( např přepravou ) nebo od předchozího 
použití. 

•	 kontrolujte diamantový kotouč pravidelně během 
použití - rovinost ocelového těla , únavové trhliny  
v těle kotouče, poškození segmentu, podřezávání 
těla-segmentu a poškození otvoru. 

•	 zkontrolujte montážní příruby a ujistěte se že : jsou 
stejné a mají správný průměr , nevykazují nadměrné 
opotřebení a nebo jsou ploché.

•	 ujistěte se, že diamantový kotouč je připojen na 
správné hřídeli ( průměr v mm ) dále že mezi 
kotoučem a hřídelí jsou správné příruby a jsou 
pevně dotaženy - ručně pomocí přiloženého klíče ne 
však delším než 200 mm.

•	 Přečtěte si návod k obsluze od výrobce pily. 
•	 ujistěte se, že stroj :
 - má všechny provozní kapaliny na dostatečné úrovni
 - ložiska řezné hřídele nevibrují
 - klínové řemeny a řemenice jsou správně napnuty 
 - Před zahájením práce zjistěte zda kryt kotouče  

   je na svém místě a řádně zabezpečen.

•	 ujistěte se, že stroj má kontinuální tok vody na obou 
stranách krytu. v případě že to kotouč či operace 
vyžaduje. Správné chlazení kotouče udržuje větší 
životnost nástroje a řezný výkon.

•	 dodržujte výrobcem doporučené velikosti řemenice 
a provozní rychlosti. Pro konkrétní specifikaci 
kotouče nahlédněte do návodu k obsluze. 

Průměr kotouče (mm) řezná hloubka (mm) maximální doporučené otáčky (rpm)

300 100 6300
350 125 5460

kotouče do ručNích rozbruSů
maximální hloubka řezného nástroje a doporučené 
provozních rychlosti.

další informace o bezpečnosti,využití a tipy najdete 
v oficiální brožuře organizace oSa (organizace pro 
bezpečnost řezných a brusných nástrojů ).
mějte na paměti , že tato činnost může zabránit např. 
ztrátě segmentů a způsobení zranění . Přečtěte si  
a dodržujte bezpečnostní pravidla nástrojů a strojů. 

Na Norton clipper ruční řezačky se vztahuje obchodní záruka 1 rok od data prodeje.
záruční podmínky jsou uvedeny v návodu k obsluze.

InformAce jAk prAcovAt/neprAcovAt S vySkorychloStnímI dIAmAntovýmI kotoučI
bez ohledu na to, kdo dělá práci jestli zhotovitel nebo vlastník, je důležité být si vědom, všech 
bezpečnostních předpisů řezných kotoučů před použitím.  
diamantový kotouč upevněný na benzínové ruční řezačce se může točit  
rychlostí až 6300 otáček za minutu při použítí kotouče průměr 300 mm.  
S ohledem na tuto skutečnost , je snadné pochopit, proč je bezpečnost  
naší prioritou číslo jedna . 
Norton clipper diamantové kotouče splňují nejnáročnější evropské  
bezpečnostní normy eN13236 : 2010 . 
Norton bakalitové řezací kotouče jsou v souladu s evropskou  
bezpečnostní normou eN12413 .  
Stroje jsou určeny pro specifické aplikace , jako je řezání tvrdých  
a abrazivních materiálů nebo mokrého a suché řezání dle situace a typu stroje.
vzhledem k těmto důvodům, je důležité, vybrat správný diamantový kotouč který je určen pro 
příslušnou práci a provozovatel byl poučen o příslušných opatřeních  
( způsobu použití atd. ) 

Saint-Gobain Abrasifs
European Headquarters
Rue de l’Ambassadeur - B.P.8
78 702 Conflans Cedex
France
Tel: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 39 19 89 56

Saint-Gobain Abrasives s.r.o.
Vinohradská 2396/184 
130 00  Praha-Vinohrady 
Česká Republika
michal.mleziva@saint-gobain.com 
Tel : +420 267 132 024
Mobil : +420 728 153 770


