
Pro stříhání kovu, papíru 
a dalších materiálů.

Elektrické tabulové nůžky na plech MTBS 1255-30 E

Typ MTBS 1255-30 E

Objednací číslo (230 V) 3757013
Cena bez DPH   199 990 Kč  |  7 692 €

Akční cena bez DPH  179 990 Kč  |  6 923 € 

Pracovní šířka 1 250 mm
Max. tloušťka plechu* 3 mm
Úhel střihu 2,0°
Zadní doraz 600 mm
Střihů za minutu 30
Výkon motoru 3,0 kW
Hmotnost 980 kg
Rozměry (d × š × v) 1 770 × 1 970 × 1 100 mm
*Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²; násobící 

koeficient pro jiné materiály: ušlechtilá ocel × 0,5

 Těžká svařovaná konstrukce z oceli
 Vysoce kvalitní nůž
 Dvě dlouhá podpěrná ramena pro 

velké obrobky
 Osvětlení linie střihu a podélné průzory 

v horním krytu

 Ruční zadní doraz 600 mm s možností 
přesného nastavení na milimetry

 Fotobuňky chrání oblast zadního dora-
zu 

 Díky nožnímu ovládání zůstávají obě 
ruce volné pro manipulaci s materiálem

 Optická čidla zabezpečují zadní prostor 
stroje.

 Ruční zadní doraz s milimetrovou 
stupnicí a přesným mechanickým 
počítadlem.

Volejte zdarma       800 100 709        0800 004 203   +  36 strojů v akci  

Váš svět strojů...

  Akční nabídka 
             1. 5. – 31. 8. 2019

ušetríte 
 769 € 

ušetříte 
 20 000 Kč 
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Typ MB 351 F

Objednací číslo 3860350
Cena bez DPH  13 990 Kč  | 538 €

Akční cena bez DPH 12 490 Kč | 480 €
Max. ø vrtáku | Jádrový vrták 35 mm
Max. hloubka vrtání | Jádrový 
vrták

30 mm

Upnutí vřetene Weldon 19 mm, ¾  “
Otáčky při zatížení (ot/min) 390
Příkon motoru 1 100 W / 230 V
Rozměry magnetické základny 165 × 80 mm
Přídržná síla 15 000 N
Hlavní rozměry v mm 300 × 210 × 210
Hmotnost 10 kg
Pozn.: Vyobrazený jádrový vrták není součástí dodávky

Typ DH 28 GSV

Objednací číslo 3034235
Cena bez DPH  84 990 Kč  | 3 269 €

Akční cena bez DPH 75 990 Kč | 2 923 €

Vrtací výkon trvalý | ocel Ø 23 mm
Vrtací výkon max. | ocel Ø 26 mm
Vyložení 260 mm
Vrtací hloubka 127 mm
Kužel vřetene MK3
Otáčky vřetene 45 – 3 200 ot/min
Počet rychlostí 4
Rozměry pracovního stolu 376 × 394 mm
T-drážky 14 mm
Rozměry prac. plochy základny 350 × 356 mm
Příkon motoru 1,5 kW / 400 V
Rozměry v mm 670 × 550 × 2 080
Hmotnost 175 kg
Součást dodávky   Kuželový trn MK3/B16

DH 28 GSV 
Sloupová převodová vrtačka se závitovacím cyklem a s plynulou 
regulací otáček pomocí frekvenčního měniče.

Magnetická vrtačka Metallkraft® MB 351 F
Kvalitní stroj pro mnohostranné použití,
vhodná do stísněných prostor.

  Kalené a broušené hlavní vřeteno zajišťuje vysokou přesnost oběhu
  Plynulá změna otáček pomocí frekvenčního měniče
  Digitální ukazatel otáček vřetene

  Snadná výměna nástroje pomocí vestavěného vyražeče

  Velký rozsah otáček
  Těžké, masivní litinové provedení
  Doraz vrtací hloubky lze nastavit pomocí milimetrové stupnice
  Nízkoúdržbová převodovka s tukovým mazáním
  Převodovka s ozubenými koly z polyamidu PA6
  Velmi klidný chod díky broušenému unašeči
  Závitovací cyklus

  Nožní ovládání závitování (volitelné příslušenství)

  Vrtačky s výkonným motorem konstruované pro 
vrtání ocelí

  Pro jádrové vrtáky s 19 mm weldonovou stop-
kou

  Dlouhé vedení pinoly zaručuje přesné vrtání
  Uzemnění s dvojitou izolací, proto je ideální pro 
staveniště

  Velká magnetická přídržná síla
  Vysoce kvalitní konstrukce

  Chladicí médium je přiváděno středem nástroje
  Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na 
režim plného vrtání

  Jedna rychlost
  Rychloupínání
  Příkon motoru 1 100 W
  LED osvětlení

ušetríte 
346 € 

ušetříte 
9 000 Kč

ušetríte 
58 €

ušetříte 
1 500 Kč

Plynulá regulace 
otáček vřetene

Stůl 376 × 394 mm

cece 
ee

mmm
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Typ MH 50 G

Objednací číslo 3338180
Cena bez DPH  139 990 Kč  | 5 384 €

Akční cena bez DPH 124 990 Kč |  4 807 €  

Vrtací výkon trvalý | ocel Ø 32 mm
Vrtací výkon max. | ocel Ø 38 mm
Max. průměr nožové hlavy Ø 80 mm
Max. průměr stopkové frézy Ø 32 mm
Posuv pinoly 115 mm
Kužel vřetene BT 40
Vyložení 260 mm
Otáčky vřetene 330 – 3 000 ot/min
Počet rychlostí 2 × 6
Rozměry křížového stolu 850 × 240 mm
Max. nosnost křížového stolu 175 kg
Vzdálenost vřeteno – stůl 540 mm
T-drážky – velikost / rozteč / počet 18 mm / 80 mm / 3
Rozsah posuvu – osa X / Y / Z 520 / 260 / 465 mm
Elektrické připojení 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Příkon motoru 1,5 / 2,2 kW
Rozměry (h × š × v) v mm 1 210 × 1 020 × 1 645
Celková hmotnost 525 kg

Typ B 13

Objednací číslo 3008131
Cena bez DPH   4 690 Kč  | 180 €

Akční cena bez DPH 4 190 Kč | 161 €

Vrtací výkon trvalý | ocel 12 mm
Vrtací výkon max. | ocel 13 mm
Kužel vřetene B16, pevný
Vyložení 104 mm
Vrtací hloubka 50 mm
Otáčky vřetene 520 – 2 620 ot/min
Počet stupňů rychlosti 5 
Rozměry stolu 160 × 160 mm
T-drážky 14 mm
Naklopení/otočení vrtacího stolu ±45°/360°
Max. vzdálenost vřetene a stolu 240 mm
Rozměry prac. plochy zákl. desky 135 × 175 mm
Max. vzdál. vřetene a zákl. desky 325 mm
Průměr sloupu 46 mm
Příkon motoru 300 W / 230 V
Rozměry 420 × 220 × 580 mm
Hmotnost 19 kg
Součást dodávky   Vrtací hlavička

B 13
Stolní vrtačka určená pro dílnu, údržbu a servis.

  Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky

  Nastavitelný hloubkový doraz
  Kvalitní klínové řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu
  Přesně obrobený pracovní stůl s drážkami do X, je sklopný od -45° do +45° a otočný o 360° 
  Masivní, na spodní straně žebrovaná základní deska s drážkami
  Hlavní vypínač v krytí IP 54
  Snadný přístup a ovladatelnost

MH 50 G 
Univerzální a přesna převodova vrtačko-frézka.

  Těžký, stabilní a masivní sloup, vyrobený z vyso-
ce kvalitní litiny, s broušeným a zaškrabaným 
rybinovým vedením zajišťuje vysokou stabilitu a 
přesnost

  Vysoká přesnost oběhu díky kuželíkovým 
ložiskům, <0,015 mm (měřeno na pinole)

  Frézovací hlavu lze naklopit o ± 60°
  Jemný ruční přísuv pinoly

  Seřiditelné klínové lišty
  Pravý / levý chod
  Závitovací cyklus
  Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčidla
s mikrospínačem chrání obsluhu před odlétáva-
jícími třískami a díly

  Dvoustupňový kvalitní elektromotor 
  Zobrazení vrtací hloubky na frézovací hlavě

ušetríte 
577 € 

ušetříte 
15 000 Kč

ušetríte 
19 € 

ušetříte 
500 Kč

Stůl 850 × 240 mm

Max. průměr
vrtáku 13 mmm

mmmm
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Digitální odměřování 
osy X, Y, Z

Typ BF 20 L Vario

Objednací číslo 3338122 
Cena bez DPH  43 990 Kč  | 1 692 €

Akční cena bez DPH 39 990 Kč | 1 538 €

Trvalý vrtací výkon 12 mm*
Max. vrtací výkon 16 mm*
Max. průměr nožové hlavy 63 mm
Max. průměr stopkové frézy 20 mm
Max. vzdál. vřetene a stolu 370 mm
Kužel vřetene / Upnutí MK2 / M10
Posuv pinoly 50 mm
Vyložení 170 mm
Otáčky vřetene 90 – 1 480 ot./min

150 – 3 000 ot./min
Počet rychlostí 2, plynule regulovatelné
Rozměry stolu 700 × 180 mm
T-drážky: Velikost / Rozteč 12 / 63 mm
Naklopení frézovací hlavy ± 90°
Rozsah posuvu osy X / Y / Z 480 / 175 / 275 mm
Výkon motoru 850 W / 230 V
Hlavní rozměry 950 × 565 × 935 mm
Hmotnost 115 kg
* S předvrtáním

BF 20 L Vario
Stabilní vrtačko-frézka pro velmi přesnou, rychlou a bezpečnou práci. 
S elektronicky plynule regulovatelnými otáčkami vřetene a digitálním 
odečítáním zdvihu pinoly.

  Digitální zobrazení počtu otáček vřetene
  Digitální odměřování hloubky s přesností 0,01 mm, přepínání mm/palce
  Frézovací hlava sklopná o ±90° umožňující frézování a vrtání pod různým úhlem
  Elektronicky nastavitelné otáčky vřetene 90 – 3 000 ot./min, pravý/levý chod
  Vymezitelná vůle rybinových vedení ve všech třech osách (pomocí klínových lišt)
  Osvětlení pracovního prostoru

  Masivní provedení z kvalitní litiny, masivní křížový stůl s přesným povrchem
  Všechny vodící rybinové plochy kaleny. Seřizování vůlí pomocí klínových lišt
  Digitální odměřování všech 3 os (osa Z na konzole)
  V základní výbavě strojní posuv osy X, posuv osy Y možno přiobjednat
  Plynulá regulace rychlosti frekvenčním měničem zn. Lenze

  Vysoká přesnost díky kuželíkovým ložiskům <0,01 mm měřeno na pinole
  Univerzálně přestavitelná frézovací hlava otočná o 360° a sklopná o ±90°
  Nastavitelný hloubkový doraz, přepínač chodu vpravo-vlevo, nouzový vypínač
  Standardně dodávané s chladící soustavou

Typ MF 2 V

Objednací číslo 3336030 
Cena bez DPH  309 990 Kč  | 11 923 €

Akční cena bez DPH 279 990 Kč | 10 769 €

Trvalý vrtací výkon Ø 20 mm
Max. vrtací výkon Ø 24 mm
Max. průměr nožové hlavy Ø 80 mm
Max. průměr stopkové frézy Ø 18 mm 
Upínání vřetene ISO 40 DIN 2080
Vyložení 213 – 533 mm
Otáčky vřetene 10 – 5 100 ot/min
Počet rychlostí 6, plynule
Strojní posuv pinoly 0,04 | 0,08 | 0,15 mm/ot.
T-drážky – velikost | rozteč | počet 16 mm | 63 mm | 3
Vzdálenost vřetene od stolu 57 – 463 mm
Otáčení / Sklápění frézovací hlavy 360° / ±45°
Rozsah posuvu - osa X / Y / Z 800 / 305 / 406 mm
Celkový příkon 1 500 W / 400 V
Rozměry (š × h × v) 1 450 × 1 400 × 2 150 mm
Hmotnost 950 kg

MF 2 V (s odměřováním)
Univerzální vrtačko-frézka pro profesionální použití. S plynulou regulací otáček 
pomocí frekvenčního měniče a digitálním odměřováním polohy DPA 21.

Strojní 
posuv osy X

Přehledný 
ovládací panel

BF 20 L Vario
Jemný manuální posuv
Digitální ukazatel hloubky
Pravý/levý chod
Digitální ukazatel otáček
Hlava sklopná ±90°

ušetríte 
154 €

ušetříte 
4 000 Kč

á

ovlálá

Součást dodávky

  Chladící zařízení
  Strojní posuv stolu v ose X
  Seřizovací nářadí

Jemný manuální 
posuv

ý vypínač

nuální 

ušetríte 
1 154 €

ušetříte 
30 000 Kč
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Součást dodávky

  3-čelisťové sklíčidlo ø 200 mm
  Pevná luneta, průchod Ø 5 - 85 mm 
  Pohyblivá luneta, průchod Ø 5 - 65 mm 
  LED osvětlení stroje
  Redukční pouzdro MK 6 / MK 3
  Pevný hrot MK 3
  Pevný hrot MK 3, legovaný
  Doraz s jemným nastavením
  Sada výměnných kol 
  Seřizovací nářadí
  Čtyřstranný nožový držák
  Chladící zařízení

  Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
  Kalené čelo vřetene (DIN 55021)

  Zaručená házivost vřetene <0,009 mm

  Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
  Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
  S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv 
  Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
  Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt
  Výkonný, bezúdržbový motor

Soustruh TU 2807
Přesný stroj s posuvovou skříní pro náročné uživatele.

Typ TU 2807

Objednací číslo 3427001
Cena bez DPH  59 990 Kč  | 2 307 €

Akční cena bez DPH 53 990 Kč | 2 077 €
Objednací číslo 3427003 
Cena bez DPH  59 990 Kč  | 2 307 €

Akční cena bez DPH 53 990 Kč | 2 077 €

Točný průměr nad ložem 266 mm
Vzdálenost mezi hroty 700 mm
Výška hrotu 140 mm
Šířka lože 180 mm
Průchod vřetene 26 mm
Kužel vřetene / pinoly koníku MK4 / MK2
Otáčky vřetene 150 – 2 000 ot/min
Počet rychlostí 6
Stoupání závitů metrické 0,2 – 3,5 mm/záv.
Stoupání závitů v palcích 8 – 56 záv./1“
Posuv podélný 0,07 – 0,4 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu 60 mm
Max. posuv příčného suportu  160 mm
Příkon motoru 850 W / 230 V
Rozměry stroje 1 370 × 660 × 440 mm
Hmotnost 180 kg

TH 4010
Plně vybavený soustruh s vodicím a tažným šroubem pro mechaniky. 
Přesvědčí svým výkonem a přesností.

Typ TH 4010

Objednací číslo 3402070 
Cena bez DPH  204 990 Kč  | 7 884 €

Akční cena bez DPH 184 990 Kč | 7 155 €

Výkon motoru 1,5 / 2,4 kW, 400 V
Kužel vřetene MK6 
Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-1 č. 5
Průchod vřetene Ø 52 mm
Max. výška upnutí nožového držáku 16 mm
Výška hrotů 205 mm
Vzdálenost mezi hroty 1 000 mm
Točný průměr nad ložem soustruhu 410 mm
Točný průměr bez můstku 540 mm
Točná délka bez můstku 165 mm
Průměr / zdvih / Kužel pinoly koníku Ø 45 mm / 130 mm / MK3
Otáčky vřetene 45 – 1 800 ot/min, 16 rychlostí
Rozsah posuvu nožového suportu 100 mm
Rozsah posuvu příčného suportu 195 mm
Rozměry (délka × šířka × výška) 1 920 × 740 × 1 222 / 1 555 mm
Hmotnost 775 kg

  Kalené a broušené vodicí dráhy lože
  Zaručená házivost čela vřetene 

<0,015 mm

  Kalená a broušená ozubená kola 
a hřídele jsou uložené v přesných 
ložiscích a běží v olejové lázni

  Pravý / levý chod lze přepínat na 
podélném suportu

  Vyjímatelná vana na třísky s vedením

  Nožní brzda pro nouzové zastavení
  Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z
  Koník lze přestavit o ± 10 mm pro 

soustružení kuželů

  LED pracovní lampa
  Všechny chrániče a relé značky 

Siemens nebo Schneider

  Skříňky na nářadí v podstavci

v 

Volitelné příslušenství:

  Univerzální podstavec soustruhu 
s uzamykatelnými dvířky a policemi. 
Rozměry (v × h × š): 760 × 420 × 1250

Objednací číslo: 3440409
Cena bez DPH:  9 990 Kč  | 384,24 €

Součást dodávky

  3-čelisťové sklíčidlo Ø 125 mm
  Pevný hrot MK2 a MK4
  Upínací srdce
  HSS soustružnický nůž
  Čtyřhranný nožový držák
  Seřizovací nářadí
  Sada výměnných kol
  Zkušební protokol

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“

Soustruh je osazený 3-čelisťovým 
sklíčidlem české výroby TOS Svitavy.

ušetríte 
231 €

ušetříte 
6 000 Kč

ušetríte 
769 €

ušetříte 
20 000 Kč

Voliče pro ovlá-
dání posuvu 
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Soustruh TH 4620
Masivní, plně vybavený soustruh s digitálním odměřováním polohy. Mimořádně klidný 
chod bez vibrací zajišťuje podstavec a lože, které jsou odlity z jednoho kusu. 

  Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
  Kalené a broušené vřeteno uložené kuželíkových ložiscích, které běží v olejové lázni
  Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
  Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, ozubená kola jsou kalená a broušená, 
uložená v olejové lázni

  Centrální mazání vodících ploch 
  Koník přestavitelný pro soustružení kuželů o ±15 mm
  Mechanická nožní brzda vřetene
  Provedení podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
  Digitální odměřování všech tří os pomocí skleněných pravítek

Pásová pila na kov S 131 GH
Vhodná pro lehké řezací práce. Oboustranně otočné 
rameno od -45° do +60°.

  Samočinné sklápění ramene pomocí plynule nastavitelného hydraulického válce
  Tříbodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
  Automatický koncový vypínač
  Oboustranně otočné rameno pily od -45° do +60°
  Tři rychlosti volitelné pomocí řemenice
  Rychloupínací svěrák
  Nastavitelný délkový doraz
  Podstavec s kolečky
  Klidný a tichý chod

Typ S 131 GH

Objednací číslo 3300131
Cena bez DPH 19 990 Kč | 768,85 €

Akční cena bez DPH 17 990 Kč | 692 €

Řezný rozsah 0° 128 mm
Řezný rozsah 0° 100 × 145 mm
Řezný rozsah 45° 90 mm
Řezný rozsah 45° 85 × 70 mm
Řezný rozsah 60° 45 mm
Řezný rozsah 60° 56 × 45 mm
Rychlost pásu 22 / 31 / 55 m/min. 
Rozměry pásu (mm) 1 640 × 13 × 0,65 mm
Výkon motoru 550 W / 230 V
Hlavní rozměry 965 × 500 × 1 300 mm
Hmotnost 81 kg
Součást dodávky   Pilový pás bi-metal 10 – 14 z/“

  Podstavec stroje

Hydraulický píst 
spouštění ramene

Rychloupínací svěrák

HH

ušetríte 
77 €

ušetříte 
2 000 Kč

ží v olejové lázni

lená a broušená, 

Typ TH 4620

Objednací číslo 3462130 
Cena bez DPH  409 990 Kč  | 15 769 €

Akční cena bez DPH 369 990 Kč | 14 230 €

Vzdálenost mezi hroty 2 000 mm
Točný průměr nad ložem 465 mm
Točný průměr nad suportem 270 mm
Točný průměr bez můstku 690 mm
Výška hrotu 230 mm
Délka můstku 240 mm
Šířka lože 300 mm
Průchod vřetene 58 mm
Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Kužel vřetene MK6
Kužel pinoly koníku MK4
Otáčky vřetene 25 – 2 000 ot/min
Posuv podélný 0,031 – 1,7 mm/ot. (42)
Posuv příčný 0,014 – 0,784 mm/ot. (42)
Max. posuv nož. suportu 125 mm
Max. posuv příčného suportu 285 mm
Příkon motoru 5 500 W / 400 V
Hlavní rozměry 3 250 × 1 245 × 1 568 mm
Hmotnost 2 000 kg

Součást dodávky:

  3-čelisťové sklíčidlo ø 250 mm
  Pevná luneta s průchodem Ø 160 mm
  Pohyblivá luneta s průchodem Ø 100 mm
  Rychloupínací nožový držák SWH 5-B 
(volitelně čtyřpolohová nožová hlava)

  Držák pro čtyřhranné nože D 25×120 mm
  Podstavec stroje
  Chladicí zařízení
  Dva pevné hroty MK4

  Redukční pouzdro MK6/MK4
  Stěna ostřiku (namontovaná)
  Nožní brzda vřetene
  LED osvětlení
  Kufřík s nářadím
  Olejová náplň
  Digitální odměřování
  Ukazatel polohy DPA 21

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“

Soustruh je osazený 3-čelisťovým 
sklíčidlem české výroby TOS Svitavy.

ušetríte 
1 538 €

ušetříte 
40 000 Kč
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Typ S 275 N

Objednací číslo 3300260 

Cena bez DPH  49 990 Kč  | 1 923 €

Akční cena bez DPH 44 990 Kč | 1 730 €

Řezný rozsah 0° 225 mm
Řezný rozsah 0° 235 × 150 mm
Řezný rozsah +45°  155 mm
Řezný rozsah +45° 210 × 155 mm
Řezný rozsah +60° 90 mm
Řezný rozsah +60°  120 × 90 mm
Počet rychlostí 2
Rychlost pásu 45 / 90 m/min
Rychlost pásu NV 20 – 90 m/min plynule
Rozměry pásu 2 480 × 27 × 0,9 mm
Příkon motoru N 1 100 W / 400 V
Příkon motoru NV 1 500 W / 230 V
Motor chlazení 40 W (50 W - NV)
Hlavní rozměry stroje 1 380 × 580 × 930 mm
Hmotnost 185 kg (200 kg - NV)
Součást dodávky   Pilový pás Bi-metal 

6/10 z/"

Bruska na plocho FSM 2550 – sestava s odsáváním 
Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, 
ideální pro průmyslové využití.

  Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
  Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové kon-
strukci

  Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce auto-
matického odmagnetizování)

  Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 
μm)

  Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují 
extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností

  Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
  Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu 
až k obrobku a zpětným chodem

Typ FSM 2550 – sestava s odsáváním

Objednací číslo 3932550S2 
Cena bez DPH  644 990 Kč  | 24 807 €

Akční cena bez DPH 579 990 Kč | 22 307 €

Rozměry upínací desky 250 × 500 mm
Max. výška obrobku 340 mm
Max. vzdálenost mezi vřetenem 
a stolem

500 mm

Rychlost posuvu stolu 5 – 25 m/min
Otáčky vřetene 2 900 ot /min
Rozměry brusného kotouče 180 × 13 × 31,75 mm
Elektrické zapojení 400 V
Příkon motoru vřetene 1,5 kW
Prostor pro ustavení stroje 2 250 × 1 400 mm
Rozměry stroje 2 250 x 1 400 x 1 800 mm
Hmotnost 1 350 kg

kokonn-

ee autautoo-

ěhu 2 
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posuvu 
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  Těžké litinové provedení

  Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru

  Standardně dodávané s chladícím čerpadlem
  Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
  Masivní svěrák s rychloupínací pákou
  Kartáč na třísky
  Plynule nastavitelná rychlost sklápění pomocí hydraulického válce
  Velká přesnost řezu, tichý a klidný chod
  Automatické vypnutí po dokončení řezu

Profesionální pásová pila S 275 N
Dvourychlostní pásová pily na kov s úhlováním pomocí otočného ramene. 

o válce

Součást dodávky

  Bruska na plocho 
  Přední, boční i zadní stěna ostřiku 
  Odsávání s chlazením

ušetríte 
2 500 €

ušetříte 
65 000 Kč

ušetríte 
192 €

ušetříte 
5 000 Kč

Otočné rameno +60°

Masivní litinový 
rychlo upínací svěrák

Koncový vypínač

Chladící zařízení

Hydraulické sklápění 
ramene pily

Průměr brusného 
kotouče 180 mm

K

Hydra

e. 
CC
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měr brusnéhoo
ouče 180 mm
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Tvářecí stroje

Ruční ohýbačka plechu FSBM 1020-20 S2 
S nožním ovládáním horní lišty. Univerzálně použitelná pro 
řemeslné dílny a průmysl.

Horní i spodní segmen-
tová lišta je dělená

Nožní pedál

Typ FSBM 1020-20 S2 

Objednací číslo 3772102 
Cena bez DPH 47 990 Kč  | 1 846 €

Akční cena bez DPH 42 990 Kč | 1 653 €

Pracovní šířka max. 1 020 mm 
Tloušťka plechu max.* 2,0 mm 
Úhel ohybu max. 135° 
Hmotnost 280 kg 
Rozměry 1 400 × 950 × 1 200  mm
* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

  Robustní konstrukce s vysokou vlastní hmotností
  Kvalitní zpracování a jednoduché provedení
  Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu nechává obě ruce volné 
pro ohýbání a manipulaci s materiálem 

  Horní i spodní lišta je dělená na segmenty

  Široké rozevření mezi lištami až 50 mm 
  Samomazná kluzná ložiska

Kvalita 

Made in 

Europe

  Vysoká vlastní hmotnost eliminuje již 
tak nízké vibrace

  Jsou vhodné i pro velmi vysoké síly 
působící na brusné kotouče

  Bezúdržbový motor s dlouhou 
životností a klidným chodem

  Tělo brusky z šedé litiny
  Ochranné kryty proti jiskrám

  Stabilní, přestavitelné opěrky obrobku
  10 let záruka (s výjimkou dílů pod-
léhajícím běžnému opotřebení)

  Brusné kotouče nejsou součástí 

dodávky

  Ideální pro univerzální použití v dílnách, garážích, při výuce, atd.
  Promyšlená konstrukce umožňuje dosažení optimálního poměru 
cena/výkon 

  Větší pracovní prostor díky válci s vestavěnou vratnou pružinou 
  Bezpečná práce: píst lze zastavit v jakékoliv poloze

Hydraulický lis WPP 20 E – ruční

Typ WPP 20 E

Objednací číslo 6300020 
Cena bez DPH 16 990 Kč  | 653 €

Akční cena bez DPH 14 490 Kč | 557 €

Průměr pístu 48 mm
Lisovací tlak 20 t
Rozměry základny (A×B) 730 × 560 mm
Výška (C) 1 625 mm
Vnitřní šířka (D) 510 mm
Pracovní rozsah (E-H) 38 – 918 mm
Zdvih pístu 186,5 mm
Příčný posuv pístu (G) 176 mm
Hmotnost 105 kg

Typ GZ 25 D

Objednací číslo 3091015 
Cena bez DPH 25 990 Kč  | 1 000 €

Akční cena bez DPH 22 990 Kč | 884 €

Příkon motoru 1,1 kW / 400 V
Rozměr brusného kotouče Ø 250 × 30 mm, Ø 25 mm
Otáčky 1 400 ot/min
Rozměry 670 × 340 × 410 mm
Hmotnost 44,8 kg

Brusné kotouče pro GZ 25 D
K 36 3098131 1 699 Kč/65 €
K 60 3098133 1 699 Kč/65 €
K 80 3098135 1 699 Kč/65 €

G

C D F
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ušetríte 
96 €

ušetříte 
2 500 Kč

ušetríte 
192€

ušetříte 
5 000 Kč

Průmyslová dvoukotoučová bruska 

na kov GZ 25 D

Platnost nabídky 1. 5. – 31. 8. 2019. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

Posuvný hydraulický válecccccc

ušetríte 
115 €

ušetříte 
3 000 Kč
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  Součástí dodávky je pilový kotouč 
ø 315 mm / 36 zubů

Bruska Holzstar® OBSS 100
Oscilační vřetenová a pásová bruska 
pro broušení oblých a přímých hran
a výřezů.

  Vřetenová a pásová bruska v jednom - rychlé 
přestavení stroje bez použití nářadí

  Motor o výkonu 450 W s dostatečnou silou pro 
všechny dřevěné materiály

  Kvalitní výsledný povrch díky otáčejícímu a 
oscilačnímu vřetenu

  Stůl lze naklopit v rozsahu 0° až 45°. Pro úhly 0°, 15°, 
22,5°, 30° a 45° jsou k dispozici zarážky.

  Bezpečná a čistá práce díky vestavěným odsávacím 
nátrubkům pro připojení externího odsávání

Pásová pila na dřevo Holzstar® HBS 473
Profesionální pásová pila s uzavřeným podstavcem.

  Tuhá svařovaná konstrukce 
  Snadná a rychlá výměna pilového pásu pomocí rychloupínací páky s výstředníkem, 
bez změny základního nastavení

  Kvalitní stůl z šedé litiny je připevněn na kyvném uložení
  Sklon stolu pily lze nastavit v rozsahu 0° až 45°
  Snadno nastavitelný hliníkový příložník s rychloupínáním a lupou 
  Přesné tříkladkové vedení pilového pásu nahoře i dole pro pásy šířky 6 – 25 mm
  Včetně hliníkového příložníku s excentrickým rychloupínáním a pravítkem

Typ HBS 473

Objednací číslo 5900473 
Cena bez DPH  32 990 Kč  | 1 260 €

Akční cena bez DPH 29 990 Kč | 1 153 €

Rozměry prac. stolu 535 × 485 mm
Řezná rychlost 460 / 980 m/min
Max. řezná výška 285 mm
Max. řezná šířka 465 mm
Úhel naklopení stolu 0° – +45°
Délka pilového pásu 3 455 mm
Výkon motoru 1 500 W
Rozměry (d × š × v) 800 × 490 × 2 000 mm
Hmotnost 146 kg

Typ TKS 315 PRO

Objednací číslo 5903253 
Cena bez DPH  12 990 Kč  | 500 €

Akční cena bez DPH 11 590 Kč | 446 €

Rozměry prac. stolu 535 × 485 mm
Řezná rychlost 460 / 980 m/min
Max. řezná výška 285 mm
Max. řezná šířka 465 mm
Úhel naklopení stolu 0° – +45°
Délka pilového pásu 3 455 mm
Výkon motoru 1 500 W 
Rozměry (d × š × v) 800 × 490 × 2 000 mm
Hmotnost 146 kg

Typ OBSS 100

Objednací číslo 5903501 
Cena bez DPH  5 990 Kč  | 230 €

Akční cena bez DPH 5 390 Kč | 207 €

Brusný pás 610 × 100 mm
Brusná plocha 220 × 100 mm
Rychlost brusného pásu 8 m/s
Ø vřetene 12,7 mm
Oscilace (kmitání) 58 ot/min
Ø brusných nátrubků 13, 19, 26, 38, 51 mm
Otáčky brusného agregátu 2 000 ot/min
Otáčky motoru 11 500 ot/min
Výkon motoru 50 Hz / 230 V 450 W
Průměr odsávacího nátrubku 38 mm
Rozměry (d × š × v) 530 × 480 × 480 mm
Hmotnost 12 kg

Stavební kotoučová pila Holzstar® TKS 315 Pro
Univerzální pila pro domácí dílnu nebo na stavbu. 
Zkonstruovaná k snadnému přemísťování.

  Předsazená kolečka a sklopné rukojeti umožňují 
snadné přemísťování

  Velká úspora místa při transportu pomocí 
sklopných noh – jednoduché složení pomocí 
křídlových matic

  Posuvný suport s lehkým chodem valivého 
vedení a možností řezu pod úhlem

  Náklon pilového kotouče se stupnicí 0 – 45° 
nastavitelný pomocí ručního kolečka

  Rychloupínací hliníkový příložník se stupnicí
  Vypínač stroje ovládá motorovou brzdu, mecha-
nický zámek STOP tlačítka
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Výkon motoru 1500 W

,,

Max. řezná výška 285 mm

ušetríte 
54 €

ušetříte 
1 400 Kč

ušetríte 
23 €

ušetříte 
600 Kč

ušetríte 
116 €

ušetříte 
3 000 Kč
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  Hoblovka s protahem ADH 200 je ideální pro mobilní použití díky malé 
a kompaktní konstrukci

  Hliníkový doraz hoblovky, naklápěcí 0 – 45°
  Masivní hoblovací stůl z žebrovaného odlitku z AL slitiny
  Automatický posuv
  Nožová hřídel se dvěma HSS hoblovacími noži
  Koncovka pro připojení odsávání

Hoblovka s protahem Holzstar® ADH 200

ušetríte 
31 €

ušetříte 
800 Kč

Max. pracovní
šířka 204 mm

nnííííííííí
mm

Formátovací pila FKS 315-2000 E 
Robustní a precizní pila s posuvným suportem a předřezem.

  Předřez je součástí standardního vybavení
  Teleskopický nastavitelný doraz pro řezání pod úhlem v rozsahu od -45° po +45°
  Robustní a přesné provedení s posuvným suportem
  Litinový stůl minimalizuje chvění
  Pilový kotouč lze ručním kolem výškově nastavit a naklopit v rozsahu 0° – 45°
  Stabilní pilový agregát zajišťuje přesnost práce bez vibrací
  Výklopný stůl s kolečky a teleskopickým ramenem pro maximální stabilitu
  Velký hliníkový paralelní doraz na tyčovém vedení s jemným nastavením
  Úhlový doraz a přítlačný držák lze posouvat po celé délce řezu
  Výkonný hnací motor zajišťuje stálé otáčky i při prořezu 100 mm
  Standardně dodávané rozšíření stolu umožňuje šířku řezu až 1 220 mm

Volitelné příslušenství Obj. číslo Cena bez DPH

Předřezový kotouč 90 × 20 × 3 mm 
pro FKS 315-2000 E

5910090 699 Kč

Pilový kotouč ø 315 mm, 28 zubů 5263128 1 499 Kč
Pilový kotouč ø 315 mm, 48 zubů 5263148 1 749 Kč
Pilový kotouč ø 315 mm, 60 zubů 5263160 1 999 Kč

Součást dodávky:

Posuvný suport s ramenem, váleček na ramenu, paralelní doraz na tyčovém vedení s jemným 
nastavením, prodloužení stolu, rozšíření stolu, doraz, přítlačná sámovací patka, excentrický 
upínač, předřez, ochranný kryt pilového kotouče s odsávací hadicí

Typ ADH 200

Objednací číslo 5905200 
Cena bez DPH  7 990 Kč  | 307 €

Akční cena bez DPH 7 190 Kč | 277 €

Rozměry stolu hoblovky 737 × 210 mm
Rozměry stolu protahu 255 × 204 mm
Max. pracovní šířka 204 mm
Max. úběr třísky 2 mm
Ø hoblovacího válce 50 mm
Počet hoblovacích nožů 2
Min. / max. průchod protahu 5 / 120 mm
Ø odsávacího nátrubku 58 mm
Otáčky válce 8 500 ot/min
Výkon motoru 1 500 W / 230 V
Rozměry v mm (d × š × v) 800 × 470 × 465
Hmotnost 29 kg

Typ FKS 315-2000 E

Objednací číslo 5900317 
Cena bez DPH 69 990 Kč  | 2 692 €

Akční cena bez DPH 61 990 Kč | 2 384 €

Max. Ø pilového kotouče 315 mm
Max. předřez 90 mm
Max. prořez 45° / 90° 100 / 80 mm
Naklopení pil. kotouče 0 – 45°
Rozměry stolu 680 × 580 mm
Prodloužení stolu 310 × 500 mm
Otáčky 4 000 ot/min
Otáčky předřezu 5 800 ot/min
Příkon motoru 4 kW / 400 V
Ø odsávacích nátrubků 38 mm / 100 mm
Celkové rozměry (d × š × v) 4 330 × 4 155 × 1 150 mm
Hmotnost 260 kg

Platnost nabídky 1. 5. – 31. 8. 2019. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

ušetríte 
308 €

ušetříte 
8 000 Kč
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Plnící výkon 680 l/min

Bezolejový

  Není nutná výměna oleje 
a nedochází k ohrožení 
životního prostředí

  Univerzálně použitelný v domácích 
dílnách

  Tepelná ochrana chrání motor před 
přehřátím a přetížením

  Dva manometry ukazují tlak v nádobě 
a pracovní tlak

  Plně automatické zapínání a vypínání
  Tlaková nádoba je chráněna 
práškovou barvou

  Zadní plastová kola
  Gumové nožky nebo přísavky vpředu
  1,8 m dlouhý připojovací kabel

Příruční kompresor Handy 201 OF E
Snadno použitelný kompresor pro domácí dílnu s maximálním tlakem až 8 bar.

Bezolejový

ýýýýýý

Tlaková nádoba 200 l

Plnící výkon 102 l/minnnnn

  Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky 
zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost

  Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momen-
tem a s motorovým jističem

  Odlehčovací ventil usnadňuje spuštění kompresoru
  Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou 
odolné proti vibracím

  Plně automatické zapínání a vypínání
  Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, 

záruka 15 let proti prorezavění
  S kvalitními jednoručními bezpečnostními 

rychlospojkami a značkovým tlakovým 

spínačem CONDOR

  Dvouválcový vysoce výkonný agregát
  Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím 
momentem s motorovým jističem

  Pružné pancéřové vedení odolné proti vibracím 
zaručuje dlouhou životnost

  Bezdušové pneumatiky plněné PU pěnou a 
řiditelný podvozek s brzdou

  Regulátor tlaku se dvěma manometry

  Kvalitní tlakový spínač CONDOR

  Spolehlivé rychlospojky RECTUS

  Dlouhodobá antikorozní ochrana tlakové nádoby 
pomocí kvalitní práškové barvy

  10 roků záruka na prorezavění tlakové nádoby

Airprofi 853/200
Profesionální kompresor s vysoce výkonným dvoustupňovým, dvouválcovým 
agregátem a tlakovou nádobou o objemu 200 litrů.

Airstar 853/100
Spolehlivý kompresor pro náročné uživatele s osvědčeným pohonem pomocí 
ozubeného klínového řemene a dvouválcovým, vysoce výkonnými agregátem.

životního prostředí

Typ Airstar 853/100 Airprofi 853/200

Objednací číslo 2009831 2018832 

Cena bez DPH 34 990 Kč  | 1 346 € 43 990 Kč  | 1 692 €

Akční cena bez DPH 30 990 Kč | 1 192 € 38 990 Kč | 1 500 €

Kompresní systém HOS HOS
Sací výkon 850 l/min 850 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar) 680 l/min 680 l/min
Maximální tlak 10 bar 10 bar
Objem tlakové nádoby 100 l 200 l
Válce/stupně 2/2 2/2
Otáčky 1 240 ot/min 1 240 ot/min
Příkon motoru 5,5 kW / 400 V 5,5 kW / 400 V *
Hmotnost 112 kg / 153 kg 139 kg
Rozměry (d × š × v) v mm 1 125 × 480 × 1 015 1 190 × 680 × 1 150
Hl. akustic. výkonu LwA ** 95 dB(A) 95 dB(A)
*  U motorů s příkonem 5,5 kW může být nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.

Typ Handy 201 OF E

Objednací číslo 2001210
Cena bez DPH 4 490 Kč  | 173 €

Akční cena bez DPH 3 890 Kč | 150 €

Kompresní systém WDS
Sací výkon 179 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar) 102 l/min
Maximální tlak 8 bar
Objem tlakové nádoby 6 l
Válce/stupně 1/1
Otáčky 2 850 ot/min
Výkon motoru 1,1 kW / 230 V
Hmotnost 11,5 kg
Rozměry (d × š × v) 330 × 255 × 500 mm
Hl. ak. výkonu LwA 91 dB(A)

ušetríte 
23 €

ušetříte 
600 Kč

ušetríte 
192 €

ušetříte 
5 000 Kč

ušetríte 
154 €

ušetříte 
4 000 Kč

nn



Kompresory a pneunářadí

Platnost nabídky 1. 9. – 31. 12. 2013. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. 

Kompresory a pneunářadí

Platnost nabídky 1. 9. – 31. 12. 2013. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. 12

Typ SAR 10/15 PRO

Objednací číslo 2105814
Cena bez DPH 4 790 Kč  | 184 €

Akční cena bez DPH 4 190 Kč | 161 €

Délka hadice 15 m
Vnější Ø hadice 15,5 mm
Vnitřní Ø hadice 10 mm
Provozní tlak 15 bar
Koncovka 1/4"
Hmotnost 7 kg

Typ BLUE 5 m, ø 6/12 mm, s rychlospojkou

Objednací číslo 210181
Cena bez DPH 259 Kč  | 10 €

Akční cena bez DPH 229 Kč | 9 €

Délka hadice 15 m
Vnější Ø hadice 15,5 mm
Vnitřní Ø hadice 10 mm
Provozní tlak 15 bar
Koncovka 1/4"
Hmotnost 7 kg

Typ WS 125 PRO

Objednací číslo 2403470
Cena bez DPH 3 590 Kč  | 138 €

Akční cena bez DPH 3 190 Kč | 123 €

Upnutí 22 mm
Spotřeba vzduchu 490 l/min
Otáčky 10 000 ot/min
Hmotnost 1,7 kg
Pracovní tlak 6,3 bar

Typ SSK 3.1

Objednací číslo 6204005
Cena bez DPH 29 990 Kč  | 1 153 €

Akční cena bez DPH 26 990 Kč | 1 038 €

Objem boxu 340 l
Přípojka vzduchu ³⁄8"
Spotřeba vzduchu 400 – 800 l/min
Pracovní tlak 3,4 – 8,0 bar
Max. provozní tlak 8,6 bar
Vnitřní rozměry 1 210 × 600 × 580 mm
Vnější rozměry 1 310 × 1 700 × 920 mm
Max. hmotnost obrobku / abraziva 120 kg / 125 kg

Platnost nabídky 1. 5. – 31. 8. 2019. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

Rychlospojky s otočným 
kloubem a ochranou 
proti zlomení hadice.

  Vysoce kvalitní PU hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou pro profi použití
  Ocelová konstrukce, lze namontovat na stěnu nebo strop
  Jednoduchým zatáhnutím lze hadici na libovolném místě zaaretovat/navinout
  Kvalitní rychlospojky
  Provozní teplota: -5°C až + 40°C
  Délka připojovací hadice 2 m

Navíjecí buben s hadicí SAR 10/15 PRO

Profesionální tlaková PVC hadice BLUE 

5 m, ø 6/12 mm, s rychlospojkou

Úhlová bruska WS 125 PRO

  Pro běžné brusné kotouče Ø 125 mm
  Výkonná bruska v příručním provedení

Regulovatelný směr 
odvodu vzduchu

Pískovací box SSK 3.1
S odsáváním a filtrační jednotkou 
s ručním oklepem filtru.

  Aktivní odsávání s filtrační jednot-

kou s ručním oklepem filtru

  Nožní ovládání spouštění tlakového 
vzduchu

  Regulátor tlaku s manometrem na 
vstupu stlačeného vzduchu

  Zásobník na 45 l abraziva se spodním 
otvorem

  Dvě koncovky odsávání Ø 92 a 64 
mm

  Dvě zářivky (230 V) ve zvláštním 
krytu s ochranným štítkem 
a vyměnitelnou fólií (včetně 5 ks 
náhradních fólií)

K 3.1
eddn totkkou 

ot-

ho 

a

TypTypTypypyp

Rozměry kabiny
 1 210 × 600 × 580 mm

trem na
u
e spodn

92 a 64 

štním 

ě 5 ks

a 

ním 

mmm

SAR 10/15 PRO

2105814
4 790 Kč | 184 €|4 790 Kč | 184 €4 790 Kč | 184 €

DPH 4 190 Kč | 161 €|

15 m
15,5 mm
10 mm
1515 barbar
/ "

očným 
nou 

dice.

dice 2 m
ušetríte 
23 €

ušetříte 
600 Kč

ušetríte 
15 €

ušetříte 
400 Kč

ušetríte 
1 €

ušetříte 
30 Kč

ušetríte 
115 €

ušetříte 
3 000 Kč
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  Vysoká produktivita a sací výkon i při nejvyšším zatížení
  Cyklónový systém zabraňuje ztrátě sacího výkonu a uchovává HEPA filtr čistý
  Stabilní podvozek s velkými gumovými koly a madlem
  Snadné vyprazdňování nádoby díky naklápěcímu mechanismu
  Cyklonový filtrační systém filtruje prach ve čtyřech krocích
  Dva motory se samostatnými vypínači.
  Žádný elektrostatický náboj díky elektrostatické disipaci (neutralizaci)
  Speciální těsnění mezi hlavou a nerezovou nádobu
  Včetně pytle z mikrovláken

Nerez nádoba 33 l

Typ wetCAT 133 IE

Objednací číslo 7001135
Cena bez DPH 5 890 Kč  | 227 €

Akční cena bez DPH 5 190 Kč | 200 €

Typ sání suché i mokré
Max. příkon 1 300 W
Množství vzduchu 3 333 l/min
Objem nádoby 33 l
Průměr / délka hadice 38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů 1 / dvoustupňový
Chlazení motoru Bypass
Hladina akustického tlaku 72 dB(A)
Elektrické připojení 230 V ~50 Hz
Délka kabelu 8,5 m
Materiál nádoby Nerezová ocel
Rozměry (d x š x v) v mm 430 × 430 × 830
Hmotnost 15 kg

Typ flexCAT 378 CYC-PRO

Objednací číslo 7003385
Cena bez DPH 28 990 Kč  | 1 115 €

Akční cena bez DPH 25 990 Kč | 1 000 €

Typ sání suché
Max. příkon 3 500 W / 230 V
Množství vzduchu 12 750 l/min
Objem nádoby 78 l
Průměr / délka hadice 50 mm / 5 m
Počet motorů / stupňů 3 / dvoustupňové
Chlazení motoru Bypass
Hladina akustického tlaku 76 dB(A)
Délka napájecího kabelu 8,5 m
Podtlak 220 mbar
Materiál nádoby Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v) 600 x 620 x 1 335 mm
Hmotnost 43 kg

z nádoba 33 lllll

filtr čistý

i)

3 motory
Výkon 12 750 l/min

Vysavač wetCAT 133 IE
Jednomotorový vysavače wetCAT pro suché i mokré sání

flexCAT 378 CYC-PRO
Cyklonový vysavač pro použití na stavbách a jiných místech 
s vysokým zatížením prachem.

ušetríte 
27 €

ušetříte 
700 Kč

  Určen pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic
  Motor je vybaven ochranou motoru
  Dvoustupňový motor je vhodný pro náročné čištění a zajišťují dlouhou 
životnost

  Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a 
zbytkům chemikálií

  Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká 
a pevná

  Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
  Přípojka hadice s blokovacím mechanismem
zabraňuje uvolnění hadice během čištění

ušetríte 
115 €

ušetříte 
3 000 Kč

Rozsah dodávky:

Kazetový HEPA filtr
Filtrační pytel 12 l
Antistatická hadice 5 m, Ø 50 mm

Rozsah dodávky wetCAT 137 E až wetCAT 133 IR:

sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice, hubice 
na suché podlahy, hubice na mokré podlahy, kulatá hubice s 
kartáčem, plochá hubice, redukce

  Cyklónový systém

  Naklápěcí mechanismus

  Kazetový filtr HEPA
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Typ HDR-H 54-15

Obj. číslo 7150541
Cena bez DPH 36 990 Kč | 1 423 €

Akční cena bez DPH 32 990 Kč | 1 269 €

Max. pracovní tlak 150 bar
Max. čerpané množství 540 l/h
Max. teplota 90 °C
Nádrž na naftu 15 l
Nádrž na čisticí prostředek 4,5 l
Příkon 2,7 kW / 230 V
Otáčky motoru 2 800 ot/min
Délka tlakové hadice 10 m
Rozměry (d × š × v) 890 × 500 × 820 mm
Hmotnost 85 kg

Vysokotlaký čistič s ohřevem vody

naftovým hořákem HDR-H 54-15
  Nastavitelná teplota vody pro přizpůsobení ke konkrétnímu úkolu 
čištění

  Total Stop řízení čerpadla: Zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez 
zpoždění při otevření či zavření pistole

  Velmi robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a třemi odolnými 

nerezovými písty

  Tepelná ochrana motoru před přetížením
  Pohodlné manévrování pomocí ergonomické rukojeti a dvou velkých 
kol a jednoho otočného kola

  Funkce snadného zapnutí: odlehčení při startu díky snížení tlaku při 
startu čerpadla

  Praktické úložné prostory pro ruční stříkací pistoli, stříkací trubici a 
příslušenství

  Praktický, vestavěný navíjecí buben s hadicí 10 metrů

Rozsah dodávky HDR-H 54-15:

  Ruční stříkací pistole
  Stříkací trubice
  Tryska s plochým paprskem 15°
  Vestavěný navíjecí buben s hadicí 10 m
  Jehla pro čistění trysky

Rozsah dodávky HDR-K 54-16:

Ruční stříkací pistole, stříkací trubice s 
multifunkční tryskou pro bodový i vějířový 
paprsek, jehla pro čištění trysky, sada pro 
připojení vody s filtrem, vestavěná nádrž na 
čistící prostředek, vestavěný buben s hadicí a 
rukojetí, 15 m tlaková hadice

Typ HDR-K 54-16

Obj. číslo 7102541
Cena bez DPH 18 490 Kč | 711 €

Akční cena bez DPH 16 490 Kč | 634 €

Pracovní tlak 140 bar
Maximální tlak 160 bar
Maximální čerpané množství 540 l/h
Maximální přívodní teplota 60 °C
Délka napájecího kabelu 5 m
Příkon motoru 3,1 kW
Otáčky motoru 2 800 ot/min
Elektrické připojení 230 V
Délka tlakové hadice 15 m
Výztuž tlakové hadice Ocelová
Rozměry (d × š × v) 390 x 380 x 900 mm
Hmotnost 35 kg

Vysokotlaký čistič bez ohřevu vody HDR-K 54-16.

  Pojízdný a přenosný čistič se dvěma koly a držadlem
  Zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění při otevření či zavření pistole
  Tepelná ochrana motoru před přetížením
  Automatický pojistný ventil pro odvod tlaku z hlavy čerpadla
  Vodní filtr se snadnou údržbou chrání čerpadlo před nečistotami
  Robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a třemi nerezovými písty

  Vestavěná nádrž na čisticí prostředek s jednoduchým dávkováním
  Kvalitní přípojky se závitem
  4-pólový, pomaloběžný elektromotor s dlouhou životností
  Nastavitelný pracovní tlak
  Manometr ukazuje aktuální tlak

Platnost nabídky 1. 5. – 31. 8. 2019. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

ušetríte 
154 €

ušetříte 
4 000 Kč

ušetríte 
77 €

ušetříte 
2 000 Kč

Délka hadice 15 m

Max. tlak 160 bar

mi i 

Teplota vody až 90°C

mmmmm

r

CCCC
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Typ MH 3

Objednací číslo 6190003
Cena bez DPH 4 990 Kč  | 192 €

Akční cena bez DPH 4 390 Kč | 169 €

Nosnost při zdvihu/spouštění max. 3 t

Statické zatížení max. 3 t
Celkový zdvih max. 140 mm
Výška horní opěry 233 – 373 mm
Nosnost patky max. 3 t
Výška patky 15 / 75 / 135 mm
Rozměry (d × š × v) 250 × 231 × 233 mm
Hmotnost 21 kg

Typ USZ 3201

Objednací číslo 6171632
Cena bez DPH 9 490 Kč  | 365 €

Akční cena bez DPH 8 490 Kč | 327 €

Nosnost 3,2 t
Délka páky 200 mm
Tlak na páku 441 N
Průměr lana 16 mm
Délka lana 20 m
Rozměry (d x š x v) mm 666 × 150 × 320
Hmotnost 46,5 kg

Typ EKZT 5-1

Objednací číslo 6194005
Cena bez DPH 25 990 Kč  | 1 000 €

Akční cena bez DPH 22 990 Kč | 884 €

Nosnost 0,5 t
Zdvih 6 m
Max. rychlost zdvihu 7,7 m/min
Délka ovládacího kabelu 6 m
Počet řetězů 1
Výkon 0,72 kW
Příkon 1,2 kW
Elektrické připojení 400 V / 50 Hz
Rozměry (d x š x v) 636 x 276 x 410 mm

Typ SW 100

Objednací číslo 61971210
Cena bez DPH 7 490 Kč  | 288 €

Akční cena bez DPH 6 690 Kč | 257 €

Nosnost 10 t
Zdvih 345 mm
Délka 250 mm
Šířka 498 mm
Výška 800 mm
Hmotnost 46,8 kg

SW 100

Hřebenový zvedák SW 100
  Nosné body na hlavě a čelisti
  Nízká námaha při zvedání nákladu
  Tyč zdvihu se šikmým ozubením
  Stabilní základna
  Snadná a bezpečná obsluha díky 
dvěma držadlům - slouží také pro 
snadné přemístění

  Sklopná rukojeť šetří místo při 
skladování

Strojní zvedák MH 3
  Pro bezpečné zvedání těžkých břemen
  Stabilní svařované ocelové konstrukce 
pro velké zatížení

  Nastavitelné plynulé spouštění
  Malé a kompaktní provedení
  Výškově nastavitelné patky

Nosnost při zdvihu

Statické zatížení 
(bez zdvihu/spouštění)

Nosnost 
patky

spouštění)

sstt 

Univerzální naviják (hupcuk) USZ 3201
Ideální pro zvedání, táhání a přibližování.

  Vybavený ochranou proti přetížení
  Antikorozní a nárazuvzdorné 
pouzdro

  Lze použít horizontálně i vertikálně
  Jednoduché vedení lan s 
rovnoměrným rozložením zatížení

  Vysoká provozní rychlost

Jednorychlostní elektrický řetězový 

kladkostroj EKZT 5-1
  Závěsný hák pro zavěšení kladkostroje
  Ochrana proti přetížení pomocí spojky 
s prokluzem

  Vestavěný koncový spínač
  Bezpečné uskladnění řetězu v pytli

ZT 5-1

ušetríte 
23 €

ušetříte 
600 Kč

ušetríte 
31 €

ušetříte 
800 Kč

ušetríte 
38 €

ušetříte 
1 000 Kč

ušetríte 
116 €

ušetříte 
3 000 Kč



Vybraný stroj si vyzkoušejte
Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout 
a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.

Případný záruční i pozáruční servis
Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhrad-
ních dílů. Případná reklamace u nás není žádné dobrodružství. 

Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout
a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.

PPPPřřřřřííííípppppaaaaadddddnnnnýýýýý  zzzzzááááárrrrruuuučččččnnnnííííí  iiiii  pppppoooozzzzzááááárrrruuuuučččččnnnnííííí sssseeeerrrrvvvviiiiisssss
N ši h i i jí á i á áhlý kl d áh dNaši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhrad-
ních dílů. Případná reklamace u nás není žádné dobrodružství. 

     Ustavení a zaškolení
Současně s dodáním stroje můžeme zároveň provést jeho 
ustavení a zaškolení obsluhy a opětovnou kontrolu přesnosti.

K nám to nemáte nikde daleko.

 Široká síť prodejců v České  republice 

i na Slovensku. Kontakty  naleznete na 

našem webu.

Vyžádejte si náš katalog 
– zašleme Vám jej zdarma!
Nebo si jej vyžádejte u Vašeho prodejce. 

V elektronické podobě je naleznete na www.bow.cz.

Váš prodejce

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH

21. – 24. 5. 2019 NITRA

Proč je výhodné nakupovat u nás?

První hanácká BOW spol. s r.o., Příčná 84/1, 779 00 Olomouc, tel: 585 378 012, fax: 585 378 013, e-mail: bow@bow.cz, www.bow.cz
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