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2022 TélI akció

A kiadványban szereplő árak bruttó végfelhasználói árak, a házhozszállítás díját nem tartalmazzák!2

D 17Pro, D 23Pro, D 26Pro, D 33Pro
Asztali és oszlopos fúrógépek profi felhasználásra

B 40GSM Hajtóműves fúrógép 
menetvágó funkcióval

 f nyugodt járású, erőteljes elektromos motor
 f kezelőbarát biztonsági kapcsoló IP 54 szerint, 
alacsonyfeszültség-leoldóval
 f fúrásmélység-ütköző
 f precízen megmunkált munkaasztal átlósan 
futó T-hornyokkal
 f munkaasztal magassága fogasléccel állítható
 f ékszíj-védőborítás biztonsági kapcsolóval
 f alumínium előtolókar egy darabból öntve
 f masszív, nagyfelületű gépalap hornyokkal, 
erős bordázatú talppal
 f bordázott ékszíj
 f digitális fúrásmélység kijelző

Szállított tartozékok
 f gyorsszorítású fúrótokmány 1-16 mm
 f kúpátalakító MK2-B16
 f T-horony

Műszaki adatok D 17Pro D 23Pro D 26Pro D 33Pro
Motorteljesítmény 500 W (230 V ~50 Hz) 750 W (230 V vagy 400 V) 750 W (400 V ~50 Hz) 1,1 kW (400 V ~50 Hz)
Fúróteljesítmény / tartós fúróteljesítmény acélban Ø 16 mm / Ø 12 mm Ø 25 mm / Ø 20 mm Ø 25 mm / Ø 20 mm Ø 30 mm / Ø 25 mm
Főorsókúp MK2 MK2 MK3 MK4
Kinyúlás 152 mm 180 mm 210 mm 254 mm
Főorsó munkaútja 65 mm 80 mm 85 mm 120 mm
Főorsó fordulatszám 680 - 2.700 ford./perc 200 - 2.440 ford./perc 200 - 2.440 ford./perc 120 - 1.810 ford./perc
Fokozatok száma 5 fokozat 12 fokozat 12 fokozat 9 fokozat
Fúróasztal (h x sz) / T-horony méret 235 x 220 /12 mm 280 x 245 / 12 mm 330 x 290 / 14 mm 475 x 425 / 14 mm
Fúróasztal dönthetőség/forgathatóság ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360°
Méretek (h x sz x m) 565 x 275 x 840 mm 615 x 330 x 1.015 mm 670 x 355 x 1.640 mm 755 x 440 x 1.705 mm
Nettó tömeg 36,5 kg 63,5 kg 85 kg 132 kg

D 23Pro (230 V)

Listaár: 417.742,-

Cikkszám: 3003015

307.800,-
Listaár: 671.957,-

Cikkszám: 3003040

478.900,-

D 33ProD 26Pro

Listaár: 478.829,-

Cikkszám: 3003030

345.500,-

D 23Pro (400 V)

Listaár: 422.441,-

Cikkszám: 3003020

310.900,-

D 17Pro

Listaár: 300.267,-

Cikkszám: 3003010

224.600,-

Műszaki adatok B 40GSM
Motorteljesítmény 0,85 / 1,5 kW (400 V)
Fúróteljesítmény acélban Ø 35 mm
Tartós fúróteljesítmény acélban Ø 30 mm
Menetfúróteljesítmény acélban M 24 
Kinyúlás 350 mm
Főorsó munkaútja 180 mm
Főorsókúp MK4
Automatikus orsóelőtolás 2 fokozat, 0,1 / 0,2 mm/U 
Főorsó fordulatszám 50 - 1.450 ford./perc
Fokozatok száma 18 fokozat
Asztal hossz x szélesség 560 x 560 mm
T-horony méret / szám 18 mm / 2 (átlósan futó)
Méretek (h x sz x m) 935 x 530 x 2.280 mm
Súly 500 kg

 f nagyon sima futás a köszörült, olajfürdőben futó, 
edzett fogaskerekek révén
 f magas körfutási pontosság az edzett és köszörült 
főorsónak köszönhetően
 f kétfokozatú motor
 f a fúróasztal 360°˙-ban forgatható
 f főorsót rögzítő kúpkiütő tengely az egyszerű 
szerszámcsere érdekében
 f hűtőfolyadék-rendszerrel és forgácsszűrővel
 f jobb / bal forgásirány
 f elektronikus orsóelőtolás

Szállított tartozékok
 f gyorsszorítású fúrótokmány 1-16 mm
 f kúpátalakító MK4/B16

CSIGAFÚRÓ KÉSZLET

GYORSSZORÍTÁSÚ FÚRÓTOKMÁNY

Listaár: 31.484,-

Cikkszám: 3201010

22.600,-

Listaár: 41.822,-

Cikkszám: 3050573

36.700,-

Listaár: 44.641,-

Cikkszám: 3050574

39.100,-

 f 1 - 16 mm
 f fordulatszám: 
max. 6.000 f/p

 f 25 darabos
 f 1 - 13 mm

MK 3

MK 4

Cikkszám: 3034400

2.651.700,-

 f Az automata orsóelőtolás 
tengelykapcsolója bármikor nyitható 
vagy zárható az előtoló kar gombjának 
megnyomásával, amikor átmenő- vagy 
zsákfuratot készít.

AUTOMATA ORSÓELŐTOLÁS

B 40 GSM
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MH 22V
Fúró-marógép fokozatmentesen szabályozható orsóhajtással

MB 4
Univerzális fúró-marógép kétfokozatú motorral

MT 50
Univerzális fúró-marógép vízszintes és függőleges marási munkákhoz

 f letisztult, felhasználóbarát kezelőpanel
 f biztonsági elektronika 24 voltos kivitelben
 f könnyen olvasható digitális kijelző (sebesség, fúrási 
mélység)
 f erős DC motor állandó teljesítményfigyeléssel
 f vezérlő elektronika beépített relévezérléssel
 f állítható adagolóorsók, állítható orsóanyákkal

 f jobb / bal forgásirány
 f géplámpa
 f a kúpgörgős csapágyaknak köszönhetően a körfutási 
pontosság ≤ 0,015 mm a főorsó alaphelyzetében mérve
 f kétsoros golyóscsapágy a tengelyekben
 f finom előtolás

 f kétfokozatú, ipari motor
 f nyugodt járás a köszörült, olajfürdőben futó 
hajtómű-fogaskerekeknek köszönhetően 
 f nagy sebességtartomány 95-3200 ford. / perc
 f jobb / bal forgás
 f a hajtóműfej ±45 °-ban dönthető

 f manuális orsó előtolás finom adagolással
Szállított tartozékok

 f behúzószár M 16
 f adapter MK4/MK3
 f kezelőszerszámok

 f masszív kialakítás kiváló minőségű, rezgéselnyelő 
szürkeöntvényből
 f X-tengely mozgása a vezérlő panelről, illetve a motoros 
hajtású előtoló művel irányítható
 f a fejtartó gerenda 90 °-ban balra és jobbra forgatható
 f hűtőfolyadék-berendezés
 f halogén géplámpa fókuszált sugárral
 f a keresztasztal mindkét irányba 45 °-ban forgatható

Szállított tartozékok
 f fogaskoszorús tokmány 1 - 16 mm / B 18
 f kúpátalakító ISO40 / B 18
 f adapter ISO 40/MK3; adapter ISO 40/MK2
 f horizontális marótengely Ø 22 mm/27 mm
 f vertikális és horizontális behúzószár
 f kezelőszerszámok, T-csavarok

MS1 ALÉPÍTMÉNY

 f 340 x 420 x 800 mm

Műszaki adatok MH 22V
Motorteljesítmény 950 W (230 V)
Fúróteljesítmény acélban Ø 20 mm
Tartós fúróteljesítmény acélban Ø 16 mm
Főorsókúp BT 20
Kinyúlás 170 mm
Főorsó munkaútja 45 mm
Főorsó fordulatszám 90 - 3.000 ford./perc
Fokozatok 2 fokozat, elektronikusan állítható
Keresztasztal (h x sz) / T-horony 700 x 180 mm / 12 mm
Orsó - keresztasztal távolság 360 mm
X-, Y-, Z-tengely úthossz 480 mm / 175 mm / 270 mm
Méretek (h x sz x m) 745 x 650 x 950 mm
Nettó tömeg 120 kg Listaár: 98.679,-

Cikkszám: 3353000

86.000,-

Listaár: 1.089.699,-

Cikkszám: 3338135

897.300,-

Cikkszám: 3338451

1.533.300,-

MH 22V

MB 4

Műszaki adatok MB 4
Motorteljesítmény 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Fúróteljesítmény acélban Ø 32 mm
Tartós fúróteljesítmény acélban Ø 28 mm
Max. marófej méret Ø 63 mm
Főorsókúp MK4
Főorsó munkaútja / Kinyúlás 120 mm / 275 mm
Főorsó fordulatszám 95 - 3.200 ford./perc
Fokozatok 2 x 6 fokozat
Asztal hossz x szél. 800 x 240 mm
T-horony méret / Távolság 14 mm / 63 mm
X- / Y- / Z-tengely úthossz 450 / 195 / 430 mm
Méretek (h x sz x m) 1.155 x 775 x 1.420 mm
Nettó tömeg 320 kg

ISO 40/ER32 PATRONKÉSZLET

Listaár: 154.598,-

Cikkszám: 3352056

134.900,-

 f patronbefogó tokmány
 f 18 db. ER 25 patron, méretek: 
Ø 2-20 mm/DIN ISO 15488
 f kampókulcs
 f alumínium tok

Műszaki adatok MT 50
Hajtómotor Vertikalspindel 1,1 / 2,2 kW (400 V)
Hajtómotor Horizontalspindel 1,5 kW (400 V)
Fúróteljesítmény acélban (S235JR) Ø 30 mm

Főorsó fordulatszám 
vertikális 115-1.750 f/p. 

horizontális 60-1.350 f/p. 

Kinyúlás 
vertikális 240-650 mm
horizontális 0-185 mm

Főorsókúp ISO 40 DIN 2080
Keresztasztal (h x sz) / T-horony 1.000 x 240 mm / 14 mm
X-tengely úthossz manuális 580 mm / autom. ~500 mm
Y-/ Z-tengely úthossz 200 mm / 340 mm
Méretek (h x sz x m) 1.290 x 1.090 x 2.170 mm
Nettó tömeg 820 kg

Optimum kezelőpanel
 f DPA 2000 helyzetkijelző
 f a gép jobb és bal oldalára 
fordítható

Cikkszám: 3336005

5.401.100,-
MT 50

 f a motor a tolókar lefelé 
mozgatásával aktiválódik
 f a beállított mélység elérésekor az 
orsó forgásiránya megfordul
 f a fúró ellentétes irányban kifelé jön 
a munkadarabból
 f amikor az orsó   teljesen visszatér az 
alaphelyzetébe, a forgása leáll

MENETVÁGÁSI MÓD
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BMP gépsatuk Cikkszám Bruttó akciós ár
 X könnyű járás
 X robusztus kialakítás prizmáspofákkal
 X orsó görgőzött trapézmenettel

BMP 100 3052610 23.500,-
BMP 130 3052613 29.200,-

GÉPSATUK

BME gépsatuk Cikkszám Bruttó akciós ár
 X könnyű járás
 X pontos pofavezetés, nagy tengelyirányú terhelésnél is
 X orsó görgőzött trapézmenettel
 X sok rögzítési lehetőség a hosszúkás lyukaknak köszönhetően

BME 100 3052632 16.500,-
BME 120 3052634 19.800,-

FMS gépsatuk Cikkszám Bruttó akciós ár
 X minőségi öntvényből készült satutest
 X cserélhető szorítópofák
 X edzett, köszörült vezetékfelületek
 X forgóalappal szerelve, így 360°-ban elfordítható

FMS 100 3354100 69.600,-
FMS 125 3354125 94.000,-
FMS 150 3354150 109.100,-

BMS gépsatuk Cikkszám Bruttó akciós ár
 X könnyű járású
 X pontos pofavezetésű, nagy tengelyirányú terhelésnél is
 X robusztus kivitel prizmás pofákkal
 X orsó görgőzött trapézmenettel

BMS 100 (30 x 100 mm) 3000010 18.500,-
BMS 120 (35 x 120 mm) 3000012 22.300,-
BMS 150 (45 x 150 mm) 3000015 36.700,-

MSO gépsatuk Cikkszám Bruttó akciós ár
 X könnyű járású
 X pontos pofavezetésű, nagy tengelyirányú terhelésnél is
 X orsó görgőzött trapézmenettel
 X talpon hosszanti felfogatással

MSO 75 (28 x 75 mm) 3000075 10.400,-
MSO 100 (28 x 100 mm) 3000100 12.000,-
MSO 125 (30 x 125 mm) 3000125 14.500,-
MSO 150 (35 x 150 mm) 3000150 16.300,-

 X sok rögzítési lehetőség a 
fúróasztalon a hosszúkás 
lyukaknak köszönhetően

 X robosztus kialakítás 
maráshoz, fúráshoz 
és köszörüléshez

MARÓKÉSZLETEK

Marókészlet Cikkszám Bruttó akciós ár

HSS 12 3352250 28.500,-

 X titán bevonat, nagy keménység és stabilitás, hosszabb élettartam

 X 6 maró, rövid változat, 2 vágóél DIN 1835 B 
(Ø 12x73, 10x63, 8x61, 6x52, 5x52, 4x51 mm)

 X 6 maró, rövid változat, 4 vágóél DIN 1835 B 
(Ø 12x83, 10x73, 8x6, 6x57, 5x57, 4x55 mm)

HSS 20 3352255 52.500,-

 X titán bevonat, nagy keménység és stabilitás, hosszabb élettartam

 X 10 maró DIN 327 D, rövid változat, 2 vágóél, 
DIN 1835 B (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm)

 X 10 maró DIN 844 B, rövid változat, 4 vágóél, 
DIN 1835 B (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm)

Menetvágó fej Cikkszám Bruttó akciós ár
M5 - M12/B16 3352042 204.500,-

 X beépített 
gyorsvisszafordító, 
az előtolási irány 
megváltoztatásakor 
azonnal működésbe lép

HŰTŐFOLYADÉK-BERENDEZÉS Cikkszám Bruttó akciós ár

3351999 59.200,-

 X elektromos csatlakozás: 230V / 1 Ph

 X szállítási magasság max. 2,5 m

 X szállítási sebesség: 8 l / perc

 X tartály kapacitás: 11 liter

 X tartály mérete: 370 x 245 x 170 mm

 X teljes szett: tartály, flexibilis cső, tömlő, kapcsoló csatlakozóval

 X hűtőfolyadékcső mágnestalppal

LESZORÍTÓKÉSZLETEK Cikkszám Bruttó akciós ár
SPW 10 3352016 32.000,-

 X 12 mm-es T-horonyhoz; M 10 menet
SPW 12 3352017 36.700,-

 X 14 mm-es T-horonyhoz; M 12 menet
SPW 14 3352018 48.900,-

 X 16 mm-es T-horonyhoz; M 14 menet
SPW 16 3352019 53.100,-

 X 18 mm-es T-horonyhoz; M 16 menet

 f falitartóval
 f metrikus menettel
 f 58 részes:

 f  24 db ászokcsavar, 12 db rögzítő blokk
 f 6 T-horonyanya, 6 db anya
 f 4 db összekötőanya, 6 db szorítóvas

WBL 3 LED LÁMPA Cikkszám Bruttó akciós ár
3351062 40.000,-

 f lámpa: 3 x 1 Watt LED (230 V ~ 50 Hz)
 f fényerősség: 480 Lm, színhőmérséklet 5700 K ± 5%
 f flexibilis kar az optimális mozgathatóság érdekében
 f kiváló helyzet-stabilitás, IP 20 védettség
 f csuklós fej, 520 mm hosszú kar
 f ütésálló, könnyen tisztítható műanyag ház
 f integrált transzformátor, mágneses talp, konzol

Listaár: 45.581,-

Cikkszám: 3351062

40.000,-

WBL 3

Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lampen.
This luminaire contains
built-in LED lamps. 

Die Lampen können in der 
Leuchte nicht ausgetauscht 
werden.
The lamps cannot be 
changed in the luminaire. 

874/2012

WBL 3

LED 3-500 GÉPLÁMPA Cikkszám Bruttó akciós ár
3351010 45.200,-

 f lámpa: 3 x 1 W LED (230 V ~ 50 Hz) ; színhőmérséklet: 5.700 K ±5%
 f olaj- és ütésálló műanyagból készült
 f a flexibilis kar optimális mozgathatóságot biztosít
 f IP 64 védettség (por és fröccsenő víz ellen védett)
 f LED élettartam: 60.000 üzemóra
 f alacsony külső hőmérséklet: a kenő- és hűtőfolyadékok nem égnek rá

Listaár: 51.220,-

Cikkszám: 3351010

45.200,-

WBL 3

Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lampen.
This luminaire contains
built-in LED lamps. 

Die Lampen können in der 
Leuchte nicht ausgetauscht 
werden.
The lamps cannot be 
changed in the luminaire. 

874/2012

LED 
3-500
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TU 1503V esztergagép
kompakt kialakítással, elektronikusan állítható fordulatszámmal

TU 2004V esztergagép
elektronikusan állítható fordulatszámmal és digitális sebesség kijelzővel

esztergagép kiegészítők

 f DC motor
 f bordázott, prizmás gépágy szürkeöntvényből, induktív 
edzéssel, precízen köszörülve
 f Z-tengely edzett és köszörült vezetékkel
 f a főorsó garantált körfutási pontossága ≤ 0,015 mm
 f esztergatokmány körfutási pontossága max. ≤ 0,05 mm
 f vezérorsó menetvágáshoz vagy 
automatikus hosszesztergáláshoz
 f hossz-, kereszt- és késszán
 f automatikus hossz- és vezérorsó-hajtómű
 f nagy menetvágási tartomány
 f C1 osztályú EMC szűrő

 f erősen bordázott, prizmás gépágy szürkeöntvényből, 
induktív edzéssel, precízen köszörülve
 f edzett főorsó (DIN 6350)
 f főorsó garantált körfutási pontossága ≤ 0,009 mm
 f vészleállító és alacsonyfeszültségű leoldó
 f axiális csapágy
 f automatikus hossz- és vezérorsóhajtómű
 f forgásirányváltó a kezelőkonzolon kapcsolható
 f elektronikus sebességszabályzás
 f C1 osztályú EMC szűrő

EZERMESTER

EZERMESTER

Műszaki adatok TU 1503V
Teljesítmény 450 W (230 V / 1 Ph ~50 Hz)
Csúcsmagasság / Csúcstávolság 75 mm / 265 mm
Elfordulási átmérő 150 mm
Főorsó fordulatszám 120 - 3.000 ford./perc
Orsókúp MK 1 / Ø 11 mm
Késszán úthossz 40 mm 
Keresztszán úthossz 55 mm
Szegnyeregkúp MK 1
Szegnyereg-főorsó munkaútja 30 mm
Hosszirányú előtolás 0,05 - 0,1 mm/U (2 fokozat)
Menetvágás - metrikus 0,5 - 1,5 mm/U (8 fokozat)
Méretek (h x sz x m) 570 x 340 x 300 mm
Nettó tömeg 23 kg

Listaár: 455.334,-

Cikkszám: 3420260

385.500,-

TU1503V

Szállított tartozékok
 f hárompofás tokmány Ø 80 mm
 f esztergatokmány-védő
 f fix forgócsúcs MK 1
 f 2 részes késtartó

 f választófal
 f forgácsteknő
 f cserekerékkészlet
 f kezelőszerszám

Műszaki adatok TU 2004V
Teljesítmény 600 W (230 V / 1 Ph ~50 Hz)
Csúcsmagasság / Csúcstávolság 100 mm / 300 mm
Elfordulási átmérő 200 mm
Elfordulási Ø a keresztszán felett 110 mm
Főorsó fordulatszám 150 - 2.500 ford./perc
Fokozatok száma 2, elektronikusan állítható
Orsókúp / Orsófurat MK3 / Ø 21 mm
Kézi szán / keresztszán úthossz 55 mm / 75 mm 
Szegnyeregkúp MK2
Szegnyereg-főorsó munkaútja 65 mm
Hosszirányú előtolás 0,1/0,2 mm/U (2 fokozat)
Metrikus menetvágás 0,25 - 3 mm/U (14 fokozat)
Méretek (h x sz x m) 830 x 425 x 360 mm
Nettó tömeg 61 kg

Szállított tartozékok
 f hárompofás tokmány Ø 100 mm, 
központi befogás
 f állócsúcs MK2 és MK3
 f négyes befogású szerszámtartó

 f választófal
 f forgácstálca
 f csere fogaskerék készlet
 f kezelőszerszámok

FORGÓCSÚCSOK Cikkszám Akciós ár (bruttó)
MK2 3440702 18.400,-

 f fordulat max. 5.000 f/p., radiális terhelés max. 400 N
MK3 3440703 20.300,-

 f fordulat max. 4.500  f/p., radiális terhelés max. 800 N

SZINTEZŐ TALPAK Cikkszám Akciós ár (bruttó)

SE 1 szintező talp 3381012 12.300,-

SE 2 szintező talp 3381016 18.800,-

KÉSTARTÓK Cikkszám Akciós ár (bruttó)

SWH 3 - E késtartó 3384303 253.300,-

 f 3 db 20 x 100 D késtartó négyszög szárkeresztmetszetű késekhez

 f 1 db 30 x 100 H késtartó kör szárkeresztmetszetű késekhez

Tartalék késtartó 3384306 45.600,-

 f 25 x 120 D típusú - négyszögszárú késekhez f max. koncentrikus eltérés 
0,006 mm

ESZTERGAKÉS KÉSZLETEK Cikkszám Akciós ár (bruttó)

 f 5 darabos. HM lapkákkal, titán bevonattal, alumínium dobozban.

Esztergakés készlet HM 8 mm 3441662 33.400,-

Esztergakés készlet HM 10 mm 3441664 37.600,-

Esztergakés készlet HM 12 mm 3441666 40.900,-

Esztergakés készlet HM 20 mm 3441670 73.400,-

Listaár: 666.789,-

Cikkszám: 3420310

589.500,-

TU 2004V

SWH 3 
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TU 2807V esztergagép
nagy teljesítményű motorral, igényes felhasználók részére

TH 4010D esztergagép
DPA 21 digitális pozíciókijelzővel

 f nagy teljesítményű, karbantartást nem igénylő motorral
 f gépágy sűrűn bordázott szürkeöntvényből, induktív edzéssel finomköszörülve
 f főorsó garantált körfutási pontossága ≤ 0,009 mm
 f körfutási pontosság az esztergatokmánynál ≤ 0,04 mm
 f jobb / bal forgásirány kezelőkonzolon kapcsolható
 f vezérorsó menetvágáshoz vagy automatikus hosszesztergáláshoz
 f a vezérorsó két önkenő csapágyban fut
 f kézikerekek beállítható szánok, finomskálával, 0,04/0,01 mm-es toleranciával
 f görgőzött trapézorsók
 f könnyed járású és nagy teljesítményű egyenáramú hajtás, kiváló szabályozási 
karakterisztikával
 f acél esztergatokmány-védő a magas fordulatszám érdekében
 f a fordulatszám könnyen állítható a potencióméter segítségével
 f digitális fordulatszám-kijelző

 f edzett és köszörült Z-tengely vezeték
 f precízen kidolgozott szán
 f főorsó garantált koncentrikussága ≤ 0,015 mm
 f olajfürdőben futó főorsó
 f olajfürdőben futó, edzett és köszörült 
fogaskerekek precíziós csapágyakkal rögzítve
 f kétcsatornás biztonsági elektronika, DC 24 V 
elektromos rendszer
 f kapcsoló életciklus-számítással EN ISO 13849 
szerint tesztelve
 f jobb és bal forgásirány választható 
a kapcsolórúdon
 f biztonsági kézikerekek az EN23125 szerinti 
kioldási funkcióval az X- és Z-tengelyeken

 f minden vezeték beállítható éklécek 
segítségével
 f szög állíthatóság késszánon ± 90 °
 f edzett és köszörült fogaskerekek
 f kihúzható forgácstálca vezetősínekkel
 f vészleállító eszköz lábvezérléssel
 f prizmaágy sűrűn bordázott szürkeöntvényből, 
induktív edzéssel finomköszörülve
 f gépállvány 3 panellel (rekeszek nélkül)
 f hűtőfolyadék-berendezés
 f első feltöltés minőségi olajjal
 f motorvédő kapcsoló

Műszaki adatok TU 1503V
Teljesítmény 1,5 kW (230 V / 1 Ph ~50 Hz)
Csúcsmagasság / Csúcstávolság 140 mm / 700 mm
Gépágy szélesség 180 mm
Főorsó fordulatszám 30-4000 ford./perc
Fokozatok száma elektronikusan állítható
Orsókúp MK 4
Orsófurat Ø 26 mm
Késszán úthossz 60 mm
Keresztszán úthossz 160 mm
Szegnyeregkúp MK 2
Szegnyereg-főorsó munkaútja 100 mm
Metrikus menetvágás 0.2-3.5 mm/U (18 fokozat)
Hosszirányú előtolás 0.07-0.4 mm/U (6 fokozat)
Méretek (h x sz x m) 570 x 340 x 300 mm
Nettó tömeg 23 kg

Szállított tartozékok
 f hárompofás eszterga tokmány Ø 125 mm
 f MK 2 állócsúcs, MK 4 állócsúcs
 f választófal
 f forgácsteknő

 f HSS esztergakés
 f négyes acél késtartó
 f cserekerék készlet
 f kezelőszerszámok

Szállított tartozékok
 f állóbáb Ø 5-85 mm
 f mozgóbáb Ø 5-65 mm
 f LED géplámpa
 f kúpátalakító MK 6 / MK 3
 f állócsúcs MK 3

 f ötvözött állócsúcs MK 3
 f cserekerék készlet
 f kezelőszerszám
 f négyes acél késtartó
 f első gépfeltöltés minőségi olajjal

KISIPARI

KISIPARI

M
ST

 1
 A

LÉ
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Y

Listaár: 267.374,-

Cikkszám: 3440409

233.100,-

TU 2807V - opcionális alépítménnyel

Listaár: 1.842.008,-

Cikkszám: 3427006

1.522.200,-

TU 2807V

MST 1

Műszaki adatok TH 4010D
Teljesítmény 1,5 / 2,4 kW (400 V)
Csúcsmagasság / Csúcstávolság 205 mm / 1.000 mm
Elfordulás a gépágy felett 410 mm
Főorsókúp Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5
Főorsó fordulatszám 45 - 1.800  ford./perc
Fokozatok száma 16 fokozat
Orsókúp / Orsófurat MK6 / Ø 52 mm
Késszán elmozdulás 100 mm
Keresztszán elmozdulás 195 mm
Hosszelőtolás 0,043 - 0,653 mm/U (48 fokozat)
Metrikus menetvágás 0,4 - 7 mm/U (42 fokozat)
Méretek (h x sz x m) DPA-val 1.920 x 740 x 1.222 (DPA 1.555) mm
Nettó tömeg 775 kg

Listaár: 5.493.131,-

Cikkszám: 3402080

4.998.800,-

TH 4010D
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SP 13V
Hordozható, nagy precizitású fűrészgép

S 100G
könnyű és praktikus fémipari szalagfűrész univerzális használatra

 f golyóscsapágyazott fűrészszalag-vezetés
 f alacsony vibráció és kopás a speciálisan kialakított 
hajtóműnek köszönhetően 
 f alacsony sebességű szénkefés Vario motor, akár 
10x hosszabb szervizciklus
 f fokozatmentesen állítható szalagsebesség
 f csúszásgátló talp

 f golyóscsapágyazott fűrészszalag vezetés
 f gyorsszorítású gépsatu a gyors munkadarab befogáshoz
 f szögben vágásokhoz a fűrészkeret 0° és 45° között elforgatható
 f gravitációs fűrészkeret süllyesztés a három fokozatú, beállítható 
fűrészkeret süllyesztő szerkezettel
 f mikrokapcsoló az automatikus végállás kikapcsoláshoz
 f a nagy, kézre álló markolat (fogantyú) és a kis súly miatt a gép 
egyszerűen szállítható
 f jól leolvasható skála a szögbeállításhoz

 f a nagy, kézre álló markolat (fogantyú) 
és a kis súly miatt a gép egyszerűen szállítható

Műszaki adatok SP 13V
Teljesítmény 1 kW (230 V)
Fűrészszalag sebesség 30 - 80 m/perc
Fűrészszalag méret 1.440 x 13 x 0,65 mm
Vágási szög 0° - 60°
Méret (h x sz x m) 720 x 300 x 420 mm
Nettó tömeg 19,5 kg

EZERMESTER

EZERMESTER

Vágási tartomány

0° Ø 125 mm Ø 125 mm 125 x 125 mm

+ 45° Ø 85 mm  Ø 85 mm 85 x 85 mm

+ 60° Ø 45 mm Ø 45 mm 45 x 50 mm

Vágási tartomány

0° Ø 100 mm 100 mm 100 x 150 mm

+ 45° Ø 65 mm 60 mm 60 x 100 mm

A vágási méretet alumíniummal határozták meg. Más 
anyagok használatakor változhat, és kisebb is lehet.

A vágási méretet alumíniummal határozták meg. Más 
anyagok használatakor változhat, és kisebb is lehet.

Listaár: 281.471,-

Cikkszám: 3300075

232.300,-

Listaár: 422.441,-

Cikkszám: 3300100

391.500,-

SP 13V

S 100G

Szállított tartozékok
 f anyagütköző
 f Bi-metál fűrészszalag

10-14 ZpZ, 0°

BI-METÁL FŰRÉSZSZALAG

10-14 ZpZ, 0°

BI-METÁL FŰRÉSZSZALAG
M 42, 1470 x 13 x 0.65 mm

Listaár: 8.412,-

Cikkszám: 3351547

6.600,-

Listaár: 8.880,-

Cikkszám: 3351110

6.900,-

Műszaki adatok S 100G
Teljesítmény 370 W (230 V)
Fűrészszalag sebesség 45 m/perc
Fűrészszalag méret 1.470 x 13 x 0,65 mm
Vágási szög 0° - 45°
Méret (h x sz x m) 950 x 300 x 680 mm
Nettó tömeg 23 kg

Szállított tartozékok
 f anyagütköző
 f Bi-metál fűrészszalag

SZÁLLÍTÁS



2022 TélI akció

A kiadványban szereplő árak bruttó végfelhasználói árak, a házhozszállítás díját nem tartalmazzák!8

S 181G
Fémipari fűrészgép igényes fűrészelési munkákhoz, 3 sebességű fogaskerekes hajtóművel

 f csendes futás
 f stabil kivitel
 f precíz, fokozatmentesen beállítható 
süllyesztés 
a hidraulikus hengerrel
 f mikrokapcsoló a végállás automatikus 
kapcsolásához
 f jól leolvasható skála a szögbeállításához
 f alapfelszereltségként kiváló minőségű 
bi-metál fűrészszalaggal

 f golyóscsapágyazott fűrészszalag-vezetés
 f robusztus gépalap nagy kerekekkel és 
praktikus fogantyúval a gép egyszerű 
szállítása érdekében
 f fűrészszalag-feszítés elülső oldalon 
kézikerékkel állítható
 f állítható anyagütköző sorozatmunkákhoz

Vágási tartomány

0° Ø 180 mm 180 mm 240 x 180 mm

+ 45° Ø 110 mm 150 mm 110 x 170 mm

A vágási méretet alumíniummal határozták meg. Más 
anyagok használatakor változhat, és kisebb is lehet.

Szállított tartozékok
 f anyagütköző
 f Bi-metál fűrészszalag
 f gépalap

10-14 ZpZ, 0°

BI-METÁL FŰRÉSZSZALAG

Listaár: 13.158,-

Cikkszám: 3357520

10.300,-
Listaár: 13.158,-

Cikkszám: 3357521

10.300,-
Listaár: 13.158,-

Cikkszám: 3357522

10.300,-

Műszaki adatok S 181G
Teljesítmény 0,75 kW (400 V)
Fűrészkeret emelése manuális
Előtolás fokozatmentes
Fűrészszalag sebesség 45/67/77 m/p.
Fűrészszalag méret 2362 x 19 x 0.9 mm
Vágási szög 0-45°
Méret (h x sz x m) 1200 x 450 x 1060 mm
Nettó tömeg 130 kg

KISIPARI

6-10 ZpZ, 0° 5-8 ZpZ, 0°

S 131GH
fémipari szalagfűrész elfordítható fűrészkerettel

 f kezelőbarát biztonsági kapcsoló, alacsonyfeszültség-leoldóval
 f külön vészleállító ütközéskapcsoló
 f kisfeszültségű elektronika 24 V
 f csendes járás
 f golyóscsapágyazott fűrészszalag-vezetés
 f három fűrészszalag sebességfokozat
 f mikrokapcsoló a végállás automatikus kikapcsolásához
 f jól leolvasható skála a szögbeállításához
 f gyorsszorítású gépsatu a munkadarab gyors rögzítéséhez

Vágási tartomány

0° Ø 128 mm 100 x 145 mm

+45°/-45° Ø 90 mm 70 x 85 mm

+60° Ø 45 mm 45 x 55 mm

A vágási méretet alumíniummal határozták meg. Más 
anyagok használatakor változhat, és kisebb is lehet.

Szállított tartozékok
 f anyagütköző
 f Bi-metál fűrészszalag
 f gépalap

10-14 ZpZ, 0°

BI-METÁL FŰRÉSZSZALAG

Listaár: 8.882,-

Cikkszám: 3351518

6.900,-

Műszaki adatok S 131GH
Teljesítmény 1,1 kW (230 V)
Előtolás fokozatmentes
Fűrészszalag sebesség 22 / 31 / 55 m/perc
Fűrészszalag méret 1.638 x 13 x 0,65 mm
Vágási szög -45° - 60°
Méret (h x sz x m) 1.085 x 498 x 978 mm
Nettó tömeg 78 kg

KISIPARI

Listaár: 1.023.913,-

Cikkszám: 3300182

844.800,-

S 181G

Listaár: 554.013,-

Cikkszám: 3300131

513.200,-

S 131GH
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S 275N
fémipari szalagfűrészgép elfordítható fűrészkerettel

 f stabil öntvénykivitel
 f pontos, fokozatmentes süllyesztés állítás a hidraulikus 
hengerrel
 f automatikus végállás-kikapcsolás
 f kezelőkonzol átlátható billentyűzettel az egyszerű kezelés 
érdekében
 f tartós, pontos és állítható, golyóscsapágyazott 
fűrészszalag-vezetők
 f fűrészszalag-feszítés egyszerűen és pontosan beállítható 
manométerrel
 f hűtőfolyadék-berendezés
 f túlterhelés elleni védelem
 f motorvédő kapcsoló
 f két kapcsolható sebesség

Vágási tartomány

0° Ø 225 mm 170 mm 150 x 245 mm

+ 45° Ø 145 mm 145 mm 145 x 180 mm

+ 60° Ø 90 mm 90 mm 90 x 120 mm

Vágási tartomány

0° Ø 355 mm 280 mm 280 x 490 mm

- 45° Ø 290 mm 250 mm 250 x 350 mm

+ 45° Ø 355 mm 280 mm 280 x 340 mm

+ 60° Ø 230 mm 180 mm 180 x 220 mm

A vágási méretet alumíniummal határozták meg. Más 
anyagok használatakor változhat, és kisebb is lehet.

A vágási méretet alumíniummal határozták meg. Más 
anyagok használatakor változhat, és kisebb is lehet.

Szállított tartozékok
 f anyagütköző
 f Bi-metál fűrészszalag
 f gépalap

Szállított tartozékok
 f anyagütköző, Bi-metál fűrészszalag
 f gépalap, hűtőfolyadék szivattyú

Műszaki adatok S 275N
Teljesítmény 1,1 kW (400 V)
Fűrészszalag sebesség 45 / 90 m/perc
Fűrészszalag méret 2.480 x 27 x 0,9 mm
Vágási szög 0° - 60°
Méret (h x sz x m) 1.400 x 685 x 1.235 mm
Nettó tömeg 185 kg

KISIPARI

Listaár: 1.221.271,-

Cikkszám: 3300260

1.130.600,-

Cikkszám: 3292380

3.960.800,-

S 275N

SD 500

10-14 ZpZ, 0°

BI-METÁL FŰRÉSZSZALAG 
M 42, 2480 x 27 x 0.9 mm

Listaár: 15.037,-

Cikkszám: 3357524

11.700,-

SD 500
fémipari szalagfűrészgép elfordítható fűrészkerettel

 f nehéz ipari kivitel
 f csendes járás
 f nagy vágáspontosság a sima szalagfutásnak köszönhetően
 f a gérvágási szög -45° és 60° között a fűrészkeret elfordításával állítható
 f alapfelszereltség kiváló minőségű Bi-metál fűrészszalaggal
 f mikrokapcsoló az automatikus végálláskapcsolóhoz
 f hűtőfolyadék-szivattyú
 f golyóscsapágyú fűrészszalag-vezető keményfémlemezekke
 f  az optimális vágási eredmény érdekében
 f süllyesztési sebesség egyszerű beállítása a kezelőpanel
 f előtolásvezérlő szelepével
 f nagy méretű, gyorsszorítású gépsatu, oldalsó oldalirányban mozgatható

Műszaki adatok SD 500
Teljesítmény 2,2 kW (400 V)
Hűtőfolyadék szivattyú motor 100 W
Előtolás fokozatmentes
Fűrészszalag sebesség 40 / 80 m/perc
Fűrészszalag méret 3.770 x 34 x 1,1 mm
Vágási szög -45° - -60°
Méret (h x sz x m) 2.122 x 1.046 x 1.497
Nettó tömeg 552 kg

IPARI

6-10 tPI, 0°

BI-METÁL FŰRÉSZSZALAG 
M 42 3770 x 34 x 1.1 mm

Listaár: 26.785,-

Cikkszám: 3357591

23.500,-
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Műszaki adatok TS 305
Teljesítmény 900 W (230 V)
Köszörűkorong Ø 305 mm
Fordulatszám 1.420 ford./perc
Asztal méret 155 x 440 mm
Méretek (h x sz x m) 440 x 445 x 365 mm
Nettó tömeg 30 kg

TS 305
tányéros csiszológép fémmegmunkáláshoz

GQ-D13
fúróélező köszörűgép Ø 3-13 mm-es spirálfúrók újracsiszolásához

 f stabil és biztos géptest
 f kiegyensúlyozott alumínium köszörűtányér a nyugodt futásért
 f szériakivitelben ± 60°-ban állítható gérütközővel
 f elszívócsonkkal ellátva, elszívó-
 f berendezések csatlakoztatásához
 f a csiszolóasztal ± 45°-kal dönthető
 f öntapadós köszörűkoronggal szállítva, mely jól tapad, ugyanakkor 
könnyedén cserélhető

 f spirálfúrók költséghatékony élezéséhez
 f fúróélezés szakmai tudás nélkül, alapos, gyors kivitelezés
 f robusztus műanyag ház csúszásgátló gumitalpakkal
 f könnyű kezelhetőség
 f hosszú élettartamú gyémántköszörűkő a tökéletes köszörüléshez

 f öntapadós köszörűkoronggal: jól tapad, 
ugyanakkor könnyedén cserélhető

EZERMESTER

EZERMESTER

Listaár: 187.491,-

Cikkszám: 3310305

150.200,-

Listaár: 31.907,-

Cikkszám: 3140020

23.300,-

TS 305

GQ-D13

Szállított tartozékok
 f gyémánt köszörűkorong
 f kezelőszerszámok

Szállított tartozékok
 f állítható szögütköző
 f köszörűkorong

Műszaki adatok GQ-D13
Teljesítmény 80 W (230 V)
Fordulatszám 4.200 fordulat / perc
Köszörűkorong Ø 78 mm
Köszörülhető fúró Ø 3 - 13 mm
Méretek (h x sz x m) 220 x 200 x 160 mm
Nettó tömeg 2,5 kg
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GH 10T / GH 15T
fúróélező köszörűgépek spirálfúrók újracsiszolásához

GH 20T
sokoldalú köszörű és szerszámélezőgép

 f spirálfúrók pontos és költséghatékony csiszolásához
 f egyszerű kezelhetőség: fúróélezés szakmai tudás 
nélkül, alapos, gyors kivitelezés
 f kompakt kialakítás, könnyedén szállítható
 f hosszú élettartamú gyémántköszörűkő a tökéletes 
csiszoláshoz

 f nagy precizitás a robosztus géptestnek és rezgésmentesen hajtott precíziós 
köszörűorsónak köszönhetően
 f indexfej 24 reteszelő pozícióval

 f állítható lehúzó
 f sok fordulat- és beállítási opció vésés készítéséhez (hengeres, központi, 
kúpos)

Szállított tartozékok GH 10T
 f 11 darab patron ER 20
 f méret: Ø 3 - 13 mm

Szállított tartozékok GH 15T
 f 6 darab patron ER 20, méret: Ø 3-8 mm
 f 22 darab patron ER 40, méret: Ø 8-30 mm

Műszaki adatok GH 10T GH 15T
Teljesítmény 180 W (230 V) 450 W (230 V)
Köszörülhető csúcsszög 900 - 1350 900 - 1450
Köszörülhető fúró Ø 3 - 13 mm 3 - 30 mm
Méretek (h x sz x m) 310 x 180 x 190 mm 450 x 240 x 270 mm
Nettó tömeg 9,5 kg 33 kg

KISIPARI

KISIPARI

Listaár: 274.892,-

Cikkszám: 3100110

239.700,-

GH 10T

Listaár: 751.371,-

Cikkszám: 3100115

654.600,-

GH 15T

Műszaki adatok GH 20T
Teljesítmény 370 W (400 V)
Csiszolókorong fordulatszáma 5.000 ford./perc
Szerszámtartó finomállítása 18 mm
Szerszámtartó elmozdulása 140 mm
Hosszirányú finomállítás 6 mm
Szög állíthatóság függőleges / hátsó oldal 0 - 40°
Szög állíthatóság horizontális / kúp 0 - 180°
Befogási tartomány Ø 1 - 12 mm
Befogópatron típus 385E (5C), DIN 6341
Méretek (h x sz x m) / Nettó tömeg 350 x 450 x 340 mm / 45 kg

INFÓ & VIDEÓ

GH 20T SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

 f patron DIN 6341 
Typ 385E (5C) 
Ø 37,5 mm L = 89 mm
 f méret: Ø 4/6/8/10/12 mm

 f készülék szármarók 
köszörüléséhez 
Ø 12 mm-ig

 f készülék 21 x 21 mm-ig 
esztergakések 
köszörüléséhez

 f kezelőszerszámok

 f készülék spirálfúrók 
köszörüléséhez Ø 12 
mm-ig

 f köszörűkorong 
100 x 50 x Ø 20 mm
 f 1 x korund
 f 1 x gyémánt

Listaár: 530.518,-

Cikkszám: 3100125

462.400,-

GH 20T
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GU 20 / GU 25
Kettős köszörűgépek kisipari felhasználásra

GU 20S
kombinált köszörűgép

GU 20P / GU 25P
polírozógépek fém munkadarabok finom felületi megmunkálásához

 f nehéz, tartós ipari kivitel, karbantartást nem igénylő motorral, tartós 
igénybevételre
 f alumínium öntvényház
 f hosszú élettartam és sima futás a minőségi golyóscsapágyakkal szerelt, 
kiegyensúlyozott rotornak köszönhetően
 f szikravédő törésvédő anyagból, profilpanelek törhetetlen anyagból
 f stabil, állítható munkadarab-tartó
 f rezgéscsillapító gumitalpak

 f robosztus és stabil modell csiszolószalaggal és 
köszörűkoronggal sokféle típusú anyaghoz
 f nehéz, hosszú élettartamú ipari kivitel, karbantartást 
nem igénylő motorral, tartós igénybevételre
 f alumínium öntvényház
 f nagy méretű, nehéz „rögzítőperem“ és ezáltal nagy 
korong-körfutási pontosság
 f csiszolószalag grafitbevonattal; megakadályozza a 
kopást és a káros hőhatásokat
 f az ütköző lehetővé teszi a munkadarabok gyors és 
egyszerű csiszolását
 f a szalag szerszám nélkül, egy markolati csavarral 
állítható be

 f nehéz, tartós ipari kivitel, karbantartást nem igénylő motorral
 f alumínium öntvényház
 f hosszú élettartam és sima futás a minőségi golyóscsapágyakkal 
szerelt, kiegyensúlyozott rotornak köszönhetően
 f két polírozó tárcsa standard szállítási terjedelem részét képezi
 f rezgéselnyelő gumi talp (elszívó nélkül - opcionálisan rendelhető)

Szállított tartozékok
 f durva köszörűkorong K36
 f finom köszörűkorong K80

Szállított tartozékok
 f kemény polírozó korong
 f puha polírozó korong

KISIPARI

KISIPARI

Listaár: 112.307,-

Cikkszám: 3101515

98.300,-

Listaár: 210.986,-

Cikkszám: 3101570

184.300,-
Listaár: 220.384,-

Cikkszám: 3101575

192.200,-

Listaár: 102.909,-

Cikkszám: 3101540

89.800,-
Listaár: 154.598,-

Cikkszám: 3101550

134.900,-

Listaár: 124.524,-

Cikkszám: 3101520

109.100,-

Listaár: 187.491,-

Cikkszám: 3101525

163.600,-

GU 20 (230 V)

GU 20S (230 V) GU 20S (400 V)

GU 20P GU 25P

GU 20 (400 V)

GU 25

Műszaki adatok GU 20 GU 25

Teljesítmény 600 W (230 V / 400 V) 1,5 kW (400 V)
Köszörűkorong méret Ø 200 x 30 mm Ø 250 x 40 mm
Tengely méret Ø 16 mm Ø 20 mm
Elszívócsonk Ø 34 mm Ø 34 mm
Fordulatszám 2.850 ford./perc 2.850 ford./perc
Méretek (h x sz x m) 495 x 260 x 330 mm 471 x 320 x 365 mm
Nettó tömeg 19 kg 33 kg

Műszaki adatok GU 20S
Teljesítmény 600 W (230 V / 400 V)
Köszörűkorong méret Ø 200 x 30 mm
Tengely méret Ø 16 mm
Elszívócsonk Ø 32 mm
Csiszolószalag (sz x h) 75 x 762 mm
Méretek (h x sz x m) 501 x 261 x 459 mm
Nettó tömeg 20,7 kg

Műszaki adatok GU 20P GU 25P
Teljesítmény 600 W (230 V) 1,5 kW (400 V)
Polírozó korong méret Ø 200 x 20 mm Ø 250 x 25 mm
Tengely méret Ø 16 mm Ø 20 mm
Fordulatszám 2.850 ford./perc 2.850 ford./perc
Méretek (h x sz x m) 545 x 200 x 262 mm 555 x 250 x 296 mm
Nettó tömeg 10,6 kg 17,4 kg

GU 3 gépalépítmény
 f hűtőfolyadék tál
 f méret: 320 x 270 x 825 mm
 f súly: 14,5 kg

Listaár: 93.041,-

Cikkszám: 3107118

81.300,-

GU 3

KISIPARI
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DDP 10 Kézi nyomóprés 
robusztus, öntött kivitelben

MSR 4
Anyagtovábbító asztal

PS 300 Karos lemezvágó olló 
lemezek és lemezprofilok vágásához

FP30
satuba fogható lemezhajlító

 f csapágyak, tüskék, perselyek, orsók, dugók 
kinyomására
 f stabil konstrukció
 f prrémium minőségű szürkeöntvény test
 f változtathatóan állítható kar
 f négy pozícióban állítható alaplemez
 f satupadra rögzíthető

 f hatékony segítség a hosszú és nehéz 
munkadarabok felfektetéséhez
 f univerzálisan használható pl. fémipari 
fűrészgépek, körfűrészek stb. esetén
 f görgős felfekvőfelület magassága 
fokozatmentesen állítható és rögzíthető

 f biztos munkadarab-felfekvés a masszív és nagy 
terhelhetőségű acélgörgőknek köszönhetően
 f végtelenül hosszabbítható
 f keret stabil kialakítással, erős és speciális 
profillal
 f kiegészíthető LMS hosszmérő rendszerrel

 f lemezek és lemezprofilok vágásához
 f stabil vágótest
 f ergonomikusan jó vágási geometria
 f könnyű, energiahatékony vágás a teljes vágáshosszon
 f kiegészítő átvezető furat a penge alatt a kör anyagok 
pontos vágásához
 f robusztus markolat (fogantyú) jó fogást biztosít
 f minőségi pengék
 f a vágandó munkadarabot a beállítható asztali 
leszorító tartja vízszintes pozícióban
 f furatokkal ellátott lábazat 
a stabil rögzítés érdekében

 f kivehető hajlítószegmensek
 f a hajlítófej kényelmes forgatása az 
emelőfogantyú segítségével

Műszaki adatok DDP 10
Munkadarab magasság 123 mm
Kinyúlás 95 mm
Tüske mérete 25 x 25 x 240 mm
Méretek (h x sz x m) 270 x 180 x 410 mm
Nettó tömeg 14 kg

Műszaki adatok PS 300
Max. anyaghossz 235 mm
Max. anyagvastagság 4 mm
Méret (h x sz x m) 490 x 155 x 1340 mm
Nettó tömeg 23 kg

Műszaki adatok FP 30
Max. munkaszélesség 320 mm
Max. hajlítási teljesítmény 2,5 mm
Méret (sz x m x h) 340 x 50 x 600 mm
Súly 10 kg
Élhajlító teljesítmény
Alumínium / réz esetén max. 300 x 2 mm
Acél esetén max. 300 x 1 mm

Listaár: 49.340,-

Cikkszám: 3359011

36.600,-

Listaár: 88.812,-

Cikkszám: 3244028

69.600,-

Listaár: 124.524,-

Cikkszám: 3357610

109.100,-

Listaár: 135.802,-

Cikkszám: 3241012

102.900,-

DDP 10

FP 30
MSR 4

PS 300

Műszaki adatok MSR 4
Hordozó görgő átmérő 60 mm
Hordozó görgő szélesség 360 mm
Statikus asztal terhelhetőség 500 kg
Hossz x szélesség 1.000 x 440 mm
Magasság 650-950 mm
Nettó tömeg 29 kg

Szállított tartozékok
 f hajlítószegmens 150 mm
 f hajlítószegmens 75 mm
 f hajlítószegmens 50 mm
 f hajlítószegmens 25 mm
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Cikkszám: 3860754

549.800,-
Cikkszám: 3860502

484.500,-
Cikkszám: 3860351

289.000,-

Listaár: 718.478,-

Cikkszám: 4450124

685.200,-

Listaár: 286.170,-

Cikkszám: 3860350

253.000,-

MB 754MB 502MB 351

GS 1200-24 E

MB 351 F

Műszaki adatok MB 351 F MB 351 MB 502 MB 754
Max. fúrási Ø / fúrási mélység magfúróval 35 mm / 30 mm 35 mm / 50 mm 50 mm / 75 mm 75 mm / 50 mm
Max. fúrási Ø / fúrási mélység teli fúróval 1 - 13 mm / 140 mm – 32 mm / 150 mm
Max. fúrási Ø / fúrási mélység teli fúróval 2 - – 16 mm / 110 mm 16 mm / 110 mm
Orsó csatlakozás fix M 24 M 24 MK 3
Weldonszár csatlakozás 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Fordulatszám terhelés alatt 390 ford./perc 330 f/p. 230/300 f/p. 90/120/180/230 f/p.

Motor teljesítmény 1.100 W (230 V) 1.100 W (230 V) 2.000 W (230 V) 2.000 W (230 V)
Mágneses géptalp mérete 165 x 80 mm 165 x 80 mm 200 x 100 mm 200 x 100 mm
Mágneses tartóerő 15.000 N 15.000 N 32.000 N 32.000 N
Méret (h x sz x m) 300 x 210 x 210 mm 280 x 260 x 395 mm 320 x 280 x 495 mm 320 x 280 x 515 mm
Súly 10 kg 12 kg 21,1 kg 24,4 kg

MB széria
Kiváló minőségű mágnestalpas fúrógépek sokoldalú használatra

 f 19 mm-es Weldon szárral rendelkező magfúrókhoz
 f földelve és duplán szigetelve, így építési 
területekre is ideális
 f nagy mágneses tartóerő
 f a hűtőfolyadékot a fúró vezeti
 f minőségi, értékálló konstrukció
 f magfúróról telifúróra való átszerelés néhány 
egyszerű lépésben
 f stabil és megbízható működés

egy sebesség fokozat
gyorsszorító tokmány
1100 W-os motor

egy sebesség fokozat
gyorsszorító tokmány

két sebesség fokozat
gyorsszorító tokmány
2000 W-os motor

négy sebesség fokozat 
2000 W-os motor
jobb és bal menetirány

Fúrótokmány-felfogó adapter
 f MB 351-hez (hossz: 27 mm, átmérő: 35 mm)

Cikkszám 3876001
Bruttó akciós ár 7.800,-

 f MB 502-höz (hossz: 27 mm, átmérő: 35 mm)
Cikkszám 3876004
Bruttó akciós ár 10.500,-
Fúrótokmány kulccsal

 f MB 351-hez (1,5-13 mm)
Cikkszám 3876002
Bruttó akciós ár 4.000,-

 f MB 502-höz, MB 754-hez (1-16 mm)
Cikkszám 3876005
Bruttó akciós ár 8.500,-
Mágneses forgácsgyűjtő
Cikkszám 3850010
Bruttó akciós ár 25.400,-

Silver Line 25 koronafúró készlet
 f 1 x Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm
 f 2 x kidobócsap (6,34 x 77 mm)

Cikkszám 38720.1474
Bruttó akciós ár 49.800,-

Műszaki adatok GS 1200-24 E
Meghajtás elektromos
Menetfúrási teljesítmény (400 N / mm²) M6 – M24
Max. fordulatszám 200 ford/p.
Max. fúrási sugár 1200 mm
Fúrófej szögbeállíthatóság 0-90° 
Motor teljesítménye 1,2 kW (230 V)
Méret (h x sz x m) / Tömeg 1400 x 100 x 700 mm / 40 kg

GS 1200-24 E Elektromos menetfúrógép 
szabadon pozícionálható forgókarral

 f a gépfej 0 és 90 fok között elfordítható
 f gyorsrögzítésű tokmány, csúszó tengelykapcsolóval a biztonságos 
menetvágás érdekében, törésveszély nélkül
 f jobb és bal forgásirány a gépfejen választható 
 f a menetméret, a sebesség, a menetemelkedés és a vágási mélység 
beállítása a forgókaron lévő érintőképernyőn keresztül
 f kézi üzemmód: a beállított vágási mélység elérése után az orsó 
automatikusan leáll, az előre és hátramenetet manuálisan kell 
aktiválni
 f automata üzemmód: a beállított vágási mélység elérése után a 
gép előremenetről automatikusan hátramenetre vált – ideális 
több zsákfurat készítéséhez

Szállított tartozékok
 f 9 x menetfúró adapter GT24  
(M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, 
M20, M22-24)

GS 1200-24 E
(a képen látható fúrófej nem képezi a 
szállítási terjedelem részét)

 X a gépfej 0 és 90 fok között 
elfordítható (a képen látható fúrófej 
nem képezi a szállítási terjedelem 
részét)

 X paraméterek beállítása a forgókaron 
lévő érintőképernyőn keresztül

MB 351 F MB 351 MB 502 MB 754
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SM 100 Csiszológép
csiszoláshoz, tisztításhoz, fényesítéshez, strukturáláshoz és mattításhoz

 f rozsdamentes acél, öntöttvas, színesfémek, 
műanyagok megmunkálásához
 f nagy teljesítményű motor csendes futással, 
túlterhelés elleni védelemmel
 f egyszerű munkavégzés 
az ergonomikus kétkezes kezelésnek köszönhetően
 f stabil elektronikával az állandó fordulatszámért terhelés alatt is
 f a munkadarab anyagához való optimális fordulatszám 
beállítás a fokozatmentes szabályozás révén
 f a gumírozott fogantyún lévő potméterrel 
kényelmesen szabályozható fordulatszám
 f robosztus hajtóműház öntött alumíniumból

Cikkszám: 3990100

198.300,-
SM 100

Műszaki adatok SM 100
Max. csiszolási szélesség 100 mm
Min./max.  szerszámszélesség 50/100 mm
Max. szerszámátmérő 105 mm
Tengelyméret Ø 19
Fordulatszám 1000-2400 f/p.
Teljesítmény 1200 W (230 V) 
Tömeg 4,8 kg

Szállított tartozékok
 f műanyag láda
 f gumi léghenger
 f pumpa a gumihengerhez
 f durva polírozó henger (Ø 90 x 100 mm)
 f csiszolóhenger K 60 (100 x 292 mm)
 f csiszolóhenger K 100 (100 x 292 mm)

 f csiszolóhenger K 180 (100 x 292 mm)
 f henger a szalagok csiszolásához
 f tépőzáras gyapjú (40 x 60 mm)
 f tépőzáras csiszolószalag K 120 (40 x 600 mm)
 f tépőzáras hajtószíj (30 x 700 mm)
 f finom gyapjú henger (105 x 100 x 19 mm)
 f távtartó gyűrű készlet 10 db (40 x 19 x 5 mm)

Műszaki adatok RSM 760
Szalagszélesség / Szalaghossz 40 mm / 760 mm
Cső Ø min. / max. 15 mm / 180 mm
Szalagsebesség 3-12 m/mp.
Fordulatszám / Teljesítmény 1600-3200 f/p. / 1200 W (230 V)
Súly 3,4 kg

RSM 760 csőcsziszológép
csiszoláshoz, polírozáshoz, fémmegmunkáláshoz, korlátépítéshez

 f csőszerkezetek, például korlátok csiszolására és polírozására tervezve
 f ideális szűk, nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához, mivel a fogantyú 
180°-kal elforgatható
 f nagy teljesítményű motor lágyindítással és túlterhelés elleni védelemmel
 f konstans-elektronikával az állandó szalagsebességért terhelés alatt is
 f a munkadarab anyagához való optimális fordulatszám beállítás a fokozatmentes 
szabályozás révén
 f egyszerű, szerszám nélküli csiszolószalag-csere
 f 360°-os csiszolás mindössze két lépésben
 f kiváló minőségű 270°-os csiszolókar könnyűfémből, 2 tárcsával
 f a fogantyú három különböző pozícióba állítható a rugalmas használat érdekében

Szállított tartozékok
 f műanyag tok
 f durva csiszoló gyapjú (40 x 760 mm)

 f 5 csiszolószalag K120 (40 x 760 mm)
 f 5 csiszolószalag K220 (40 x 760 mm)

Cikkszám: 3990760

249.600,-

Cikkszám: 3700051

261.300,-

RSM 760

BTS 51

Műszaki adatok BTS 51
Csiszolószalag méretei 1000 x 50 mm
Csiszolótányér Ø 150 mm
Szalagsebesség 22 m/mp.
Teljesítmény 750 W (230 V)
Kontaktkerék / hajtókerék Ø 75 mm / 152 mm
Méretek 375 x 230 x 620 mm
Tömeg 20 kg

BTS 51 kombinált csiszológép 
forgatható csiszolókarral

 f a csiszolószalag feszessége manuálisan állítható
 f a párhuzamos szalagfutás utánállítható
 f 2 forgatható csiszolóasztal, rögzítőkarral állítható
 f alapfelszereltségként csiszolószalaggal (K80) és 
csiszolótányérral (K80)
 f nagy teljesítményű motor
 f elszívócsonkkal szerelve a szikrafogó doboznál
 f a csiszolószalag gyorsan cserélhető hozzájárulva a gép 
egyszerű használatához
 f könnyen munkaasztalra rögzíthető

Szállított tartozékok
 f 10 csiszolószalag (K80 + K100)
 f 10 csiszolótányér (K80 + K100)
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KRBS 101
kombinált szalag- és áthatáscsiszológép

 f kényelmes kezelés a könnyen állítható befogóegységgel
 f a forgatható befogópofák lehetővé teszik cső, zártszelvény és 
lapos acél biztonságos rögzítését
 f állítható csiszolási szögek 30-90° és 0°-60° között
 f az optimalizált gyorscserélő konzolnak köszönhetően a 
feszítőgörgő gyorsan és egyszerűen, szerszámok nélkül cserélhető
 f praktikus csiszolóhenger-tartók az alépítménybe integrálva
 f rendkívül tartós a nagy méretű és továbbfejlesztett csapágyaknak 
köszönhetően
 f csiszolóhengerek széles választékban rendelhetők különféle 
csőátmérőkhöz

 f gyors váltás a cső- és szalagcsiszolási funkciók között
 f a nagy méretű, kihajtható védőplexi optimális látóteret biztosít
 f szinte minden beállítás szerszám nélkül elvégezhető 
 f nagy teljesítményű motor
 f 2 szalagsebesség - optimálisan igazítható az adott anyaghoz (15 
m/s rozsdamentes acélhoz és alumíniumhoz, 30 m/s acélhoz)
 f két könnyen eltávolítható forgácsgyűjtővel felszerelve
 f Ø 70 mm elszívócsonk elszívóberendezés csatlakoztatásához

Műszaki adatok KRBS 101
Csiszolási szélesség 20-76 mm
Csiszolási szög 30-90° / 0-60°
Csiszolószalag (h x sz) 2.000 x 100 mm
Szalagsebesség 15 / 30 m/mp.
Motor teljesítmény 2,5 / 3,3 kW (400 V)
Elszívócsonk 2 x 70 mm
Méretek (h x sz x m) 1250 x 750 x 1140 mm
Tömeg 159 kg

MBSM 100-130 / MBSM 75-200-2 / MBSM 150-200-2 
szalagcsiszológép ipari felhasználóknak kézi csiszoláshoz

 f nagy használati értékű fémipari szalagcsiszológépek
 f felületek és élek csiszolásához és lekerekekítéséhez
 f nagy teljesítményű motorok vibrációmentes futással a leg-
jobb csiszolási eredmény elérése érdekében
 f felhajtható védőplexivel
 f a gyorsbefogórendszernek köszönhetően a csiszolószalag 
másodpercek alatt cserélhető
 f a csiszolószalag védőburkolata felhajtható
 f nagyméretű átmenő síkcsiszolófelület
 f elszívóval és anélkül is használható
 f 2 elszívócsonk - egy közvetlenül a porleválasztónál, egy a 
hátsó görgőnél
 f a nagy csiszolószalagfelület a nyitható felsőburkolattal 
lehetővé teszi a hosszabb munkadarabok csiszolását is
 f a szalagmeghajtás egyszerűen beállítható az állítócsavarnak 
köszönhetően
 f a csiszolószalag automatikus feszítése a rugós rendszernek 
köszönhetően
 f MBSM 100-130 egy szalagsebességgel
 f MBSM 75-200-2 és MBSM 150-200-2 két szalagsebességgel

Szállított tartozékok
 f 1 x K 40 csiszolószalag rozsdamentes 
acél és szürkeöntöttvas csiszoláshoz
 f 2 db forgácsgyűjtő tartály
 f 1 x csavarkulcs
 f 1 x 42 mm-es csiszolóhenger

Szállított tartozékok
 f 1 x K 80 csiszolószalag

Műszaki adatok MBSM 100-130 MBSM 75-200-2 MBSM 150-200-2
Csiszolási szélesség 100 mm 75 mm 150 mm
Szalagsebesség 19 m/mp. 14,5/29 m/mp. 14.5 / 29 m/mp.
Motorteljesítmény 1,5 (230 V) 1,5 / 2,2 kW (400 V) 2.2 / 2.8 kW (400 V)
Csiszolószalag méretei 100 x 1220 mm 75 x 2000 mm 150 x 2000 mm
Kontakt görgő Ø 130 mm 200 mm 200 mm 
Elszívócsonk 2 x 75 mm 2 x 100 mm 2 x 100 mm
Méretek (h x sz x m) 690 x 390 x 360 mm 1070 x 340 x 950 mm 1070 x 415 x 950 mm
Tömeg 37 kg 72 kg 90 kg

 X gyors szalagcsere a gyorskioldó rendszernek 
köszönhetően

Listaár: 422.441,-

Cikkszám: 3922075

374.100,-

MBSM 75-200-2

Listaár: 939.331,-

Cikkszám: 3921001

831.300,-

KRBS 101

Listaár: 232.601,-

Cikkszám: 3921226

206.300,-

MBSM 100-130

Listaár: 538.036,-

Cikkszám: 3922150

476.500,-

MBSM 150-200-2
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AS 1601
elszívó berendezés

MS 3 V anyagtovábbító állvány
hosszú és nehéz munkadarabok gördülő alátámasztásához

 f gyors és egyszerű szűrőcsere
 f nagy gyűjtőtartály fiókon keresztüli gyors hozzáféréssel
 f kompakt és stabil ház
 f nagy kapacitás a belső térben

 f hosszú és nehéz munkadarabok támasztásához
 f univerzálisan alkalmazhatók pl. fémipari körfűrészekhez, 
szalagfűrészekhez, illetve famegmunkáló gépekhez
 f a görgőtámasz fokozatmentesen állítható és rögzíthető
 f biztonságos munkadarab támasztás a masszív és nagy 
teherbírású acélgörgőknek köszönhetően
 f stabil, három-lábas kialakítás a maximális terhelhetőség 
érdekében

Listaár: 290.869,-

Cikkszám: 3922006

257.600,-

Cikkszám: 3660705

47.000,-
Cikkszám: 3660700

47.000,-

AS 1601

MS 3 VMS 3

Szállított tartozékok
 f 1 x porzsák 
 f 4 x tömlőbilincs Ø 100 - 120 mm
 f 1 x szívótömlő Ø 100 mm, 1 m hosszú
 f 1 x szívótömlő Ø 100 mm, 2 m hosszú

Műszaki adatok AS 1601
Teljesítmény 0,75 kW (400 V)
Elszívó csonk 2 x Ø 100 mm
Elszívóteljesítmény porzsák / tömlők nélkül 1.100 m³/óra
Méretek porzsák nélkül 560 x 840 x 1180 mm
Tömeg 36 kg

Műszaki adatok MS 3 MS 3 V
Max. terhelhetőség 400 kg
Henger hossz 400 mm 2 x 130 mm
Állvány magasság 580-970 mm
Henger átmérő 52 mm

KE 16-2
Leélezőgép hegesztési varrat előkészítéséhez 

 f fokozatmentes szögbeállítás 0-60°
 f 2 db 6 betéthelyes marófejjel
 f acél és alumínium munkadarabok megmunkálásához
 f műanyag kofferben

Műszaki adatok KE 16-2
Gyökölési szög 0/15/30/37.5/45/60°
Gyökszélesség 0°-nál 21 mm
Gyökszélesség 15°-nál 15.7 mm
Gyökszélesség 30°-nál 16.7 mm
Gyökszélesség 37,5°-nál 17.8 mm
Gyökszélesség 45°-nál 20 mm
Gyökszélesség 60°-nál 18 mm
Cső átmérő 150-350 mm
Sebesség 3000 f/p.
Motor teljesítmény 1.1 kW (230 V)
Méret (h x sz x m) 503 x 350 x 248 mm
Tömeg 20.1 kg

Listaár: 585.026,-

Cikkszám: 3990017

517.200,-

KE 16-2

Szállított tartozékok
 f műanyag koffer
 f 2 x 6 lapkabefogásos marófej
 f 1 x 12 db marólapka
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WB 100 szöghajlító
excenteres gyorsbefogóval

HSBM 610 HS / HSBM 1020-10
manuális lemezhajlító gépek

 f lapos-, kerek- és szögletes acélok pontos hideg- 
és meleghajlításához 
 f magas ismétlési pontosság a hajlítási 
szögütközőnek köszönhetően

 f stabil, munkapadra rögzíthető kialakítás
 f fokozatmentesen állítható hajlítási szögütköző
 f hajlítási szög egészen 120 fokig

 f ideális minden profil előállításához a teljesen 
hajtogatott dobozokig
 f az induló modell iparosok számára  kedvező áron 
kapható
 f az egyszerű tervezés, és a masszív konstrukció 
pontos munkát garantálnak
 f a lemezt biztonságosan fogja be a szorítóberendezés   
 f a felsőgerenda excenterrel gyorsan, egyszerűen 
állítható be    
 f a hajlítógerenda mozgatása fogófüllel történik
 f felsőgerendával a magasan hajlított U-profilokhoz  
 f ötszörösen szegmentált felsőgerendával 
25/50/75/205/255 mm (HSBM 610 HS)
 f könnyen szállítható

Műszaki adatok WB 100
Laposacél hideghajlítási kapacitás 100 x 5 mm
Köracél hideghajlítási kapacitás 18 mm
Négyzet alakú acél hideghajlítási kapacitás 16 x 16 mm
Laposacél meleghajlítási kapacitás 100 x 15 mm
Köracél meleghajlítási kapacitás 27 mm
Négyzet alakú acél meleghajlítási kapacitás 25 x 25 mm
Méret (h x sz x m) / Tömeg 550 x 320 x 240 mm / 30 kg

Műszaki adatok HSBM 610 HS HSBM 1020-10
Max. munkaszélesség 610 mm 1020 mm
Max. lemezvastagság 1,0 mm 1,0 mm
Max. hajlítási szög 135 ° 135 °
Méret (h x sz x m) 850 x 360 x 420 mm 1276 x 550 x 975 mm
Tömeg 42 kg 105 kg

Listaár: 135.802,-

Cikkszám: 3776101

116.600,-

Listaár: 163.996,-

Cikkszám: 3772610

126.700,-

Listaár: 88.812,-

Cikkszám: 3780112

71.600,-

WB 100

HSBM 610 HS

RBM 305

RBM 305 kézi működtetésű hengerítőgép 
aszimmetrikus 3 hengeres rendszerrel

 f minden kör alakú munkadarab, mint például 
csövek, hengerek stb. előállítására
 f henger meghajtás kézikarral
 f nehéz és stabil öntöttvas szerkezet

 f aszimmetrikus 3 hengeres rendszer a könnyű 
előhajlításhoz
 f a felső henger kiállítható, ezáltal a kész 
munkadarab egyszerűen eltávolítható

Műszaki adatok RBM 305
Munkaszélesség 305 mm
Hajlítási kapacitás (400 N / mm²) 0,80 mm
Henger Ø / Min. hajlítási Ø 25 mm / 40 mm
Méretek (h x sz x m) / Súly 580 x 210 x 255 mm / 14 kg

Listaár: 549.314,-

Cikkszám: 3771020

390.700,-

HSBM 1020-10

FSBM 1020-25 E / FSBM 1020-20 S2
manuális hajlítógépek

 f munkadarab rögzítés lábpedállal, ezáltal mindkét kéz szabadon 
marad az egyszerű anyagmozgatáshoz
 f erős segédhenger könnyíti a hajlítást
 f kb. 25 mm-es nyílás a felső és alsó gerenda között
 f gyárilag ferde szegmensekre osztott felső pofa (FSBM 1020-20 S2)
 f önkenő siklócsapágyak
 f a felső gerenda szorítónyomása szárnyas csavarokkal könnyen 
állítható
 f anyagvastagság beállítása recézett csavarral
 f állítható szögütköző

Műszaki adatok FSBM 1020-25 E FSBM 1020-20 S2
Munkaszélesség 1020 mm 1020 mm
Hajlítási kapacitás (400 N / mm²) 2,5 mm 2,0 mm
Hajlítási kapacitás (700 N / mm²) 1,5 mm 1,2 mm
Max. hajlítási szög 135° 135°
Méretek (h x sz x m) 1350 x 800 x 1130 mm 1350 x 800 x 1130 mm
Súly 290 kg 325 kg

Modell Szegmensfelosztás
FSBM 1020-25 E 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm
FSBM 1020-20 S2 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm

Listaár: 920.535,-

Cikkszám: 3772125

679.600,-

FSBM 1020-25 E

Listaár: 1.052.107,-

Cikkszám: 3772102

804.300,-

FSBM 1020-20 S2
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BSS 1020 E
kézi lemezvágóolló nehéz kivitelben

 f 1,5 mm-es fémlemezekhez
 f rendkívül stabil és nehéz öntöttvas konstrukció
 f nyitott kialakítás
 f nagy öntött munkaasztal
 f szériakivitelben leszorító eszközzel a jó vágási eredmény érdkében
 f levehető gérvágó-ütköző a munkaasztalon
 f kézikarral állítható oldalütköző
 f kitűnő ár/teljesítmény arány

Műszaki adatok BSS 1020 E
Max. vágási szélesség 1050 mm
Vágási teljesítmény (400 N / mm²) 1,5 mm
Oldalütköző beállítási tartomány 0-550 mm
Munkaasztal (hossz x mélység) 600 x 1280 mm
Méretek (h x sz x m) 2000 x 850 x 1500 mm
Súly 435 kg

Listaár: 1.517.308,-

Cikkszám: 4300042

1.341.300,-

Cikkszám: 3816001

1.282.400,-

Listaár: 1.094.398,-

Cikkszám: 3780011

921.400,-

RB 42

BSS 1020 E

PRM 10 E

PRM 10 E
motoros gyűrűhajlító gép

 f négyszög profilú anyagok körhajlításához
 f stabil konstrukció, padlóhoz rögzíthető
 f két alsó görgő kézi hajtókarral
 f edzett és köszörült hengerek
 f speciális acélból készült, edzett és köszörült tengelyek

 f oldalsó vezetőgörgők
 f előtolás a felső görgőn keresztül
 f bal- és jobbirányú hajtás a lábpedál segítségével
 f vizszintes és függőleges munkalehetőség

Műszaki adatok PRM 10 E
Tengely Ø 30 mm
Görgő Ø felül 98 mm
Görgő Ø alul 118 mm
Méretek (h x sz x m) 700 x 700 x 1400 mm
Súly 230 kg

Profil típusa
STANDARDSTANDARD  
max. méret 

mm-ben
20 x 20 
10 x 10

30 x 10 
20 x 5

50 x 10 
40 x 5

35 x 4,5 
30 x 4

35 x 4,5 
30 x 4

35 x 4,5 
30 x 4

35 x 4,5 
30 x 4

600 
400

min. hajlítási Ø 
mm-ben

500 
160

500 
190

400 
160

600 
400

600 
400

600 
400

 U40x20 
U30

700 
500

PRM 10 E hajlítási kapacitás

RB 42 Húzótüske mentes csőhajlító gép
NC vezérléssel, nagy programmemóriával

 f NC vezérlés a hajlítási szög beállításához és korrekcióhoz
 f kiváló minőségű, robusztus felépítés
 f legfeljebb 50 program menthető el, egyenként 10 hajlítási szekvenciával
 f gyors szerszámcsere
 f tiszta motoros hajtással
 f automatikusan visszatér a kiindulási pozícióba

Műszaki adatok RB 42
Csőhajlítási teljesítmény (420 N / mm²) Ø 42 x 3 mm
Csőhajlítási teljesítmény (350 N / mm²) Ø 42 x 3 mm
Csőhajlítási teljesítmény (650 N / mm²) Ø 30 x 2 mm
Max. hajlítási sugár 100 mm
Max. hajlítási szög 210°
Hajlítási sebesség 2 U/p.
Nyomaték 2341 Nm
Motor teljesítmény 0,55 kW (400 V) 
Méret (h x sz x m) 600 x 180 x 450 mm
Súly 94 kg
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Cikkszám: 3840355

273.100,-
MTS 356

MTS 356 fémipari tárcsás darabológép 
általános használatra építkezéseken, szerelésnél, szervizekben, üzemekben

 f acél, vas, réz, sárgaréz, alumínium, műanyag és kompozit 
profilok, illetve csövek daraboláshoz hűtőfolyadék 
nélkül
 f vágáskor nem keletkezik szikra
 f lágyindítású motor
 f mélységütközővel a precíz vágáshoz
 f alapfelszereltségként praktikus gyorsbefogó satuval és 
prizmás befogópofával

Szállított tartozékok
 f 4, 6 és 8 mm-es imbuszkulcsok
 f védőszemüveg
 f 1 prizmás befogópofa
 f fűrésztárcsa nélkül!

Szállított tartozékok
 f hűtőfolyadék berendezés
 f hosszütköző 500 mm
 f kezelőszerszám
 f fűrésztárcsa nélkül

Műszaki adatok MTS 356
Motor teljesítmény 2,2 kW (230 V)
Fordulatszám 1.300 f/p.
Vágási tartomány 0° 100 x 180 mm
Vágási tartomány 0° 120 x 120 mm
Vágási tartomány 0° 132 mm
Vágási tartomány jobbra 45°, balra 39° 120 x 90 mm
Vágási tartomány jobbra 45°, balra 39° 90 x 90 mm
Vágási tartomány jobbra 45°, balra 39° 105 mm
Fűrésztárcsa átmérője Ø 355 mm
Tömeg 23,5 kg

Fűrésztárcsa alumíniumhoz 
Ø 355 x 2,4 x 25,4 mm (Z80)
Cikkszám 3853502
Bruttó akciós ár 52.700,-

MKS 255 N fűrésztárcsás darabológép
acél, könnyűfémek, tömör- és profilos anyagok vágására gyorsbefogó satuval

 f két vágási sebesség
 f alacsony zajszinten üzemelő, olajban futó redukciós 
hajtómű
 f forgatható gépfej 45°-kal balra és 45°-kal jobbra
 f kisfeszültségű, 24 V-os elektromos rendszer túlterhelés 
elleni védelemmel

 f vészleállító kapcsolóval, főkapcsolóval, fordu-
latszám-választó kapcsolóval
 f a mozgatható védőburkolat optimális biztonságot nyújt
 f gyorsbefogó satu precíz és sorjamentes vágást garantál
 f kézi előtolókar biztonsági kapcsolóval
 f automata membrán hűtőszivattyú, hűtőfolyadék szűrővel

Műszaki adatok MKS 255 N
Teljesítmény 0,95-1,32 kW (400 V)
Fordulatszám 40-80 f/p.
Satu nyitás 100 mm
Fűrésztárcsa átmérő Ø 250 mm
Méretek (h x sz x m) 800 x 830 x 755 mm
Tömeg 94 kg

Vágási tartomány MKS 255 N

0° 40 70 70 x 70 55 x 95

-45°/+45° 35 65 55 x 55 55 x 60

Cikkszám: 3620253

676.700,-
MKS 255 N

MKS 315 VH félautomata fűrésztárcsás darabológép
Két sebességes, dupla gérvágással és gyorskioldó satuval

 f stabil és robusztus felépítés
 f egyszerű és könnyű kezelés
 f két vágási sebesség
 f a gépfej fecskefarok vezetéssel és éklécekkel függőlegesen 
megvezetve, 45°-ban balra és 60°-ban jobbra, 
45°, 0°, -45°, -60°-nál rögzítéssel
 f állítható mélységütköző a fűrészfej függőleges löketéhez
 f olajfürdőben futó, zajszegény redukciós hajtómű
 f hűtőfolyadék szivattyú szűrővel

 f hűtőfolyadéksugár elosztás a fűrészlap jobb kenéséhez
 f keresztirányban eltolható pneumatikus 
gyorsszorító satu sorjátlanító berendezéssel
 f forgácstörő laptisztításhoz
 f kisfeszültségű, 24 V-os elektromos rendszer, vészleállító 
kapcsolóval, főkapcsolóval, fordulatszám-választó kapcsolóval 
és túlterhelés elleni védelemmel
 f európai gyártmány

Szállított tartozékok
 f anyagtartó-kar görgővel
 f hosszütköző 500 mm
 f kezelőszerszám

 f T4 forgácseltávolító
 f hűtőfolyadék-berendezés 
szűrővel
 f fűrésztárcsa nélkül

Vágási tartomány MKS 315 VH

0° 70 100 90 x 90 135 x 80

-45° 70 100 90 x 90 100 x 80

+45° 70 100 90 x 90 100 x 80

+60° 70 80 70 x 70 70 x 80

Műszaki adatok MKS 315 VH
Teljesítmény 1.3/1.8 kW (400 V)
Fordulatszám 33/66 ford./perc
Gérszög -45 – +60°
Fűrésztárcsa átmérő 315 mm
Méretek (h x sz x m) 1500 x 650 x 2000 mm
Tömeg 300 kg

Listaár: 3.415.704,-

Cikkszám: 3623315

3.247.100,-

MKS 315 VH

Cikkszám: 3601752

9.000,-

Hűtőfolyadék
koncentrátum (5 l)
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BMBS 230 x 280 H-DG
Hidraulikus előtolású, billenő gerendás fémszalagfűrész

Műszaki adatok BMBS 230x280 H-DG
Teljesítmény 0,75/1,1 kW (400 V)
Sebességfokozatok 2
Fűrészszalag sebessége 35 / 70 m/p.
Fűrészszalag mérete 2720 x 27 x 0,9 mm
Asztalmagasság anyagadagolás 785 mm
Méretek (h x sz x m) 1650 x 885 x 1860 mm
Súly 320 kg

Szállított tartozékok
 f fűrészszalag
 f hűtőfolyadék-szivattyú
 f kezelőszerszámok
 f gyorsbefogó satu

 f rozsdamentes acél, szerszámacél, üreges profilok és tömör anyagok vágásához
 f fűrészlap feszességének ellenőrzése elektromechanikus mikrokapcsolóval
 f hűtőrendszerrel, a fűrészszalag vezetőin elzárócsappal
 f forgácseltávolító kefével a fűrészszalag optimális tisztításához és karbantartásához
 f fűrészkar emelésekor az süllyesztő henger automatikusan rögzül felső helyzetében - 
nincs szükség a henger további rögzítésére
 f 25°-ban döntött fűrészkeret a hosszabb fűrészszalag élettartam érdekében
 f a vágási folyamat végeztél a fűrészszalag hajtása automatikusan leáll
 f fűrészkar leengedés gravitációsan vagy manuálisan

Cikkszám: 3680013

2.471.700,-

Cikkszám: 3680012

4.229.100,-

BMBS 230 x 280 H-DG

BMBS 300 x 320 H-DG

Befogási tartomány

mm

230 190 100 170 X

150 110 80 110 X

280 x 210 180 x 170 100 x 70 170 x 120 280 x 120

BMBS 300 x 320 H-DG hidraulikus előtolású szalagfűrészgép 
+60° és -45° közötti gérvágáshoz

Műszaki adatok BMBS 300 x 320 H-DG
Teljesítmény 1,3 / 1,8 kW (400 V)
Sebességfokozatok 2
Fűrészszalag sebessége 35/70 m/p.
Fűrészszalag mérete 3.660 x 27 x 0,9 mm
Méretek (h x sz x m) 2.050 x 1.170 x 2.040 mm
Súly 605 kg
Asztalmagasság anyagadagolás 800 mm

Szállított tartozékok
 f fűrészszalag
 f kezelőszerszám
 f hosszütköző (1 m)
 f forgácseltávolító kefe
 f forgatható vezérlőpanel
 f hűtőfolyadék szivattyú

Befogási tartomány

mm

300 300 200 280 X

180* 110* 80* 110* X

320 x 300 305 x 250 200 x 200 260 x 200 320 x 160

 f rozsdamentes acél, szerszámacél, üreges profilok és tömör anyagok vágásához
 f hidraulikusan vezérelt vágási funkciók
 f vezetékes távirányító a gép indításához és a fűrészkar leengedéséhez
 f 25°-ban döntött fűrészkeret a hosszabb fűrészszalag élettartam érdekében
 f forgatható fűrészkeret + 60° és -45° között
 f fűrészszalag kis karbantartási igényű, olajkenésű csigahajtással
 f robusztus háromfázisú motor túlterhelés elleni védelemmel
 f forgácseltávolító kefe a fűrészszalag optimális tisztításához és karbantartásához
 f satu kézi gyorsbefogó eszközzel a munkadarabok rögzítéséhez és a satu oldalirányú beállításához

Bi-Metál fűrészszalag
M 42, 2720 x 27 x 0.9 mm, 10-14 tpi
Cikkszám 3655514
Bruttó akciós ár 11.600,-

Bi-Metál fűrészszalag
M 42, 3660 x 27 x 0,9 mm, 2-3 tpi
Cikkszám 3656305
Bruttó akciós ár 15.000,-

Ve
zé
rl
és

Ve
zé
rl
és
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Cikkszám: 3690041

5.634.200,-

Listaár: 3.241.841,-

Cikkszám: 3951610

2.950.100,-

BMBS 300 x 320 HA-DG

VMBS 1610

BMBS 300 x 320 HA-DG Félautomata szalagfűrészgép 
+60° és -45° közötti gérvágáshoz frekvenciaváltóval

 f rozsdamentes acél, szerszámacél, üreges profilok és tömör anyagok vágásához
 f hidraulikusan vezérelt vágási funkciók
 f 25°-ban döntött fűrészkeret a hosszabb fűrészszalag élettartam érdekében
 f fűrészszalag kis karbantartási igényű, olajkenésű csigahajtással
 f robusztus háromfázisú motor túlterhelés elleni védelemmel
 f forgácseltávolító kefe a fűrészszalag optimális tisztításához és karbantartásához
 f BRP - fűrészszalag felügyelet
 f szalagsebesség fokozatmentes állítható
 f hidraulikus satu kézi gyorsbefogó eszközzel az oldalirányú beállításához
 f a fűrészkeret felső és alsó helyzete végálláskapcsolóval szabályozható

Műszaki adatok BMBS 300 x 320 HA-DG
Teljesítmény 2,4 kW (400 V)
Sebességfokozatok fokozatmentes
Fűrészszalag sebessége 20-100 m/mp.
Fűrészszalag mérete 3660 x 27 x 0,9 mm
Méretek (h x sz x m) 2270 x 1170 x 2040 mm
Súly 650 kg
Asztalmagasság anyagadagolás 800 mm

Szállított tartozékok
 f fűrészszalag
 f kezelőszerszám
 f hosszütköző (1 m)
 f forgatható vezérlőpanel
 f hűtőfolyadék szivattyú

Befogási tartomány

mm

300 300 200 270 X

180* 110* 80* 110* X

320 x 300 290 x 300 190 x 190 270 x 200 320 x 160

VMBS 1610 Vertikális szalagfűrészgép
masszív kialakítással, Beépített szalaghegesztő berendezéssel

 f rendkívül stabil felépítés, a teljes géptest acélból készült
 f felhasználóbarát, könnyű kezelhetőség
 f munkaterület világítás
 f dönthető munkaasztal szürkeöntvényből
 f a sebesség fokozatmentesen szabályozható
 f szalagfeszesség és szalagsebesség kijelző
 f beépített szalaghegesztő lágyító, vágó és csiszoló berendezéssel

Műszaki adatok VMBS 1610
Kinyúlás 396 mm
Max. vágási magasság 255 mm
Asztal méret 550 x 600 mm
Munkamagasság 1.000 mm
Asztal forgathatóság balra/jobbra 12° / 15°
Asztal forgathatóság előre/hátra 8° / 8°
Fűrészszalag hossz 3.140 mm
Max. fűrészszalag szélesség 16 mm
Fűrészszalag sebesség (1. fokozat) 20-80 m/p.
Fűrészszalag sebesség (2. fokozat) 250-1.000 m/p.
Hegesztőberendezés teljesítménye 16 mm
Kerék Ø 408 mm
Motor teljesítmény 1,5 kW (400 V)
Max. asztal terhelhetőség 150 kg
Méretek (h x sz x m) 940 x 675 x 1840 mm
Súly 410 kg

 X kézi munkadarab adagolás

 X munkaterület világítás

 X a fűrészszalag-vezető 
magasságállítása kézi kerékkel

 X körvágó berendezés

Bi-Metál fűrészszalag
M 42, 3660 x 27 x 0.9 mm, 6-10 tpi
Cikkszám 3656302
Bruttó akciós ár 15.000,-

Bi-Metál fűrészszalag
M 42, 3140 x 13 x 0.65 mm, 10-14 tpi
Cikkszám 3651314
Bruttó akciós ár 12.400,-

Szállított tartozékok
 f fűrészszalag 
3150 x 8 x 0.65 mm 14T
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AIRBOY 186 OF E 
Olajmentes sűrítőrendszerű kompresszor

MOBILBOY széria 
direkt hajtású mobil kompresszorok alkalmi munkákhoz

 f univerzálisan alkalmazható otthoni és barkács célokra
 f az olajmentes sűrítőrendszer révén nincs szükség olajcserére, nem jut olaj a kondenzátumba
 f teljesen automatikus be- és kikapcsolás
 f elektromos motor motorvédő kapcsolóval
 f különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomásnak
 f porfestett levegőtartály

 f ideális választás kézművesek részére, műhelyekbe és szerelési 
munkákhoz
 f nagy teljesítményű olajkenési rendszerrel rendelkező egység, 
hatékony kenés optimális tömítéssel egyidejűleg

 f nyomásszabályzó a kívánt üzemi nyomás fokozatmentes 
beállításához
 f sűrített levegő kimenet egykezes gyorscsatlakozóval
 f teljesen automatikus be- és kikapcsolás nyomáskapcsolóval

 f különálló nyomásmérő óra a tartály és az üzemi nyomásnak
 f elektromos motor motorvédő kapcsolóval
 f hátul két műanyag kerékkel felszerelve a könnyű mozgathatóság 
érdekében

Listaár: 68.136,-

Cikkszám: 2001230

54.400,-

Listaár: 84.113,-

Cikkszám: 2004242

51.300,-
Listaár: 107.608,-

Cikkszám: 2004262

68.800,-
Listaár: 133.922,-

Cikkszám: 2004304

86.400,-
Listaár: 180.912,-

Cikkszám: 2004404

121.500,-
Listaár: 262.675,-

Cikkszám: 2004406

142.600,-

AIRBOY 186 OF E

MOBILBOY 241/24 AC MOBILBOY 261/24 AC MOBILBOY 301/50 AC MOBILBOY 421/50 AC MOBILBOY 421/100 AC

Műszaki adatok AIRBOY 186 OF E
Sűrítőrendszer WDS
Szállított levegőmennyiség 90 liter/perc
Beszívott levegőmennyiség 180 liter / perc
Maximális nyomás 8 bar
Tartálykapacitás 6 l
Henger/fokozatok 1/1
Fordulatszám 3.400 ford / perc
Motorteljesítmény 1.1 kW / 230 V
Zajszint LPA 97 dB(A)
Méret (h x sz x m) 315 x 355 x 370 mm
Súly 9.2 kg

Műszaki adatok MOBILBOY 241/24 AC MOBILBOY 261/24 AC MOBILBOY 301/50 AC MOBILBOY 421/50 AC MOBILBOY 421/100 AC
Sűrítőrendszer HOS HOS HOS HOS HOS
Szállított levegőmennyiség 120 liter/perc 140 liter/perc 150 liter/perc 250 liter/perc 250 l/p.
Beszívott levegőmennyiség 190 liter / perc 230 liter / perc 240 liter / perc 420 liter / perc 420 l/p.
Maximális nyomás 8 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Tartálykapacitás 24 l 24 l 50 l 50 l 100 liter
Henger/fokozatok 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1
Fordulatszám 2.850 ford./perc 2.850 ford./perc 2.850 ford./perc 2.850 ford./perc 2.850 ford./perc
Motorteljesítmény 1.1 kW (230 V) 1.3 kW (230 V) 1.5 kW (230 V) 2.2 kW (230 V) 2.2 kW (230 V)
Zajszint 96 dB(A) 96 dB(A) 96 dB(A) 97 dB(A) 97 dB(A)
Méret (h x sz x m) 600 x 290 x 615 mm 600 x 290 x 625 mm 870 x 385 x 690 mm 870 x 386 x 720 mm 1060 x 440 x 820 mm
Súly 24 kg 29 kg 36.5 kg 43 kg 56 kg

Felszereltség
 f nyomásszabályzó
 f automatikus nyomáskapcsoló
 f vibráció csökkentő gumitalpak
 f porfestett levegőtartály
 f egykezes gyorscsatlakozó

Felszereltség
 f nyomásszabályzó
 f automatikus nyomáskapcsoló
 f két hátsó kerék, elöl gumi puffer
 f porfestett levegőtartály
 f egykezes gyorscsatlakozó

MOBILBOY 261/24 AC

MOBILBOY 421/50 AC

 f hátul két kerék, elöl két görgő
MOBILBOY 421/100 AC

MOBILBOY 301/50 AC
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RMG SD
kerékfuvató

RMG SD-G
kerékfuvató

Levegős csatlakozók

SpirálcsőFLEXAIR LÉGTÖMLŐ

 f szövetbetétes, még alacsony hőmérséklet esetén is rendkívül rugalmas
 f különösen ellenálló az olajtartalmú sűrített levegővel szemben

 f a kerék nyomásának ellenőrzésére és felfújására
 f szabványos változat
 f gyorscsatlakozóval

 f a kerék nyomásának ellenőrzésére és felfújására
 f SD-G kalibrált változat
 f gyorscsatlakozóval

 f poliuretánból készült
 f szállított tartozékok: szabványos gyorscsatlakozó, tömlővég

Listaár: 6.814,-

Cikkszám: 2102300

4.800,-
Listaár: 16.447,-

Cikkszám: 2102350

11.400,-

RMG SD RMG SD-G

Műszaki adatok RMG SD
Munkanyomás max. 8 bar
Mérési tartomány 0-8 bar
Súly 0,39 kg

Műszaki adatok RMG SD-G
Munkanyomás max. 10 bar
Mérési tartomány 0-10 bar
Súly 0,39 kg

FLEXAIR LÉGTÖMLŐK Cikkszám Akciós ár (bruttó)

Flexair légtömlő belső Ø: 6 mm, külső Ø: 11 mm, hossz: 10 m 2105410 6.400,-

Flexair légtömlő belső Ø: 9 mm, külső Ø: 14 mm, hossz: 10 m 2105510 7.300,-

SPIRÁLCSÖVEK Cikkszám Akciós ár (bruttó)

Spirálcső belső Ø: 6 mm, külső Ø: 8 mm, hossz: 5 m 2115605 3.300,-

Spirálcső belső Ø: 6 mm, külső Ø: 8 mm, hossz: 7.5 m 2115608 4.600,-

Spirálcső belső Ø: 8 mm, külső Ø: 12 mm, hossz: 10 m 2115610 7.800,-

GYORSCSATLAKOZÓK KÜLSŐ MENETTEL Cikkszám Akciós ár (bruttó)

Gyorscsatlakozó 1/4" KM 2200001 1.300,-

Gyorscsatlakozó 3/8" KM 2200002 1.300,-

Gyorscsatlakozó 1/2" KM 2200003 1.300,-

GYORSCSATLAKOZÓK BELSŐ MENETTEL

Gyorscsatlakozó 1/4" BM 2200011 1.300,-

Gyorscsatlakozó 3/8" BM 2200012 1.300,-

Gyorscsatlakozó 1/2" BM 2200013 1.300,-

GYORSCSATLAKOZÓK TÖMLŐVÉGGEL

Gyorscsatlakozó 6 mm 2200021 1.300,-

Gyorscsatlakozó 9 mm 2200022 1.300,-

Gyorscsatlakozó 13 mm 2200023 1.400,-

ELLENDARAB GYORSCSATLAKOZÓHOZ Cikkszám Akciós ár (bruttó)

Ellendarab tömlővéggel 6 mm 2200031 300,-

Ellendarab tömlővéggel 9 mm 2200032 300,-

Ellendarab tömlővéggel 13 mm 2200033 500,-

ELLENDARAB KÜLSŐ MENETTEL

Menetes ellendarab 1/4" KM 2200041 400,-

Menetes ellendarab 3/8" KM 2200042 600,-

Menetes ellendarab 1/2" KM 2200043 900,-

ELLENDARAB BELSŐ MENETTEL

Menetes ellendarab 1/4" BM 2200051 500,-

Menetes ellendarab 3/8" BM 2200052 500,-

Menetes ellendarab 1/2" BM 2200053 900,-

TÖMLŐCSATLAKOZÓK KÜLSŐ MENETTEL

Menetes 1/8", 4 mm 2200171 600,-

Menetes 1/8", 6 mm 2200172 600,-

Menetes 1/8", 9 mm 2200173 500,-

Menetes 1/4", 6 mm 2200174 600,-

Menetes 3/8", 6 mm 2200175 700,-

Menetes 1/4“, 9 mm 2200176 600,-

Menetes 3/8“, 9 mm 2200177 700,-

Menetes 1/2“, 9 mm 2200179 1.200,-

Menetes 1/2“, 13 mm 2200180 1.300,-

Menetes 1/4“, 13 mm 2200181 1.100,-

Y ELOSZTÓ Cikkszám Akciós ár (bruttó)

2-részes 3/8" csatlakozóval 2200085 5.700,-

TÖMLŐVÉG KÖZDARAB Cikkszám Akciós ár (bruttó)

Közdarab 6 mm 2200102 600,-

Közdarab 9 mm 2200103 700,-

KÜLSŐ-BELSŐ MENETES KÖZDARAB (RÖVID) Cikkszám Akciós ár (bruttó)

1/8" BM x 1/4" KM 2200141 400,-

1/4" BM x 3/8" KM 2200142 400,-

1/4" BM x 1/2" KM 2200143 700,-

3/8" BM x 1/2" KM 2200145 600,-

1/2" BM x 3/4" KM 2200147 1.300,-

KÜLSŐ-BELSŐ MENETES KÖZDARAB (HOSSZÚ)

3/8" BM x 1/4" KM 2200152 1.000,-
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BPK
lefúvató pisztoly

BP Pro
lefúvató pisztoly

BP PRO L / BP PRO XL / BP PRO XXL 
lefúvató pisztoly

BP Pro G
lefúvató pisztoly

BPL
lefúvató pisztoly

Műszaki adatok BPK
Légszükséglet 150 l/p.
Munka nyomás 6 bar
Fúvóka átmérő 2.2 mm
Súly 0.18 kg

Műszaki adatok BP PRO
Légszükséglet 150 l/p.
Munka nyomás 6 bar
Fúvóka átmérő 3 mm
Súly 0.14 kg

Műszaki adatok BP PRO L BP PRO XL BP PRO XXL
Légszükséglet 150 l/p. 150 l/p. 150 l/p.
Munka nyomás 6 bar 6 bar 6 bar
Fúvóka átmérő 3 mm 3 mm 3 mm
Fúvóka cső hossz 250 mm 500 mm 800 mm
Súly 0.16 kg 0.18 kg 0.22 kg

Műszaki adatok BP PRO G
Légszükséglet 150 l/p.
Munka nyomás 6 bar
Fúvóka átmérő 3,5 mm
Súly 0.14 kg

Műszaki adatok BPL
Légszükséglet 150 l/p.
Munka nyomás 6 bar
Fúvóka átmérő 3 mm
Súly 0.22 kg

Listaár: 2.467,-

Cikkszám: 2112100

1.800,-
Listaár: 2.867,-

Cikkszám: 2112110

2.000,-

BPK BPL

 f univerzálisan használható gyártásban, 
műhelyekben vagy otthon
 f felületek gyors tisztításra, akár nehezen 
hozzáférhető helyeken is
 f csatlakozódugóval
 f praktikus, robusztus alumínium kivitel

 f univerzálisan használható gyártásban, műhelyekben vagy otthon
 f gyors tisztításra, nehezen hozzáférhető, nagyobb felületek 
esetén is
 f csatlakozódugóval
 f teljesen műanyag ház:
 f hideg ellen védett, ütésálló műanyag
 f szabadalmaztatott szelep technológia
 f fokozatmentes légmennyiség 
szabályzás egy hosszú 
működtetőkar segítségével
 f kis súly

 f hosszított kivitel
 f univerzálisan használható gyártásban, műhelyekben 
vagy otthon
 f gyors tisztításra, nehezen hozzáférhető felületek 
esetén is
 f csatlakozódugóval
 f teljesen műanyag ház:
 f hideg ellen védett, ütésálló műanyag
 f szabadalmaztatott szelep technológia
 f fokozatmentes légmennyiség szabályzás egy hosszú 
működtetőkar segítségével
 f kis súly

 f univerzálisan használható gyártásban, műhelyekben vagy otthon
 f gyors tisztításra, nehezen hozzáférhető felületek esetén is
 f csatlakozódugóval
 f érzékenyebb felületekhez is ideális
 f az eltávolítható gumibevonatú fúvókavég megakadályozza a 
karcolódást
 f teljesen műanyag ház:
 f hideg ellen védett, ütésálló műanyag
 f szabadalmaztatott szelep technológia
 f fokozatmentes légmennyiség szabályzás 
egy hosszú működtetőkar segítségével
 f kis súly

 f hosszított kivitel, 150 mm-es fúvóka cső hossz
 f univerzálisan használható gyártásban, műhelyekben 
vagy otthon
 f felületek gyors tisztításra, akár nehezen 
hozzáférhető helyeken is
 f csatlakozódugóval
 f praktikus, robusztus alumínium kivitel

Listaár: 4.183,-

Cikkszám: 2112120

2.900,-

Listaár: 5.169,-

Cikkszám: 2112123

3.600,-

Listaár: 7.002,-

Cikkszám: 2112124

4.900,-

Listaár: 4.699,-

Cikkszám: 2112121

3.300,-

BP PRO

BP PRO L

BP PRO XL

BP PRO G

Listaár: 9.164,-

Cikkszám: 2112125

6.400,-

BP PRO XXL
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ISS-C 1/2“ PRO 
légkulcs

SSS 1/2“
légkulcs készlet

BPI PRO 
lefúvató pisztoly

SD
Festékszóró pisztoly

DWS 6 
Pneumatikus szerszámkészlet

SPB
HOMOKszóró pisztoly

Műszaki adatok BPI PRO
Légszükséglet 150 l/p.
Munka nyomás 6 bar
Fúvóka átmérő 3 mm
Súly 0.22 kg

Műszaki adatok SD
Légszükséglet 100-200 l/p.
Munka nyomás 3.0-4.5 bar
Tartály kapacitás 500 ml
Súly 0.5 kg

Műszaki adatok SPB
Légszükséglet 250-300 l/p.
Munka nyomás 4-8 bar
Fúvóka átmérő 6 mm
Súly 0.5 kg

Műszaki adatok ISS-C 1/2“ PRO
Légszükséglet 188 l/p.
Sebesség 7000 f/p.
Munka nyomás 6.2 bar
Nyomaték 1112 Nm
Csatlakozás 1/2"
Méret (h x sz x m) 183 x 70 x 205.6 mm
Súly 1.9 kg

Műszaki adatok SSS 1/2“
Légszükséglet 114 l/p.
Nyomaték 320 Nm
Munka nyomás 6 bar
Csatlakozás 1/2"
Súly 2.2 kg

 f ideális választás szervizek, műhelyek, kézművesek 
számára
 f a nagy nyomatéknak köszönhetően a nehezen 
kilazítható csavarkötésekhez is alkalmas
 f nagy teljesítményű, kétütemű működési mechanizmus
 f a nyomaték mindkét irányba három fokozatban 
állítható
 f könnyű és kompakt kialakítás
 f ütésálló műanyagból készült kompozit ház
 f rezgéselnyelő, hideg ellen szigetelt markolat
 f levegőelvezetés a markolat végén keresztül, így nem 
kavarodik fel a fékpor

 f kiváló minőségű légkulcs készlet összeszerelő sorokon, szervizekben való használatra
 f praktikus műanyag tokban
 f kis súly, ergonomikus kialakítás, és állítható nyomaték a fáradtságmentes munkavégzésért
 f egykezes működtetés forgásirány kapcsolóval
 f markolat gumi bevonattal
 f szett tartalma:

 f  10 db légkulcs fej: 
9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
 f  hossztoldó
 f olajzó

 f univerzálisan használható gyártásban, 
műhelyekben vagy otthon
 f a nehezebben elérhető felületek gyors és 
hatékony tisztítására
 f csatlakozódugóval
 f a Venturi-elv alapján működő, injektor 
fúvóka hatékonyabb légáramlást biztosít

 f komplett megoldás profik és igényes 
felhasználók részére
 f tökéletes festési eredmények érhetők el 
vele például a gépjármű- vagy a faipar 
területén
 f célzott és egyenletes festékfelhordás
 f fokozatmentesen állítható szórási sugár
 f színmennyiség szabályozás
 f műanyag, 0,5 literes tartály

 f praktikus 6 részes készlet pneumatikus szerszámokkal
 f ideális választás kezdők részére

Készlet tartalma: 
 f 1 x lefúvató pisztoly 
(rövid kivitel)
 f 1 x SD kerékfúvató
 f 1 x poliuretán 
spirálcső
 f 3 részes 
adapterkészlet

 f edzett, speciális fúvóka
 f tapadókoronggal
 f egyszerűen kezelhető, kompakt kivitel

Listaár: 13.581,-

Cikkszám: 2102006

9.400,-

Listaár: 9.633,-

Cikkszám: 2101400

6.700,-

Listaár: 11.513,-

Cikkszám: 2103100

8.000,-

Listaár: 86.932,-

Cikkszám: 2401475

60.200,-

Listaár: 35.243,-

Cikkszám: 2401100

24.400,-

DWS 6

SD

SPB

ISS-C 1/2” PRO

SSS 1/2”

Listaár: 7.002,-

Cikkszám: 2102170

4.900,-

BPI PRO
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KG 16 PRO / KG 32 PRO 
levegős tűzőgép

NKG 40/50 PRO
levegős tűző- és szögbelövőgép

PSS PRO 
egyenescsiszoló készlet

STS
egyenescsiszoló készlet

USF PRO
Orrfűrész

BM-C 13 PRO
levegős fúró

Műszaki adatok PSS PRO
Légszükséglet 170 l/p.
Munka nyomás 6.3 bar
Tokmány befogás 3 mm
Súly 0.2 kg

Műszaki adatok STS
Légszükséglet 340 l/p.
Munka nyomás 6.3 bar
Tokmány befogás 3/6 mm
Súly 0.6 kg

Műszaki adatok BM-C 13 PRO
Légszükséglet 238 l/p.
Fúrótokmány fesztávolság 2-13 mm
Fúróteljesítmény acélba / fába 13 mm / 25 mm
Munkanyomás / Nyomaték 6.2 bar / 12.5 Nm
Sebesség 800 f/p.
Méret (h x sz x m)/ Súly 219 x 43 x 157 mm / 0.5 kg

Műszaki adatok USF PRO
Max. anyagvastagság (acél) 1.6 mm
Légszükséglet 200 l/p.
Munkanyomás 6.3 bar
Sebesség 5000 f/p.
Lökethossz 10 mm
Súly 0.75 kg

Műszaki adatok KG 16 PRO KG 32 PRO
Kapocs méret 6-16 mm 13-32 mm
Kapocs típus 80-as típus 90-es típus
Légszükséglet 0.5 l/p. 0.5 l/p.
Munkanyomás 6 bar 6 bar
Súly 0.95 kg 1.3 kg

Műszaki adatok NKG 40/50 PRO
Légszükséglet 0.6 l/p.
Munkanyomás 6 bar
Súly 1.6 kg

 f fóliák, szövetek, bőr, falburkolatok, 
szigetelőanyagok rögzítésére
 f beltéri munkákhoz is ideális
 f hideg ellen szigetelt, csúszásmentes, 
rezgéselnyelő, gumírozott markolat
 f alul szerszámtárolóval
 f érintésvédelemmel
 f praktikus műanyag tokban
 f állítható légelvezetés (KG 32 PRO)

 f fóliák, szövetek, bőr, falburkolatok, 
szigetelőanyagok rögzítésére
 f beltéri munkákhoz is ideális
 f hideg ellen szigetelt, csúszásmentes, 
rezgéselnyelő, gumírozott markolat
 f alul szerszámtárolóval
 f érintésvédelemmel
 f praktikus műanyag tokban
 f állítható légelvezetés
 f alkalmazható kapcsok: 
16-40 mm / 90-es típus
 f alkalmazható szögek: 
15-50 mm / F típus

 f könnyű, kompakt kialakítás
 f ergonomikus, hideg ellen szigetelt markolat 
alacsony vibrációval
 f állítható kilépő levegő kimenet hátul a por 
felkavarodásának megakadályozásáért
 f biztonsági karral és fokozatmentes sebességsz-
abályozással
 f csiszoláshoz, sorjázáshoz, maráshoz és 
gravírozáshoz
 f 3 mm-es szárátmérőjű köszörűfejek 
befogására alkalmas
 f szett tartalma: 10 köszörűfej, 
olajozó, szerszám, tok

 f könnyű, kompakt kialakítás
 f ergonomikus, hideg ellen szigetelt mar-
kolat alacsony vibrációval
 f levegőelvezetés a markolat végén 
keresztül a por felkavarodásának mega-
kadályozása érdekében
 f biztonsági karral és fokozatmentes 
sebességszabályozással
 f csiszoláshoz, sorjázáshoz, maráshoz és 
gravírozáshoz 
 f szett tartalma:
 f befogópatron 3 mm, befogópatron 6 mm
 f 5 x 3 mm-es és 5 x 6 mm-es csiszolófej
 f levegős csatlakozó
 f szorítószerszám
 f műanyag tok

 f univerzális szerszám szervizek, karosszériaműhelyek részére, fémfeldolgozási célokra
 f könnyű súly a kényelmes munkavégzéshez
 f biztonságos fűrészlap-vezetés az ütközőkonzol révén
 f hideg ellen védett, gumírozott markolat
 f használt-levegő kifújás a markolat végén

 f a nagy nyomaték és az alacsony fordulatszám 
miatt nagy átmérőjű szerszámokhoz is alkalmas
 f egykezes forgásirány-váltás
 f gyorskioldó fúrótokmány az egyszerű 
szerszámcseréhez
 f hideg ellen szigetelt, csúszásmentes, 
rezgéselnyelő, gumírozott markolat

 f biztonságos kezelés a kiegészítő 
oldalfogantyúnak köszönhetően
 f ütésálló műanyagból készült kompozit ház
 f levegőelvezetés 
a markolaton keresztül

Listaár: 35.243,-

Cikkszám: 2404630

24.400,-

Listaár: 26.268,-

Cikkszám: 2405401

18.200,-

Listaár: 28.148,-

Cikkszám: 2405301

19.500,-

USF PRO

KG 16 PRO

KG 32 PRO

Listaár: 18.327,-

Cikkszám: 2403120

12.700,-

PSS PRO

Listaár: 17.622,-

Cikkszám: 2403190

12.200,-

STS

Listaár: 63.437,-

Cikkszám: 2404115

43.900,-

BM-C 13 PRO

Listaár: 44.641,-

Cikkszám: 2405501

30.900,-

NKG 40/50 PRO
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Műszaki adatok PG-E 60 SEA PG-E 80 TEA
Feszültség 230 V 230 V / 400 V
Max. teljesítmény LTP 230V/400V 5.5 kW 2.5 kW / 7.0 kW
Tartós teljesítmény 230V/400V 5.0 kW 2.3 kW / 6.5 kW
Üzemanyag / Indítás benzin / kézi és e-start indítás benzin / kézi és e-start indítás
Üzemidő 50%/100%-os terhelésen 16 óra / 8.2 óra 13 óra / 8,5 óra
Üzemanyag tartály kapacitás 25 l 25 l
Zajszint 76 dB(A) / 96 dB(A) 76 dB(A) / 96 dB(A)
Foglalat típusa 2 x 230V Schuko, 2 x 16 A 2 x 230 V Schuko, 1 x 400 V 16A
IP osztály generátor / foglalat IP23 / IP44 IP23 / IP44
Méret / Súly 700 x 526 x 580 mm / 81 kg 700 x 526 x 580 mm / 88 kg

PG-E 60 SEA

PG-E 80 TEA
Listaár: 455.803,-

Cikkszám: 6706060

376.100,-

Listaár: 511.252,-

Cikkszám: 6706080

421.900,-

BC 30 E S
karbantartást nem igénylő indítóakkumulátorok töltéséhez

PG-E 60 SEA / PG-E 80 TEA
szinkrongenerátoros áramfejlesztők

 f az akkumulátor feszültségének automatikus 
érzékelése
 f választható töltési sebesség
 f gyors töltés funkció
 f nem állandó használatban lévő, karbantartást 
nem igénylő akkumulátorok hosszú távú töltésére 
(pl. elektromos autók, lakókocsik, fűnyírók, stb.)
 f akkumulátor töltés még 0 °C alatti hőmérsékleten 
is a speciális téli üzemmóddal, nagyobb 
töltőárammal és megnövelt töltőfeszültséggel

 f minden fázis optimális vezérlése 
a megvilágított kijelzőn keresztül
 f könnyű kezelhetőség
 f alkalmas AGM és zselés akkumulátorokhoz
 f töltési és indítási alkalmazások: 
krad, személygépkocsik, kisbuszok, 
kisteherautók, teherautók <7,5t, hajók

Szállított tartozékok
 f 1,5 m-es töltőkábel 
teljesen szigetelt csatlakozókkal 

Műszaki adatok BC 30 E S
Teljesítmény 270 W (230 V)
Töltési feszültség 12 / 24 V
Töltőáram 4 / 8 / 15 / 100 A
Üzemmódok száma 4
Töltési ciklusok 6
Indítási feszültség 3 V
Kimeneti kábel hossz 1.5 m
Méret (h x sz x m) 295 x 235 x 195 mm
Súly 8.5 kg

BC 30 E S

Listaár: 72.788,-

Cikkszám: 6851050

45.200,-

230 V 
400 V

Új 
termék!

EBC 70 E / EBC 160 E
Akkumulátor töltő és karbantartó eszköz

 f egyszerű használat az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
 f az automatikusan vezérelt töltési ciklus és csepegtető töltési mód 
összes fázisának optimális vezérlése megvilágított kijelzőn keresztül
 f akkumulátor töltés még 0 °C alatti hőmérsékleten is a speciális téli 
üzemmóddal, nagyobb töltőárammal és megnövelt töltőfeszültséggel
 f IP65: a készülék porálló és bármilyen szögből érkező vízsugár elleni 
védelemmel rendelkezik
 f felszereltség: szikravédelem, túlmelegedés elleni védelem, túltöltés 
elleni védelem, rövidzárlat elleni védelem

 f akkumulátortípus kiválasztása a MODE funkcióval
 f alkalmas savas, zselés, AGM akkumulátorokhoz
 f töltési alkalmazások: krad, személygépkocsik, kisbuszok, kistehe-
rautók, teherautók <7,5t, hajók

Szállított tartozékok
 f 0,4 m-es töltőkábel gyorscsatlakozóval és teljesen szigetelt csatla-
kozókkal
 f 0,4 m kábel gyorscsatlakozóval és gyűrűs füles csatlakozókkal

 f rövid ideig akár a névleges teljesítmény 3x-át képes nyújtani
 f elektronikus feszültség-szabályozás AVR
 f fröccsenő víz ellen védő fedlap
 f áramkör megszakító, lekapcsolja a villamosenergia-rendszert túlterhelés esetén
 f hosszú üzemidő köszönhető a nagy üzemanyagtartálynak
 f 3 az 1-ben kijelző (feszültség, frekvencia, üzemóra)
 f alacsony olajszint jelző, automatikusan lekapcsolja a motort ha alacsony az olaj 
szintje
 f kerekekkel és praktikus szállítókerettel
 f üzemanyag szintjelző

EBC 160 E

EBC 70 E

Listaár: 37.546,-

Cikkszám: 6851005

23.300,-

Listaár: 23.449,-

Cikkszám: 6851000

14.600,-

Műszaki adatok EBC 70 E EBC 160 E
Teljesítmény 70 W (230 V) 160 W (230 V)
Töltési feszültség 6 / 12 V 6 / 12 V
Töltőáram 2 / 4 A 2 / 10 A
Töltési kapacitás 4-120 Ah 4-200 Ah
Karbantartási kapacitás 4-120 Ah 4-200 Ah
Töltési ciklusok 10 10
Indítási feszültség 3 V 3 V
Töltő / csatlakozó kábel hossza 1.1 + 0.4 m / 1.5 m 1.1 + 0.4 m / 1.5 m
Méret (h x sz x m) 193 x 85.35 x 52 mm 236 x 111 x 69 mm
Súly 0.5 kg 0.9 kg

Új 
termék!
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PHW 2006 / PHW 2506
robusztus felépítésű, professzionális raklapemelők

PHH 1001
ollós raklapemelő 1 tonna teherbírással

GHHW 1000
hidraulikus magasemelésű raklapmozgató

 f teljesen hidraulikus emelő és leeresztő szerkezet
 f könnyed működtetésű hidraulikus szivattyú, krómozott dugattyúval 
nyomáscsökkentő szeleppel
 f a leeresztés a speciális szeleppel finoman állítható
 f nagyon stabil, csavarodásmentes merev alapszerkezet
 f ergonomikus kialakítású kormányrúd
 f csúszásmentes markolat műanyag bevonattal
 f a kézi karon három funkció állítható:
 f emelés, alsó állás, semleges pozíció
 f precíziós golyóscsapágyak minden keréken és görgőn
 f könnyű manőverezés az extra csendes, gumi futófelülettel ellátott 
alumínium kerekeknek és poliuretán tandemkerekek köszönhetően

 f robusztus hidraulikus emelő- és süllyesztőberendezés
 f sima futású hidraulika kemény krómozott dugattyúval és 
nyomáscsökkentő szeleppel
 f mechanikus gyorsemelés
 f háromlépcsős teleszkóp
 f csavarodásmentes, stabil keret és villaszerkezet
 f 210 fokos kormányzási szög
 f ergonomikusan kialakított vonórúd műanyag bevonattal
 f könnyű kezelhetőség akár nehéz terhelés esetén is, ha a 
vonórúd szelepét semleges helyzetbe kapcsoljuk
 f karbantartásmentes precíziós golyóscsapágyak 
minden kerékben és görgőben

 f megkönnyíti a raktárakban, műhelyekben történő 
nehéz rakományok szállítását, rakodását
 f a statikus elektromosság által nem keletkeznek szikrák, nincs elektromágneses 
mező, így gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokhoz is alkalmas
 f robusztus, hegesztett acélprofil konstrukció
 f fix villaszélesség a rakomány stabil emeléséhez
 f emelőszerkezet kézi működtetésű hidraulikus szivattyúval
 f emelés pedállal vagy kézikar segítségével is lehetséges
 f kompakt kialakításának köszönhetően zsúfolt helyiségekben is használható
 f alacsony kopású kerekekkel és forgó golyóscsapágyas 
hátsó kerekekkel szerelve a sima futás érdekében
 f az ergonomikus kialakítású, műanyag bevonatú markolat 
egy kézzel is kezelhető

Műszaki adatok PHW 2006 PHW 2506
Terhelhetőség 2 tonna 2.5 tonna
Szállítási szélesség 550 mm 540 mm
Villa szélesség / hossz 160 mm / 1150 mm 162 mm / 1150 mm
Kormányzási szög 190° 210°
Emelési tartomány 85-200 mm 85-200 mm
Súly 54 kg 69 kg

Műszaki adatok GHHW 1000
Terhelhetőség 1 tonna
Szállítási szélesség 550 mm
Villa szélesség / hossz 170 mm / 1150 mm
Kormányzási szög 360°
Emelési tartomány 90-1600 mm
Emelési sebesség 25 mm/mp.
Súly 230 kg

Műszaki adatok PHH 1001
Terhelhetőség 1 t
Hosszúság x szélesség x magasság 1515 x 540 x 1225 mm
Villa (h x sz x m) 1150 x 160 x 85 mm
Emelési magasság 800 mm
Súly 122 kg

1150 mm

PHW 2006

GHHW 1000

PHW 2506

Listaár: 180.912,-

Cikkszám: 6152006

119.400,-

Listaár: 782.384,-

Cikkszám: 6151016

617.100,-

Listaár: 204.407,-

Cikkszám: 6152506

139.600,-
1150 mm

PHH 1001

Listaár: 437.007,-

Cikkszám: 6150100

344.700,-

 f az excentrikusan szerelt 
támasztékok tehermentesítik a 
kormánykereket emelés közben 

 f a leresztés sebessége szeleppel 
fokozatmentesen állítható
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PHW 2000 WP
mérleges raklapmozgatók professzionális használatra

FHT 500
hidraulikus ollós-emelőasztal

RWH 2.5
kompakt, stabil krokodil emelő

 f integrált elektronikus mérleg, acélházzal védve, nagy méretű, hat 
számjegyű LCD-kijelzővel
 f font, kilogramm és gramm mértékegységek, oldalról is jól olvasható
 f tára korrekció, bruttó / nettó súly, teljes súly és összegzés 
 f hibaüzenet kijelzés
 f alumínium kerekek tömör gumi futófelülettel, poliuretán tandem 
kerekek, precíziós golyóscsapágyak
 f a megbízható működés érdekében az elektronikus alkatrészek IP5X 
nedvesség és por elleni védelemmel ellátva
 f problémamentesen használható -10° C és +40° C közötti 
hőmérséklet, 10-95 % relatív páratartalom mellett
 f tápellátás 6 V-os, 10 Ah kapacitású akkumulátorral

 f robosztus acélszerkezet 
 f lábpedállal történő hidraulikus emelés
 f manuálisan működhethető asztalsüllyesztés
 f fékkel ellátott Ø 127 mm-es kormányzó görgők a nagyobb biztonság 
érdekében
 f túlterhelés biztonsági-szelep védi a kezelőt és a munkahengert

 f öntöttvas kormány- és forgatható görgők
 f a praktikus fogantyúnak köszönhetően 
könnyedén hordozható
 f gyorsemelési funkció

PHW 2000 WP

Listaár: 1.014.515,-

Cikkszám: 6150271

800.200,-

Műszaki adatok PHW 2000 WP
Terhelhetőség 2 tonna
Szállítási szélesség 540 mm
Villa szélesség / hossz 172 mm / 1150 mm
Kormányzási szög 210°
Emelési tartomány 85-175 mm
Súly 135 kg

Műszaki adatok FHT 500
Terhelhetőség 500 kg
Asztalméret 855 x 500 x 50 mm
Min. emelési magasság 340 mm
Max. emelési magasság 900 mm
Fogantyú magasság 805 mm
Lábpedálmozgás magasság 45 mm
Súly 87 kg

Műszaki adatok RWH 2.5
Terhelhetőség 2.5 tonna
Max. emelési magasság 435 mm
Min. távolság 150 mm
Méret (h x sz x m) 680 x 290 x 158 mm
Súly 19.3 kg

 X védőkesztyűben is egyszerűen kezelhető panel 
nagy méretű gombokkal

PHW 2000 W

 X leengedett asztallal

FHT 500

FHT 500

RWH 2.5

Listaár: 281.471,-

Cikkszám: 6150500

222.000,-

Listaár: 60.148,-

Cikkszám: 6201101

40.700,-

gyorsemelési funkció
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SRWH 2500 EF / SRWH 3000 QL
extra lapos krokodil emelők

KR 2000
rámpa

UB 3000
fogasléces szerelőbak

SAK
molnárkocsi

KRL 1
aláfekvő

 f két részes pumpálókar gumimarkolattal biztos és könnyű 
emeléshez
 f szelepvezérlés a forgatható kar által 
 f öntöttvas kormány- és nagy teherbírású görgők
 f extra széles tartólemez felület
 f SRWH 3000 QL gyorsemelési funkcióval

 f stabil szerkezet 
 f robusztus, hegesztett acél konstrukció 
 f felhajtó szélessége 185 mm-ig
 f praktikus, könnyen használható
 f nagyobb biztonságot nyújt a járműveken 
végzett munkához

 f biztonságos munkavégzést tesz lehetővé a 
felemelt jármű alatt 
 f robusztus hegesztett szerkezet V alakú támmal 
 f széles állítható lábak kímélik a talajt és az 
aszfaltot 
 f tíz fokozatban állítható emelési magasság

 f robusztus szerkezet hegesztett acéllemez 
lappal 
 f komfortosan kezelhető
 f a magas minőségű anyagok és az elsőosztályú 
kivitelezés garantálja a hosszú élettartamot
 f porfestett acélcsövek
 f felfújható gumiabroncsok, műanyag felnivel

 f összecsukható, 
használaton kívül helytakarékosan tárolható
 f robusztus acélszerkezet hét görgővel
 f párnázott, dönthető ülés

Műszaki adatok SRWH 2500 EF SRWH 3000 QL
Terhelhetőség 2.5 tonna 3 tonna
Max. emelési tartomány 368 mm 355 mm
Min./max. alátolási magasság 87 mm / 174 mm 145 mm / 180 mm
Max. végmagasság 455 mm 500 mm
Szélesség belső / külső 266 mm / 342 mm 270 mm / 346 mm
Max. hosszúság 1600 mm 1640 mm
Méret 640 x 342 x 175 mm 685 x 346 x 180 mm
Súly 33 kg 37.2 kg

SRWH 3000 QL

KR 2000

UB 3000
SAK

KRL 1

Listaár: 100.559,-

Cikkszám: 6201103

68.000,-

Listaár: 33.128,-

Cikkszám: 6202000

22.400,-

Listaár: 20.441,-

Cikkszám: 6201300

13.900,- Listaár: 33.598,-

Cikkszám: 6250000

22.800,-

Listaár: 39.707,-

Cikkszám: 6201802

26.900,-

SRWH 2500 EF

Listaár: 96.800,-

Cikkszám: 6201102

65.500,-

gyorsemelési funkció

Műszaki adatok KR 2000
Terhelhetőség 2 tonna / pár
Felhajtó méret (h x sz x m) 810 x 205 x 215 mm
Teljes méret 830 x 310 x 270 mm
Súly 5.2 kg / db.

Műszaki adatok UB 3000
Terhelhetőség 3 tonna / bak
Min. / Max. magasság 288 mm / 425 mm
Állófelület 225 x 205 mm
Súly 6.4 kg / pár

Műszaki adatok SAK
Terhelhetőség 150 kg
Lapát (sz x m) 400 x 185 mm
Kerék (Ø x sz) 254 x 63.5 mm
Felni Ø 76.2 mm
Méret (h x sz x m) 1120 x 570 x 488 mm
Súly 10.9 kg

Műszaki adatok KRL 1
Max. statikus teherbírás 120 kg
Méret (fekvő pozícióban) 1020 x 400 x 140 mm
Méret (ülő pozícióban) 485 x 400 x 440 mm
Súly 6.7 kg
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HSWH 30 / HSWH 50
hidraulikus olajemelők 3-5 tonna terhelhetőséggel

TR 3 / TR 6
szállító görgők 3 t és 6 t teherbírással

TF 3 / TF 6
szállító görgők 3 t és 6 t teherbírással

 f rendkívül stabil modellek a speciális öntöttvasból készült 
alapnak köszönhetően
 f masszív és tartós kivitel, megerősített oldalak
 f két részes pumpálókar

 f nehéz tárgyak egyszerű és biztonságos szállításához
 f nagy méretű golyóscsapágyazott nylon-görgők
 f csúszásgátló gumifelület 

 f nagy tárgyak és gépek egyszerű, biztonságos szállításáért
 f egyszerű kanyarodás a forgatható tartólemezzel (TF3-nál 
egy, TF6-nál kettő) és a vonórúddal
 f tartólemezek csúszásgátló gumifelülettel

Műszaki adatok HSWH 30 HSWH 50
Terhelhetőség 3 tonna 5 t
Emelési magasság 363 mm 402 mm
Méret (h x sz x m) 108.5 x 87 x 188 mm 117 x 97 x 207 mm
Súly 2.8 kg 3.7 kg

Műszaki adatok TR 3 TR 6
Terhelhetőség 3 tonna 6 tonna
Görgők száma 4 db 6 db
Görgők átmérője 85 mm 85 mm
Görgők szélessége 90 mm 85 mm
Méret (h x sz x m) 400 x 228 x 100 mm 415 x 210 x 100 mm
Súly 9.5 kg 12 kg

Műszaki adatok TF 3 TF 6
Terhelhetőség 3 tonna 6 tonna
Rakodási felület 185 x 150 mm 400 x 220 mm
Görgők száma 4 8
Görgők mérete (Ø x sz) 85 x 90 mm 85 x 90 mm
Méretek vonórúd nélkül (h x sz x m) 295 x 230 x 104 mm 640 x 534 x 115 mm
Súly kb. 15 kg kb. 50 kg

HSWH 30

TR 3

TF 6

TF 3

TR 6

HSWH 50

Listaár: 12.923,-

Cikkszám: 6200003

8.800,-

Listaár: 51.689,-

Cikkszám: 6193030

35.000,-

Listaár: 206.287,-

Cikkszám: 6191060

139.500,-

Listaár: 79.414,-

Cikkszám: 6191030

53.700,-

Listaár: 71.425,-

Cikkszám: 6193060

48.300,-

Listaár: 15.272,-

Cikkszám: 6200005

10.400,-
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RFW 1 / RFW 2
haladóművek 1 t és 2 terhelhetőséggel

ESW 901 / ESW 1360
elektromos emelő csörlő

K 1000 / K 2000
Láncos emelő csörlő

 f a megfelelő központosításnak köszönhetően nincs old-
alirányú kilengés a gerendán
 f billenésgátló berendezés
 f a gerenda szelvény szélességéhez való igazítás menetes 
távtartóval lehetséges

 f kompakt és robusztus kialakítás
 f állítható csúszó tengelykapcsoló a csörlő túlterhelés elleni 
védelme érdekében
 f kezelés kézi hajtókarral vagy vezetékes távirányítóval 

Szállítási terjedelem:
 f távirányító 3 m kábelcsatlakozással
 f csörlő

 f masszív acél ház
 f biztonságos, zárt szerkezet
 f könnyű használat erőkifejtés nélkül
 f szimpla, dupla vagy négyes lánckötél kialakítás
 f forgatható teher és felszerelt kampó

Műszaki adatok RFW 1 RFW 2
Terhelhetőség 3 tonna 6 tonna
Rakodási felület 185 x 150 mm 400 x 220 mm
Görgők száma 4 8
Görgők mérete (Ø x sz) 85 x 90 mm 85 x 90 mm
Méretek vonórúd nélkül (h x sz x m) 295 x 230 x 104 mm 640 x 534 x 115 mm
Súly kb. 15 kg kb. 50 kg

Műszaki adatok ESW 901 ESW 1360
Teherbírás 900 kg 1360 kg
Kábel hossz 9 m 9 m
Emelési sebesség 1.82 m/p. 1.22 m/p.
Kábel átmérő 5.1 mm 5.6 mm
Irányító kábel hossz 3 m 3 m
Motor teljesítmény 300 W (12V DC) 480 W (12V DC)
Védelmi osztály IP 54 IP 54
Méret (h x sz x m) 260 x 260 x 202 mm 270 x 290 x 205 mm
Súly 11 kg 15 kg

Műszaki adatok K 1000 K 2000
Terhelhetőség 1 tonna 2 tonna
Lánckötelek száma 1 2
Emelési magasság 2500 mm 2500 mm
Minimum kampó-kampó távolság 300 mm 380 mm
Súly 9.4 kg 12.4 kg

RFW 1

ESW 901

K 1000 K 2000

ESW 1360

RFW 2

Listaár: 37.827,-

Cikkszám: 6171701

27.800,-

Listaár: 65.317,-

Cikkszám: 6199090

44.200,-

Listaár: 30.967,-

Cikkszám: 6202101

21.000,-
Listaár: 45.064,-

Cikkszám: 6202102

30.500,-

Listaár: 96.330,-

Cikkszám: 6199136

65.200,-

Listaár: 54.744,-

Cikkszám: 6171702

40.100,-
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WPP 10 TE / WPP 30 E
hidraulikus műhelyprések hegesztett szerkezettel

SSk 1 / SSK 2
homokszóró kabin fém alkatrészek tisztítására

HS SSK1 
homokszóró védőkesztyű

 f sokoldalú felhasználásra: ideális taniskolákba, műhelyekbe, garázsokba
 f hidraulika tömlők és csatlakozók DIN 20066 szerint 
 f ésszerű tervezése miatt kiváló ár/érték aránnyal rendelkezik 
 f a préshengerhez épített visszahúzó rugónak köszönhetően jobb helykihasználás 
 f biztonságos működés: a dugattyú bármilyen helyzetben megállítható

 f többféle szoróanyaggal használható: 
kvarc, üveggyöngy, plasztikszemcse
 f védőfóliával ellátott üveg garantálja 
a biztonságos munkavégzést, 
és az optimális rálátást a munkadarabra
 f kiváló minőségű latex munkakesztyűvel
 f a fedélen és az ajtókereten körbefutó tömítés 
pormentes munkavégzést biztosít
 f erős munkadarab tartó rács a kabinban
 f leeresztő nyílással a szóróanyag egyszerű takarításához
 f a leeresztő csonk a szennyeződések elvezetéséhez 
a tartály aljára van erősítve
 f a sűrített levegős csatlakozás a külső részen található
 f gumitalpakkal felszerelve a stabilitás érdekében

 f SSK 1 és SSK 2 homokszóró kabinokhoz
 f anyaga: latex

Műszaki adatok WPP 10 TE WPP 30 E
Nyomóerő 10 t 30 t
Dugattyú átmérő 40 mm 70 mm
Láb szélesség x mélység 570 x 495 mm 795 x 700 mm
Magasság 1058 mm 1800 mm
Belső szélesség 340 mm 535 mm
Munkaterület 194-364 mm 151-1030 mm
Dugattyúlöket 175 mm 150 mm
Dugattyúút - 200 mm
Sűrített levegő munkanyomása - 7.5-8.5 bar
Súly 54.7 kg 171 kg

Műszaki adatok SSK 1 SSK 2
Munkatér térfogata 90 l 220 l
Légszükséglet 200-350 liter/perc 200-350 l/p.
Munkanyomás 2.8-8.0 bar 2.8-8.0 bar
Max. munkanyomás 8.6 bar 8.6 bar
Levegő csatlakozás 3/8" 3/8"
Szóróanyag szemcseméret 0.12-0.25 mm 0.12-0.25mm
Kabin belső méret 580 x 480 x 300 mm 840 x 550 x 360 mm
Teljes méret 590 x 489 x 490 mm 950 x 660 x 1380 mm
Súly 17.25 kg 48 kg

WPP 10 TE

WPP 30 E

SSK 1

HS SSK1

Listaár: 157.417,-

Cikkszám: 6300011

120.700,-

Listaár: 641.414,-

Cikkszám: 6300030

491.500,-

Listaár: 101.029,-

Cikkszám: 6204000

74.000,-

Listaár: 5.592,-

Cikkszám: 6204100

4.100,-

 f a présasztal magassága 10 fokozatban, 
rögzítőcsapszeggel állítható
 f oldalirányban mozgatható henger
 f a nyomás a nyomásmérőről leolvasható
 f dugattyúelőtolás hidraulikus kézipumpával 
vagy pneumatikus lábpedállal

WPP 30 E tulajdonságok

 f alacsony-építésű asztali prés 
 f a présasztal magassága 3 fokozatban, 
rögzítőcsapszeggel állítható
 f a nyomás a nyomásmérőről leolvasható
 f dugattyúelőtolás hidraulikus kézipumpával

WPP 10 TE tulajdonságok

SSK 2

Listaár: 256.096,-

Cikkszám: 6204001

187.600,-
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KGZ 210 E
gérvágó fűrész 

KGZ 2540 Vario
gérvágó fűrész 

 f könnyű és stabil alumínium présöntvényház
 f erős, nagy teljesítményű motor
 f integrált vágásimélység-határoló
 f könnyen futó, többszörösen csapágyazott duplavezeték
 f fokozatmentesen állítható vezetőléc skálával
 f a markolat biztonsági kapcsolóval forgatható, így a vágóvonalra 
mindig szabad rálátást enged
 f a fűrészegység -45° és +45° között egy skála mentén dönthető, 
15°-onként reteszelhető
 f az asztal jobbra és balra 45°-ig fordítható
 f vágásivonal lézerirányzékkal ellátva

 f lágyindító elektronikával szerelve
 f fokozatmentes fordulatszám-állítás
 f alaplemez és forgótányér öntött alumíniumból
 f kompakt, robusztus és egyszerre könnyen szállítható
 f fix pozíciók a könnyebb szögbeállítás érdekében
 f dupla dőlésszöggel és gérvágóval az alapfelszereltség 
részeként

 f munkadarab-tartó hosszabbítás mindkét oldalon
 f összecsukható anyagütközőkkel az ismételhetőség 
érdekében
 f szériakivitelben forgácsgyűjtő zsákkal
 f gyorsan cserélhető fűrésztárcsa
 f csavaros szorító a munkadarab rögzítéséhez

Műszaki adatok KGZ 210 E
Motor teljesítmény 1.5 kW (230 V / 50 Hz) 
Fűrésztárcsa fordulatszáma 4500 ford./perc
Fűrésztárcsa átmérő 210 mm
Méretek (h x sz x m) 650 x 450 x 430 mm
Súly 10.5 kg
Vágási kapacitás
0°/ 0° 70 x 220 mm
45°/ 0° bal 70 x 155 mm
45°/ 0° jobb 35 x 220 mm
0° / 45° bal 70 x 155 mm
45°/45° bal 35 x 155 mm
45°/45° jobb 35 x 155 mm

WM 90-4 Digitális szögmérő
 f a fűrésztárcsa pontos szögbeállításához
 f nagy méretű LCD kijelző
 f 1,5 V-os AAA elemmel működik
 f pontosság: ± 0.1 < 90 < ± 0.2°

Cikkszám 5910094
Bruttó akciós ár 9.600,-

Műszaki adatok KGZ 2540 Vario
Motor teljesítmény 1.6 kW (230 V / 50 Hz) 
Fűrésztárcsa fordulatszáma 2000-4000 ford./perc
Fűrésztárcsa átmérő 254 mm
Méretek (h x sz x m) 595 x 825 x 680 mm
Súly 21.6 kg
Vágási kapacitás
0°/ 0° 89 x 292 mm
45°/ 0° bal 41 x 318 mm
45°/ 0° jobb 25 x 318 mm
0° / 45° bal 64 x 222 mm
0° / 45° jobb 64 x 222 mm

Szállított tartozékok
 f porelszívó-csonk és zsák
 f fűrésztárcsa

Szállított tartozékok
 f munkadarab-tartó
 f forgácsgyűjtő zsák
 f kezelőszerszám
 f HM fűrésztárcsa 250 x 3,2 x 2,2 x 30 mm, Z60

KGZ 2540 Vario

Listaár: 253.276,--

Cikkszám: 5701254

199.800,-

KGZ 210 E

Listaár: 98.210,-

Cikkszám: 5702210

77.500,-
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TKS 316 E asztali körfűrész
Univerzális használatra kézműveseknek és iparosoknak

BTS 151 Tárcsa- és szalagcsiszológép
sorjázáshoz, felület- és kontúrcsiszoláshoz

 f a fűrésztárcsa 90 °- 45 °-kal balra elfordítható, a kézikerékkel és a 
skálával könnyen és pontosan beállítható - nagy stabilitás a pontos 
vágásokhoz
 f nagy méretű, a korrózió ellen horganyzott  acélgép-asztal
 f nagy központi szívócsatlakozás (Ø 100 mm)
 f a fűrésztárcsa magasságát a kezelő elején kézikerékkel is beállítható
 f a fűrészegység stabil felfüggesztése elöl és hátul lehetővé teszi a 
pontos vágást
 f erőteljes, hővédelemmel ellátott motor

 f élek, ívek, gérvágások és sík felületek derékszögű 
csiszolásához
 f puha és keményfa megmunkálására
 f csiszolószalag aggregát függőleges vagy vízszintes 
használatra, fokozatmentesen elforgatható 0° és 90° között
 f a munkadarab tartó fokozatmentesen állítható 0 és 45° 
között a szalag- és tárcsaegységen
 f gérvágó ütköző a T-horonyban

 f munkadarab tartó kétoldalas felfüggesztéssel 
a nagyobb stabilitás érdekében
 f kompakt gépház erős acél öntöttvas szerkezetben
 f gyors, szerszám nélküli csiszolószalag-csere gyorskioldó 
eszköz segítségével
 f elszívó csatlakozás 
külső elszívó egység csatlakoztatásához

Műszaki adatok TKS 316 E
Fűrésztárcsa átmérő 315 mm
Max. vágási szélesség ütközővel 290 mm
Max. vágási magasság 90°/45° 83 / 60 mm
Munkaasztal elfordulása 90°-45°
Munkaasztal mérete (h x sz x m) 800 x 550 x 850 mm
Fordulatszám 2800 f/p
Motor teljesítmény 2.8 kW (400 V / 50 Hz)
Elszívó csonk átmérő 100 mm
Méretek (h x sz x m) 1600 x 600 x 1050 mm
Súly 55 kg

Műszaki adatok BTS 151
Fűrésztárcsa átmérő 315 mm
Max. vágási szélesség ütközővel 290 mm
Max. vágási magasság 90°/45° 83 / 60 mm
Munkaasztal elfordulása 90°-45°
Munkaasztal mérete (h x sz x m) 800 x 550 x 850 mm
Fordulatszám 2800 f/p
Motor teljesítmény 2.8 kW (400 V / 50 Hz)
Elszívó csonk átmérő 100 mm
Méretek (h x sz x m) 1600 x 600 x 1050 mm
Súly 55 kg

BTS 151

Listaár: 77.534,-

Cikkszám: 5903151

61.200,-

Kiegészítő Cikkszám Bruttó akciós ár
Csiszolólap Ø 150, K60, tépőzárral 5911506 4.300,-
Csiszolólap Ø 150, K80, tépőzárral 5911508 4.300,-

Szállított tartozékok
 f alépítmény
 f tolóasztal gérvágó mérővel
 f rögzítő keret
 f fűrésztárcsa 
 f (315 x 3,6 x 30 mm, Z24)
 f fűrésztárcsa védő szívótömlővel

Szállított tartozékok
 f gérvágó ütköző (-60° - +60°)
 f csiszolószalag (914 x 100 mm, K 80)
 f csiszolókorong Ø 150 mm, K 80 
(ragasztva)
 f tépőzáras rögzítés a csiszolókoronghoz

TKS 316 E

Listaár: 225.083,-

Cikkszám: 5902317

177.600,-

SAA 902 / SAA 2003 elszívó berendezések
Marási, gyalulási és fúrási forgácshoz

 f lapátformájú ventillátorkerék a megemelt 
szívóteljesítmény érdekében
 f nagy szívóteljesítmény és halk működés 
 f egyszerű porzsák csere 

SAA 902
 f ventilátor kerék és ház műanyagból
 f szállított tartozékok: 1 x forgácszsák, 1 x szűrőzsák, 
2 x heveder, 1 x 2000 mm-es PU tömlő Ø 100 mm, 2 
x tömlőbilincs, 4 részes tömlőadapter készlet

SAA 2003  
 f stabil konstrukció masszív acéllemezből
 f alacsonyabb statikus feltöltődés a műanyag kon-
strukciókkal szemben
 f szállított tartozékok: 1 x forgácszsák, 1 x szűrőzsák, 
2 x heveder a zsákok rögzítéséhez, 1 x 750 mm-es PU 
tömlő Ø 125 mm, 2 x tömlőbilincs

Műszaki adatok SAA 902 SAA 2003 
Max. légmennyiség 1.200 m³/h 2.553 m³/h
Vákuum 1.100 Pa 1.950 Pa
Elszívó csatlakozó Ø 100 mm 125 mm
Motor teljesítmény 0.55 kW (230 V) 1.5 kW (400 V)
Méret (h x sz x m) 900 x 500 x 1550 mm 1000 x 750 x 2000 mm
Súly 19 kg 37 kg

SAA 902

SAA 2003

Listaár: 107.608,-

Cikkszám: 5923902

84.900,-

Listaár: 234.481,-

Cikkszám: 5922203

185.000,-

Poliészter szűrőzsák SAA 2003-hoz
 f kapacitás: 167 l
 f szűrési kapacitás: 5 µm

Cikkszám 5932203
Bruttó akciós ár 5.600,-
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MS anyagtovábbító állványok
Stabil segítség a munkában

 f univerzálisan használhatók szalagfűrészekhez, 
körfűrészekhez és más famegmunkáló gépekhez
 f ideális hosszú, nagy méretű vagy nehéz 
munkadarabok támasztására, eltávolítására
 f összecsukhatók, így kis helyen tárolhatók 
és könnyen szállíthatók
 f állítható magasság
 f erős, horganyzott acél görgők

Műszaki adatok MS 1 R MS 1 K MS 3 R
Terhelhetőség 70 kg 70 kg 45 kg / 60 kg / 90 kg
Minimum magasság 700 mm 700 mm 640 mm
Maximum magasság 1150 mm 1150 mm 1080 mm
Maximum szélesség 450 mm 400 mm 285 mm
Maximum helyszükséglet 460 x 470 x 1150 mm 460 x 470 x 1150 mm 430 x 500 x 1150 mm
Súly 10 kg 10 kg 4 kg

MS 3 R

Listaár: 12.453,-

Cikkszám: 5900005

9.900,-

MS 1 R

Listaár: 36.418,-

Cikkszám: 5900003

28.800,-

MS 1 K

Listaár: 36.888,-

Cikkszám: 5900004

29.100,-

DB esztergapad széria
Barkácsolók és profik részére

 f csavarodásmentes szürkeöntvény gépágy a rendkívül sima 
futásért és a pontosságért
 f stabil szürke öntöttvasból készült szegnyereg és orsóház
 f széles és könnyen állítható acélból készült esztergakés tartó
 f szegnyereg gyorskioldókarral és kézikerékkel
 f elektronikusan szabályozható fordulatszám állítással, digitális 
sebességkijelzővel
 f alkalmas nagy átmérőjű munkadarabok esztergálásához

DB 1202 Vario
 f a forgatható orsófej szabadon mozgatható a gépágyon
 f két sebesség tartomány: 0-1.200 és 0-3.200 f/p.

Műszaki adatok DB 900 DB 1100 DB 1202 Vario
Max. elfordulási Ø 306 mm 358 mm 460 mm
Csúcsmagasság 153 mm 179 mm 230 mm
Csúcsszélesség 900 mm 1100 mm 1185 mm
Orsófej menet M33 x 3.5 M33 x 3.5 M33 x 3.5
Fordulatok 500 - 2000 f/p 500 - 2000 f/p 0 - 3200 f/p
Fordulat fokozatok 10 10 2
Motorteljesítmény 550 W (230 V / 50 Hz) 750 W (230 V / 50 Hz) 1500 W (230 V / 50 Hz)
Morsekúp MK 2 MK 2 MK 2
Méret (h x sz x m) 1380 x 330 x 370 mm 1620 x 340 x 430 mm 2060 x 500 x 1200 mm
Súly 80 kg 92 kg 185 kg

DB 900

DB 900

Listaár: 347.256,-

Cikkszám: 5920900

273.900,-

DB 1100

DB 1100

DB 1202 Vario

DB 1202 Vario

Listaár: 500.444,-

Cikkszám: 5921100

394.700,-
Listaár: 1.252.284,-

Cikkszám: 5921202

987.700,-
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VarioProtect XL-W TC
hegesztő fejpajzs

VarioProtect XXL W
hegesztő fejpajzs

VarioProtect XXL-W TC AIR
automata hegesztő fejpajzs, levegőszűrő rendszerrel

 f alkalmas elektróda, MIG/MAG és AWI hegesztéshez
 f színhű látómező a True Color szűrőn keresztül
 f fokozatmentesen állítható DIN 9-13 sötétedési szintekre
 f válaszidő 0,1 ms
 f két érzékelővel

 f alkalmas elektróda, MIG/MAG és AWI hegesztéshez
 f kitűnő optikai, szórási, homogenitási és látószög adottságok
 f nagy látómező
 f fokozatmentesen állítható DIN 4-8 
és DIN 9-13 sötétedési szintekre
 f válaszidő 0,3 ms
 f négy érzékelővel

 f a hatékony levegőszűrő rendszer biztosítja a friss 
levegő ellátást, megelőzve a veszélyes és káros 
részecskék (pl. hegesztési füst) belégzését
 f magas szűrési osztály: 99,99% = 0,3µm
 f hegesztőkesztyűben is könnyen kezelhető
 f színhű látómező a True Color szűrőn keresztül
 f Li-ION akku 8 órás működéshez
 f 3 befújási erősség választható
 f a befújt levegő egyenletes elosztása a pajzson belül

Műszaki adatok VarioProtect XL-W TC
Látómező 100 x 49 mm
Optikai osztály 1/1/1/2
Áramellátás 2 x Li-Mn elem (CR2032)
UV/IR-védelem állandó, 16
Sötétedési szintek DIN 9-13
Világos fokozatok 4
Kapcsolási idő 0,1 ms
Anyag nylon
Teljes súly 314 g

Műszaki adatok VarioProtect XXL W
Látómező 100 x 65 mm
Optikai osztály 1/1/1/1
Áramellátás 3V lítium elem (CR2450)
UV/IR-védelem állandó, DIN 16
Sötétedési szintek DIN 4-8, DIN 9-13
Világosodási idő 250-800 ms
Világos fokozatok fokozatmentesen állítható
Kapcsolási idő 0.3 ms
Anyag poliamid nylon

Műszaki adatok VarioProtect XXL W
Anyag nylon
Levegő befújás 1. / 2. / 3. szint 170 / 200 / 230 liter / perc
Akkumulátor működési idő 1. / 2. / 3. szint 10 / 8 / 6 óra
Akkumulátor töltési ideje 3.5 óra
Akkumulátor típusa Li-on 12V 4400 mAh
Szűrő típusa TH3 P R SL
Látómező (sz x m) 83.4 x 100 mm
Teljes súly (fejpajzs, szűrő, öv, akkumulátor) 735 g

VarioProtect XL-W TC

VarioProtect XXL W

Listaár: 30.497,-

Cikkszám: 1651000

17.900,-

Listaár: 55.919,-

Cikkszám: 1654010

32.800,-

VarioProtect XXL W

Listaár: 271.133,-

Cikkszám: 1654050

159.100,-
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EASY-STICK 141
Standard elektróda inverter

SWM-2 30 / SWM-2 35 / SWM-2 65
Kapcsolható hegesztő szögmágnesek

SWM-2 30 / SWM-2 35 / SWM-2 65
hegesztő szögmágnesek

 f az állandó hegesztőáram folyamatos stabil ívet biztosít
 f digitális inverter technológiával gyártva, melynek eredményeként 
kisméretű a gép, könnyű az ívgyújtás, kevesebb a füstölés
 f ideális összeszerelési munkákhoz (vas szerkezetekhez) és IP 23 
védelemmel általánosan kültéri munkákhoz is
 f csendesen futó, beépített ventilátor
 f HOT START: a hegesztőáram automatikus rövid ideig HOT START 
növelésével az ív biztonságosan meggyullad és azonnal stabil
 f A NTI S TICK: ha az elektróda véletlen hozzáérintéssel letapad, a 
hegesztőáram automatikusan csökken, és így megakadályozza az 
elektróda elhasználódását

 f A RC FORCE CONTROL: a hegesztési áram és a feszültség belső 
ellenőrzése a rövidzárlatot gyorsan és biztonságosan megszünteti, 
stabilizálja az ívet és lehetővé teszi az elektróda 
egyszerű leolvasztását

 f nagy mágneses tartóerővel sokoldalú alkalmazáshoz
 f a mágnes be- és kikapcsolható
 f kikapcsolt állapotban egyszerűen levehető
 f ideális kör és négyzet alakú csövekhez, 
szögekhez és lapos anyagokhoz 
 f fém munkadarabok 45°-os vagy 90°-os szögben 
tartásához

WM 125
 f nagy mágneses tartóerővel sokoldalú alkalmazáshoz
 f ideális kerek és szögletes csövekhez, szögekhez és lapos anyagokhoz
 f rögzítőfuratokkal a két mágnes összekapcsolásához

VSWM 15
 f nagy mágneses tartóerővel sokoldalú alkalmazáshoz
 f ideális kerek és szögletes csövekhez, szögekhez és lapos anyagokhoz
 f a kívánt szög 30° és 270° között a hatszögletű furaton kényelmesen 
beállítható
 f rögzítőfuratokkal két mágnes egymással való csatlakoztatásához

MSWM 10
 f vasból készült kerek és lapos munkadarabok pontos szögben tartásához
 f gyakorlati segítség hegesztéskor és szereléskor
 f kifejezetten alkalmas kisméretű munkadarabokhoz

Műszaki adatok EASY-STICK 141
Hegeszthető elektróda Ø 1,6 - 3,2 mm
Áramerősség 10 - 140 A
Üresjárati feszültség 76 V
Teljesítmény felvétel elektróda hegesztésnél 4,5 kVA
Elektróda hegesztésnél bekapcsolási idő max. hegesztő áramnál 15 %
Védelem IP21
Méret (h x sz x m) 320 x 135 x 255 mm
Tömeg 4.3 kg
Hálózati csatlakozás 16 A / 230 V

Műszaki adatok SWM-2 30 SWM-2 35 SWM-2 65
Tartóerő 30 kg 40 kg 75 kg
Szög 45/90° 45/90° 45/90°
Méret (h x sz x m) 111 x 95 x 25 mm 111 x 95 x 29 mm 152 x 130 x 35 mm
Súly 0.5 kg 0.7 kg 1.4 kg

Műszaki adatok WM 125 VSWM 15 MSWM 10
Tartóerő 9 kg 15 kg 15 kg 10 kg
Szög 90° / 270° 30-270° 30/45/60/90°
Méret (h x sz x m) 75.5 x 52 x 14 mm 125 x 85 x 18 mm 156 x 156 x 20 mm 59 x 51 x 16 mm
Súly 0.5 kg 0.9 kg 0.3 kg

EASY-STICK 141

SWM-2 30

SWM-2 35 SWM-2 65

Listaár: 102.909,-

Cikkszám: 1073014

54.500,-

Listaár: 20.159,-

Cikkszám: 1790029

15.000,-

Listaár: 22.509,-

Cikkszám: 1790030

16.700,-
Listaár: 41.305,-

Cikkszám: 1790031

30.700,-

WM 125

VSWM 15

MSWM 10

Listaár: 11.701,-

Cikkszám: 1790042

8.700,-

Listaár: 13.111,-

Cikkszám: 1790051

9.800,-

Listaár: 7.049,-

Cikkszám: 1790060

5.300,-
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RGZ 280
Csőfogó körkeresztmetszetű anyagok tartására

UGZ 40 / UGZ 75
Univerzális patentfogók

WGZ 76
Szögbefogó derékszögű munkadarabokhoz

 f két adaptív V-szorító rátéttel
 f csövek profiljainak rögzítésére
 f egykezes kezelés

 f forgatókar gyors nyitáshoz, záráshoz és beállításhoz 
 f gyorskioldó karral 
 f recés fogópofa a megfelelő tapadásért 

UGZ 40 
 f kalapácsfejjel és hosszirányú barázdákkal a felső pofán
 f keményforrasztású elemek magas élettartammal

UGZ 75 
 f nagy fogókinyúlás (64 mm)
 f V-formájú rovátka a felső pofában kisebb darabok beszorításához

 f különféle munkadarabok tartására, illesztéséhez és rögzítésére 90°-os szögben 
 f egykezes kezelés
 f alkalmas fához, acélhoz, és szintetikus anyagokhoz

Műszaki adatok RGZ 280
Min. szorítószélesség 40 mm
Max. szorítószélesség 64 mm
Menet M 10
Hossz 280 mm
Nettó súly 1.3 kg

Műszaki adatok UGZ 40 UGZ 75
Kinyúlás – 64 mm
Nyílástartomány 40 mm 6-75 mm
Szerszám hossz 300 mm 250 mm
Súly 0.6 kg 0.7 kg

Műszaki adatok WGZ 76
Max. rögzítőerő 75 kg
Fesztáv 32 mm
Kihúzás 76 mm
Hossz 216 mm
Nettó súly 0.6 kg

RGZ 280

UGZ 40

UGZ 75

MWS-2 95 MWS-2 121

WGZ 76

Listaár: 13.581,-

Cikkszám: 1790090

10.100,-

Listaár: 7.942,-

Cikkszám: 1790091

5.900,-

Listaár: 12.641,-

Cikkszám: 1790092

9.400,-

Listaár: 79.414,-

Cikkszám: 1790100

58.900,-
Listaár: 140.501,-

Cikkszám: 1790101

104.200,-

Listaár: 17.340,-

Cikkszám: 1790080

12.900,-

MWS-2 95 / MWS-2 121
Derékszög hegesztősatuk 2-tengelyes kivitelben

 f idomacélok gyártásához, hegesztő- és lakatosműhelyben 
 f stabil szürkeöntvény pofa és alaptest 
 f különféle vastagságú munkadarabok megtartására, 
igazítására és rögzítésére pontosan 90°-ban
 f a csuklós orsóanyának köszönhetően az eltérő erősségű 
munkadarabok nyomópofáját automatikusan igazítja 

 f nyomógombbal a munkadarab gyors rögzítésére 
 f a hegesztési fröcskölés nem tapad rá a t-markolat 
rézzel bevont trapéz orsójára 
 f az oldalsó hosszúfuratokkal könnyen rögzíthető 
a hegesztő- vagy gépasztalhoz

Műszaki adatok MWS-2 95 MWS-2 121
Kinyúlás 95 mm 121 mm
Hátsó hossz/magasság 122 x 35 mm 135 x 64 mm
T-távolság 62 mm 100 mm
Rögzítőhorony hossz / szélesség 40 mm / 11 mm 51 mm / 11 mm
Súly 5.0 kg 10.6 kg

 f nyitott kialakítás, 
T-csatlakozások rögzíthetők

 f hengeres anyagok 
rögzítésére is alkalmas 

 f mart oldalak a derékszög-
satu függőleges helyeinél

 f csavaros támasztás a jobb 
rögzítéséért 
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USZ 216 / USZ 318 / USZ 419
pillanatszorítók

HZ 178 / HZ 254
emelőszorító racsnis mechanizmussal a hatékony befogáshoz

MSZ 90 / MSZ 140
pillanatszorítók gyorskioldó rugóval és mágneses V-szorító pofával

 f négy az egyben acél pillanatszorító T-fogantyúval
 f edzett és csavarodásmentes 
 f felületkezelt orsó trapéz menettel gyorsszorítással
 f a legjobb erőátvitel feszítéskor
 f csúszókar gyors megfordíthatósága a nagyobb 
munkadarabok szorításához
 f fán és acélon is felhasználható

 f rögzített konzol és nyomólap egy darabból, edzett és csavarodás-
mentes, 38 mm széles mozgatható nyomólemezzel
 f a csúszókar gyors váltása a terjedelmes munkadarabok szorítása 
érdekében
 f akár ötször gyorsabb, mint a hagyományos pillanatszorítók, az 
egyujjas gyorskioldó és kioldókarnak köszönhetően

 f acélból készült munkadarabokhoz
 f rugós terhelésű tolókarral az egykezes munkához
 f a pozícionálás után a bilincs mágnesesen tartja a munkadarabot
 f hőkezelt és nikkel-krómozott acélból készültek
 f menetes furattal, opcionális V-szorító rögzítéssel vagy csavarral 
kihúzható

Műszaki adatok USZ 216 USZ 318 USZ 419
Max. szorítóerő 550 kg 1100 kg 1100 kg
Fesztáv 216 mm 318 mm 419 mm
Kinyúlás 121 mm 140 mm 140 mm
Pofa mérete 25 x 12 mm 30 x 14 mm 30 x 14 mm
Menet M 10 M 10 M 10
Tömeg 1,9 kg 3,5 kg 4,0 kg

Műszaki adatok HZ 178 HZ 254
Max. szorítóerő 460 kg 460 kg
Fesztáv 178 mm 254 mm
Kinyúlás 121 mm 121 mm
Pofa mérete 22 x 11 mm 22 x 11 mm
Menet M 10 M 10
Tömeg 1,2 kg 1,3 kg

Műszaki adatok MSZ 90 MSZ 140
Max. szorítóerő 140 kg 230 kg
Fesztáv 90 mm 140 mm
Kinyúlás 64 mm 89 mm
Pofa mérete 13 x 6 mm 16 x 8 mm
Menet M 6 M 8
Tömeg 0,4 kg 0,5 kg

USZ 216 USZ 318

Listaár: 22.979,-

Cikkszám: 1790001

17.100,-
Listaár: 46.756,-

Cikkszám: 1790002

34.700,-

USZ 419

Listaár: 52.582,-

Cikkszám: 1790003

39.000,-

Kiegészítő Cikkszám Bruttó akciós ár
Hengeres szorítópofa (HZ 178,  HZ 254) 1790007 1.900,-

HZ 178

Listaár: 30.309,-

Cikkszám: 1790011

22.500,-

HZ 178

MSZ 90 MSZ 140

Listaár: 27.960,-

Cikkszám: 1790010

20.800,-

Listaár: 10.103,-

Cikkszám: 1790020

7.500,-
Listaár: 12.641,-

Cikkszám: 1790021

9.400,-
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flexCAT 116 Q
Kompakt, rendkívül halk üzemelésű porszívó

wetCAT 133 IE
Nedves & száraz porszívó rozsdamentes acél tartállyal

flexCAT 120 VCA
dupla szűrőrendszeres speciális porszívó

 f több fokozatú, hatékony szűrő
 f egyszerű tárolás, a kis méret és helyigénynek köszönhetően
 f flexibilis bilincsek a fej rögzítéséhez a tartályra
 f felső részen a kábel feltekeréséhez kialakított hely
 f oldalsó védők: nem hagy fekete csíkokat a falakon
 f rendkívül halk, gumírozott kerekek, melyek nem hagynak foltokat

 f beépített aljzat elektromos szerszámok csatlakoz-
tatásához
 f speciális tömítés a fej és a tartály között, mely ellenáll 
az olajnak és a kémiai maradványoknak anélkül, hogy 
veszítene a rugalmasságából
 f kétrészes, csatlakoztatható szívócső műanyaggal bevont 
alumíniumból
 f réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motor

 f a rugalmas szívócső ellenáll minden terhelésnek és 
csavarodásnak
 f a tartálynál lévő tömlőcsatlakoztató-zár megakadályoz-
za a tömlő akaratlan leválását takarítás közben 
 f zajszűrővel ellátott motor biztosítja a készülék csendes 
működését
 f ergonomikus fej kialakítás kábelhoroggal

 f a hamut, a homokot és a durva szennyeződést megbízhatóan és 
hatékonyan szívja el
 f a kengyelzár kinyitása után a tartály ürítéséhez 
a szívóegység könnyen levehető 
 f a fúvókák közvetlenül az eszközön praktikusan tárolhatóak 
 f fújófunkció parázs izzításhoz vagy a felületek lefúvásához 
 f magas szívóerő a nagyteljesítményű 1,2 kW-os motornak köszönhetően 
 f kimosható HEPA-patronszűrővel
 f nagy, 20 literes fém szeméttartály hordozókengyellel

Szállított tartozékok
 f porzsák 11 l
 f szívócső csatlakozókkal (2 m)
 f állítható fogantyú
 f vászon szűrő
 f HEPA patronszűrő

 f teleszkópos, krómozott szívócső
 f ECO padló tisztítófej kefével
 f rés tisztítófej
 f kerek tisztítófej kefével
 f bútor tisztítófej

Szállított tartozékok
 f szívócső (4 m)
 f állítható fogantyú
 f szívócső csatlazóval
 f száraz padló tisztítófej

 f nedves padló tisztítófej
 f kerek tisztítófej kefével
 f lapos tisztítófej
 f szükítő
 f nanotech szűrők

Szállított tartozékok
 f szívócső (1 m)
 f csatlakozó cső
 f cső hosszabbító
 f patronszűrők
 f szűrőrács

Műszaki adatok flexCAT 116 Q
Típus száraz
Max. teljesítmény 770 W (230 V ~50 Hz)
Légszállítás 3.050 liter / perc
Tartály kapacitása 16 liter
Tartály anyaga műanyag
Szívócső átmérő / hossz 36 mm / 2 m
Kábelhosszúság 10 m
Szívóerő 230 mbar
Zajszint 62 dB(A)
Méretek (h x sz x m) 400 x 400 x 330 mm
Súly 5.8 kg

Műszaki adatok wetCAT 133 IE
Típus nedves & száraz
Max. teljesítmény 1000 W
Légszállítás 3333 liter/perc
Tartály kapacitása 33 liter
Tartály anyaga rozsdamentes acél
Szívócső átmérő / hossz 38 mm / 4 m
Kábelhosszúság 8.5 m
Szívóerő 247 mbar
Zajszint 72 dB(A)
Méretek (h x sz x m) 430 x 430 x 830 mm
Súly 15 kg

Műszaki adatok flexCAT 120 VCA
Típus száraz
Max. teljesítmény 1200 W (230 V ~50 Hz)
Légszállítás 1500 l/perc
Tartály kapacitása 20 l
Tartály anyaga fém
Szívócső átmérő / hossz 38 mm / 1 m
Kábelhosszúság 3.5 m
Szívóerő 150 mbar
Zajszint 76 dB(A)
Méretek (h x sz x m) 310 x 310 x 420 mm
Súly 4.4 kg

flexCAT 116 Q

wetCAT 133 IE

Listaár: 101.029,-

Cikkszám: 7003140

85.400,-

Listaár: 112.307,-

Cikkszám: 7001135

94.900,-

Európai minőség

flexCAT 120 VCA

Listaár: 27.020,-

Cikkszám: 7003130

22.900,-
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wetCAT 262 IET / wetCAT 362 IET
Száraz/nedves típusú porszívók, praktikus, billenthető kerettel

 f aljzat elektromos szerszámok csatlakoztatásához
 f a fej és a tartály közötti speciális tömítés 
ellenáll az olajnak és a vegyszereknek
 f két részes műanyag szívócső alumínium bevonattal, 
rendkívül könnyű és stabil
 f rugalmas szívótömlő: ellenáll a terheléseknek és csavarodásnak
 f zajszűrővel ellátott motor biztosítja a készülék csendes működését
 f réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motor 
 f több motorral rendelkeznek, melyek külön be- és kikapcsolhatók

 f billentő mechanizmus a tartály könnyű 
ürítése érdekében

 f könnyedén tisztítható szűrő

Szállított tartozékok
 f szívócső (4 m)
 f fogantyú
 f két részes szívócső
 f réstisztító fej
 f nedves/száraz padló 
tisztítófej
 f száraz padló tisztítófej

 f nedves padló tisztítófej
 f univerzális adapter
 f HEPA szűrő
 f habszűrő
 f kimeneti szűrő
 f motorvédő szűrő
 f 2 x porzsák

Műszaki adatok wetCAT 130 RS M-Class
Típus nedves & száraz
Max. teljesítmény 1400 W (230 V ~50/60 Hz)
Légszállítás 4200 l/perc
Tartály kapacitása 30 l
Tartály anyaga műanyag
Szívócső átmérő / hossz 35 mm / 4 m
Kábelhosszúság 7.5 m
Szívóerő 240 mBar
Zajszint 79 dB(A)
Méretek (h x sz x m) 510 x 360 x 560 mm
Súly 7.5 kg

wetCAT 362 IET

Listaár: 274.892,-

Cikkszám: 7001370

232.300,-

Európai minőség

Műszaki adatok WETCAT 262 IET WETCAT 362 IET
Típus nedves & száraz nedves & száraz
Motorok száma 2 3
Max. teljesítmény 2000 W (230 V ~50 Hz) 2900 W (230 V ~50 Hz)
Légszállítás 6.666 liter / perc 10.000 liter / perc
Tartály kapacitása 62 liter 62 liter
Tartály anyaga rozsdamentes acél rozsdamentes acél
Szívócső átmérő / hossz 38 mm / 4 m 38 mm / 4 m
Kábelhosszúság 8.5 m 8.5 m
Szívóerő 247 mbar 247 mbar
Zajszint 74.5 dB(A) 76 dB(A)
Méretek (h x sz x m) 570 x 700 x 1140 mm 570 x 700 x 1140 mm
Súly 21.9 kg 28 kg

Szállított tartozékok
 f patron szűrő
 f polikarbon előszűrő
 f összedugható szívócső
 f szűkítő Ø 38/36
 f univerzális adapter
 f Ø 36/32/36

 f csőadapter Ø 38
 f lapos tisztítófej
 f kerek tisztítófej kefével
 f szívótömlő 4 m
 f állítható markolat
 f száraz padló tisztítófej
 f nedves padló tisztítófej

wetCAT 130 RS M-Class
Kompakt kialakítású M osztályú porszívó

 f dugaljzat elektromos szerszámok csatlakoztatásához
 f automatikus bekapcsolással
 f félautomata szűrő tisztítás
 f optikai szűrőfigyelő indikátor 
 f ütésálló, műanyag ház
 f PU bevonatú járókerekek a csendes futás érdekében
 f rugalmas, ellenálló szívótömlő
 f M-osztály: a készülék alkalmas 0.1 mg / m³-nél magasabb expozíciós 
határértékkel rendelkező por leválasztására, pl. fa por, festék, kerámia

Európai minőség

wetCAT 130 RS

Listaár: 182.792,-

Cikkszám: 7001150

154.500,-

wetCAT 262 IET

Listaár: 246.698,-

Cikkszám: 7001270

208.500,-



2022 TélI akció

A kiadványban szereplő árak bruttó végfelhasználói árak, a házhozszállítás díját nem tartalmazzák!44

SG 34
gőztisztító

ADSG 15
akkumulátoros permetezőgép

HKM 700 / HKM 801
Gyalogkiséretű seprőgépek beltéri vagy kültéri használatra

 f kompakt gőztisztító hatékony tisztítási teljesítménnyel
 f konyhák, fürdőszobák, munka- és oktatási helyiségek, szál-
lodák, éttermek, egyéb épületek és tömegközlekedési eszközök 
takarítására használható
 f többféle fúvókával, szórófejjel szállítva, például üveg felületekhez, 
asztalokhoz, bútorokhoz, fülkékhez, rudakhoz, ajtókilincsekhez
 f a gőz mennyisége forgatógomb segítségével öt fokozatban, 
egyszerűen szabályozható a felület típusának és a szennyeződés 
mértékének megfelelően
 f hőmérséklet kijelzés analóg hőmérőn keresztül
 f praktikus tartozéktároló és kábeltartó

 f professzionális használatra üvegházakban, mezőgazdaságokban 
és kertekben gyomirtásra, kártevőirtásra, trágyázásra vagy cserjék, 
virágágyások, pázsitok, növények, gyümölcsfák öntözésére
 f nagy felületek fertőtlenítésére is alkalmas, pl. szállodákban, 
éttermekben, középületekben stb.
 f halk üzemelésű szivattyú automatikus kikapcsolás funkcióval, 
nincs szükség kézi nyomásnövelésre
 f praktikus szórószár minden irányba történő permetezéshez

 f 18 V / 2,0 Ah lítium-ion akkumulátor digitális akkumulátor 
állapotjelzővel és töltővel
 f hátsó hevederszíj a kényelmes munkavégzéshez
 f többféle szórófejjel szállítva különféle felhasználási célokhoz
 f átlátszó, nagy tartály skálával az egyszerű szintszabályozás 
érdekében
 f nagy nyílás a könnyű feltöltéshez, ürítéshez és tisztításhoz; 
töltőszita nagy szűrőfelülettel

 f tandemgörgős rendszer: két oldalkefe forgatja be a szemetet a nagy 
henger kefe alá, amely besepri azt a tartályba 
 f kisebb papír daraboktól kezdve a nagyobb méretű, akár fém üdítős 
dobozhoz is alkalmas
 f kopásálló kerekek
 f különféle kiegyenlítetlen padlóviszonyoknál is használhatók 
 f hosszú élettartamú poliamid sörtéjű kefékkel szerelve
 f masszív ház fiber erősítésű műanyagból
 f felhasználóbarát kialakítás: rendkívül kézre álló, könnyen tolható
 f helytakarékos tárolás

Műszaki adatok SG 34
Max. teljesítmény 2.3 kW (230 V)
Gőz áramlási sebesség 43 g/p.
Felfűtési idő 10 perc
Kazán (tartály) kapacitás 2.4 liter
Tartály anyaga rozsdamentes acél
Betölthető vízmennyiség 1.6 liter
Gőznyomás 4 bar
Gőz hőmérséklet 145°C
Méretek (h x sz x m) / Súly 470 x 330 x 350 mm / 7.5 kg

Műszaki adatok ADSG 15
Áramlási sebesség 48-90 l/óra
Nyomás / Szivattyú nyomás 1.2-4.5 bar / 3.2-4.6 bar
Tartály kapacitás 15 liter
Max. bemeneti víz hőmérséklet 40°C
Akkumulátor típus lítium-ion (18 V 2.0 Ah)
Akkumulátor üzemidő 2-3 óra
Motor sebesség 2100 f/p.
Motor szigetelési osztály A
Méret 344 x 241 x 486 mm
Súly 4.3 kg

Műszaki adatok HKM 700 HKM 801
Takarítási terület 500 – 1000 m² 500 – 1000 m²
Maximum takarítási terület 2.800 m²/óra 3.200 m²/óra
Szélesség oldalkefékkel 700 mm 800 mm
Szeméttartály mérete 20 l 30 l
Méretek (m x sz x h) 1000 x 680 x 580 mm 860 x 680 x 330 mm
Súly 10 kg 12,3 kg

Európai minőség

Szállított tartozékok
 f tömlő 2.8 m fogantyúval
 f csőkészlet 2 x 480 mm
 f fúvókafej
 f padló tisztító fej
 f ablak tisztító szórófej
 f háromszög alakú kefe 
pamut huzattal

 f körkefe poliészter sörtékkel, 
Ø 27 mm
 f pamutvászon törlőkendő 
300 x 300 mm
 f mérőpohár 500 ml
 f vízbetöltő tölcsér
 f vízkőoldó por 50 g 

Szállított tartozékok
 f szórópisztoly
 f 1 x szórószár
 f magasnyomású tömlő 1,7 m
 f 1 x kerek szórófej
 f 1 x kettős szórófej

 f 1 x állítható szórófej
 f 1 x lapos szórófej
 f 1 x akkumulátor 18 V / 2,0 Ah
 f 1 x töltő 0,4A
 f 1 x heveder

SG 34

ADSG 15

HKM 801

Listaár: 129.223,-

Cikkszám: 7175034

117.600,-

Listaár: 84.113,-

Cikkszám: 7350000

71.100,-

Listaár: 117.006,-

Cikkszám: 7304009

97.600,-

HKM 700

Listaár: 63.437,-

Cikkszám: 7304007

52.900,-

Új 
termék!


