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Bruska na plocho FSM 2550
s odměřováním a magnetickým separátorem
Součásti dodávky zvýhodněné sady:
 Bruska na plocho  Magnetický separátor  Digitální odměřování polohy ve dvou osách
 Přední, boční i zadní stěna ostřiku

Volejte zdarma

800 100 709

Typ
Objednací číslo

FSM 2550 SET
3932550S3

Cena bez DPH

719 990 Kč | 27 692 €

+ šeky v hodnotě

70 000 Kč | 2 660 €
0800 004 203

44 strojů v akci 

Kovoobráběcí stroje

Akční nabídka
s dárkovými šeky Cadhoc

Při zakoupení výrobku z tohoto akčního letáku obdrží zákazník
dárkové šeky Cadhoc v hodnotě uvedené u výrobku v tomto akčním
letáku. Zákazník z České republiky obdrží šeky, jejichž hodnota je
uvedena v CZK, zákazník ze Slovenské republiky šeky v EUR. Za tyto
šeky je možné zakoupit široké spektrum výrobků a služeb.
Seznam stovek obchodních partnerů akceptujících šeky Cadhoc
naleznete na www.seky.cz a www.seky.sk.

Tak jaký dárek si vyberete?
Nový mobil nebo raději masáž?
Lístky na koncert nebo na fotbal…?

Pokračování ze strany 1.

Bruska na plocho FSM 2550 s odměřováním a magnetickým separátorem
Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyslové využití.






Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 μm)
Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení

Typ
Objednací číslo

FSM 2550
3933060S3

Cena bez DPH

719 990 Kč | 27 691,92 €

Rozměry mag. upínací desky
Max. výška obrobku
Max. vzdál. mezi vřetenem a stolem
Rychlost posuvu stolu
Otáčky vřetene
Rozměry brusného kotouče
Příkon motoru vřetene
Příkon hydraulického čerpadla
Prostor pro ustavení stroje
Rozměry stroje
Hmotnost

250 × 500 mm
340 mm
500 mm
5 – 25 m/min
2 900 ot /min
180 × 13 × 31,75 mm
1,5 kW / 400 V
0,75 kW
2 250 × 1 400 mm
2 250 × 1 400 × 1 800 mm
1 350 kg
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Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně
plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až
k obrobku a zpětným chodem
Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
Druhá příruba brusného kotouče

Automatické řízení posuvu
Plně automatické řízení posuvu ve 3 osách, které
zásadně zvyšuje komfort ovládání. Umožňuje
mimo jiné regulaci cyklů, frekvence broušení, druh
broušení, dobu a hloubku broušení a mnoho dalšího.

Platnost nabídky 1. 9. – 31. 12. 2020. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena.

Digitální odměřování polohy
Digitální odměřování polohy ve dvou
osách umožňuje přesné najíždění
na obrobek. Práce na stroji je tak
snadnější, přesnější a efektivnější.

Kovoobráběcí stroje
Stolní vrtačka

B 16

Stolní vrtačka určená pro hobby použití.







Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
Ergonomické rukojeti poskytují jisté držení
Nastavitelný hloubkový doraz
Kvalitní klínové řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu
Přesně obrobený pracovní stůl s drážkami do X, sklopný od -45° do
+45° a otočný o 360°, základní deska s drážkami
Tichý hliníkový elektromotor

Přesná rychloupíp
nací hlavička

Typ
Objednací číslo

B 16
3008161

Cena bez DPH

8 990 Kč | 345,77 €

Vrtací výkon trvalý | ocel
Vrtací výkon max. | ocel
Kužel vřetene
Vyložení
Vrtací hloubka
Otáčky vřetene
Počet stupňů rychlosti
Rozměry stolu
T-drážky
Naklopení/otočení vrtacího stolu
Max. vzdálenost vřetene a stolu
Rozměry prac. plochy zákl. desky
Max. vzdál. vřetene a zákl. desky
Průměr sloupu
Příkon motoru
Rozměry
Hmotnost

15 mm
+ šeky v hodnotě
16 mm
MK2
125 mm
Platí jen do vyprodání zásob.
65 mm
660 – 2 500 ot/min
5
200 × 200 mm
14 mm
±45°/360°
390 mm
160 × 170 mm
525 mm
Součást dodávky:
60 mm
 Kuželový trn MK2 / B16
450 W / 230 V
 Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm B16
510 × 270 × 820 mm
 T-matice - 2 ks
36 kg

E
Ergonomická
páka
posuvu „Softgrip“

1 000 Kč | 38 €

DX 13 V
Stolní vrtačka s plynulou regulací otáček.









Velký o
ovládací panel

Výborný přenos síly díky hliníkovým řemenicím
Vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích
Výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikrospínačem
Displej odolný proti špíně a vodě
Ovládací tlačítka s kontrastním LED displejem pro zobrazení otáček
EMC filtr, třída B (použitelný v domácnostech)
Nouzový vypínač
Výškově nastavitelná vrtací hlava

+ šeky v hodnotě

3 000 Kč | 114 €
Typ
Objednací číslo

DX 13 V
3020150

Cena bez DPH

27 990 Kč | 1 076,54 €

Vrtací výkon trvalý | ocel (S235JR)
Vrtací výkon max. | ocel (S235JR)
Kužel vřetene
Vrtací hloubka
Vyložení
Otáčky vřetene
Počet rychlostí
Rozměry prac. plochy základny
Vzdálenost vřeteno-základna
T-drážky základny - Velikost / Rozteč
Průměr sloupu
Příkon motoru
Rozměry stroje
Hmotnost
Součást dodávky

Ø 11 mm
Ø 13 mm
B16
60 mm
235 mm
100 – 3 000 ot/min
Plynulá regulace otáček
290 × 270 mm
92 – 297 mm
14 / 100 mm
60 mm
850 W / 230 V
517 × 325 × 895 mm
51 kg
 Rychloupínací hlavička 1 – 13 mm

Výškově nastavitelná vrtací hlava
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Kovoobráběcí stroje
Stolní vrtačka

B 24 H

Kvalitní dílenská vrtačka v robustním provedení.












Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
Kvalitní klínový řemen Gates poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
Masivní základna s T-drážkami, na spodní straně žebrovaná
Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
Výškové nastavení stolu, nastavitelný hloubkový doraz
Zesílená objímka stolu
Přepínač pro pravý/levý chod
Tichý a výkonný elektromotor
Osvětlení pracovního stolu

Typ
Objednací číslo (400 V)

B 24 H
3020243

Cena bez DPH

34 490 Kč | 1 326,54 €

Vrtací výkon trvalý / max. (ocel)
Vyložení
Vrtací hloubka
Kužel vřetene
Otáčky vřetene
Rozměry stolu
T-drážky
Rozměry prac. plochy základny
Max. vzdálenost vřeteno-stůl
Max. vzdálenost vřeteno-základna
Průměr sloupu
Příkon motoru
Rozměry
Hmotnost

20 / 24 mm
+ šeky v hodnotě
165 mm
85 mm
MK2
350 – 4 000 ot/min, 7 rychlostí
280 × 300 mm
14 mm
280 × 260 mm
515 mm
681 mm
80 mm
850 W / 400 V
665 × 435 × 1 000 mm
84 kg

3 500 Kč | 133 €

Sloupová vrtačka

Součást dodávky
 Kuželový trn MK2 / B16
 Rychloupínací hlavička
vička
1 – 16 mm B16
 T-matice - 2 ks

DH 40 BV

S plynulým nastavením otáček pomocí mechanického variátoru.













Digitální ukazatel otáček vřetene
Digitální ukazatel hloubky vrtání
Pravý / levý chod
Osvětlení pracovního prostoru
Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami. Možnost jeho
otočení o 360° okolo sloupu umožňuje použít základnu stroje
jako pracovní plochu pro vysoké obrobky
Ochranný kryt klínového řemene s mikrospínačem
Masivní základna stroje
Tichý a výkonný elektromotor
Podpěťová ochrana a samostatný nouzový vypínač
Snadná výměna nástroje pomocí vestavěného vyražeče
Redukční převodovka pro vyšší kroutící moment

Mechanický variátor
 Mimořádně spolehlivý
 Výkonný, současně však tichý
 Klínový řemen s dlouhou životností
 Otáčky se mění za chodu stroje
 Stálá optimální účinnost motoru

Typ
Objednací číslo

DH 40 BV
3020450

Cena bez DPH

89 990 Kč | 3 461,15 €

Vrtací výkon trvalý | ocel
Vrtací výkon max. | ocel
Vyložení
Vrtací hloubka
Kužel vřetene
Otáčky vřetene
Rozměry stolu
Otočení pracovního stolu
T-drážky
Rozměry prac. plochy základny
Max. vzdál. vřeteno-stůl
Max. vzdál. vřeteno-základna
Průměr sloupu
Příkon motoru
Rozměry
Hmotnost

Ø 32 mm
+ šeky v hodnotě
Ø 40 mm
285 mm
160 mm
MK 4
150 – 2 000 ot/min, dva rozsahy otáček
420 × 400 mm
360°
14 mm
390 × 420 mm
790 mm
Součást dodávky
1 275 mm
 Rychloup. hlavička (1 – 16 mm)
115 mm
 Kuželový trn MK4/B16
B16
1 500 / 2 200 W / 400 V
 T-matice
975 × 600 × 2 120 mm
275 kg
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9 000 Kč | 342 €

Platnost nabídky 1. 9. – 31. 12. 2020. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena.
razena.

Kovoobráběcí stroje
Stolní převodová vrtačka

DH 26 GTV
V

Se závitovacím cyklem a s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního
ního měniče.






Těžké, masivní litinové provedení
Kalené a broušené hlavní vřeteno zajišťuje vysokou
přesnost oběhu
Plynulá změna otáček pomocí frekvenčního
měniče
Digitální ukazatel otáček vřetene
Snadná výměna nástroje pomocí vestavěného
vyražeče









Velký rozsah otáček
Doraz vrtací hloubky
Nízkoúdržbová převodovka s tukovým mazáním
Převodovka s ozubenými koly z polyamidu
du PA6
Velmi klidný chod díky broušenému unašeči
ašeči
Závitovací cyklus
Nožní ovládání závitování (volitelné příslušenství)
íslušenství)

Typ
Objednací číslo

DH 26 GTV
3034225

Cena bez DPH

69 990 Kč | 2 691,92 €

Vrtací výkon trvalý | ocel
Vrtací výkon max. | ocel
Vyložení
Vrtací hloubka
Kužel vřetene
Otáčky vřetene
Počet rychlostí
Rozměry pracovního stolu
Otočení pracovního stolu
T-drážky
Rozměry prac. plochy základny
Max. vzdál. vřeteno-stůl
Max. vzdál. vřeteno-základna
Průměr sloupu
Příkon motoru
Rozměry v mm
Hmotnost
Rozsah dodávky

Ø 21 mm
+ šeky v hodnotě
Ø 24 mm
235 mm
127 mm
MK3
45 – 3 200 ot/min
4
380 × 380 mm
360°
14 mm
350 × 322 mm
450 mm
610 mm
92 mm
1,5 kW / 400 V
600 × 380 × 1 300
158 kg
 Kuželový trn MK3/B16

7 000 Kč | 266 €

Stolní vrtačko-frézka

BF 20 Vario

Stabilní stroj pro velmi přesnou a rychlou práci. Elektronicky plynule
regulovatelné otáčky vřetene a digitální odečítání zdvihu pinoly.









Digitální zobrazení počtu otáček vřetene
Digitální odměřování hloubky s přesností 0,01 mm, přepínání mm/palce
Stranově přestavitelný sloup rozšiřuje možnosti pojezdu při sklopené hlavě
Elektronicky nastavitelné otáčky vřetene 90 – 3 000 ot/min, pravý/levý chod
Všechny osy osazené ručním kolečkem s nastavitelným noniusem
Kužel vřetene MK2 a osvětlení pracovního prostoru
Vymezitelná vůle rybinových vedení ve všech třech osách (pomocí klínových lišt)
Vůle v pohybových šroubech lze vymezit maticí

Typ
Objednací číslo

BF 20 Vario
3338120

Cena bez DPH

40 990 Kč | 1 576,54 €

Trvalý vrtací výkon
Max. vrtací výkon
Max. průměr nožové hlavy
Max. průměr stopkové frézy
Max. vzdál. vřetene a stolu
Kužel vřetene / Upnutí
Posuv pinoly
Vyložení
Otáčky vřetene

12 mm (s předvrtáním)
16 mm (s předvrtáním)
63 mm
20 mm
360 mm
+ šeky v hodnotě
MK2 / M10
50 mm
170 mm
90 – 1 480 ot/min
150 – 3 000 ot/min
2, plynule regulovatelné
500 × 180 mm
12 / 63 mm
± 90°
280 / 175 / 275 mm
850 W / 230 V
Součást dodávky
745 × 565 × 935 mm
 Kuželový trn MK2/M10/B16
103 kg
 Seřizovací nářadí

Počet rychlostí
Rozměry stolu
Velikost / Rozteč T-drážek
Naklopení frézovací hlavy
Rozsah posuvu osy X / Y / Z
Příkon motoru
Hlavní rozměry
Hmotnost

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

4 000 Kč | 152 €

Vyobrazená fréza není součástí dodávky,
jedná se o volitelné příslušenství.
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Kovoobráběcí stroje
Frézka

MH 25 SV

Elektronická plynulá regulace otáček, krokové motory
a digitální měřič polohy DRO5.










Protizávaží usnadňuje nastavení osy Z
Plynulá regulace otáček
Jednoduchá výměna nástroje díky
rychloupínacímu mechanismu
Široké vodící dráhy v ose Z
Drážky pro snadné nalepení magnetických pásek
Invertorový motor
Posuvová vřetena lze nastavit pomocí matic
Všechna vedení jsou broušená a škrábaná (mazání
pomocí mazacích kapes)
Přesné zpracování, velmi klidný chod












Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem ve všech osách
Frézovací hlavu lze
ze nakl
n
naklápět
aklápě
ápětt o ± 45°
45
Pravý / levý chod
d
Stabilní, přesně b
broušené
roušen
rou
šenéé a škrábané
škráb
šk
rábané
ané ry
rybin
rybinové
binové
ové ve
veden
vedení
deníí
s klínovými lištami
mi pro vymezení vůle
Plynulá regulace
ce posuvu ve všech osách
Rychloposuv v ose
se X a Y
Digitální měřič polohy DRO 5
Koncový spínač posuvu
Vyjímatelný ovládací
dací panel
Při zastavení vřetene
tene se zastaví i posuv

Typ
Objednací číslo

MH 25 SV
3338160

Cena bez DPH

119 990 Kč | 4 615,00 €

Trvalý / Maximální vrtací výkon
Max. průměr nožové / stopkové frézy
Vyložení
Kužel vřetene
Otáčky vřetene
Rozsah naklopení hlavy
Rozměry křížového stolu
Velikost / počet / rozteč T-drážek
Rozsah posuvu - osa X / Y / Z
Krouticí moment osa X / Y / Z
Příkon motoru vřetene
Krouticí moment motoru vřetene
Celkový příkon
Rozměry (h × š × v)
Hmotnost

20 / 25 mm
50 / 25 mm
185 mm
BT 30
200 – 4 000 ot/min, plynulá regulace
45°
620 × 180 mm
12 mm / 3 / 50 mm
380 / 130 / 190 mm, strojní
2,2 / 2,2 / 4,2 Nm
+ šeky v hodnotě
1 500 W / 230 V
10 Nm
2 000 W / 230 V
914 × 844 × 1 119 mm
200 kg

12 000 Kč | 456 €

Univerzální vrtačko-frézka

MB 4 P

S digitálním odměřováním polohy a litinovým podstavcem.








Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
Velký rozsah otáčekDvoustupňový
kvalitní elektromotor
Ruční posuv pinoly s ručním jemným přísuvem
Automatický posuv pinoly
Automatický posuv v ose X, pohyb
v ose Z pomocí motoru
Frézovací hlavu lze naklopit o ± 60°
Vrtání / závitovací cyklus






Stabilní sloup s masivním rybinovým
vedením
Masivní litinový podstavec s
kanálem na třísky
Standardně dodávané s chladící
soustavou
Výškově stavitelný ochranný kryt
s mikrospínačem

Typ
Objednací číslo

MB 4 P
3338460

Cena bez DPH

139 990 Kč | 5 384,23 €

Trvalý vrtací výkon
Max. vrtací výkon
Max. průměr nožové hlavy
Max. průměr stopkové frézy
Kužel vřetene
Posuv pinoly
Vyložení
Otáčky vřetene
Počet rychlostí
Rozměry stolu
T-drážky – velikost | rozteč | počet
Naklopení frézovací hlavy
Rozsah posuvu - osa X / Y / Z
Příkon motoru
Hlavní rozměry
Hmotnost

28 mm
+ šeky v hodnotě
32 mm
63 mm
28 mm
MK4
120 mm
275 mm
95 – 3 200 ot/min
12 (6 převodů × 2 rychlosti)
800 × 240 mm
14 mm | 80 mm | 3
± 60°
450 / 200 / 350 mm
1 100 W / 1 500 W / 400 V
1 000 × 1 300 × 2 220 mm
515 kg

6

14 000 Kč | 532 €

Součást dodávky
 Seřizovací nářadí
 Redukce MK4/MK3
 Podstavec

Platnost nabídky 1. 9. – 31. 12. 2020. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických
ých údajů a cen vyhrazena.

Kovoobráběcí stroje
TU 1503 V

Plynulá regulace otáček
táčekk

Kompaktní soustruh, ideální pro modeláře.










Elektronické plynulé nastavení otáček s dynamickým řízením
Přepínání chodu vpravo/vlevo na ovládacím panelu
Stejnosměrný elektromotor s trvalým sledováním otáček
Zaručená házivost vřetene <0,015 mm
Uložení vřetene v přesných kuželíkových ložiscích
Prizmatické lože ze šedé litiny, kalené a jemně broušené
S tažným šroubem pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
Ochranný kryt sklíčidla s mikrospínačem
Sada výměnných kol pro řezání závitů

Typ
Objednací číslo

TU 1503 V
3420260

Cena bez DPH

21 990 Kč | 845,77 €

Točný průměr nad ložem
Vzdálenost mezi hroty
Výška hrotu
Šířka lože
Průchod vřetene
Kužel vřetene / pinoly koníku
Otáčky vřetene
Stoupání závitů | metrické
Rychlost posuvu
Max. posuv suportu
Příkon motoru
Hlavní rozměry
Hmotnost

140 mm
250 mm
+ šeky v hodnotě
70 mm
70 mm
11 mm
MK1 / MK1 zkrácený
120 – 3 000 ot/min
0,5 – 1,5 mm/záv. (8 voleb)
0,05 | 0,1 mm/ot.
nožový 40 mm, příčný 55 mm
450 W / 230 V
560 × 320 × 290 mm
22 kg

Tříčelisťové sklíčidlo
ø 100 mm

2 500 Kč | 95 €

Stolní soustruh

Součást dodávky
 3-čelisťové sklíčidlo Ø 80 mm
 Pevný hrot MK1
 Ochranný kryt sklíčidla
 Nožový držák pro dva nože
 Sada výměnných kol
 Zkušební protokol

TU 2304 V

Cenově výhodný, přesný a plně vybavený soustruh. S plynulou elektronickou
regulací otáček vřetene, ideální pro modeláře a pro domácí dílnu.









Přesné zpracování, kvalitní sklíčidlo
Přepínač chodu vpravo-vlevo
Provedení »V« s plynulou regulací a digitálním ukazatelem otáček
táček
Házivost čela vřetene <0,009 mm
Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
uv
Masivní lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
né
Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)

Typ
Objednací číslo

TU 2304 V
3420325

Cena bez DPH

44 990 Kč | 1 730,38 €

Točný průměr nad ložem
Vzdálenost mezi hroty
Výška hrotu
Šířka lože
Kužel vřetene / pinoly koníku
Průchod vřetene
Otáčky vřetene
Otáčky vřetene – model V
Stoupání závitů – metrické
Stoupání závitů – v palcích
Posuv podélný
Max. posuv nožového suportu
Max. posuv příčného suportu
Příkon motoru
Hlavní rozměry
Hmotnost

230 mm
+ šeky v hodnotě
450 mm
Objednací číslo:
115 mm
Cena bez DPH:
135 mm
MK3 / MK2
21 mm
125 – 2 000 ot/min (6 rychlostí)
150 – 2 200 ot/min (2 rozsahy
0,4 – 3,5 mm/záv. (14 možností)
Součást dodávky
 3-čel. sklíčidlo 100 mm
10 – 44 záv./1“ (11 možností)
 Pevný hrot MK2 a MK3
0,1 | 0,2 mm/ot.
 Ochranný kryt sklíčidla
75 mm
 Čtyřstranný držák nože
120 mm
 Sada výměnných kol pro řezání závitů
750 W / 230 V
 Kufřík s nářadím
965 × 585 × 510 mm
 Zkušební protokol
104 kg

5 000 Kč | 190 €

Volitelné příslušenství:


Univerzální podstavec soustruhu
s uzamykatelnými dvířky a policemi.
Rozměry (v × h × š): 760 × 420 × 950/1 100/1 250 mm
(lze smontovat ve třech polohách).

3440409
10 490 Kč | 403,47 €
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Kovoobráběcí stroje
Soustruh

TU 3008

S vodícím a tažným šroubem, podélným i příčným posuvem.










Silně žebrované prizmatické lože
ze šedé litiny, indukčně kalené
a přesně broušené
Kalené a broušené vodicí dráhy lože
Zaručená házivost čela vřetene
< 0,009 mm, zaručená házivost
sklíčidla < 0,04 mm
Přepínání pravý / levý chod na ovládacím panelu
Vodící šroub pro řezání závitů nebo
automatické podélné soustružení








Vodicí šroub je uložený ve dvou
spékaných ložiscích
Strojní podélný/příčný posuv
Kryt vodícího a tažného šroubu
Ruční kola s nastavitelnými noniusy
0,04 / 0,01 mm
Sada výměnných kol pro řezání
závitů
Axiální ložisko
Nouzový vypínač a podpěťová
ochrana

Typ
Objednací číslo

TU 3008
3427200

Cena bez DPH

79 990 Kč | 3 076,54 €

Točný ø nad ložem / příčným suportem
Vzdálenost mezi hroty
Výška hrotu
Průchod vřetene / Kužel vřetene
Upnutí vřetene
Kužel / Posuv pinoly koníku
Otáčky vřetene
Stoupání závitů metrické
Stoupání závitů v palcích
Posuv podélný
Posuv příčný
Max. posuv nožového suportu
Max. posuv příčného suportu
Příkon motoru
Rozměry stroje
Hmotnost

Volitelné příslušenství:
300 / 180 mm
 Univerzální podstavec soustruhu
+ šeky v hodnotě
800 mm
s uzamykatelnými dvířky a policemi.
150 mm
Objednací číslo: 3440409
36 mm / MK5
Cena bez DPH: 10 490 Kč | 403,47 €
Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
MK3 / 70 mm
150 – 2 000 ot/min, 6 rychlostí
0,2 – 3,5 mm/záv.
8 – 56 záv./1“
Součást dodávky
0,085 – 0,832 mm/ot.
 Tříčelisťové sklíčidlo Ø 160 mm
0,01 – 0,1 mm/ot.
s centrickým upínáním
65 mm
 Pevný středící hrot MK5 a MK3
150 mm
 Čtyřstranný nožový držák
1 100 W / 400 V
 Sada výměnných kol
1 500 × 720 × 690 mm
 Seřizovací nářadí
260 kg

Soustruh

8 000 Kč | 304 €

TH 3610

Plně vybavený soustruh s vodicím a tažným šroubem.










Kalené a broušené vodicí dráhy lože
Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
Kalená a broušená ozubená kola a hřídele jsou uložené
v přesných ložiscích a běží v olejové lázni
Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
Ochranný kryt vodícího šroubu
Podstavec stroje se skříňkami na nářadí
Vyjímatelná vana na třísky s vedením
Nožní brzda pro nouzové zastavení
Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z








Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů
Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo Schneider
Skříňky na nářadí na obou stranách podstavce
Ruční kola s nastavitelnou stupnicí 0,04 / 0,02 mm
Pinola koníku a ruční kolo s nastavitelnou stupnicí 0,025 mm
LED pracovní lampa

Typ
Objednací číslo

TH 3610
3402050

Cena bez DPH

159 990 Kč | 6 153,46 €

Výška hrotů
Vzdálenost mezi hroty
Točný průměr nad ložem
Hnací motor
Kužel / Upnutí vřetene
Průchod vřetene
Výška upnutí nožového držáku
Šířka lože
Otáčky vřetene / Počet rychlostí
Kužel pinoly koníku
Průměr / zdvih pinoly koníku
Rozsah posuvu nožového suportu
Rozsah posuvu příčného suportu
Rychlost podélného posuvu
Rychlost příčného posuvu
Stoupání závitů - metrické
Stoupání závitů - v palcích
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost

180 mm
980 mm
356 mm
1,5 kW / 400 V
MK6 / Camlock DIN ISO 702-1 č. 5
Ø 52 mm
16 mm
187 mm
70 – 2 000 ot/min / 8
MK3
+ šeky v hodnotě
Ø 42 mm / 120 mm
100 mm
170 mm
0,052 – 1,392 mm/ot (32 rychlostí)
0,014 – 0,38 mm/ot (32 rychlostí)
0,4 – 7 mm/ot (26 možností)
56 – 4 záv./palec (34 možností)
1 930 × 725 × 1 620 mm
610 kg
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Součást dodávky:
3-čelisťové sklíčidlo ø 200 mm
 Pevná luneta, průchod ø 100 mm
 Pohyblivá luneta, průchod ø 95 mm
 LED osvětlení stroje
 Redukční pouzdro MK 6 / MK 3
 2 pevné hroty MK 3
 Čtyřstranný nožový držák
 Sada výměnných kol
 Seřizovací nářadí


15 000 Kč | 570 €

Platnost nabídky 1. 9. – 31. 12. 2020. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena.

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“

Kovoobráběcí stroje
Masivní soustruh

TH 4610

Plně vybavený soustruh s digitálním odměřováním polohy. Mimořádně klidný chod bez vibrací zajišťuje podstavec
a lože, které jsou odlity z jednoho kusu. Volitelně s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče.










Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Kalené a broušené vřeteno uložené kuželíkových
ložiscích, které běží v olejové lázni
Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením,
ozubená kola jsou kalená a broušená, uložená
v olejové lázni
Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho
kusu litiny
Vyjímatelný můstek lože
Kalené a broušené vodící plochy lože
Centrální mazání vodících ploch






Dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuvu
Koník přestavitelný pro soustružení kuželů
o ±15 mm
Chod vpravo-vlevo přepínatelný ovládací pákou
Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru





Mechanická nožní brzda vřetene
Provedení podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
Digitální odměřování všech tří os pomocí
skleněných pravítek

+ šeky v hodnotě

30 000 Kč | 1 140 €

Točný průměr 465 mm
Točná délka 1 000 mm

Typ
Objednací číslo

TH 4610 s odměřováním
3462110

Cena bez DPH

354 990 Kč | 13 653,46 €

Vzdálenost mezi hroty
Točný průměr nad ložem
Točný průměr nad suportem
Točný průměr bez můstku
Výška hrotu
Délka můstku
Šířka lože
Průchod vřetene
Upnutí vřetene
Kužel vřetene
Kužel pinoly koníku
Posuv pinoly koníku
Otáčky vřetene
Otáčky vřetene (Vario)
Posuv podélný
Posuv příčný
Stoupání závitů – metrické
Stoupání závitů – v palcích
Modulový závit
Trapézový závit
Max. posuv nož. suportu
Max. posuv příčného suportu
Příkon motoru
Hlavní rozměry
Hmotnost

1 000 mm
465 mm
270 mm
690 mm
230 mm
240 mm
300 mm
58 mm
Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
MK6
MK4
130 mm
25 – 2 000 ot/min
10 – 2 500 ot/min
0,031 – 1,7 mm/ot. (42)
0,014 – 0,784 mm/ot. (42)
0,1 – 14 mm/záv. (41)
112 – 2 záv./1“(41)
0,1 – 7 MP (34)
4 – 112 DP (50)
125 mm
285 mm
5 500 W / 400 V
2 200 × 1 245 × 1 568
1 650 kg

Masi provedení,
Masivní
hmotnost 1 800 kg
hmo
hm

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“

P
d
Podstavec
a lože odlity
z jednoho kusu
Součást dodávky
 3-čelisťové sklíčidlo ø 250 mm
 Pevná luneta s průchodem Ø 160 mm
 Pohyblivá luneta s průchodem Ø 100 mm
 Rychloupínací nožový držák SWH 5-B
(volitelně čtyřpolohová nožová hlava)
 Držák pro čtyřhranné nože D 25×120 mm
 Podstavec stroje
 Chladicí zařízení
 Dva pevné hroty MK4
 Redukční pouzdro MK6/MK4
 Stěna ostřiku (namontovaná)
 Nožní brzda vřetene
 Halogenová lampa 50 W/24 V
 Kufřík s nářadím
 Olejová náplň
 Digitální odměřování
 Ukazatel polohy DPA 21

Volitelné příslušenství
Frekvenční měnič 5,5 kW vč. montáže
Objednací číslo 9010003
Cena bez DPH 64 990 Kč | 2 499,61 €




Frekvenční měnič s mimořádně silným
a v širokém rozsahu otáček konstantním průběhem točivého momentu
Plynule nastavitelné otáčky v rozsahu
10 – 2 500 ot/min
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Kovoobráběcí stroje
Malá, lehce přenosná pásová pila

S 100 G

Ideální pro staveniště, montáž, servisní vozy a dílnu.








Ergonomicky tvarované držadlo a nízká hmotnost umožňují bezproblémový transport pily
Ideální pro použití v montážních vozech, na staveništi apod.
Gravitační sklápění ramene s nastavitelným přítlačným tlakem
Automatický koncový spínač
Tříbodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
Rameno pily otočné v rozsahu 0° – 45°
Rychloupínací svěrák a nastavitelný délkový doraz

Typ
Objednací číslo

S 100 G
3300100

Cena bez DPH

16 990 Kč | 653,46 €

Řezný rozsah 0°
Řezný rozsah 0°
Řezný rozsah +45°
Řezný rozsah +45°
Rozměr pásu
Rychlost pásu
Příkon motoru
Hlavní rozměry
Hmotnost
Součást dodávky

100 mm
100 × 150 mm
65 mm
+ šeky v hodnotě
100 × 60 mm
1 470 × 13 × 0,65 mm
45 m/min
370 W / 230 V
850 × 300 × 680 mm
23 kg
 Automatický koncový vypínač
 Pilový pás bi-metal 10 – 14 z/"

2 000 Kč | 76 €

Pilové pásy pro S 100 G
Obj. číslo
M 42 Bi-metal 1 470 × 13 mm (6/10") PP1470130610M42
M 42 Bi-metal 1 470 × 13 mm (10/14") PP1470131014M42

Cena bez DPH
319 Kč | 12,27 €
319 Kč | 12,27 €

Volitelné příslušenství
Skládací podstavec

Dvourychlostní profesionální pásová pila

Obj. číslo
3630000

Cena bez DPH
1 699 Kč | 65,37 €

S 275 N

K řezání kovu s úhlováním pomocí otočného ramene.













Těžké litinové provedení
Standardně dodávané s chladícím čerpadlem
Otočné rameno pily významně usnadňuje provádění úhlových řezů
Kvalitní pilový pás je součástí dodávky
Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
Masivní svěrák s rychloupínací pákou
Kartáč na třísky
Plynule nastavitelná rychlost sklápění pomocí hydraulického válce
Velká přesnost řezu, tichý a klidný chod
Automatické vypnutí po dokončení řezu
Natočení ramene 0° – 60°
Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru

+ šeky v hodnotě

5 000 Kč | 190 €
Typ
Objednací číslo

S 275 N
3300260

Cena bez DPH

51 990 Kč | 1 999,62 €

Řezný rozsah 0°
Řezný rozsah 0°
Řezný rozsah +45°
Řezný rozsah +45°
Řezný rozsah +60°
Řezný rozsah +60°
Počet rychlostí
Rychlost pásu
Rozměry pásu
Příkon motoru
Motor chlazení
Hlavní rozměry stroje
Hmotnost
Součást dodávky

225 mm
235 × 150 mm
155 mm
210 × 155 mm
90 mm
120 × 90 mm
2
45 / 90 m/min
2 480 × 27 × 0,9 mm
1 100 W / 400 V
40 W
1 380 × 580 × 930 mm
185 kg
Pilový pás Bi-metal 6/10 z/"
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Pilové pásy Bi-metal pro S 275 N
2 480 × 27 mm (3/4"), M42
2 480 × 27 mm (4/6"), M42
2 480 × 27 mm (5/8"), M42
2 480 × 27 mm (6/10"), M42
2 480 × 27 mm (8/12"), M42
2 480 × 27 mm (10/14"), M42
2 480 × 27 mm (2/3"), M51*
2 480 × 27 mm (3/4"), M51*
2 480 × 27 mm (4/6"), M51*
* vhodné na nerez
Chladící kapalina koncentrát, 5 l

Platnost nabídky 1. 9. – 31. 12. 2019. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena.

Obj. číslo
PP2480270304M42
PP2480270406M42
PP2480270508M42
PP2480270610M42
PP2480270812M42
PP2480271014M42
PP2480270203M51
PP2480270304M51
PP2480270406M51
1011

Cena bez DPH
569 Kč | 21,88 €
569 Kč | 21,88 €
569 Kč | 21,88 €
569 Kč | 21,88 €
569 Kč | 21,88 €
569 Kč | 21,88 €
699 Kč | 26,88 €
699 Kč | 26,88 €
699 Kč | 26,88 €
849 Kč | 32,65 €

Kovoobráběcí stroje
Dvoukotoučová bruska

GU 20 (400 V)

Kvalitní výrobek pro řemesla a průmysl.




Dva univerzální korundové kotouče K36P / K80N
Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky
zajišťuje dlouhou trvanlivost a tichý chod
Stabilní, přestavitelná opěrka obrobku, ochranné
štítky z nerozbitného materiálu

+ šeky v hodnotě
+ šeky v hodnotě

500 Kč | 19 €
500 Kč | 19 €
Typ
Objednací číslo

GU 20
3101520

Cena bez DPH

5 190 Kč | 199,62 €

Rozměr kotouče
Upnutí kotouče
Otáčky motoru
Obvodová rychlost kotouče
Příkon motoru
Hlavní rozměry
Hmotnost

Ø 200 × 30 mm
Ø 32 mm
2 850 ot/min
30 m/s
600 W / 400 V
495 × 261 × 331 mm
18,5 kg

Nástrojová bruska

Průměr kotouče 200 mm

GH 20 T

Široce použitelná bruska pro různé nástrojové geometrie.






Vhodná pro broušení spirálových vrtáků, elektrod,
soustružnických nožů, středících hrotů, atd.
Robustní tělo stroje a přesné vřeteno
Indexovatelná hlava s 24 pozicemi
Včetně 5 ks kleštin 5C
Nastavitelné orovnání brusného kotouče

Typ
Objednací číslo

GH 20 T
3100125

Cena bez DPH

24 990 Kč | 961,15 €

Průměr nástroje
1 – 12 mm
Rozsah posuvu držáku nástroje
140 mm
Jemné nastavení držáku nástroje
18 mm
Jemné nastavení podélné osy
6 mm
Vertikální/zadní úhel
0° – 40°
Horizontální úhel / broušení kuželů
0° – 180°
Záporný úhel
0° – 52°
Nastavení koncové polohy otočného 22* × 15° nebo 180°
úhlu
Otáčky brusného kotouče
5 000 ot/min
Příkon motoru
370 W / 400 V
Otáčky motoru
2 750 ot/min
Rozměry
350 × 450 × 350 mm
Hmotnost
45 kg
Rozsah dodávky
 5 ks kleštin 5C, Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
 Korundový brusný kotouč Ø 100 × 50 × Ø 20 mm
 Diamantový brusný kotouč Ø 100 × 50 × Ø 20 mm
 Orovnávací diamant
 Seřizovací nářadí

+ šeky v hodnotě

2 500 Kč | 95 €
Korundový brusný kotouč

Náhradní brusné kotouče
Korundový brusný kotouč
Diamantový brusný kotouč

Obj. číslo
3100128
3100129

Diamantový brusný kotouč

Cena bez DPH
599 Kč | 23,04 €
1 299 Kč | 49,96 €
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Kovoobráběcí
stroje
Kovoobráběcí s
troje
Ruční zakružovačka plechu RBM 1000-20 Eco
Tříválcové zakružovačka s možností asymetrického uspořádání válců
určená pro řemeslné dílny








K vytváření rotačně tvarovaných dílců
Masivní provedení a tuhá konstrukce
Asymetricky nastavitelné válce
Pohon pomocí ruční kliky
Výklopný horní válec
Spodní a zadní válec s drážkami pro zakružování
kulatiny ø 3, 5 a 8 mm
Lehce přestavitelný horní a spodní válec

+ šeky v hodnotě

3 000 Kč | 114 €
Typ
Objednací číslo

RBM 1000-20 Eco
3781301

Cena bez DPH

31 990 Kč | 1 230,38 €

Délka válců
1 000 mm
Tloušťka plechu max.*
2,0 mm
Průměr válců
60 mm
Min. průměr zakružení*
100 mm
Rozměry
1 542 × 550 × 1 040 mm
Hmotnost
200 kg
* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

Ruční tabulové nůžky na plech TBS 1501-15






Pro stříhání oceli, hliníku a mědi.
Kvalitní nože z oceli s tvrdostí HRC 55-60
Dvě ovládací páky
Opěrná plocha s pravítkem
Zadní doraz 0 – 450 mm

+ šeky v hodnotě

7 000 Kč | 266 €

Typ
Objednací číslo

TBS 1501-15
3746015

Cena bez DPH

64 990 Kč | 2 499,62 €

Pracovní šířka max.
Tloušťka plechu max.

1 500 mm
1,5 mm (400 N/mm²)
0,75 mm (700 N/mm²)
684 mm
1 950 × 1 100 × 1 050 mm
445 kg

Výška stolu
Rozměry
Hmotnost
12

Náhradní nože
Sada nožů pro TBS 1501-15
Sada nožů na nerez pro TBS 1501-15

Platnost nabídky 1. 9. – 31. 12. 2020. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena.

Obj. číslo
3746910
3746915

Cena bez DPH
6 990 Kč | 268,85 €
23 990 Kč | 922,70 €

Kovoobráběcí
stroje
Kovoobráběcí s
troje
Elektrická ohýbačka trubek RB 54 s digitálním ovládáním
Ohýbání trubek bez trnu.







NC řízení pro nastavení úhlu ohybu
Robustní a kompaktní konstrukce
Lze uložit až 50 programů do paměti
Rychlá výměna nástrojů
Plně motorový pohon
Po ohybu se automaticky vrátí výchozí polohy.

+ šeky v hodnotě

9 000 Kč | 342 €
Typ
Objednací číslo

RB 54
4300054

Cena bez DPH

89 990 Kč | 3 461,15 €

Max. průměr trubky (420 N/mm²)
Max. průměr trubky (350 N/mm²)
Max. průměr trubky (650 N/mm²)
Max. rádius ohybu
Max. úhel ohybu
Rychlost ohybu
Krouticí moment
Výkon motoru
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost

Ø 54 × 4 mm
Ø 54 × 4 mm
Ø 42 × 3 mm
125 mm
180°
2 ot/min
2 341 Nm
1 100 W / 400 V
600 × 220 × 470 mm
107 kg

Volitelné příslušenství
Podstavec pro RB 54

Obj. číslo
4310000

Cena bez DPH
7 990 Kč | 307,31 €

Ohýbací soupravy (segment + 2 kladky) a průvlaky naleznete
na www.bow.cz a www.bow.sk.

Ruční ohýbačka plechu FSBM 1270-20 E
S nožním ovládáním horní lišty.
Univerzálně použitelná pro řemeslné dílny a průmysl.







Horní segmentová lišta
a

Robustní konstrukce s vysokou vlastní hmotností
Kvalitní zpracování a jednoduché provedení
Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu nechává obě ruce volné
pro ohýbání a manipulaci s materiálem
Horní lišta je dělená na segmenty
Široké rozevření mezi lištami až 25 mm
Samomazné kluzné ložiska

+ šeky v hodnotě

5 000 Kč | 190 €

Typ
Objednací číslo

FSBM 1270-20 E
3772127

Cena bez DPH

49 990 Kč | 1 922,69 €

Pracovní šířka max.
Tloušťka plechu max.*
Úhel ohybu max.
Hmotnost
Rozměry

1 270 mm
2,0 mm
135°
315 kg
1 600 × 950 × 1 175 mm

Nožní pedál

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²
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Dřevoobráběcí stroje
Pásová pila na dřevo
Holzkraft® HBS 433
Přesná pila na dřevo pro řemeslníky.







Stabilní konstrukce z ocelového plechu odolná vůči zkroucení
zaručuje klidný a přesný chod
Masivní stůl pily ze šedé litiny, přesně broušený a leštěný
Laserový ukazatel k vyznačení linie řezu
Dvourychlostí provedení
Přesné 3-kladkové vedení pilového pásu nahoře i dole
Hliníkový příložník

+ šeky v hodnotě

4 000 Kč | 152 €
Typ
Objednací číslo

HBS 433
5154303

Cena bez DPH

43 990 Kč | 1 691,92 €

Rozměry prac. stolu
610 × 431 mm
Řezná rychlost
900 / 450 m/min
Max. řezná výška
270 mm
Max. řezná šířka
– s pravítkem
370 mm
– bez pravítka
410 mm
Úhel naklopení stolu*
-10° – +45°
Délka pilového pásu
3 345 mm
Výkon motoru
1 500 W / 400 V
Rozměry (d × š × v)
768 × 512 × 2 048 mm
Hmotnost
130 kg
* Z bezpečnostních důvodů je třeba od 20° použít podpěru

Litinový stůl 610 × 430 mm

Formátovací pila Holzstar® TKS 250 SC
Pro menší výrobní dílny a náročné řemeslníky.









+ šeky v hodnotě

4 500 Kč | 171 €

Precizní valivé vedení posuvného suportu s nastavitelným dorazem
pro řezání pod úhlem v rozsahu od –45° do +45°
Masivní a přesně obrobený litinový stůl minimalizuje provozní chvění
Nastavitelná výška prořezu pro efektivní pracovní
podmínky v závislosti na síle materiálu
Praktické naklápění pilového kotouče až do 45°
s možností odečítání na stupnici
Síťový vstup s motorovou brzdou a vypínačem se STOP krytkou
Odsávací nátrubek Ø 100 mm na krytu kotouče
Výkonný hnací agregát 2 500 W / 400 V
Pohon hřídele pomocí řemenice

Typ
Objednací číslo

TKS 250 SC
5900255

Cena bez DPH

45 990 Kč | 1 768,85 €

Max. průměr pilového kotouče 254 mm
Max. prořez 90°/45°
80 / 42 mm
Náklon pilového kotouče
0 – 45°
Rozměry / výška stolu
800 × 348 mm / 895 mm
Otáčky
4 000 ot/min
Výkon motoru
2 500 W / 400 V
Průměr odsávacího nátrubku
100 mm
Průměr hřídele
30 mm
Rozměry (d × š × v)
950 × 760 × 1 030 mm
Hmotnost
190 kg
Rozsah dodávky
Pilový kotouč ø 250 mm / 36 zubů, ochranný kryt pilového kotouče
s hadicí pro odsávání, posuvný suport, rovnoběžný doraz
14



Náklon pilového kotouče do 45°

Volitelné příslušenství
Pil. kotouč Ø 250 mm, 3,2 mm (18 z.)
Pil. kotouč Ø 250 mm, 3,2 mm (24 z.)
Pil. kotouč Ø 250 mm, 3,2 mm (40 z.)
Pil. kotouč Ø 250 mm 3,0 mm (80 z.)
Úhlový doraz pro TKS 250 SC

Platnost nabídky 1. 9. – 31. 12. 2020. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena.

Obj. číslo
5262518
5262524
5262542
5262581
5910259

Cena bez DPH
1 399 Kč | 53,81 €
1 099 Kč | 42,27 €
1 349 Kč | 51,88 €
1 899 Kč | 73,04 €
679 Kč | 26,12 €

Dřevoobráběcí stroje
Spodní frézka TF 170 E
Frézka s hliníkovým posuvným suportem
a naklopitelným vřetenem.







+ šeky v hodnotě

2 500 Kč | 95 €

Posuvný suport s lehkým chodem pro přesné vedení obrobku
Doraz s jemně nastavitelnými hliníkovými zarážkami
Rychlá a snadná změna otáček pomocí řemenů
Velký pracovní stůl z šedé litiny
Frézovací agregát z litiny lze naklopit v rozsahu +5 až -45°
Přítlačný držák pro přesné vedení obrobku

Typ
Objednací číslo

TF 170 E
59019188

Cena bez DPH

21 990
90 Kč | 845,77 €

Rozměry posuvného suportu
Rozměry stolu
Výška stolu
Použitelná délka vřetene
Zdvih vřetene
Max. Ø nástroje
Ø vřetene
Otáčky vřetene
Výkon motoru
Průměr nátrubku odsávání
Pracovní výška
Rozměry (d × š × v) v mm
Hmotnost

218 × 1 000 mm
600 × 400 mm
850 mm
m
80 mm
m
105 mm
m
160 mm
m
30 mm
m
1 400 / 4 000 / 6 000 / 9 000 ot/min
1,5 kW / 400 V
100 mm
m
870 mm
m
1 000 × 950
950 × 1 17
1700
96 kg



Frézovací vřeteno s pracovní délkou 80 mm a průměrem 30 mm



Plynule nastavitelný úhlový
doraz

Hoblovka s protahem Holzstar® ADH 305
Pro domácí a malé dílny.






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

+ šeky v hodnotě

1 500 Kč | 57 €
Typ
Objednací číslo

ADH 305
5905305

Cena bez DPH

14 990 Kč | 576,54 €

Rozměry stolu hoblovky
Rozměry stolu protahu
Max. pracovní šířka
Max. úběr třísky
Ø hoblovacího válce
Počet hoblovacích nožů
Min. / Max. průchod protahu
Ø odsávacího nátrubku
Otáčky válce
Výkon motoru
Rozměry v mm (d × š × v)
Hmotnost

1 075 × 310 mm
500 × 305 mm
305 mm
2 mm
50 mm
2
6 / 160 mm
100 mm
9 500 ot/min
1 800 W / 230 V
1 135 × 600 × 570
42 kg

Volitelné příslušenství
Hoblovací nože pro ADH 305 (2 ks)
Seřizovací měrka na hoblovací nože

Obj. číslo
5915300
05905200KG

Cena bez DPH
799 Kč | 30,73 €
550 Kč | 21,15 €
15

Kompresory a pneunářadí
Mobilboy 241/24 E – snadno použitelný kompresor
pro domácí dílnu a montáž.







Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
Plně automatické zapínání a vypínání
Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
Zadní plastová kola, přísavka vpředu
1,8 m dlouhý připojovací kabel

Typ
Objednací číslo

Mobilboy 241/24 E
2002241

Cena bez DPH

4 890 Kč | 188,08 €

Sací výkon
Plnicí výkon cca (6 bar)
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Výkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v)
Hl. ak. výkonu LwA **

200 l/min
102 l/min
8 bar
24 l
1/1
2 850 ot/min
1,5 kW / 230 V
22,5 kg
570 × 255 × 590 mm
93 dB(A)

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 19 €

8 bar


Regulátor tlaku, jednoruční
rychlospojka a automatický
tlakový spínač

TTlaková nádoba 24 l

Dílenské lisy
Hydraulický lis Unicraft® WPP 30 E
Lis s dobrým poměrem cena/výkon pro
mnohostrané použití v dílnách, garážích, při
výuce atd.






Možnost
Mo
ož
stranového
přestavení pístu

Ideální pro univerzální použití v dílnách, garážích, při výuce, atd.
d.
Promyšlená konstrukce umožňuje dosažení optimálního
poměru cena/výkon
Větší pracovní prostor díky válci s vestavěnou vratnou pružinou
u
Bezpečná práce: píst lze zastavit v jakékoliv poloze
Lis je možné ovládat ručně nebo pomocí připojeného
stlačeného vzduchu

+ šeky v hodnotě

2 500 Kč | 95 €
Ruční nebo nožní
ovládání

V případě provozu lisu na
stlačený vzduch je třeba
kompresor s plnícím
výkonem min. 200 l/min.
Typ
Obj. číslo

WPP 30 E
6300030

Cena (bez DPH)

23 990 Kč | 922,69 €

Průměr pístu
Lisovací tlak
Rozměry základny (A×B)
Výška (C)
Vnitřní šířka (D)
Pracovní rozsah (E-H)
Zdvih pístu
Příčný posuv pístu (G)
Pracovní tlak stl. vzduchu
Hmotnost

70 mm
30 t
795 × 700 mm
1 800 mm
535 mm
150 – 1 030 mm
150 mm
200 mm
7,5 – 8,5 bar
171 kg
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Volitelné příslušenství
Sada lisovacích přípravků pro WPP 30 E
Ochranná mříž pro WPP 30 E

Platnost nabídky 1. 9. – 31. 12. 2020. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena.

Obj. číslo
6300001
6300003

Cena bez DPH
1 799 Kč | 69,19 €
1 799 Kč | 69,19 €

Kompresory a pneunářadí
Mobilboy 421/50 AC – přímo spojený mobilní kompresor se standardním vybavením








Vhodný pro řemeslníky a náročné uživatele
Agregát s výkonným mazáním oleje při současném
optimálním utěsnění
Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného
pracovního tlaku
Odběr stlačeného vzduchu přes rychlospojku
Plně automatické zapínání a vypínání pomocí tlakového
spínače





Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
Elektromotor s tepelnou ochranou
Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
Zadní plastová kola

+ šeky v hodnotě

1 000 Kč | 38 €
Typ
Objednací číslo

Mobilboy 421/50 AC
2004404

Cena bez DPH

8 990 Kč | 345,77 €

Sací výkon
Plnicí výkon cca (6 bar)
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Příkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v)

412 l/min
247 l/min
10 bar
50 l
2/1
2 850 ot/min
2,2 kW / 230 V
43 kg
870 × 386 × 720 mm

Airstar 853/200 – poctivý kompresor pro řemeslníky s dvouválcovým
a dvoustupňovým výkonným agregátem ze šedé litiny a nádobou o objemu 200 litrů.







Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněný motorovým jističem
Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak
tvorbu kondenzátu
Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
Fázový měnič v zástrčce pro jednoduchou ruční
změnu směru otáčení
Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem
a ventilem pro vypouštění kondenzátu






Se všemi bezpečnostními prvky, připraven
k okamžitému zapojení
Regulátoru tlaku s filtrem
Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let
záruka proti jejímu prorezavění
Kvalitní rychlospojky a značkový tlakový spínač
CONDOR




Pružné pancéřové vedení s tepelnou ochranou
Stabilní řiditelný podvozek s parkovací brzdou ve
spojení s velkými koly z PU pěny

Třífázový motor 5,5 kW

+ šeky v hodnotě

4 000 Kč | 152 €

Typ
Objednací číslo

Airstar 853/200
2009832

Cena bez DPH

42 990 Kč | 1 653,46 €

Sací výkon
Plnicí výkon cca (6 bar)
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Příkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v)
Hl. akustic. výkonu LwA **

850 l/min
680 l/min
10 bar
200 l
2/2
1 240 ot/min
5,5 kW / 400 V*
153 kg
1 120 × 640 × 1 150 mm
95 dB(A)

Tlaková nádoba 200 l

* Může být nutné použití spínače hvězda-trojúhelník.
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Kompresory a pneunářadí
Šroubový kompresor Aircraft A-K-MAX 7.5-10 (IE3) – přímo spojený šroubový
kompresor pro trvalý provoz a 100% zatížení.








Plně bezúdržbový při maximální energetické
efektivitě
Standardně dodávaný s elektronickou řídící jednotkou ET IV s ovládáním tlakového senzoru,
které zabrání přetížení motoru, snižuje opotřebení
a prodlužuje životnost kompresoru
Termostaticky řízený radiální ventilátor zajišťuje
vysoký chladící výkon při minimálním hluku
IE3 motor „made by ABB“




Optimální provozní teplota díky termostaticky
řízenému ventilátoru, optimálnímu vedení chladícího
vzduchu a velkému výměníku tepla
Přídavný chladič, který snižuje potřebu sušení a filtrace stlačeného vzduchu
Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje mezi
chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné
dodržení intervalů údržby – údržbové upozornění se
automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného
intervalu





Standardně dodávaná kontrola směru otáčení zamezí případnému poškození při uvedení do provozu
Optimální přístupnost a jednoduchá montáž
i demontáž důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis
Kompaktní rozměry

+ šeky v hodnotě

10 000 Kč | 380 €
Typ
Objednací číslo

A-K-MAX 7,5-10 (IE3)
2095404

Cena (bez DPH)

104 990 Kč | 4 038,08 €

Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Příkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v)
Hl. akustic. výkonu LWA

1 050 l/min
10 bar
7,5 kW / 400 V
165 kg
800 × 650 × 860 mm
62 dB(A)

Airprofi 703/270/10 VKK – profesionáln
profesionální stanice
ce
pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu
Výkonné stroje s dvoustupňovým a dvouválcovým agregátem.









Dvoustupňový dvouválcový výkonný agregát
s nízkými otáčkami zajišťuje velmi klidný
chod bez vybrací a tím delší životnost s nižším
opotřebením
Přídavný mezichladič pro dodatečné chlazení
Kvalitní elektromotory s vysokým kroutícím
momentem je chráněný motorovým jističem
před přehřátím a přetížením
Fázový měnič pro ruční změnu směru otáčení
Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
Se všemi bezpečnostními prvky








Připravený k okamžitému zapojení
yPomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní tlak při současném
ém
u
odlučování nečistot, oleje a kondenzátu
Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková
tlakov
tla
kováá
vění
nádoba, záruka 15 let proti prorezavění
S kvalitními rychlospojkami a značkovým
kovým
tlakovým spínačem CONDOR
Pružné pancéřové vedení s tepelno
tepelnou
ou
ou
ochranou je odolné proti vibracím
c a máá tak
cím
akk
dlouhou životnost

Objem tlakové
o
ové
nádoby 270 litrů
i
itrů

+ šeky v hodnotě

10 000 Kč | 380 €
Typ
Objednací číslo

Airprofi 703/270/10 VKK
2024712KK

Cena (bez DPH)

45,,82 €
99 990 Kč | 3 845,82

Sací výkon
Plnicí výkon cca
Maximální tlak
Objem tlakové nádoby
Válce/stupně
Otáčky
Příkon motoru
Hmotnost
Rozměry (d × š × v)
Hl. akustic. výkonu LWA

650 l/min
520 l/min
10 bar
270 l
2/2
950 ot/min
4 kW / 400 V
160 kg
780 × 710 × 1 870 mm
83 dB(A)
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Součást dodávky:
Jemný filtr
Separátor kondenzátu
pro oddělení vody a oleje
Kondenzační sušička
Automatický odvaděč
kondenzátu
Bezpečnostní paleta
Odlehčovací ventil

Platnost nabídky 1. 9. – 31. 12. 2019. Všechny ceny bez
b DPH.
DPH Neručíme
N čí za titiskové
k é chyby.
h b ZZměna
ě ttechnických
h i ký h úúdajů a cen vyhrazena.

Motor 4 kW

Kompresory a pneunářadí
Jehlový oklepávač – pistole NP PRO
Ideální k odstranění rzi a starých nánosů u pevných
kovových dílů.


Ergonomický tvar pistole, izolované držadlo a odvod odpadního vzduchu
směrem dopředu

Průmyslový příklepový utahovák
IS 1/2" DP
+ šeky v hodnotě







500 Kč | 19 €

Dvojitý kladívkový příklep
Snadné ovládání pomocí bočního přepínače
Nastavení utahovacího momentu u ovládací páčky
Otočná přípojka vzduchu zabraňuje kroucení tlakové hadice
Kompozitní materiál – lehký, izoluje proti chladu
Funkce „Soft start“

1

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 19 €

1
2

Typ
Objednací číslo

NP PRO
2402640

Cena bez DPH

5 490 Kč | 211,15 €

Počet úderů
Používané jehly
Pracovní tlak
Spotřeba vzduchu
Hmotnost

3 200 /min
180 mm, Ø 3 mm, 19 ks
max. 6,3 bar
170 l/min
3,6 kg

Volitelné příslušenství
Náhradní sada jehel (NP PRO)
19 jehel, délka 180 mm, Ø 3 mm

Obj. číslo
2402605

Cena bez DPH
349 Kč | 13,42 €

Boční přepínač
Nastavení utahovacího
momentu u ovládací páčky

2

Objednací číslo

IS 1/2" DP
2401364

Cena bez
ez DPH

5 090 Kč | 195,77 €

Upnutí
Spotřeba vzduchu
zduchu
Pracovní tlak
ak
Utahovací moment

½" čtyřhran
cca 450 l/min
6,3 bar
P: 460, 690, 920 Nm
L: 1 085 Nm
2,0 kg

Hmotnost

Navíjecí buben s hadicí SAR 10/15 PRO

Pískovací box SSK 3.1










Vysoce kvalitní PU hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou pro profi použití
Ocelová konstrukce, lze namontovat na stěnu nebo strop
Jednoduchým zatáhnutím lze hadici na libovolném místě zaaretovat/navinout
Kvalitní rychlospojky
Délka připojovací hadice
ice 2 m







Rychlospojky
s otočným
kloubem a
ochranou proti
zlomení hadice.

Aktivní odsávání s filtrační
jednotkou s ručním oklepem
Nožní ovládání spouštění tlakového vzduchu
Regulátor tlaku s manometrem
na vstupu stlačeného vzduchu
Zásobník na 45 l abraziva se
spodním otvorem
Dvě koncovky odsávání Ø 92
a 64 mm
Dvě zářivky (230 V) ve zvláštním
krytu s ochranným štítkem
a vyměnitelnou fólií (včetně
5 ks náhradních fólií)

+ šeky v hodnotě

3 000 Kč | 114 €

+ šeky v hodnotěě

500 Kč | 19
9€
Typ
Objednací číslo

SAR 10/15 PRO
2105814

Cena bez DPH

4 790 Kč | 184,23 €

Délka hadice
Vnější / Vnitřní Ø hadicee
Provozní teplota
Provozní tlak
Koncovka
Hmotnost

15 m
15,5 / 10 mm
-5°C až + 40°C
15 bar
1/4"
7 kg

Typ
Objednací číslo

SSK 3.1
6204005

Cena bez DPH

28 990 Kč | 1 115 €

Objem boxu
Spotřeba vzduchu
Pracovní tlak / Max. provozní tlak
Vnitřní rozměry
Vnější rozměry
Max. hmotnost obrobku / abraziva
Volitelné příslušenství
Obj. číslo
Abrazivo 0,1 – 1 mm, 14 kg 250119
Abrazivo 0,2 – 2 mm, 15 kg 250123

340 l
400 – 800 l/min
3,4 – 8,0 bar / 8,6 bar
1 210 × 600 × 580 mm
1 310 × 1 700 × 920 mm
120 kg / 125 kg
Cena bez DPH
399 Kč | 15,37 €
399 Kč | 15,37 €
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Čistící technika
Vysavač wetCAT 130 RS M – třída M pro suché a mokré sání






Zásuvka s automatickým spuštění pro připojení elektronářadíí
Automatické čištění filtru
Konstrukce z odolného plastu
Ukazatel ucpání filtru
PU pojezdová kola zajišťují tichý chod

+ šeky v hodnotě

1 000 Kč | 38 €
Typ
Obj. číslo

wetCAT 130 RS M
7001150

Cena bez DPH

9 990 Kč

Typ sání
Množství vzduchu
Objem nádoby
Počet motorů
Chlazení motoru
Max. podtlak
Hladina akustického tlaku
Příkon
Rozměry
Hmotnost

Suché i mokré
4 200 l/min
30 l
1
Bypass
240 mbar
79 dB(A)
1,4 kW / 230 V
510 × 360 × 560 mm
7,5 kg

TŘÍDA PRACHU M

Příslušenství pro wetCAT 130 RS M
Kazetový filtr HEPA E10
Filtrační vak
Pěnový filtr
Výstupní filtr

Obj. číslo
7015008
7015012
7015009
7015010

Cena bez DPH
999 Kč | 38,42 €
949 Kč | 36,50 €
449 Kč | 17,27 €
849 Kč | 32,65 €

Vhodné pro vysátí prachu
s expozicí na pracoviště vyšší
než 0,1 mg/m³, jako je např.
dřevěný prach, laky, keramika.

R
ozsah
hd
odá
dávk
ky:
Rozsah
dodávky:
 Hadice Ø 35 mm / 4 m
 Pochromovaná sací
trubice (2 ks)
 Úzká hubice
 Hubice pro suché/
mokré sání
 Hubice pro suché sání









Hubice pro mokré sání
Redukce
Kazetový filtr třídy M
Pěnový filtr
Výstupní filtr
Ochranný filtr motoru
Filtrační vak, 2 ks

Vysavač flexCAT 378 EOT-PRO
Pro vysávání chladících emulzí a kapalin s obsahem oleje a kovových třísek.










Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům
a zbytkům chemikálií
Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
Vyjímatelné síto pro oddělenou likvidaci kovových třísek
Kulový kohout pro vypouštění kapalin
Nádoba z nerezové oceli je odolná proti ostrým hranám kovových třísek
Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby kapalinou
Motory s hlukovými filtry
Tři motory se samostatnými vypínači
Vestavěná zásuvka

Kvalita
Made in Italy



Nádoba z nerezové oceli
je odolná proti ostrým
hranám kovových třísek

+ šeky v hodnotě

3 000 Kč | 114 €
Typ
Objednací číslo

flexCAT 378 EOT-PRO
7003380

Cena bez DPH

29 990
0 Kč | 1 153,46 €

Typ sání
Max. příkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustického tlaku
Délka napájecího kabelu
Podtlak
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost

suché i mokré
3 500 W / 230 V
10 750 l/min
min
78 l
38 mm / 4 m
3 / dvoustupňové
ustup
stupňov
ňovéé
Bypass
76 dB(A))
8,5 m
245 mbar
ar
Nerezová
vá ocel
635 × 580
80 × 1 030
34 kg
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Platnost nabídky 1. 9. – 31. 12. 2020. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena.



Kazetový filtr

Čistící technika
Vysokotlaký čistič HDR-H 54-15 s ohřevem
řevem vody.









Nastavitelná teplota vody pro
přizpůsobení ke konkrétnímu
úkolu čištění
Total Stop řízení čerpadla:
Zapnutí a zastavení motoru
čerpadla bez zpoždění při
otevření či zavření pistole
Velmi robustní axiální
čerpadlo s mosaznou hlavou
a třemi odolnými nerezovými písty
Tepelná ochrana motoru před
přetížením
Pohodlné manévrování
pomocí ergonomické rukojeti
a dvou velkých kol a jednoho
otočného kola







Funkce snadného zapnutí:
odlehčení při startu díky
snížení tlaku při startu
čerpadla
Praktické úložné prostory pro
ruční stříkací pistoli, stříkací
trubici a příslušenství
Praktický, vestavěný navíjecí
buben s 10-metrovou hadicí

Kvalita
Made in Italy
Ma

Ohřev vody
naftovým
hořákem

+ šeky v hodnotě

3 500 Kč | 133 €

Typ
Obj. číslo

HDR-H 54-15
7150541

Cena bez DPH

36 990 Kč | 1 422,69 €

Max. pracovní tlak
Max. čerpané množství
Max. teplota
Nádrž na naftu
Nádrž na čisticí prostředek
Příkon
Otáčky motoru
Délka tlakové hadice
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost

150 bar
540 l/h
90 °C
15 l
4,5 l
2,7 kW / 230 V
2 800 ot/min
10 m
890 x 500 x 820 mm
85 kg

Nastavitelná teplota
Nas
vody až do 90°C
Rozsah dodávky:
 Ruční stříkací pistole
 Stříkací trubice
 Tryska s plochým paprskem 15°
 Vestavěný navíjecí buben s hadicí 10 m
 Jehla pro čistění trysky

Jednorychlostní elektrický
řetězový kladkostroj EKZT
KZT 5-1





Elektrický pojezd
EFW 1-1 pro EKZT 5-1
Jednorychlostní pojezd řízený
pomocí ovládacího panelu
kladkostroje.

Závěsný hák pro zavěšení kladkostroje
Ochrana proti přetížení pomocí spojky
s prokluzem
Vestavěný koncový spínač
Bezpečné uskladnění řetězu v pytli





Skupina hnacího mechanismu FEM/
ISO 2 m/M5 odpovídá životnosti 1 600
provozních hodin při plném zatížení
Řetěz G80 dle ČSN EN-818-7
Siemens elektronika

+ šeky v hodnotě

+ šeky v hodnotě

2 500 Kč | 95 €

1 500 Kč | 57 €

Typ
Objednací číslo

EKZT 5-1
6194005

Typ
Objednací číslo

EFW 1-1
6194310

Cena bez DPH

25 990 Kč | 999,62 €

Cena bez DPH

14 990 Kč | 576,54 €

Nosnost
Zdvih
Max. rychlost zdvihu
Délka ovládacího kabelu
Počet řetězů
Výkon
Příkon
Elektrické připojení
Rozměry (d x š x v)

0,5 t
6m
7,7 m/min
6m
1
0,72 kW
1,2 kW
400 V / 50 Hz
636 x 276 x 410 mm

Nosnost
Stupeň krytí
Délka ovládacího kabelu
Rychlost posuvu
Šířka nosníku
Průměr kol
Výkon / Příkon motoru
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost

1 000 kg
IP 54
6m
13,5 m/min
74 – 180 mm
68 mm
0,16 / 0,4 kW, 400 V
715 × 340 × 260 mm
26 kg
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Manipulační technika
Ruční řetězový zvedák
dák
HZ 3001

Strojní zvedák MH 3



Pro zvedání, tahání a napínání
ní
torá
to
rách
ch.
břemen, i ve stísněných prostorách.












Plynulý zdvih/spouštění břemene
Malá síla nutná pro zdvih maximální zátěže
ěže
pomocí krátké páky s protiskluzovou gumovou
movou
rukojetí
Tlaková bezazbestová brzda pro bezpečné
né
držení břemene
Otočné závěsné háky
Základní zdvih 1,5 m
Robustní provedení, kryt řetězu a otočnéé páky






Nosnost při zdvihu
Statické zatížení
(bez zdvihu/spouštění)

Pro bezpečné zvedání těžkých břemen
Stabilní svařované ocelové konstrukce
pro velké zatížení
Nastavitelné plynulé spouštění
Malé a kompaktní provedení
S výškově nastavitelnými patkami

Nosnost
patky

Konstrukce dle ČSN EN 13157
Pozinkovaný řetěz dle DIN ISO 3077
Pevný, lakovaný ocelový kryt

Obr.: HZ 751

+ šeky v hodnotě

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 19 €

500 Kč | 19 €

Typ
Objednací číslo

HZ 3001
6171130

Cena bez DPH

4 890 Kč | 188,08 €

Nosnost
Zdvih
Délka páky
Ruční zdvihací síla
Počet řetězů
Rozměry (d x š x v)
Hmotnost

3t
1,5 m
420 mm
320 N
1
211 × 195 × 480 mm
18,7 kg

Typ
Objednací číslo

MH 3
6190003

Cena bez DPH

4 990 Kč | 191,92 €

Nosnost při zdvihu/spouštění max.
Statické zatížení max.
Celkový zdvih max.
Výška horní opěry
Nosnost patky max.
Výška patky
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost

3t
3t
140 mm
233 – 373 mm
3t
15 / 75 / 135 mm
250 × 231 × 233 mm
21 kg

Sada transportních podvozků VTR 12
S nosností 12 tun.




Velké nylonové válečky s kuličkovými ložisky
Protiskluzová kontaktní plocha
Sada 2 ks podvozků a 2 ks propojovacích tyčí

+ šeky v hodnotě

1 000 Kč | 38 €
Typ
Objednací číslo

VTR 12
6192120

Cena bez DPH

7 790 Kč | 299,62 €

Nosnost
Rozměry
Počet válečků
Rozměr válečků
Rozměr tyčí
Hmotnost

12 000 kg
420 × 270 × 110 mm
6
85 × 90 mm
1,5 m / ø 25 mm
cca 15 kg / ks (cca 38 kg komplet)
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Svářecí technika
Plasmový řezací stroj CRAFT-CUT 41
Kompaktní a výkonný stroj pro profesionální použití.








+ šeky v hodnotě

Pro nerezovou ocel, hliník, ocel, neželezné kovy i s lakovaným povrchem
Široký rozsah použití od tenkých až po tlusté plechyy
Utěsněná deska je chráněná před vlhkostí a korozí
ozí
Vhodné pro použití s elektrocentrálou na stavbách,
ch, apod.
ARC controller: Teprve po zapálení oblouku se uvolní
volní nastavený svařovací proud
Funkce děrovaný plech: Díky pilotnímu oblouku lze snadno a rychle řezat
děrovaný plech
Bez vysokofrekvenčního zapalování

Typ
Obj. číslo

Craft-CUT 41
1075041

Cena bez DPH

19 990 Kč | 768,85 €

2 000 Kč | 76 €

Kvalitní řez oceli (ST37) cca
10 – 15 (dle jištění)
ištění)
Dělící řez oceli (ST37) cca
20 mm
Kvalitní / Dělící řez - nerez ocel cca
15 / 20 mm
Kvalitní / Dělící řez - hliník cca
14 / 16 mm
Doba zapnutí:
50 %
Řezací proud (DZ = 100%)
30 A
Rozsah řezacího proudu
20 – 40 A
Elektrické připojení
230 V
Spotřeba vzduchu (při 5 bar)
120 l/min
Provozní tlak
6 bar
Napětí naprázdno
320 V
Izolační třída
H
Rozměry (d x š x v)
510 × 145 × 280
80 mm
Hmotnost
8,2 kg
Rozsah dodávky
 Plazmový hořák S65, 6 m
 3 m zemnící kabel 6 mm² se zemnicí svorkou 300 A
 Regulátor tlaku s filtrem

Elektrodový invertor EASY-STICK 161
Ekonomické invertor na 230 V.







Vybaven moderním invertorem
Ideální pro montážní práce, krytí IP21 S umožňuje venkovní práci
Vhodné pro použití s elektrocentrálou na stavbách, apod.
Hot Start: Automatické krátkodobé zvýšení svařovacího proudu oblouk
bezpečně zapálí a ten je okamžitě stabilní
Anti-Stick: Automatické snížení svařovacího proudu zabraňuje přilepení
elektrody ke svařenci
Arc-Force: Vnitřní kontrola proudu a napětí zabezpečuje stabilní oblouk

Typ
Obj. číslo

Easy-Stick 161
1073016

Cena bez DPH

5 290 Kč | 203,46 €

Průměr elektrody
1,6 – 3,2 mm
Rozsah svařovacího proudu
10 – 160 A
Příkonový proud
36,5 A
Jištění
16 A
Požadovaný výkon elektrocentrály
>8,4 kVA
Napětí naprázdno
69,9 V
+ šeky v hodnotě
Elektrodový příkon
5 kVA
Celkový příkon
8,4 kVA
Napětí
230 V
Doba zapnutí při Imax MMA
25 %
Svařovací proud (DZ = 100 %)
80 A
Stupeň krytí
IP21S
Izolační třída
H
Provozní teplota
-10 až 40 °C
Hmotnost
4,4 kg
Rozměry (d × š × v)
320 × 135 × 255 mm
Svařovací zařízení nese značku S a odpovídá normě EN 60974-1:2006-07/EN 6097410:2008-10/EMC třídy A

500 Kč | 19 €

Rozsah
dodávky Easy-Stick / Craft-Stick
R
oz
2 m svařovací
ř
kabel 16 mm² s držákem elektrod
2 m zemnící kabel 16 mm² se zemnicí svorkou 200 A
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Naše produkty
kty vám předved
předvedeme na
tém
té
měř 1 000 m2 prodejní plochy.

Proč je výhodné nakupovat u nás?
Vyžádejte si náš katalog
– zašleme Vám jej zdarma!
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Nebo si jej vyžádejte u Vašeho prodejce.
V elektronické podobě je naleznete na www.bow.cz.

strojů...
Váš svět

K nám to nemáte nikde daleko.
Široká síť prodejců v České republice
i na Slovensku. Kontakty naleznete na
našem webu.
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Vybraný stroj si vyzkoušejte
Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout
a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.

Váš
Vá
áš pr
prod
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ejce
ej
jce
e

Ustavení a zaškolení
Případný
P
řípadný zzáruční
áruční i p
pozáruční
ozáruční sservis
ervis
N ši technici
Naši
h i i znajíjí svou práci
á i a máme
á
rozsáhlý
áhlý sklad
kl d náhradáh d
ních dílů. Případná reklamace u nás není žádné dobrodružství.

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

Garanční prohlídka zdarma
U strojů označených tímto symbolem
můžete zažádat o garanční prohlídka zdarrma v období 12 – 18 měsíců od zakoupení
stroje. Více info na www.bow.cz.
První hanácká BOW s r.o., K mrazírnám, 779 00 Olomouc, tel: 585 378 012, fax: 585 378 013, e-mail: bow@bow.cz, www.bow.cz

