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ELEKTRYCZNE, PNEUMATYCZNE
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10,8 V

12 V Ø 125

18 V Ø 230

54 V SDS
plus

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne
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NOWOŚCI w programie (wypis)

Piktogramy

Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi/
ogólnymi Cordless Alliance System

Napięcie akumulatora V Produkty ze szczególnym odniesieniem do drgań; pyłu;
kontrola bez utraty mocy

Napięcie akumulatora V Maks. średnica mm

Napięcie akumulatora V Maks. średnica mm

Napięcie akumulatora V Uchwyt narzędziowy
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12/3Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Narzędzia na baterie

strona 12/4 – 12/7, 12/10

Technika czyszczenia

strona 12/15 – 12/30

Narzędzia elektryczne

strona 12/8 – 12/14

Generatory prądu

strona 12/55 – 12/58

Pompy

strona 12/50 – 12/54

Technika ładowania

strona 12/58 – 12/61

Narzędzia pneumatyczne

strona 12/61 – 12/78

Technika gorącego powietrza,
klejenia i mocowania gwoździami

strona 12/45 – 12/49

Sprężarki

strona 12/79 – 12/83

Obróbka metalu

strona 12/31 – 12/44
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12 V

12 V

12 V

SDS
plus12 V

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Napięcie akumulatora [V] 12
Pojemność akumulatora [Ah] 2
Wydajność wiercenia w stali [mm] 10
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie [mm] 20
Maks. moment dokręcający [Nm] Wkręcanie twarde: 57,5 / 

Wkręcanie miękkie: 25,5
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–425 / 0–1500
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego [mm] 1,5–10
Ciężar [kg] 1,1
Nr art. 8000 593 646
EUR 189,00
KO MR19

Wkrętarka akumulatorowa DCD 701 D2 g

Silnik bezszczotkowy · Przekładnia w całości z metalu · 15-stopniowy 
moduł momentu obrotowego z niezawodnym momentem wyłączenia · 
Elektronika przełącznika zapewniająca precyzyjne dozowanie mocy · Stałe 
kontrolowanie temperatury akumulatora, poboru prądu oraz ochrony przed 
rozładowaniem · Blokada wrzeciona
W zestawie: 2 akumulatory, ładowarka szybkiego ładowania, klips na 
pasek, skrzynka T STAK

Napięcie akumulatora [V] 12
Pojemność akumulatora [Ah] 3
Wydajność wiercenia w stali [mm] 10
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie [mm] 20
Maks. moment dokręcający [Nm] Wkręcanie twarde: 57,5 / 

Wkręcanie miękkie: 25,5
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-425 / 0-1500
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego [mm] 1,5–10
Ciężar [kg] 0,730
Nr art. 8000 911 894
EUR 319,00
KO MR19

Wkrętarka akumulatorowa DCD 703 L2T
Silnik bezszczotkowy · Przekładnia w całości z metalu · 15-stopniowy 
moduł momentu obrotowego · Elektronika przełączająca · Elektronika 
zabezpieczająca (kontrolowanie temperatury akumulatora, poboru prądu 
oraz ochrony przed rozładowaniem) · Wbudowana dioda LED · 4 uchwyty 
narzędziowe wymieniane bez narzędzi
W zestawie: 2 akumulatory, ładowarka szybkiego ładowania systemu, 
uchwyt wiertarski szybkiego mocowania, nakładka sześciokątny, 
przystawka mimośrodowa, przystawka kątowa wkręcana, uchwyt do pasa, 
skrzynka T-STAK

Napięcie akumulatora [V] 12
Pojemność akumulatora [Ah] 2
Wydajność wiercenia w betonie [mm] 10
Wydajność wiercenia w stali [mm] 10
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie [mm] 20
Maks. moment dokręcający [Nm] Wkręcanie twarde: 57,5 / 

Wkręcanie miękkie: 25,5
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–425 / 0–1500
Ilość uderzeń [min-¹] 0-7225 / 0-25500
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego [mm] 1,5–10
Ciężar [kg] 1,2
Nr art. 8000 593 648
EUR 199,00
KO MR19

Wkrętarko-wiertarka udarowa aku DCD 706 D2 g

Silnik bezszczotkowy · Przekładnia w całości z metalu · 15-stopniowy 
moduł momentu obrotowego · Elektronika przełącznika zapewniająca 
precyzyjne dozowanie mocy · Elektronika zabezpieczająca do 
kontrolowania temperatury akumulatora, poboru prądu oraz ochrony przed 
rozładowaniem · Wbudowana dioda LED
W zestawie: 2 akumulatory, ładowarka szybkiego ładowania systemu, klips 
na pasek, skrzynka T STAK

Napięcie akumulatora [V] 12
Pojemność akumulatora [Ah] 3
Wydajność wiercenia w betonie [mm] 14
Wydajność wiercenia w stali [mm] 10
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie [mm] 13
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–910
Ilość uderzeń [min-¹] 0–4280
Energia pojedynczego udaru [J] 1,1
Uchwyt narzędziowy SDS-plus
Ciężar [kg] 4,250
Nr art. 8000 911 905
EUR 349,00
KO MR19

Młotowiertarka akumulatorowa DCH 072 L2
Silnik bezszczotkowy · Wiercenie i wiercenie udarowe · Elektroniczny 
hamulec silnika · Gumowany uchwyt · Wbudowana dioda LED
W zestawie: 2 akumulatory, ładowarka szybkiego ładowania systemu, klips 
na pasek, dodatkowy uchwyt, ogranicznik głębokości wiercenia, skrzynka 
T-STAK
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18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

Napięcie akumulatora [V] 18
Pojemność akumulatora [Ah] 2
Wydajność wiercenia w stali [mm] 13
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie [mm] 30
Maks. moment dokręcający [Nm] Wkręcanie twarde: 65 / Wkręcanie 

miękkie: 26
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–450 / 0–1650
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego [mm] 1,5–13
Ciężar [kg] 1,4
Nr art. 8000 504 057
EUR 229,00
KO MR19

Wkrętarka akumulatorowa
DCD 708 D2T g

Silnik bezszczotkowy · Przekładnia w całości z metalu · 15-stopniowy moduł 
momentu obrotowego · Elektronika przełącznika zapewniająca precyzyjne 
dozowanie mocy · Elektronika zabezpieczająca: Kontrolowanie temperatury 
akumulatora, poboru prądu oraz ochrony przed rozładowaniem · 
Wbudowana dioda LED
W zestawie: 2 akumulatory, ładowarka szybkiego ładowania systemu, klips 
na pasek, skrzynka T-STAK

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Napięcie akumulatora [V] 18
Pojemność akumulatora [Ah] 2
Wydajność wiercenia w betonie [mm] 13
Wydajność wiercenia w stali [mm] 13
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie [mm] 30
Maks. moment dokręcający [Nm] Wkręcanie twarde: 65 / Wkręcanie 

miękkie: 26
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-450 / 0-1650
Ilość uderzeń [min-¹] 0-7650 / 0-28050
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego [mm] 1,5–13
Ciężar [kg] 1,5 (z akumulatorem)
Nr art. 8000 504 071
EUR 239,00
KO MR19

Wkrętarko-wiertarka 
udarowa aku 
DCD 709 D2T g

Silnik bezszczotkowy · Przekładnia w całości z metalu · 15-stopniowy 
moduł momentu obrotowego · Elektronika przełącznika zapewniająca 
precyzyjne dozowanie mocy · Elektronika zabezpieczająca do 
kontrolowania temperatury akumulatora, poboru prądu oraz ochrony przed 
rozładowaniem · Wbudowana dioda LED
W zestawie: 2 akumulatory, ładowarka szybkiego ładowania systemu, klips 
na pasek, skrzynka T STAK

Napięcie akumulatora [V] 18
Pojemność akumulatora [Ah] 2
Nr art. 4681 116 034
EUR 179,00
KO MR19

Akumulatorowy zestaw startowy 
DCB 115 D2 g

Akumulatory wsuwane XR
W zestawie: 2 akumulatory DCB 183 2,0 Ah, ładowarka szybkiego 
ładowania DCB 115

Napięcie akumulatora [V] 18
Pojemność akumulatora [Ah] 5
Nr art. 4681 116 035
EUR 255,00
KO MR19

Akumulatorowy zestaw startowy 
DCB 115 P2 g

Akumulatory wsuwane XR
W zestawie: 2 akumulatory DCB 184 5,0 Ah, ładowarka szybkiego 
ładowania DCB 115

Napięcie akumulatora [V] 18
Pojemność akumulatora [Ah] 2
Nr art. 8000 147 514
EUR 89,95
KO MR19

Akumulator DCB 183
Technologia litowo-jonowa · Wskaźnikiem poziomu naładowania LED · 
Bez efektu pamięci i bez samorozładowania · Kompatybilny ze wszystkimi 
maszynami akumulatorowymi 18,0 V XR DEWALT

Napięcie akumulatora [V] 18
Pojemność akumulatora [Ah] 5
Nr art. 8000 147 516
EUR 145,00
KO MR19

Akumulator DCB 184
Technologia litowo-jonowa · Wskaźnikiem poziomu naładowania LED · 
Bez efektu pamięci i bez samorozładowania · Kompatybilny ze wszystkimi 
maszynami akumulatorowymi 18,0 V XR DEWALT

Napięcie akumulatora [V] 18
Wydajność wiercenia w stali [mm] 13
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie [mm] 40
Maks. moment dokręcający [Nm] Wkręcanie twarde: 70 / Wkręcanie 

miękkie: 27
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–550 / 0–2000
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego [mm] 1,5–13
Ciężar [kg] 1,7 (z akumulatorem)
Nr art. 4681 116 013
EUR 165,00
KO MR19

Wkrętarka akumulatorowa 
DCD 791 NT g

Silnik bezszczotkowy · Przekładnia w całości 
z metalu · 15-stopniowy moduł momentu 
obrotowego · Elektronika przełącznika zapewniająca 
precyzyjne dozowanie mocy · Elektronika 
zabezpieczająca do kontrolowania temperatury akumulatora, poboru prądu oraz 
zapewniająca ochronę przed rozładowaniem · Blokada wrzeciona · 3-stopniowa 
lampka LED o mocy do 70 lumenów
W zestawie: Brak akumulatora i ładowarki, klips na pasek, magnetyczny 
uchwyt do bitów, skrzynka T STAK
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18 V

18 V

54 V18 V

SDS
plus18 V

SDS
plus

18 V

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Napięcie akumulatora [V] 18
Wydajność wiercenia w betonie [mm] 16
Wydajność wiercenia w stali [mm] 15
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie [mm] 55

Maks. moment dokręcający [Nm] Wkręcanie twarde: 95 / Wkręcanie 
miękkie: 66

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–450 / 0–1300 / 0–2000
Ilość uderzeń [min-¹] 0–38250
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego [mm] 1,5–13
Ciężar [kg] 2,1
Nr art. 4681 116 033
EUR 255,00
KO MR19

Wkrętarko-wiertarka udarowa aku 
DCD 996 NT g

Najnowsza generacja wkrętarek trzybiegowych 
XRP · Elektroniczna regulacja obrotów i udaru · 
Elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe oraz 
precyzyjny 11-stopniowy moduł momentu 
obrotowego · Elektronika zabezpieczająca do kontrolowania temperatury 
akumulatora, poboru prądu oraz ochrony przed rozładowaniem · Silnik 
bezszczotkowy · 3-stopniowa dioda LED o mocy 77 lumenów
W zestawie: Brak akumulatora, brak ładowarki, klips na pasek, uchwyt do 
bitów, dodatkowy uchwyt, skrzynka T STAK

Napięcie akumulatora [V] 18
Maks. moment dokręcający [Nm] 206
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-1000 / 0-2800 / 0-3250
Ilość uderzeń [min-¹] 0-400 / 0-2800 / 0-3800
Uchwyt narzędziowy 6,3 mm (1/4”) i6-kątowy
Ø śruby M16
Ciężar [kg] 1,3–1,5 (z akumulatorem)
Nr art. 8000 911 900
EUR 245,00
KO MR19

Wkrętarka udarowa DCF 850 NT
Silnik bezszczotkowy · Regulacja obrotów i udaru oraz 
maks. moment obrotowy ustawiane elektronicznie w 
3 stopniach · Elektronika przełączająca · Elektronika 
zabezpieczająca (stałe kontrolowanie temperatury 
akumulatora, poboru prądu oraz ochrony przed 
rozładowaniem · Aluminiowa obudowa mechanizmu udarowego · 3 lampy 
LED · Długość konstrukcyjna zaledwie 100 mm
W zestawie: Zaczep do paska, skrzynka T-STAK, bez akumulatora i ładowarki

Napięcie akumulatora [V] 18 / 54
Maks. moment dokręcający [Nm] 447
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–900 / 0–2000
Ilość uderzeń [min-¹] 0–3100
Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Ø śruby Metryczny: M20
Ciężar [kg] 2,3 (z akumulatorem 5Ah)
Nr art. 4681 116 117
EUR 305,00
KO MR19

Wkrętarka udarowa DCF 894 NT g

Regulacja obrotów i udaru oraz maksymalny moment 
obrotowy ustawiane elektronicznie w 2 biegach · 
Dodatkowy elektroniczny bieg kontrolny w prawobiegu 
minimalizuje niebezpieczeństwo przekręcenia, ewent. 
w lewobiegu redukuje maks. obroty, gdy śruba zostanie 
odkręcona · Elektronika przełącznika zapewniająca precyzyjne dozowanie mocy · 
Elektronika zabezpieczająca · Aluminiowa obudowa mechanizmu udarowego 
W zestawie: Brak akumulatora, brak ładowarki, klips na pasek, skrzynka T STAK

Napięcie akumulatora [V] 18
Wydajność wiercenia w betonie [mm] 16
Wydajność wiercenia w stali [mm] 10
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie [mm] 16
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–1060
Ilość uderzeń [min-¹] 0–4980
Energia pojedynczego udaru [J] 1,4
Uchwyt narzędziowy SDS-plus
Ciężar [kg] 3,652
Nr art. 8000 911 907
EUR 255,00
KO MR19

Młotowiertarka akumulatorowa DCH 172 NT
Silnik bezszczotkowy · Wiercenie i wiercenie udarowe · System 
antywibracyjny AVC · Elektroniczny hamulec silnika · Zabezpieczenie przed 
upadkiem z wysokości Lanyard Ready zapewnia bezpieczne zastosowanie 
maszyny na wysokości · Gumowany uchwyt · Wbudowana dioda LED
W zestawie: Dodatkowy uchwyt, ogranicznik głębokości wiercenia, uchwyt 
do pasa, skrzynka T-STAK, bez akumulatora i ładowarki

Napięcie akumulatora [V] 18
Wydajność wiercenia w betonie [mm] 24
Wydajność wiercenia w stali [mm] 13
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie [mm] 26
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–1100
Ilość uderzeń [min-¹] 0–4600
Energia pojedynczego udaru [J] 2,1
Uchwyt narzędziowy SDS-plus
Ciężar [kg] 3,3 (z akumulatorem)
Nr art. 4681 116 048
EUR 329,00
KO MR19

Młotowiertarka akumulatorowa DCH 273 NT g

Silnik w technologii bezszczotkowej · Elektroniczne sprzęgło zapewniające 
równomierny wysoki moment obrotowy · Blokada obrotów i udaru · 
Perform & Protect: Bezpieczna i małomęcząca praca dzięki skutecznej 
redukcji drgań uzyskanej poprzez zastosowanie specjalnej mechaniki 
tłumienia silnika, przekładni i mechanizmu udarowego · Wbudowana 
jasnobiała dioda LED · Gumowany uchwyt
W zestawie: Brak akumulatora + ładowarki, dodatkowy uchwyt, klips na 
pasek, T-STAK-Box II
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Ø 125

18 V

Ø 125

18 V

18 V

54 V18 V

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Napięcie akumulatora [V] 18
Ø krążka ściernego [mm] 125
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 9000
Wrzeciono szlifujące M14
Ciężar [kg] 2,5 (z akumulatorem)
Nr art. 4681 116 055
EUR 255,00
KO MR19

Akumulatorowa szlifierka kątowa DCG 405 NT g

Silnik bezszczotkowy · Perform & Protect: Elektroniczny hamulec silnika 
i sprzęgło · Ochrona przed przeciążeniem · Ochrona przed ponownym 
uruchomieniem · Kratki ochronne w szczelinach powietrza chłodzącego · 
Szybka regulacja pokrywy ochronnej 
W zestawie: Dodatkowy uchwyt, pokrywa ochronna do szlifowania, 
nakrętka szybkomocująca, skrzynka T STAK II, bez akumulatora i ładowarki

Napięcie akumulatora [V] 18
Ø tarczy szlifierskiej [mm] 125
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 8000–12000
Promień drgań [mm] 2,6
Ciężar [kg] 0,93
Nr art. 8000 504 058
EUR 185,00
KO MR19

Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa DCW 210 NT g

Silnik bezszczotkowy · Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej 
optymalnie rozmieszczonym kółkiem radełkowanym · Łagodny rozruch i 
utrzymywanie stałej prędkości obrotowej · Perform & Protect · Przełączniki 
i łożysko przekładni zabezpieczone przed pyłem · Niska wysokość 
konstrukcyjna
W zestawie: Worek na pył, skrzynka T-STAK II, bez akumulatora i ładowarki

Napięcie akumulatora [V] 18
Skok [mm] 28,6
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–2900
Ciężar 2,9 kg (z akumulatorem)
Nr art. 8000 147 672
EUR 259,00
KO MR19

Piła szablasta akumulatorowa DCS 367 NT g

Innowacyjne wzornictwo, obsługa jedną ręką · Silnik 
bezszczotkowy · Elektroniczna regulacja prędkości skokowej · Przełącznik 
ryglujący i elektroniczny hamulec silnika · Beznarzędziowa wymiana 
brzeszczotu · Obracana stopa piły · Silna dioda LED · Gumowany uchwyt · 
Do akumulatorów 18 V XR i 54 V XR Flexvolt
W zestawie: Skrzynka T STAK, bez akumulatora i ładowarki

Napięcie akumulatora [V] 18 / 54
Głębokość skrawania w drewnie [mm] 135
Głębokość skrawania w stali [mm] 10
Głębokość skrawania w aluminium [mm] 25
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 1000–3200
Skok [mm] 26
Ciężar [kg] 2
Nr art. 8000 504 076
EUR 279,00
KO MR19

Wyrzynarka akumulatorowa DCS 335 NT g

Silnik bezszczotkowy · Chłodzony powietrzem silnik z elektroniczną 
regulacją prędkości obrotowej · Nastawa prędkości obrotowej kółkiem 
radełkowanym · Elektr. hamulec silnika · Duży przełącznik ustalający · 
Stopa piły po obu stronach regulowana pod nachyleniem 45° precyzyjnie i 
beznarzędziowo
W zestawie: Adapter odciągowy kompatybilny z Airlock, nakładka ochronna 
na stopę piły, skrzynka T-STAK II, bez akumulatora i ładowarki
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Ø krążka ściernego [mm] 125
Moc znamionowa [W] 800
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 11800
Wrzeciono szlifujące M14
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 1,8
Nr art. 8000 149 880
EUR 85,95
KO MJ15

Szlifierka kątowa DWE 4057
Bardzo mała średnica obudowy · Uzwojenie zalane żywicą epoksydową · 
Ochrona przed ponownym uruchomieniem z wyłącznikiem ochronnym · 
Łagodny rozruch · Wyłączające szczotki węglowe · Blokada wrzeciona
W zestawie: Nakrętka mocująca, kołnierz mocujący, dodatkowy uchwyt, 
pokrywa ochronna, narzędzie montażowe

Ø krążka ściernego [mm] 230
Moc znamionowa [W] 2600
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 6500
Wrzeciono szlifujące M14
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 5,4
Nr art. 8000 593 691
EUR 172,00
KO MJ15

Szlifierka kątowa DWE 496
Uzwojenie zalane żywicą epoksydową · Ochrona przed ponownym 
uruchomieniem z wyłącznikiem ochronnym · Łagodny rozruch · Przełącznik 
z blokadą do pracy nieprzerwanej · Blokada wrzeciona
W zestawie: Nakrętka mocująca, kołnierz mocujący, dodatkowy uchwyt, 
pokrywa ochronna

Ø tarczy szlifierskiej [mm] 125
Promień drgań [mm] 2,6
Moc znamionowa [W] 280
Liczba drgań [min-¹] 8000–12000
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 1,3
Nr art. 8000 149 913
EUR 125,00
KO MR19

Szlifierka mimośrodowa DWE 6423
Perform & Protect: Wyjątkowo niski poziom wibracji i efektywne ssanie, 
kompatybilność z AirLock · Przełącznik i obudowa przekładni, pyłoszczelne · 
Łagodny rozruch i utrzymywanie stałej prędkości obrotowej
W zestawie: Zbiornik wyłapywania pyłu

Skok [mm] 40
Dł. cięcia [mm] 430
Moc znamionowa [W] 1700
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 3000
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 5,5
Nr art. 4681 716 031
EUR 515,00
KO MR19

Pilarka specjalna DWE 397
Wydajny silnik · Bezwibracyjny i bezodrzutowy system podwójnego 
brzeszczota z szybkim zatrzymaniem w 3 sekundy · System szybkiej 
wymiany · Sztywna prowadnica · Przystosowanie do cięcia pod kątem · 
Zintegrowany zacisk końcowy · Uchwyty całkowicie osłonięte gumą · 
Idealnie nadaje się do cięcia pustaków o klasie wytrzymałości do 12 N/mm²
W zestawie: Brzeszczot z węglików spiekanych DT2974, ochrona tarczy 
pilarskiej, klucz sześciokątny

Model DT 2974
Długość arkusza [mm] 430
Nr art. 4681 716 033
EUR 85,95
KO MR19

Brzeszczot specjalny DT 2974 g

Łatwe piłowanie pustaków (bloczki poroton) o klasie wytrzymałości do 
12 N/mm²

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność wiercenia w betonie [mm] 26
Wydajność wiercenia w stali [mm] 13
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie [mm] 30
Moc znamionowa [W] 800
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–1500
Ilość uderzeń [min-¹] 0–5500
Energia pojedynczego udaru [J] 2,6
Uchwyt narzędziowy SDS-plus
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 2,6
Nr art. 8000 147 423
EUR 145,00
KO MR19

Wiertarka udarowa i przecinak pneumatyczny D 25133 K
Przekładnia z pełną synchronizacją · Elektr. regulacja obrotów i udaru · 
Blokada obrotów i udaru · Duży przełącznik · Sprzęgło przeciążeniowe · 
Przełączalne szczotki węglowe
W zestawie: Gumowany dodatkowy uchwyt, ogranicznik głębokości 
wiercenia, skrzynka T-STAK
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Głębokość skrawania w drewnie [mm] 130
Głębokość skrawania w stali [mm] 12
Głębokość skrawania w aluminium [mm] 30
Moc znamionowa [W] 701
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 800–3100
Skok [mm] 26
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 2,8
Nr art. 4681 716 041
EUR 239,00
KO MJ15

Wyrzynarka DW 333 KT
Wydajny silnik z elektroniką pełnofalową · Elektroniczna regulacja 
prędkości obrotowej · Beznarzędziowy system do szybkiej 
wymiany brzeszczotu · Trzystopniowe sterowanie skokiem 
wahadłowym · Odpylanie · Innowacyjny, wyważony układ napędowy drążka 
popychającego · Regulacja pochylenia 45° (lewo / prawo)
W zestawie: Brzeszczot do wyrzynarki, nakładka ochronna na stopę piły, 
adapter odciągowy, skrzynka TSTAK Box II

Moc znamionowa [W] 300
Kąt oscylacji [°] 2 x 1,6
Liczba drgań [min-¹] 0–22000
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 1,5
Nr art. 4681 016 021
EUR 229,00
KO MJ15

Narzędzie wielofunkcyjne DWE 315 KT
Szybka, beznarzędziowa wymiana akcesoriów · Idealnie zaprojektowana 
pod kątem ergonomii obudowa/uchwyt · Płynna regulacja · Włącznik z 
blokadą · Lampka LED · Punkty mocowania do odciągu i ogranicznika 
głębokości
W zestawie: 1 płytka szlifierska, 8 tarcz ściernych Z60 / Z120, 
9 tarcz ściernych Z240, 1 brzeszczot do drewna z gwoździami, 1 szpachla, 
1 adapter akcesoriów (innych marek), 1 klucz trzpieniowy, 1 brzeszczot 
segmentowy, 1 brzeszczot segmentowy z węglików spiekanych, 
1 brzeszczot precyzyjny, 1 brzeszczot do cięcia wgłębnego, 1 odciąg pyłu, 
1 ogranicznik głębokości, skrzynka T-STAK II

Zakres skrawania 90° [mm] 303 x 110
Zakres skrawania 45° [mm] 268 x 63
Kąt nachylenia 49° L / 49° R
Kątowniki do skosów 50° L / 60° R
Moc znamionowa [W] 1675
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 1900
Wymiar brzeszczota [mm] 305 x 30
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 12
Nr art. 8000 149 943
EUR 1165,00
KO MJ15

Zestaw pił panelowych DWS 780 KIT
Wskaźnik linii cięcia ze wspomaganiem LED (XPS) · Kąt nachylenia do 49° 
z prawej i lewej strony regulowany bezstopniowo · Wykonanie kątowników 
do skosów do 60° z prawej strony i do 50° z lewej strony · Frezowany na 
płasko stół do pił i podstawa obrotowa · Podwójny wysuw przeciwpyłowy · 
Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej · Ograniczenie głębokości 
skrawania do czopów, nacięć i rowków
W zestawie: Brzeszczot z węglików spiekanych WZ 60, 
zacisk przedmiotu obrabianego, worek na pył, 
narzędzie montażowe, podstawka DE7023
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Napięcie akumulatora [V] 10,8
Pojemność akumulatora [Ah] 2,6
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 7000–23000
Ciężar [kg] 0,7
Nr art. 4681 154 006
EUR 155,00
KO MB14

Akumulatorowa szlifierka prosta IBS/A 29800
Do wiercenia, frezowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, rozcinania, 
grawerowania i sygnowania · Płynna elektroniczna regulacja prędkości 
obrotowej zapewniająca wysoki moment obrotowy również w dolnym 
zakresie prędkości obrotowej · Wał precyzyjny podwójnie łożyskowany 
ze szlifowanej stali i stalowe szczęki mocujące z 3 rowkami zapewniają 
wysoką dokładność ruchu obrotowego
W zestawie: Akumulator Li/A2, ładowarka szybkiego ładowania LG/A, 
6 szczęk mocujących (1-1,5-2-2,4-3-3,2 mm), 34 narzędzia użytkowe, 
walizka z tworzywa sztucznego

Napięcie akumulatora [V] 10,8
Pojemność akumulatora [Ah] 2,6
Wymiar taśmy [mm] 10 x 330
Prędkość taśmy [m/s] 3,3–11,7
Ciężar [kg] 0,9
Nr art. 4681 154 008
EUR 179,00
KO MB14

Akumulatorowa pilnikarka taśmowa BS/A 29810
Do szlifowania mniejszych otworów, doszlifowania form, powierzchni, 
promieni, naszlifowania rowków, usuwania zadziorów i fazowania części 
precyzyjnych · Bezstopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej · 
Ramię szlifierskie można wygiąć do 60° przez naciśnięcie przycisku
W zestawie: Akumulator Li/A2, ładowarka szybkiego ładowania LG/A, 
po 2 taśmy szlifierskie Z.80+Z.180, walizka z tworzywa sztucznego

Napięcie akumulatora [V] 10,8
Pojemność akumulatora [Ah] 2,6
Ø krążka ściernego [mm] 50 x 10
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 5000–16000
Ciężar [kg] 0,8
Nr art. 4681 154 010
EUR 159,00
KO MB14

Akumulatorowa szlifierka kątowa LHW/A 29815
Do obróbki stali, metali nieżelaznych, szkła, ceramiki, drewna i tworzywa 
sztucznego · Do cięcia, obróbki zgrubnej, szlifowania i szlifowania 
precyzyjnego · Płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej 
zapewniająca wysoki moment obrotowy również w dolnym zakresie 
prędkości obrotowej
W zestawie: Akumulator Li/A2, ładowarka szybkiego ładowania LG/A, 
krążek ścierny EK Z.60, tarcza ścierna listkowa Z.100, tarcza tnąca,
 walizka z tworzywa sztucznego

Napięcie akumulatora [V] 10,8
Pojemność akumulatora [Ah] 2,6
Wymiar taśmy [mm] 10 x 330
Prędkość taśmy na biegu jałowym [m/s] 3,3–11,7
Ciężar [kg] 0,9
Nr art. 4681 154 004
EUR 199,00
KO MB14

Akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur RBS/A 29830
Do idealnych powierzchni bez zabierającego czas wykańczania ręcznego · 
Idealna do prac w budowie przewodów rurowych i poręczy VA · Płynna 
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewniająca stałą prędkość 
obrotową przy wysokim docisku · Ramię szlifierskie można wygiąć do 60° 
przez naciśnięcie przycisku
W zestawie: Akumulator LiHD, ładowarka szybkiego ładowania LG/A, 
króciec odsysający z adapterem, po 2 taśmy szlifierskie Z.180+Z.280, 
2 taśmy satynujące, walizka z tworzywa sztucznego

Napięcie akumulatora [V] 10,8
Pojemność akumulatora [Ah] 2,6
Ciężar [kg] 0,18
Nr art. 4681 154 014
EUR 41,95
KO MB14

Zestaw akumulatorów LI/A2
Litowo-jonowy · Do akumulatorów MICROMOT · 
Wbudowana kontrola temperatury
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Moc znamionowa [W] 205
Wydajność cięcia [mm] 90°: 50 / 45°: 25
Prędkość obrotowa [min-¹] 900 / 1400
Wysunięcie [mm] 400
Rozmiar stołu [mm] 360 x 180
Długość brzeszczotu [mm] 133
Napięcie sieciowe [V / Hz] 230 / 50
Ciężar [kg] 17
Nr art. 4000 892 505
EUR 205,00
KO MR27

Wyrzynarka stołowa DSH g

Wąskie ramiona pilarskie z ciśnieniowego odlewu aluminiowego 
zapewniające swobodny widok od góry · Mieszek pęcherzowy z 
regulowaną dyszą powietrza · Stół z ciśnieniowego odlewu aluminiowego 
przechylany 45° · Obudowa podstawowa z odlewu stalowego zapewniająca 
stabilne ustawienie i pracę bez wibracji · 2-biegowy silnik bezszczotkowy · 
Do brzeszczotów z trzpieniem poprzecznym oraz do zaciskania zwykłych 
brzeszczotów do pił włosowych (bez trzpienia poprzecznego).
Po 5 brzeszczotów zgrubnych i drobnych

Wysokość skrawania 90° [mm] 0-22
Wysokość skrawania 45° [mm] 0-16
Kąt nachylenia [°] Z lewej: 0–45
Moc silnika [W] 200
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 7000
Wymiar brzeszczota [mm] 50–85 x 10
Rozmiar stołu [mm] 300 x 300
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6
Dł. x szer. x wys. [mm] 310 x 320 x 170
Nr art. 4000 892 500
EUR 369,00
KO MR27

Piła stołowa FET 
Do cięcia drewna, metali nieżelaznych, tworzywa sztucznego, pleksiglasu, 
płyt GFK, pianki i wielu innych materiałów · Wyciągana nakładka na stół · 
Frezowany na płasko stół z odlewu ciśnieniowego aluminiowego z dwoma 
przechodzącymi rowkami teowymi · Ochrona brzeszczotu podczas cięcia 
automatycznie przesuwa się do góry · Skala do regulowania ogranicznika 
długości oraz śruba nastawcza do regulacji precyzyjnej o 1/10 mm · Silnik 
specjalny DC z wałem brzeszczotu z łożyskowaniem kulowym
W zestawie: Brzeszczot z węglika spiekanego Z-36, ogranicznik kątowy 
z listwą ograniczającą oraz przesuwanym ogranicznikiem krańcowym, 
ogranicznik długości, osłona brzeszczotu

Zakres szlifowania [mm] Nr art. EUR KO
2,5–13,0 4000 894 398 155,00 MX04

Szlifierka do 
ostrzenia wierteł 
Drill-Doctor XP
Idealna do ostrzenia standardowych wierteł krętych HSS o kącie 
wierzchołka 118° · Łatwe pozycjonowanie wierteł · Bezstopniowy 
uchwyt zaciskowy z igłami zaciskowymi, nie są wymagane żadne tuleje 
zaciskowe · Łatwa wymiana pierścieni szlifujących · Znakomity szlif 
płaszcza stożkowego poprzez sterowany krzywkami uchwyt zaciskowy · 
Możliwe ostrzenie w jednym mocowaniu
W zestawie: Uchwyt zaciskowy 2,5–13,0 mm, diamentowy pierścień 
szlifierski ziarno 100 zamontowany, klucz piastowy, DVD z obsługą

Zakres szlifowania [mm] Nr art. EUR KO
2,5–13,0 4000 894 399 215,00 MX04

Szlifierka do 
ostrzenia wierteł 
Drill-Doctor DD-500X
Kąt wierzchołka 118° i 135° · Bardzo łatwe pozycjonowanie wierteł · 
Stabilne kły pozycjonujące zapewniające długi czas użytkowania · Znakomity 
szlif płaszcza stożkowego poprzez sterowany krzywkami uchwyt 
zaciskowy · Bezstopniowy uchwyt zaciskowy z igłami zaciskowymi, nie 
są wymagane żadne tuleje zaciskowe · Zmienne ostrzenie w jednym 
mocowaniu · Łatwa wymiana pierścieni szlifujących
W zestawie: Uchwyt zaciskowy 2,5–13,0 mm, diamentowy pierścień 
szlifierski ziarno 100 zamontowany, klucz piastowy, DVD z obsługą

Zakres szlifowania [mm] Nr art. EUR KO
2,5–19,0 4000 894 403 299,00 MX04

Szlifierka do 
ostrzenia wierteł 
Drill-Doctor DD-750X (Tasche)
Kąt wierzchołka bezstopniowo od 115° do 140° · Łatwe pozycjonowanie 
wierteł · Znakomity szlif płaszcza stożkowego poprzez sterowany 
krzywkami uchwyt zaciskowy · Bezstopniowy uchwyt zaciskowy z 
igłami zaciskowymi, nie są wymagane żadne tuleje zaciskowe · Zmienne 
ostrzenie w jednym mocowaniu · Łatwa wymiana pierścieni szlifujących · 
Regulowana wydajność skrawania zwiększa czas użytkowania pierścieni 
szlifujących
W zestawie: Uchwyt zaciskowy 2,5–19,0 mm, diamentowy pierścień 
szlifierski Z. 100 zamontowany, zapasowy pierścień szlifierski Z.100, klucz 
piastowy, DVD z obsługą

Pasuje do Uziarnienie Nr art. EUR KO
XP / DD500X / DD750X Ziarno 100 4000 894 415 45,95 MR08
XP / DD500X / DD750X Drobnoziarnista 180 4000 894 416 45,95 MR08

Ściernica diamentowa
Diamentowy krążek ścierny do Drill-Doctor
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Nr art. EUR KO
4000 894 498 14,75 MB31

Nakrętka szybkomocująca DT 3559 g

Pasuje do wszystkich szlifierek kątowych z wrzecionem 
napędowym M14 · Brak dodatkowego narzędzia do
 wymiany tarczy · W razie konieczności można otworzyć 
kluczem do nakrętek z otworami bocznymi · 
Do mocowania tarcz tnących i krążków ściernych

Nr art. EUR KO
4000 894 515 20,95 MC01

Nakrętka szybkomocująca FIXTEC
Wymiana tarczy w ciągu kilku sekund · Zwalnianie i 
dokręcanie ręką · Bez użycia narzędzi · Grubość jedynie 
8 mm · Zwiększona powierzchnia szlifowania · Zintegrowana 
złączka zabezpieczająca · Dla szlifierek kątowych wszystkich 
producentów z wrzecionem M14 i średnicą tarczy 115–150 mm

Uchwyt Uchwyt [mm] Nr art. EUR KO
1/4” sześciokąt 6,3 4000 894 499 32,95 MC01

Uchwyt kątowy do bitów WB 1
Do zastosowania w przypadku wąskich i trudno dostępnych 
miejsc · Wymiar narożny 30 mm 
  
Pasuje do wszystkich maszyn · Sześciokątny uchwyt bitów 
1/4” magnetyczny · Dla wszystkich bitów standardowych · 
Przekładnia ze specjalnej stali hartowanej · Uchwyt obracany 
o 360°-regulowany · Jakość przemysłowa · 400 obr./min
W zestawie: 10 bitów

Moc znamionowa [W] 1600
Ø kosza mieszadła [mm] 140
Uchwyt narzędziowy M14
Prędkość obrotowa pod obciążeniem [min-¹] 0–380 / 0–600
Ilość mieszanej substancji [l] 90
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6,7
Nr art. 4000 896 589
EUR 129,00
KO MX02

Mieszadło ręczne RW 1600 A
Duży ergonomiczny uchwyt z zabezpieczeniem ze zintegrowanymi 
elementami obsługi · Płynna regulacja prędkości obrotowej · Blokada 
włączania · Obudowa z odlewu aluminiowego z wysokiej jakości 
przekładnią · Do mieszania rzadkich, ciągliwych i ciężkich materiałów
W zestawie: Mieszadło spiralne 140 mm

Moc znamionowa [W] 1800
Ø kosza mieszadła [mm] 160
Uchwyt narzędziowy M14
Prędkość obrotowa pod obciążeniem [min-¹] 150-300 / 300-650
Ilość mieszanej substancji [l] 90
Napięcie sieciowe [V / Hz] 230 / 50
Ciężar [kg] 7,5
Nr art. 4000 896 591
EUR 215,00
KO MX02

Mieszadło ręczne 
Profi RW 1800-2
Duży ergonomiczny uchwyt z zabezpieczeniem ze zintegrowanymi 
elementami obsługi · Łagodny start i bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej · Blokada włączania · Obudowa z odlewu aluminiowego z wysokiej 
jakości przekładnią · Do mieszania gęstych materiałów, takich jak np. również 
do klejenia porowatych materiałów, jak np. klej do płytek i posadzka
W zestawie: Mieszadło spiralne 160 mm

Moc znamionowa [W] 1100
Ø kosza mieszadła [mm] Maks. 120
Uchwyt narzędziowy M14
Prędkość obrotowa pod obciążeniem [min-¹] 0–450
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–800
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 4,1
Nr art. 4000 897 038
EUR 209,00
KO MB11

Mieszadło ręczne EHR 18.1 S Set g

Włącznik elektroniczny z ochroną przeciwpyłową · 
Bezstopniowa zmiana prędkości obrotowej · Zaślepka 
z prowadnicą labiryntową · Elementy amortyzacyjne 
i ochronne · Aluminiowa obudowa przekładni · Do 
materiałów o niskiej i średniej lepkości, takich jak farba, klej, 
masa szpachlowa i gładź, klej do glazury, gotowa zaprawa
W zestawie: Mieszadło WG 120

Moc znamionowa [W] 1300
Ø kosza mieszadła [mm] Maks. 140
Uchwyt narzędziowy M14
Prędkość obrotowa pod obciążeniem [min-¹] 0-250 / 0-450
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-400 / 0-730
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 5,1
Nr art. 4000 897 039
EUR 319,00
KO MB11

Mieszadło ręczne EHR 20.2.6 S Set g

Włącznik elektroniczny z ochroną przeciwpyłową · 
Bezstopniowa zmiana prędkości obrotowej · Zaślepka 
z prowadnicą labiryntową · Elementy amortyzacyjne i 
ochronne · Do materiałów o średniej i wysokiej lepkości, 
takich jak masa szpachlowa i gładź, klej do glazury, gotowa 
zaprawa, gotowy tynk, posadzka
W zestawie: Mieszadło MG 140

Uchwyt narzędziowy M18 zewn.
Moc znamionowa [W] 1500
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–3700
Prędkość obrotowa pod obciążeniem [min-¹] 0–2000
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 3,9
Nr art. 4000 897 042
EUR 365,00
KO MR13

Diamentowa maszyna wiercąca 
z rdzeniem suchym EHD 1500
Wiercenie na sucho w cegle silikatowej, 
murze, klinkierze, cegle i innych materiałach 
ściernych · Delikatny rozruch, wyłączanie temperaturowe i przeciążeniowe, 
wskaźnik przeciążenia · Mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa 
W zestawie: Walizka
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ø wiertła koronowego maks. [mm] Beton: 12-162 / Masonry: 12-202
Uchwyt narzędziowy Wielk. 1/2” wewn. + 1 1/4” zewn.
Moc znamionowa [W] 2200
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–510 / 1150 / 2500
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 6,7
Nr art. 4000 897 041
EUR 955,00
KO MR13

Diamentowa maszyna 
wiercąca z rdzeniem suchym/mokrym ETN 162/3
Wiercenie na sucho w cegle silikatowej, murze, klinkierze, cegle i innych 
materiałach ściernych oraz do wiercenia na mokro w betonie zbrojonym, 
kamieniu naturalnym i asfalcie · Delikatny rozruch, wyłączanie temperaturowe 
i przeciążeniowe, wskaźnik przeciążenia, utrzymanie stałej prędkości 
obrotowej · Wskaźnik serwisowy · Przekładnia kąpieli olejowej · Mechaniczne 
sprzęgło bezpieczeństwa · Zintegrowane libele na maszynie i uchwycie 
W zestawie: Przyłącze dopływu wody i odkurzania, klucz płaski 
jednostronny, walizka

Ø wiertła koronowego maks. [mm] Mokra: 12-62 / suchy: 12-202
Uchwyt narzędziowy Wielk. 1/2” wewn. + 1 1/4” zewn.
Skok [mm] 700
Moc znamionowa [W] 2200
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0–510 / 1150 / 2500
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 20,7

Nr art. 4000 897 046
EUR 1655,00
KO MR13

Diamentowa wiertarka rdzeniowa DBE 162
Wiercenie na sucho w cegle silikatowej, murze, klinkierze, cegle i 
innych materiałach ściernych oraz do wiercenia na mokro w betonie 
zbrojonym, kamieniu naturalnym i asfalcie · Delikatny rozruch, wyłączanie 
temperaturowe i przeciążeniowe, wskaźnik przeciążenia, utrzymanie 
stałej prędkości obrotowej · Wskaźnik serwisowy · Przekładnia kąpieli 
olejowej · Mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa · Zintegrowana libela na 
maszynie i dodatkowy uchwyt · Podpora do wiercenia wychylna do 45° · 
Beznarzędziowe wkładanie silnika w stojak wiertarski
W zestawie: Maszyna do rdzeniowania ETN 162/3, stojak wiertarski BST 182 V/S

Uchwyt narzędziowy 1 1/4” zewn.
Skok [mm] 620
Moc znamionowa [W] 3000
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 230 / 500 / 1030
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 35

Nr art. 4000 897 047
EUR 2169,00
KO MR13

Diamentowa wiertarka rdzeniowa DBE 352
Wiercenie na mokro w zbrojonym betonie, kamieniu naturalnym i 
asfalcie · Delikatny rozruch, wyłączanie temperaturowe i przeciążeniowe, 
wskaźnik przeciążenia, utrzymanie stałej prędkości obrotowej · Wskaźnik 
serwisowy · Przekładnia kąpieli olejowej · Mechaniczne sprzęgło 
bezpieczeństwa · Zintegrowane libele na maszynie i dodatkowy uchwyt · 
Podpora do wiercenia wychylna do 45° · Beznarzędziowe wkładanie silnika 
w stojak wiertarski
W zestawie: Maszyna do rdzeniowania EBM 352/3, stojak wiertarski BST 352 V

Ø krążka ściernego [mm] 125
Moc znamionowa [W] 1400
Wrzeciono szlifujące [mm] 22,23
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 10000
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar 3,5
Nr art. 4000 897 040
EUR 389,00
KO MR13

Szlifierka do betonu EBS 120.1
Szlifowanie i wygładzanie nierówności · Usuwanie spoin na szalunkach, 
zacieków, starych warstw malarskich i powłok · Część przednia pokrywy 
ochronnej podnoszona do góry, prace szlifierskie do bezpośrednio przy 
krawędzi · Miękki uchwyt pałąkowy · Blokada wrzeciona
W zestawie: Tarcza szlifierska diamentowa (do betonu), zestaw narzędzi, 
walizka
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ø krążka ściernego [mm] 125
Moc znamionowa [W] 1800
Wrzeciono szlifujące [mm] 22,23
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 10000
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 5,9
Nr art. 4000 897 026
EUR 565,00
KO MR13

Szlifierka do betonu EBS 1802 g

Na mniejsze i średnie powierzchnie · Elektronika · Łagodny rozruch · Wskaźnik 
przeciążenia · Wyłączenie przy przeciążeniu · Szlifowanie i wygładzanie 
nierówności · Wyrównywanie spoin na szalunkach, usuwanie zacieków, 
starych warstw i powłok, kleju do glazury, tynku i kleju do dywanów
W zestawie: Tarcza szlifierska diamentowa (do betonu), zestaw narzędzi, 
walizka

Ø [mm] Wersja Otwór [mm] Nr art. EUR KO
125 Dwa rzędy / standard 22,23 4000 897 029 74,95 MX05
125 Dwa rzędy / premium 22,23 4000 897 030 109,00 MX05

Ściernica garnkowa diamentowa
Do obróbki betonu · Pasuje do EBS 1802

Gł. rowka [mm] 30
Szer. rowka [mm] 30
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 7500
Moc znamionowa [W] 1700
Ø tarczy tnącej [mm] 125x22,23
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 3,5
Nr art. 4000 897 043
EUR 485,00
KO MR13

Bruzdownica EMF 125.2
Szczeliny rowków i kanałów w cegle silikatowej i murze · Delikatny rozruch, 
utrzymanie stałej prędkości obrotowej · Wyłączające szczotki węglowe · 
Blokada węża próżniowego · Beznarzędziowe ustawienie głębokości 
frezowania · Blokada wrzeciona · Zamknięta pokrywa · Cięcie przesuwne · 
Obróbka przy krawędzi do 10 mm
W zestawie: 2 diamentowe tarcze tnące Premium, narzędzie kruszące, 
narzędzie montażowe, walizka

Gł. rowka [mm] 45
Szer. rowka [mm] 46
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 7500
Moc znamionowa [W] 2300
Ø tarczy tnącej [mm] 150x22,23
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 6,1
Nr art. 4000 897 027
EUR 645,00
KO MR13

Bruzdownica EMF 150.1
Wytrzymały i mocny silnik · Elektronika · 
Łagodny rozruch · Wyłączanie temperaturowe i przeciążeniowe · Dioda 
przeciążeniowa LED · Blokada wrzeciona · Równoległa pozycja uchwytu · 
Blokada węża próżniowego · Regulacja głębokości frezu ·  Obróbka przy 
krawędzi do 15 mm · Ustawianie szerokości rowka w stopniach co 1 mm · 
Zamknięta opuszczana osłona · Cięcie przesuwne
W zestawie: 2 diamentowe tarcze tnące Premium (beton), narzędzie 
kruszące, narzędzie montażowe, walizka

Gł. rowka [mm] 60
Szer. rowka [mm] 60
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 3100
Moc znamionowa [W] 2300
Ø tarczy tnącej [mm] 180x22,23
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 8,2
Nr art. 4000 897 045
EUR 925,00
KO MR13

Bruzdownica EMF 180.2
Szczeliny rowków i kanałów w betonie, cegle silikatowej i murze · 
Delikatny rozruch, wyłączanie temperaturowe i przeciążeniowe, wskaźnik 
przeciążenia · Równoległa pozycja uchwytu · Blokada węża próżniowego · 
Głębokość szczeliny ustawiana bez narzędzi · Blokada wrzeciona 
W zestawie: 2 diamentowe tarcze tnące Premium (beton), narzędzie 
kruszące, narzędzie montażowe, walizka

Ilość powietrza [l/min] 4380
Podciśnienie [mbar] 270
Moc znamionowa [W] Maks. 1400
Pojemność zbiornika [l] 25
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 11,7
Dł. x szer. x wys. [mm] 457 x 400 x 535
Nr art. 4000 897 044
EUR 405,00
KO MR13

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho 
DSS 25 A
Automatyczne, elektromagnetyczne impulsowe oczyszczanie 
filtra (automatyka wibracyjna) · Czyszczenie filtra, praca bez worka 
filtra, pełne oczyszczanie kaset · Łagodny rozruch · Wskaźnik natężenia 
przepływu · Detekcja wody z wyłączeniem czujnikiem · Powierzchnia odłożenia 
na akcesoria i maszynę
W zestawie: Wąż próżniowy 5 m DN 35, adapter uniwersalny, ssawka 
podłogowa, ssawka szczelinowa, rura uchwytowa z suwakiem powietrza 
bocznego, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, taśma na rzep, uchwyt 
akcesoriów
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Szerokość robocza [mm] 310
Listwa ssąca [mm] 321
Wydajność z powierzchni [m²/h] 620
Prędkość obrotowa szczotek [min-¹] 2100
Zbiornik świeżej/brudnej wody [l] 3/4
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 15
Dł. x szer. x wys. [mm] 400 x 360 x 1150
Nr art. 4000 897 262
EUR 1525,00
KO MR05

Odkurzacz szorujący SC 100
Kompaktowa konstrukcja · Gdy urządzenie stoi pionowo wszystkie funkcje 
automatycznie się blokują · Listwy ssące można podnieść do dodatkowego 
szorowania · Regulowana ilość wody 
W zestawie: Zestaw listew ssących, zdejmowany kabel sieciowy 10 m, 
szczotka wałek biała standard, uchwyt z trzymaniem oburącz

Wydajność zamiatania z 2 miotłami [m²/h] 2800
Szerokość robocza [mm] 1 szczotka 700
Pojemność zbiornika [l] 38
Ciężar [kg] 19,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 1470 x 850 x 1120

Nr art. 4000 897 214
EUR 589,00
KO MR05

Zamiatarka ręczna SW 200
Tryb ręczny · System zamiatania z nadrzucaniem · Główny walec zamiatający 
z beznarzędziową regulacją wysokości, obustronny napęd · Składany pałąk 
ochronny · Zdejmowany zbiornik z nieczystościami · Dwa filtry skutecznie 
chroniące przed pyleniem w trakcie pracy · Nierdzewna rama
W zestawie: 1 główny walec zamiatający, 1 szczotka boczna, 2 filtry

Ilość powietrza [l/min] 3600
Podciśnienie [mbar] 200
Moc znamionowa [W] 1200
Pojemność zbiornika [l] 12
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 74
Długość przewodu, [m] 4
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 4,4
Dł. x szer. x wys. [mm] 360 x 330 x 440
Nr art. 4000 897 215
EUR 79,95
KO MR05

Odkurzacz do pracy na 
mokro i sucho Buddy II 12
Łatwa obsługa za pomocą tylko 
jednego przełącznika · Funkcja 
przedmuchiwania · Wytrzymałe 
podwozie zapewniające stabilność · 
Funkcja parkowania dla rury ssącej 
i akcesoriów · Zmywalny filtr PET · 
Zintegrowany pływak umożliwia 
zasysanie wilgotnych zanieczyszczeń / 
wody bez konieczności stosowania filtra mokrego
W zestawie: Wąż próżniowy 1,9 m / DN 36 mm, rury przedłużające z 
tworzywa sztucznego 2 x 0,5 m, zestaw ssawek do pracy na mokro/sucho, 
dysza szczelinowa, papierowy worek do odkurzacza

Ilość powietrza [l/min] 3600
Podciśnienie [mbar] 210
Moc znamionowa [W] 1250
Pojemność zbiornika [l] 20
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 64
Długość przewodu, [m] 5
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 7,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 375 x 385 x 505
Nr art. 4000 897 220
EUR 219,00
KO MR05

Odkurzacz do pracy 
na mokro i sucho 
AERO 21-01 PC
Oczyszczanie filtra Push & Clean · Funkcja przedmuchiwania · Kieszeń na 
akcesoria i narzędzia · System akcesoriów Multifit · Uchwyt na kable
W zestawie: Wąż próżniowy 1,9 m / DN 32 mm, rury przedłużane z 
aluminium 2 x 0,5 m, element filtracyjny PET, ssawka szczelinowa 300 mm, 
ssawka podłogowa 300 mm, dysza uniwersalna 115 mm, 1 worek 
filtracyjny z włókniny
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ilość powietrza [l/min] 3600
Podciśnienie [mbar] 210
Moc znamionowa [W] 1250
Pojemność zbiornika [l] 20
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 64
Długość przewodu, [m] 5
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 8,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 390 x 400 x 525
Nr art. 4000 897 221
EUR 269,00
KO MR05

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho AERO 21-01 PC INOX
Oczyszczanie filtra Push & Clean · Funkcja przedmuchiwania · Kieszeń 
na akcesoria i narzędzia · System akcesoriów Multifit · Uchwyt na kable · 
Zbiornik ze stali szlachetnej z uchwytem
W zestawie: Wąż próżniowy 1,9 m / DN 32 mm, dysze do powietrza 
przedłużane ze stali szlachetnej 2 x 0,5 m, element filtracyjny PET, ssawka 
szczelinowa 300 mm, ssawka podłogowa 300 mm, dysza uniwersalna 
115 mm, 1 worek filtracyjny z włókniny

Ilość powietrza [l/min] 3600
Podciśnienie [mbar] 210
Moc znamionowa [W] 1250
Pojemność zbiornika [l] 20
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 64
Długość przewodu, [m] 5
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 7,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 375 x 385 x 505
Nr art. 4000 897 284
EUR 285,00
KO MR05

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho AERO 21-21 PC
Oczyszczanie filtra Push & Clean · Funkcja przedmuchiwania · Kieszeń 
na akcesoria i narzędzia · System akcesoriów Multifit · Uchwyt na kable · 
Wtyczka urządzenia z automatyką włączania
W zestawie: Wąż próżniowy 2,5 m / DN 32 mm, rury przedłużane z 
aluminium 2 x 0,5 m, element filtracyjny PET, ssawka szczelinowa 
300 mm, ssawka podłogowa 300 mm, dysza uniwersalna 115 mm, adapter 
narzędziowy, 1 worek filtracyjny z włókniny

Ilość powietrza [l/min] 3600
Podciśnienie [mbar] 210
Moc znamionowa [W] 1250
Pojemność zbiornika [l] 25
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 64
Długość przewodu, [m] 5
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 9
Dł. x szer. x wys. [mm] 375 x 392 x 530
Nr art. 4000 897 222
EUR 385,00
KO MR05

Odkurzacz do pracy na 
mokro i sucho
AERO 26-21 PC
Lekki, wytrzymały i przede 
wszystkim wydajny odkurzacz do 
pracy na mokro i sucho · Wszystkie 
akcesoria można schować 
bezpiecznie na głowicy silnika i w podwoziu jezdnym · Pojemnik ze 
zintegrownaym uchwytem ułatwiającym opróżnianie · System oczyszczania 
filtra Push & Clean · Wtyczka urządzenia z automatyką włączania · Funkcja 
przedmuchiwania · Uchwyt na kable · Element filtracyjny z włókniny PET o 
stopniu separacji min. 99,9%
W zestawie: Wąż próżniowy 3,5 m / DN 32 mm, dysze do powietrza 
przedłużane z aluminium 2 x 0,5 m, element filtracyjny PET, ssawka 
szczelinowa z tworzywa sztucznego 300 mm, ssawka podłogowa 300 mm, 
dysza uniwersalna z tworzywa sztucznego 115 mm, 1 worek filtra z 
włókniny, ssawka szczotkowa, adapter narzędzi z regulacją siły ssania, 
siatka na akcesoria

Ilość powietrza [l/min] 3700
Podciśnienie [mbar] 250
Moc znamionowa [W] 1500
Pojemność zbiornika [l] 30
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 59
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 10
Dł. x szer. x wys. [mm] 450 x 380 x 595
Nr art. 4000 897 225
EUR 409,00
KO MR05

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho ATTIX 30-01
Uchwyt na akcesoria i kable · System akcesoriów Multifit · Silent Power
W zestawie: Wąż próżniowy 3,5 m / DN 32 mm, rury przedłużające z 
aluminium 2 x 0,5 m, element filtracyjny PET, ssawka szczelinowa 300 mm, 
ssawka podłogowa do zanieczyszczeń mokrych i suchych 300 mm, worek 
filtracyjny z włókniny
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Ilość powietrza [l/min] 3700
Podciśnienie [mbar] 250
Moc znamionowa [W] 1500
Pojemność zbiornika [l] 30
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 59
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 10
Dł. x szer. x wys. [mm] 450 x 380 x 595
Nr art. 4000 897 227
EUR 579,00
KO MR05

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho ATTIX 30-21 PC
Oczyszczanie filtra Push & Clean · Miękki start · Uchwyt na akcesoria i 
kable · System akcesoriów Multifit · Silent Power · Wtyczka urządzenia z 
automatyką włączania · Regulacja prędkości obrotowej
W zestawie: Wąż próżniowy 3 m / DN 32 mm, chromowane rury 
przedłużające ze stali 2 x 0,5 m, element filtracyjny PET, ssawka 
szczelinowa 300 mm, ssawka podłogowa 400 mm, worek filtracyjny z 
włókniny

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ilość powietrza [l/min] 3700
Podciśnienie [mbar] 250
Moc znamionowa [W] 1500
Pojemność zbiornika [l] 37
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 59
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 13
Dł. x szer. x wys. [mm] 450 x 440 x 735

Nr art. 4000 897 228
EUR 665,00
KO MR05

Odkurzacz do pracy 
na mokro i sucho 
ATTIX 40-01 PC INOX
Oczyszczanie filtra Push & Clean · Silent Power · System akcesoriów Multifit · 
Uchwyt na akcesoria i kable · Miękki start · Pojemnik ze stali szlachetnej 
W zestawie: Wąż próżniowy 3,0 m / DN 36 mm, wyginana rura uchwytowa 
ze stali szlachetnej, rury przedłużające ze stali szlachetnej 2 x 0,5 m, 
element filtracyjny PET, ssawka szczelinowa 300 mm, ssawka podłogowa 
400 mm, worek filtracyjny z włókniny

Ilość powietrza [l/min] 4500
Podciśnienie [mbar] 250
Moc znamionowa [W] 1400
Pojemność zbiornika [l] 30
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 60
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 7,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 565 x 385 x 520
Nr art. 4687 226 119
EUR 679,00
KO MR05

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho ATTIX 33-2L IC
W pełni zautomatyzowany system oczyszczania filtra InfiniClean · Wtyczka 
urządzenia z automatyką włączania · Miękki start · Regulacja prędkości 
obrotowej · Płaska głowica silnika · Przygotowanie antystatyczne · System 
akcesoriów Multifit
W zestawie: Wąż próżniowy 3,5 m / DN 32, rury przedłużające ze stali 
szlachetnej 2 x 0,5 m, ssawka podłogowa 300 mm, ssawka szczelinowa 
200 mm, adapter narzędzi z regulacją siły ssania, płaski filtr karbowany 
PTFE

Ilość powietrza [l/min] 4500
Podciśnienie [mbar] 250
Moc znamionowa [W] 1400
Pojemność zbiornika [l] 30
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 60
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 16
Dł. x szer. x wys. [mm] 565 x 385 x 565

Nr art. 4000 897 224
EUR 795,00
KO MR05

Odkurzacz do pracy 
na mokro i sucho 
ATTIX 33-2L IC Mobile
W pełni zautomatyzowany system oczyszczania 
filtra InfiniClean · Wtyczka urządzenia z automatyką włączania · 
Miękki start · Regulacja prędkości obrotowej · Płaska głowica silnika · 
Wersja antystatyczna · System akcesoriów Multifit · Pałąk do trzymania
W zestawie: Wąż próżniowy 4 m / DN 32 AS, rury przedłużające ze stali 
szlachetnej 3 x 0,35 m, wyginana rura uchwytowa ze stali szlachetnej, 
ssawka podłogowa 300 mm, ssawka szczelinowa 200 mm, płaski filtr 
karbowany PFTE, adapter narzędzi AS, pędzel ssący, dysza uniwersalna 
115 mm, płytka mocująca do skrzynki na narzędzia
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ilość powietrza [l/min] 4500
Podciśnienie [mbar] 250
Moc znamionowa [W] 1400
Pojemność zbiornika [l] 30
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 60
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 230–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 14,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 565 x 385 x 520
Nr art. 4000 897 234
EUR 945,00
KO MR05

Odkurzacz ATTIX 33-2M IC BG Bau
W pełni zautomatyzowany system oczyszczania filtra InfiniClean · Klasa 
pyłochłonności M · Wtyczka urządzenia z automatyką włączania · Miękki 
start · Regulacja prędkości obrotowej · System przyłącza Multifit · Wariant 
opracowany przez stowarzyszenie branżowe BG-Bau
W zestawie: Wąż próżniowy 4 m / DN 32 AS, rury przedłużające ze stali 
szlachetnej 2 x 0,5 m, wyginana rura uchwytowa ze stali szlachetnej, 
ssawka podłogowa 360 mm, ssawka szczelinowa 200 mm, płaski filtr 
karbowany PFTE, adapter narzędzi AS

Ilość powietrza [l/min] 4500
Podciśnienie [mbar] 250
Moc znamionowa [W] 1400
Pojemność zbiornika [l] 42
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 60
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 230–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 16
Dł. x szer. x wys. [mm] 565 x 385 x 605

Nr art. 4000 897 261
EUR 1215,00
KO MR05

Odkurzacz ATTIX 44-2H IC
W pełni zautomatyzowany system oczyszczania filtra InfiniClean · Klasa 
pyłochłonności H (dopuszczenie do pracy z azbestem) · Wtyczka 
urządzenia z automatyką włączania · Miękki start · Regulacja prędkości 
obrotowej · Wersja antystatyczna · System przyłącza Multifit · Wariant 
opracowany przez stowarzyszenie branżowe BG-Bau
W zestawie: Wąż próżniowy 4 m / DN 32 AS, rury przedłużające ze stali 
szlachetnej 2 x 0,5 m, wyginana rura uchwytowa ze stali szlachetnej, 
ssawka podłogowa 400 mm, ssawka szczelinowa 200 mm, płaski filtr 
karbowany PTFE, element filtracyjny klasa H, adapter narzędzi AS

Zawartość Nr art. EUR KO
6-częśc. 4000 897 236 265,00 MR05

Zestaw akcesoriów Saugen
Warsztat · 6-częśc. · DN 36 mm · Do wszystkich odkurzaczy z wyjątkiem 
bezpiecznych odkurzaczy
Składający się z: Uniwersalny wąż próżniowy 4,0 m z systemem Quick, 
wyginana rura uchwytowa ze stali szlachetnej, rura przedłużająca 2 x 0,5 m, 
profesjonalna ssawka do podłogi z tworzywa sztucznego 360 mm, ssawka 
szczelinowa z tworzywa sztucznego 300 mm, gumowa ukośna ssawka 
rurowa 190 mm

Zawartość Nr art. EUR KO
3-częśc. 4000 897 237 125,00 MR05

Zestaw akcesoriów Saugen
Woda · 3-częśc. · DN 36 mm · Do wszystkich odkurzaczy z wyjątkiem 
bezpiecznych odkurzaczy
Składający się z: Rura przedłużająca stal szlachetna 2 x 0,5 m, specjalna 
ssawka do podłogi z tworzywa sztucznego 400 mm, ssawka szczelinowa 
z tworzywa sztucznego 300 mm

Nr art. EUR KO
4000 897 246 19,75 MR05

Element filtracyjny
Włóknina PET zmywalna · Ø 174 x 145 mm
Pasuje do: Buddy II 12, Buddy II 18

Nr art. EUR KO
4000 897 238 44,95 MR05

Element filtracyjny
Włóknina PET zmywalna Ø 185 x 140 mm
Pasuje do: AERO 21 / 26 / 31, ATTIX 30 / 30 PC, 40 PC INOX, 50 PC, 50 PC 
EC, 751-11 / 751-21, 791-21 EC, 30-2M PC, 50-2M PC, 751-2M
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Nr art. EUR KO
4000 897 213 74,95 MR05

Płaski filtr karbowany
PCFE- klasa M
Pasuje do: ATTIX 33 / 44

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Nr art. EUR KO
4000 897 209 96,95 MR05

Element filtracyjny
HEPA – klasa H · Pasuje do: ATTIX 33 / 44

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
4 szt. Buddy II 12, II 18 4000 897 244 16,25 MR05

Worek filtracyjny z włókniny
Pasuje do: Buddy II 12, Buddy II 18

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. Aero 21/26/31 4000 897 239 22,95 MR05

Worek filtracyjny z włókniny
Pasuje do: AERO 21 / 26 / 31

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. Attix 30 4000 897 240 44,95 MR05

Worek filtracyjny z włókniny
Do ATTIX 30 

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. ATTIX 33 / 44 4000 897 212 42,95 MR05

Worek filtracyjny z włókniny
Do: ATTIX 33 / 44

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. Attix 40/50 4000 897 282 52,95 MR05

Worek filtracyjny z włókniny
Do: ATTIX 40 / 50

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. ATTIX 751 / 761 / 791 4000 897 283 97,95 MR05

Worek filtracyjny z włókniny
Do: ATTIX 751 / 761 / 791
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Nr art. EUR KO
4000 897 211 135,00 MR05

Bezpieczny worek filtracyjny
5 sztuk (zgodne z przepisami IFA (Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w 
Pracy Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego))
Pasują do: ATTIX 33 / 44, azbest (klasa H)

Nr art. EUR KO
4000 897 210 31,95 MR05

Worek do odkurzaczy
5 szt. 
Pasują do: ATTIX 33 / 44 (klasa M)

Nr art. EUR KO
4000 897 242 41,95 MR05

Worek do odkurzaczy
5 szt.
Pasują do: ATTIX 50 PC / 50 XC / 50 
PC EC / 50 PC CLEANROOM, 560-21 
XC, 50-2M PC / 50-2M XC / 50-0H PC

Wydajność tłoczenia [l/h] 310/440
Ciśnienie robocze [bar] 10–110
Maks. temperatura wlotu [°C] 40
Moc znamionowa [kW] 1,4
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6
Dł. x szer. x wys. [mm] 260 x 295 x 660
Nr art. 4000 897 251
EUR 135,00
KO MR05

Myjka wysokociśnieniowa C 110.7-5 X-tra
Optymalny wybór dla codziennych zadań związanych z 
czyszczeniem w gospodarstwie domowym · Proste i ergonomiczne 
wzornictwo · System Anti-Drill zapobiegający skręcaniu węża 
wysokociśnieniowego · Przechowywanie akcesoriów bezpośrednio przy 
urządzeniu · Szybkozłączka · Koncept dyszy Click & Clean · Aluminiowa 
pompa · Automatyczny start/stop · Duże koła
W zestawie: Wąż wysokociśnieniowy o dług. 5 m, dysza Tornado, dysza 
Powerspeed, pistolet wysokociśnieniowy i rura strumieniowa, spryskiwacz 
pianą z butelką

Wydajność tłoczenia [l/h] 462
Ciśnienie robocze [bar] 130
Maks. temperatura wlotu [°C] 40
Moc znamionowa [kW] 1,5
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6,6
Dł. x szer. x wys. [mm] 300 x 290 x 717
Nr art. 4000 897 279
EUR 285,00
KO MR05

Myjka wysokociśnieniowa 
Core 130-6 PowerControl - PCA
Regulacja mocy Power Control do ustawianego ciśnienia wody oraz do 
przechowywania akcesoriów bezpośrednio w urządzeniu · Aluminiowa 
pompa · Schowek na wąż · Automatyczny Start/Stop · Szybkozłączka z 
system Anti-Drill · Koncept dyszy C&C · Skrócona instrukcja przy maszynie
W zestawie: Wąż wysokociśnieniowy Ultraflex 6 m, rura strumieniowa, 
dysza płaskostrumieniowa, frezarka do zanieczyszczeń, natryskiwarka 
piany, szczotka uniwersalna, Compact Patio

Wydajność tłoczenia [l/h] 474
Ciśnienie robocze [bar] 140
Maks. temperatura wlotu [°C] 40
Moc znamionowa [kW] 1,8
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 9,2
Dł. x szer. x wys. [mm] 300 x 371 x 882
Nr art. 4000 897 281
EUR 359,00
KO MR05

Myjka wysokociśnieniowa 
Core 140-8 PowerControl IH - PCA
Regulacja mocy Power Control do ustawianego ciśnienia wody na 
pistolecie · Akcesoria przechowywane bezpośrednio w urządzeniu · 
Aluminiowa pompa · Bęben z wężem z prowadnicą węża · Automatyczny 
Start/Stop · Szybkozłączka z system Anti-Drill · Koncept dyszy C&C · 
Skrócona instrukcja przy maszynie
W zestawie: Wąż wysokociśnieniowy Ultraflex 8 m, rura strumieniowa, 
dysza płaskostrumieniowa, frezarka do zanieczyszczeń, natryskiwarka 
piany, szczotka uniwersalna, Compact Patio
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność tłoczenia [l/h] 610
Ciśnienie robocze [bar] 180
Maks. temperatura wlotu [°C] 60
Moc znamionowa [kW] 2,9
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 26,8
Dł. x szer. x wys. [mm] 390 x 380 x 975

Nr art. 4000 897 264
EUR 669,00
KO MR05

Myjka wysokociśnieniowa 
Premium 180-10
Do wymagających i półprofesjonalnych zastosowań we wszystkich 
obszarach · Pompa z aluminiową głowicą cylindra · Wąż HD w stalowym 
oplocie · Automatyczny start/stop · Regulacja ilości wody · Elastyczny 
hak kabla · Akcesoria przechowywane bezpośrednio w urządzeniu · 
Szybkozłączka z system Anti-Drill
W zestawie: Wąż wysokociśnieniowy o dł. 10 m z bębnem z wężem, 
pistolet wysokociśnieniowy i rura strumieniowa, zbiornik środka 
czyszczącego, dysza Gentle (strumień płaski), dysza Rough (frezarka do 
zanieczyszczeń)

Długość [m] Nr art. EUR KO
7 4000 897 256 71,95 MR05

Wąż wysokociśnieniowy, przedłużenie
Z systemem szybkozłączki

Długość [m] Nr art. EUR KO
15 4000 897 257 86,95 MR05

Zestaw do czyszczenia rur
Do łatwego czyszczenia zatkanych odpływów, rur lub rynien

Wydajność zamiatania z 2 miotłami [m²/h] 1600
Szerokość robocza [mm] 550
Pojemność zbiornika [l] 25
Ciężar [kg] 5,3
Dł. x szer. x wys. [mm] 550 x 225 x 590
Nr art. 4000 897 178
EUR 229,00
KO MR09

Zamiatarka ręczna haaga 255
Do zastosowania w całym domu oraz w mniejszych zakładach 
przemysłowych (do 500 m²) · System turboszczotek · Obustronnie 
odstające szczotki talerzowe z jednostronną rolką boczną do zamiatania przy 
brzegach · Bez walca szczotkowego · Płynna regulacja wysokości szczotek

Wydajność zamiatania z 2 miotłami [m²/h] 2900
Szerokość robocza [mm] Z 2 szczotkami bocznymi 750
Pojemność zbiornika [l] 50
Ciężar [kg] 11,1
Dł. x szer. x wys. [mm] 810 x 780 x 825
Nr art. 4000 897 158
EUR 395,00
KO MR09

Zamiatarka ręczna haaga 375
System turboszczotek: Podwójna moc zamiatania · Ze względu na 
odstające szczotki talerzowe oraz znajdujący się z tyłu walec szczotkowy 
do drobnego brudu zamiataniu odbywa się dwukrotnie przy każdym 
przejeździe, przy czym zbierany jest również najmniejszy brud · Płynna 
regulacja wysokości szczotek · Do powierzchni o średniej wielkości 
1000 m²
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ilość powietrza [l/min] 4260
Podciśnienie [mbar] 255
Moc znamionowa [W] 1400
Pojemność zbiornika [l] 22
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 72
Długość przewodu, [m] 6
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6,3
Dł. x szer. x wys. [mm] 380 x 370 x 505
Nr art. 4000 897 143
EUR 169,00
KO MR09

Odkurzacz do pracy 
na mokro i sucho 
eCraft L-1422 HKR
Odkurzacz komercyjny 
z dużą wydajnością 
zasysania · Kompaktowe i ergonomiczne 
wzornictwo · Solidna poprzecznica 
ruchoma ze zintegrowanymi gniazdami 
dla akcesoriów · Bezpieczne 
wyłączanie cieczy za pomocą 
pływaka · Płaska głowica silnika z 
możliwościami odkładania · Pozycja 
parkowania z mocowaniem ssawki 
podłogowej · Certyfikat wg normy UE 
klasa pyłochłonności L
W zestawie: Wąż próżniowy 1,9 m / 
DN 35 mm, uchwyt rurowy z tworzywa 
sztucznego z suwakiem powietrza bocznego, rury ssące z tworzywa 
sztucznego 2 x 0,5 m, ssawka szczelinowa 225 mm, ssawka podłogowa 
do zanieczyszczeń mokrych i suchych 300 mm z listwami szczotkowymi/
gumowymi i hakiem parkowania

Ilość powietrza [l/min] 4260
Podciśnienie [mbar] 255
Moc znamionowa [W] 1400
Pojemność zbiornika [l] 22
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 72
Długość przewodu, [m] 6
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6,3
Dł. x szer. x wys. [mm] 380 x 370 x 505
Nr art. 4000 897 144
EUR 185,00
KO MR09

Odkurzacz do pracy 
na mokro i sucho 
eCraft PL-1422 EWR
Odkurzacz komercyjny 
z dużą wydajnością 
zasysania · Kompaktowe i ergonomiczne 
wzornictwo · Solidna poprzecznica 
ruchoma ze zintegrowanymi gniazdami 
dla akcesoriów · Bezpieczne 
wyłączanie cieczy za pomocą 
pływaka · Płaska głowica silnika z 
możliwościami odkładania · Pozycja 
parkowania z mocowaniem ssawki 
podłogowej · PressClean – ręczne 
oczyszczanie filtra · Certyfikat wg 
normy UE klasa pyłochłonności L
W zestawie: Wąż próżniowy 2,5 m / 
DN 35 mm, uchwyt rurowy z tworzywa sztucznego z suwakiem powietrza 
bocznego, rury ssące z metalu 2 x 0,5 m, ssawka szczelinowa 225 mm, 
ssawka podłogowa do zanieczyszczeń mokrych i suchych 300 mm z 
listwami szczotkowymi/gumowymi i hakiem parkowania

Ilość powietrza [l/min] 4140
Podciśnienie [mbar] 259
Moc znamionowa [W] 1400
Pojemność zbiornika [l] 20
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 72
Długość przewodu, [m] 8
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 8,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 430 x 390 x 550
Nr art. 4000 897 150
EUR 315,00
KO MR09

Odkurzacz do pracy na 
mokro i sucho 
NSG uClean 
ADL-1420 EHP
Gniazdo 
urządzenia · Bezstopniowy 
regulator prędkości 
obrotowej · Funkcja 
przedmuchiwania · Miękki 
rozruch/wyłączanie z ruchem 
bezwładnym · Zwijanie węża i mocowanie wtyczki · Pozycja parkowania · 
Detekcja poziomu wody · Element wielofunkcyjny i magazynek na akcesoria
W zestawie: Wąż próżniowy 3,2 m / DN 35 mm, uchwyt rurowy z 
tworzywa sztucznego z suwakiem powietrza bocznego, rury ssące z 
tworzywa sztucznego 2 x 0,5 m, ssawka szczelinowa 220 mm, ssawka 
gumowa 230 mm, ssawka podłogowa dla budownictwa

Ilość powietrza [l/min] 4140
Podciśnienie [mbar] 259
Moc znamionowa [W] 1400
Pojemność zbiornika [l] 25
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 72
Długość przewodu, [m] 8
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 12,2
Dł. x szer. x wys. [mm] 450 x 390 x 490
Nr art. 4000 897 145
EUR 359,00
KO MR09

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho IS AR-1425 EHP
Nowa szybkopracująca turbina wysokowydajna · Ręcznie aktywowane 
impulsowe oczyszczanie filtrów · Wtyczka urządzenia z automatyką 
włączania · Sterowanie delikatnym rozruchem i elektronika dobiegu · 
Rozpoznawanie poziomu wody z wyłącznikiem czujnika · Przygotowanie 
antystatyczne · Solidny zbiornik dwuścienny · Czerwony kabel sieciowy 
PCW · Hak kabla
W zestawie: Wąż próżniowy 3,2 m / DN 35 mm, uchwyt rurowy z 
tworzywa sztucznego z suwakiem powietrza bocznego, rury ssące z 
tworzywa sztucznego 2 x 0,5 m, ssawka szczelinowa 225 mm, ssawka 
gumowa 230 mm, ssawka podłogowa
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ilość powietrza [l/min] 4500
Podciśnienie [mbar] 280
Moc znamionowa [W] 1600
Pojemność zbiornika [l] 25
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 69
Długość przewodu, [m] 8
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 12,2
Dł. x szer. x wys. [mm] 450 x 390 x 490
Nr art. 4000 897 148
EUR 605,00
KO MR09

Odkurzacz do racy 
na mokro i sucho 
ISC L-1625 Top
Automatyczne 
oczyszczanie filtra 
impulsem · Powierzchnia do 
odstawiania narzędzi i drobnych części · 
Wtyczka urządzenia z automatyką włączania · Bezstopniowy 
nastawnik prędkości obrotowej · Lampka kontrolna filtra · 
Łagodny rozruch i elektronika ruchu bezwładnego · Detekcja wody z 
wyłączeniem czujnikiem · Przygotowanie antystatyczne · Nowy suwak: 
Łatwa obsługa, ułatwia elastyczne korzystanie z worków z włókniny i PE · 
Hak kabla · Magazynek na akcesoria · Klasa pyłochłonności L
W zestawie: Wąż próżniowy 5 m / DN 35, uchwyt rurowy ze stali 
szlachetnej z suwakiem powietrza bocznego, rura ssąca ze stali szlachetnej 
2 x 0,5 m, ssawka szczelinowa 220 mm, złączka gumowa (stopniowana), 
ssawka 370 mm z nakładką do twardych podłóg, taśma na rzep, kaseta z 
filtrem fałdowanym do odkurzaczy, worek filtracyjny z włókniny

Ilość powietrza [l/min] 4500
Podciśnienie [mbar] 280
Moc znamionowa [W] 1600
Pojemność zbiornika [l] 25
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 69
Długość przewodu, [m] 8
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 12,2
Dł. x szer. x wys. [mm] 450 x 390 x 490
Nr art. 4000 897 146
EUR 679,00
KO MR09

Odkurzacz ISC M-1625 Safe
Automatyczne oczyszczanie filtra impulsem · Wtyczka urządzenia z 
automatyką włączania · Lampka kontrolna filtra · Kontrola strumienia 
przepływu z akustycznym sygnałem ostrzegawczym · Sterowanie 
delikatnym rozruchem i elektronika dobiegu · Rozpoznawanie poziomu 
wody z wyłącznikiem czujnika · Przygotowanie antystatyczne · Hak kabla · 
Pojemnik dwuścienny · Nowe zamknięcie pojemnik do transportu bez 
kurzenia · Półka na narzędzia · Certyfikat IFA klasa pyłochłonności M
W zestawie: Wąż próżniowy 5 m / DN 35 z pierścieniem bocznego 
powietrza, rura ssąca ze stali szlachetnej, rury ssące z tworzywa 
sztucznego 2 x 0,5 m, ssawka szczelinowa 220 mm, złączka przyłączeniowa 
(stopniowana), ssawka podłogowa 300 mm, taśma na rzep, 2 kasety z 
filtrem do odkurzaczy, 3 specjalne worki do opróżniania

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. STARMIX 20 litrów 4000 897 167 23,95 MB13

Worek filtracyjny z włókniny FBV 20
Klasa pyłochłonności M · Pojemnik 20 litrów · Do serii NSG/NTS (pasuje 
również do serii HS/GS/AS)
Nadaje się do: Do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i na sucho z 
pojemnikiem o pojemności 20-22 litrów

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. Starmix 22 litry 4000 897 172 24,95 MB13

Worek filtracyjny z włókniny FBV 22
Klasa pyłochłonności M · Pojemnik 22 litry ·  Do eCRAFT 1422, PL-1422, 
APL-1422

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. STARMIX 25-35 l 4000 897 160 31,95 MB13

Worek filtracyjny z włókniny FBV 25-35
Klasa pyłochłonności M · Pojemnik 25–35 litrów kątowy · Do serii ISP / ISC / IS
Nadaje się do: Do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i na sucho z 
pojemnikiem o pojemności 25-35 litrów

Nr art. EUR KO
4000 897 159 22,95 MB13

Element filtracyjny FPP 3400
Poliester · Klasa pyłochłonności M · Do serii eCraft
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Nr art. EUR KO
4000 897 153 54,95 MB13

Element filtracyjny FPP 3600
Poliester · Klasa pyłochłonności M · 
Do NSG / NTS / HS / GS / serii AS do pojemników do 55 l, bez wibratora 
 
 

Nr art. EUR KO
4000 897 179 119,00 MB13

Kaseta z filtrem do odkurzaczy FKP 4800 M Advanced
Poliester · Klasa pyłochłonności M · Do ISP, serii iPulse, ISC, IS · (1 zestaw 
= 2 sztuki)

Wersja Długość [mm] Nr art. EUR KO
Tworzywo sztuczne 5000 4000 897 174 66,95 MB13

Wąż próżniowy 35-500
Pierścień bocznego powietrza do 
bezstopniowej regulacji siły ssania · Z możliwością łączenia i przedłużania · 
Pasuje do odkurzaczy przemysłowych STARMIX

Ø wiertła [mm] Maks. 14
Ciężar [kg] 0,134
Nr art. 4000 897 154
EUR 23,95
KO MB13

Pochłaniacz pyłu BF 12 Bohrfixx
Nakładka odkurzacza do odsysania pyłu po wierceniu bezpośrednio z 
wywierconego otworu · Opatentowany system 2-komorowy · Całkowicie 
bezpyłowa praca · Brak pyłu po wierceniu na ścianie · Niezawodne 
trzymanie nawet na nierównym i perforowanym podłożu · Nie nadaje się 
do odkurzaczy z oczyszczaniem filtra z wykorzystaniem „zasady płukania 
wstecznego powietrzem”

Wydajność zamiatania z 2 miotłami [m²/h] 2800
Szerokość robocza [mm] 700
Pojemność zbiornika [l] 20
Ciężar [kg] 10
Dł. x szer. x wys. [mm] 680 x 580 x 1000
Nr art. 4000 894 147
EUR 139,00
KO MX03

Zamiatarka ręczna HKM 700 g

Innowacyjny system walców tandemowych · Ręczny napęd · Do 
stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków · Odporne na 
zużycie walce zamiatająca z regulacją wysokości, poliamidowe szczotki 
boczne · Wygodne i łatwe prowadzenie · Nie zajmuje wiele miejsca dzięki 
składanemu uchwytowi 
W zestawie: 2 miotły boczne, 2 miotły walcowe

Wydajność zamiatania z 2 miotłami [m²/h] 3200
Szerokość robocza [mm] 800
Pojemność zbiornika [l] 30
Ciężar [kg] 12,3
Dł. x szer. x wys. [mm] 860 x 680 x 330
Nr art. 8000 789 099
EUR 255,00
KO MX03

Zamiatarka ręczna HKM 801
Innowacyjny system walców tandemowych · Ręczny napęd · Do 
stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków · Odporne na 
zużycie walce zamiatająca z regulacją wysokości, poliamidowe szczotki 
boczne · Wygodne i łatwe prowadzenie · Nie zajmuje wiele miejsca dzięki 
składanemu uchwytowi 
W zestawie: 2 miotły boczne, 2 walce szczotkowe
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ilość powietrza [l/min] 1500
Podciśnienie [mbar] 150
Moc znamionowa [W] 1200
Pojemność zbiornika [l] 20
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 77,6
Długość przewodu, [m] 3,5
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 4,4
Dł. x szer. x wys. [mm] 310 x 310 x 420
Nr art. 8000 788 666
EUR 58,95
KO MX03

Odkurzacze popiołu flexCAT 120 VCA
Do usuwania popiołu z kominka, piekarnika i grilla · Odsysa piasek i 
zgrubne zanieczyszczenia · Zdejmowana jednostka ssąca · Praktyczne 
przechowywanie dostarczonych dysz bezpośrednio przy urządzeniu · 
Funkcja dmuchawy do nagrzewania żaru lub przedmuchiwania powierzchni  
W zestawie: Wąż próżniowy 1,5 m / DN 38 z przyłączami, rura 
połączeniowa, ssawka szczelinowa, metalowa kratka ochronna, filtr 
wkładowy E10 HEPA

Ilość powietrza [l/min] 1500
Podciśnienie [mbar] 230
Moc znamionowa [W] 1200
Pojemność zbiornika [l] 6
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 76,8
Długość przewodu, [m] 6
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 4,7
Dł. x szer. x wys. [mm] 240 x 200 x 400
Nr art. 8000 807 244
EUR 119,00
KO MX03

Odkurzacz do pracy na sucho dryCAT 16 L-Class
Poręczny i lekki odkurzacz z praktycznym pasem barkowym · Ręczne 
oczyszczanie filtra · Praktyczne uchwyty do dysz ssawnych i rury ssącej na 
obudowie z tworzywa sztucznego · Opcjonalny mechanizm jezdny · Uchwyt 
na kable · Funkcja dmuchawy
W zestawie: Wąż próżniowy 0,5–1,5 m DN 30,5 z przyłączem i uchwytem, 
worek filtracyjny z włókniny, filtr powietrza, pas barkowy, ssawka 
szczelinowa, ssawka do tapicerki, dysza okrągła

Ilość powietrza [l/min] 2633
Podciśnienie [bar] 210
Moc znamionowa [W] 900
Pojemność zbiornika [l] 12
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 63
Długość przewodu, [m] 8,5
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 5,8
Dł. x szer. x wys. [mm] 400 x 400 x 330
Nr art. 4000 894 214
EUR 149,00
KO MX03

Odkurzacz do pracy na sucho 
flexCAT 112 Q B-CLASS g

Klasa wydajności energetycznej B · 
Niewielka wielkość konstrukcyjna · Zwijanie kabla od góry · 
Czarne paski po bokach chronią przed uderzeniami - gumowe kółka
W zestawie: Wąż próżniowy 2 m / DN 36, uchwyt z regulacją dopływu 
powietrza, chromowana rura ssąca 2 x 0,47 m, ssawka do podłóg ECO 
z wysuwaną szczotką, filtr powierza odlotowego, worki filtracyjne, filtr 
poliestrowy 850 cm²

Ilość powietrza [l/min] 3333
Podciśnienie [mbar] 238
Moc znamionowa [W] 1300
Pojemność zbiornika [l] 16
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 71,2
Długość przewodu, [m] 8,5
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 10,4
Dł. x szer. x wys. [mm] 400 x 400 x 640
Nr art. 4000 894 207
EUR 189,00
KO MX03

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho wetCAT 116 E g

Silnik wyposażony w uzwojenie z miedzi i ochronę silnika · Specjalna 
uszczelka między głowicą a pojemnikiem jest odporna pozostałości oleju i 
chemikaliów · Zintegrowane gniazdo wtykowe
W zestawie: Wąż próżniowy 2 m / DN 36, wtykana rura ssąca, uchwyt 
z regulacją dopływu powietrza, ssawka do podłóg z wysuwaną szczotką, 
ssawka do tapicerki, dysza okrągła ze szczotką, dysza płaska, filtr Nanotech
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ilość powietrza [l/min] 10000
Podciśnienie [mbar] 247
Moc znamionowa [W] 2900
Pojemność zbiornika [l] 62
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 76
Długość przewodu, [m] 8,5
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 21,9
Dł. x szer. x wys. [mm] 570 x 700 x 1140

Nr art. 4000 894 208
EUR 609,00
KO MX03

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho wetCAT 362 IET g

3-silnikowy z uzwojeniem z miedzi i ochroną silnika · Specjalna uszczelka 
między głowicą a pojemnikiem jest odporna pozostałości oleju i 
chemikaliów · Stalowe podwozie z uchwytem · Mechanizm przechyłu · 
Zintegrowane gniazdo wtykowe, moc przyłączowa 1000 W · Pojemnik ze 
stali szlachetnej
W zestawie: Wąż próżniowy 4 m / DN 38, wtykana rura ssąca, uchwyt z 
regulacją dopływu powietrza, ssawka do podłóg na sucho, dysza do podłóg 
na mokro, dysza okrągła ze szczotką, dysza płaska, redukcja, filtr Nanotech

Zawartość Do modelu JS Nr art. EUR KO
5 szt. dryCAT 16 L-Class 5 8000 807 247 17,95 MX03

Worek filtracyjny z włókniny
Do odkurzaczy cleancraft

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. FlexCAT 112 Q 4000 894 201 9,50 MX03
10 szt. WetCAT 116 E 4000 894 202 31,95 MX03
10 szt. WetCAT 362 IET 4000 894 203 82,95 MX03

Torebka filtrująca z papieru g

Do odkurzaczy cleancraft

Wydajność tłoczenia [l/h] 390
Ciśnienie robocze [bar] 120
Maks. temperatura wlotu [°C] 50
Moc znamionowa [kW] 1,5
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 5,9
Dł. x szer. x wys. [mm] 280 x 240 x 650
Nr art. 8000 788 450
EUR 119,00
KO MX03

Myjka wysokociśnieniowa HDR-K 39-12 
Zimna woda · Sterownik pompy Total Stop: Start i Stop silnika pompy bez 
opóźnienia przez otwieranie i zamykanie pistoletu · Trójtłokowa pompa 
osiowa z tarczą sterującą i aluminiową głowicą · Tłok ze stali szlachetnej · 
Automatyczny zawór bezpieczeństwa · Przełącznik ochronny silnika · 
Filtr wody do ochrony pompy przed cząstkami brudu w wodzie · System 
szybkiego mocowania CLICK-FAST · Praktyczne uchwyty akcesoriów na 
urządzeniu
W zestawie: Wąż wysokociśnieniowy 5 m, ręczny pistolet natryskowy, 
rura strumieniowa, ustawiana dysza wysokociśnieniowa, obracana dysza 
punktowa, urządzenie do natryskiwania piany z pojemnikiem 0,5 l, szczotka 
do czyszczenia płaskich powierzchni, igła do czyszczenia dysz, zestaw 
przyłączeniowy wody z filtrem

Wydajność tłoczenia [l/h] 440
Ciśnienie robocze [bar] 100
Moc znamionowa [kW] 1,8
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 12,9
Dł. x szer. x wys. [mm] 420 x 340 x 870
Nr art. 4000 894 316
EUR 229,00
KO MX03

Myjka wysokociśnieniowa 
HDR-K 44-13 g

Zimna woda · 3-tłokowa pompa osiowa z 
tarczą sterującą i aluminiową głowicą · Tłok 
ze stali szlachetnej · System szybkiego 
mocowania CLICK-FAST · Sterowanie 
pompowaniem Total Stop · Zawór bezpieczeństwa · 
Przełącznik ochronny silnika · Zbiornik środka czyszczącego
W zestawie: Wąż wysokociśnieniowy o dł. 6 m z bębnem z wężem, 
pistolet natryskowy, rura strumieniowa z dyszą wielofunkcyjną, rura 
strumieniowa z rotacyjną dyszą punktową, dysza do natrysku pianą, 
szczotka do czyszczenia płaskich powierzchni, igła do przepychania dysz, 
zestaw z filtrem do podłączania wody
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12/27Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność tłoczenia [l/h] 460
Ciśnienie robocze [bar] 107
Moc znamionowa [kW] 2,2
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 11,6
Dł. x szer. x wys. [mm] 330 x 307 x 790

Nr art. 299,00
EUR MX03
KO MX03

Myjka wysokociśnieniowa HDR-K 46-16 SW
Zimna woda · Przełącznik obrotowy 3-stopniowy · Sterownik pompy 
Total Stop za pomocą wyłącznika ciśnieniowego przez otwieranie i 
zamykanie pistoletu · Zbiornik na środek czyszczący · Automatyczny zawór 
bezpieczeństwa · Trójtłokowa pompa osiowa z tarczą sterującą i aluminiową 
głowicą · Tłok ze stali szlachetnej · Uchwyty akcesoriów na urządzeniu
W zestawie: Wąż wysokociśnieniowy 8 m z bębnem z wężem, ręczny 
pistolet natryskowy, rura strumieniowa z dyszą wielofunkcyjną, dysza 
punktowa, filtr wody

Wydajność tłoczenia [l/h] 540
Ciśnienie robocze [bar] 150
Moc znamionowa [kW] 2,7
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 85
Dł. x szer. x wys. [mm] 890 x 500 x 820

Nr art. 8000 788 460
EUR 1619,00
KO MX03

Myjka wysokociśnieniowa HDR-H 54-15 
Gorąca woda · Regulowana temperatura wody i ciśnienie robocze · 
Odciążenie rozruchu przez funkcję Easy Start · Sterownik pompy Total 
Stop przez otwieranie i zamykanie pistoletu · Przełącznik ochronny silnika · 
3-tłokowa pompa osiowa z głowicą mosiężną i tłokiem ze stali szlachetnej · 
Półki do przechowywania na akcesoria · Uchwyt ergonomiczny, dwa 
duże koła i kółko skrętne · Zbiornik środka czyszczącego · Paliwo: Olej 
napędowy · Temperatura maks. 90°C
W zestawie: Wąż wysokociśnieniowy 10 m z bębnem z wężem, ręczny 
pistolet natryskowy, rura strumieniowa, dysza płaskostrumieniowa 15°, 
igła do czyszczenia dysz

Wydajność tłoczenia [l/h] 500
Ciśnienie robocze [bar] 150
Maks. temperatura wlotu [°C] 60
Moc znamionowa [kW] 2,8
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 27,9
Dł. x szer. x wys. [mm] 380 x 370 x 930

Nr art. 4687 112 013
EUR 799,00
KO MR10

Myjka wysokociśnieniowa HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Zimna woda · Automatyczne usuwanie ciśnienia · Głowica cylindrowa 
mosiężna · Może pracować w pozycji stojącej i leżącej · Wsuwany pałąk 
zabezpieczający z wbudowanym uchwytem · Przechowywanie akcesoriów · 
System zabezpieczający przekręcaniu (AVS)
W zestawie: Wąż wysokociśnieniowy 15 m z bębnem z wężem, 
ręczny pistolet natryskowy Easy Press z wkładką Softgrip, frezarka do 
zanieczyszczeń, dysza potrójna, rura strumieniowa ze stali szlachetnej 
840 mm, szczotka do czyszczenia płaskich powierzchni FR Classic

Wydajność tłoczenia [l/h] 480
Ciśnienie robocze [bar] 170
Maks. temperatura wlotu [°C] 60
Moc znamionowa [kW] 3
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 27,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 370 x 370 x 930

Nr art. 4687 112 000
EUR 779,00
KO MX20

Myjka wysokociśnieniowa 
HD 5/17 CX Plus
Zimna woda · Akcesoria przechowywane 
w urządzeniu · Mosiężna głowica cylindra i 
automatyczne usuwanie ciśnienia · Pałąk do 
trzymania wsuwany przez naciśnięcie przycisku · 
Może pracować w pozycji stojącej i leżącej
W zestawie: Wąż wysokociśnieniowy o dł. 
15 m z bębnem z wężem, pistolet natryskowy EASY!Force, rura 
strumieniowa 840 mm, ręczna potrójna dysza, frezarka do zanieczyszczeń
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         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność tłoczenia [l/h] 700
Ciśnienie robocze [bar] 140
Maks. temperatura wlotu [°C] 60
Moc znamionowa [kW] 3,4
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 37
Dł. x szer. x wys. [mm] 400 x 455 x 700

Nr art. 4687 112 027
EUR 1199,00
KO MB04

Myjka wysokociśnieniowa HD 7/14-4 M g

Zimna woda · Automatyczne usuwanie ciśnienia · 4-biegunowy, 
wolnobiegowy silnik · Może pracować w pozycji stojącej i 
leżącej · Pałąk do trzymania wsuwany przez naciśnięcie przycisku · Pistolet 
wysokociśnieniowy EASY!Force i szybkozłącza EASY!Lock · Wyłączanie 
ciśnienia · PVH Exklusivmodell
W zestawie: Wąż wysokociśnieniowy o dł. 10 m, pistolet ręczny, rura 
strumieniowa 840 mm, dysza power

Moc znamionowa [W] 1300
Pojemność zbiornika [l] 30
Długość przewodu, [m] 6
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 10,8
Dł. x szer. x wys. [mm] 400 x 400 x 763
Nr art. 4000 897 111
EUR 219,00
KO MR10

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 6 P Premium
Bardzo silne ssanie i wydajność energetyczna · Pojemnik ze stali 
szlachetnej · Gniazdo z automatycznym włączaniem/wyłączaniem · 
Przełącznik obrotowy · Funkcja przedmuchiwania · Śruba spustowa wody · 
Innowacyjna technika wyjmowania filtra, oczyszczanie filtra i regulacja 
mocy · Zdejmowany uchwyt · Odporna na uderzenia ochrona obiegu
W zestawie: Wąż próżniowy 2,2 m / DN 35, rura ssąca ze stali szlachetnej 
2 x 0,5 m, dysza ssąca na mokro/sucho przełączania, ssawka szczelinowa, 
płaski filtr karbowany, worek filtracyjny z włókniny, elastyczny wąż 
próżniowy 1 m / DN 35, adapter narzędziowy

Ilość powietrza [l/min] 4440
Podciśnienie [mbar] 254
Moc znamionowa [W] 1380
Pojemność zbiornika [l] 30
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 69
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 13,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 560 x 370 x 580
Nr art. 4687 212 012
EUR 589,00
KO MX20

Odkurzacz do pracy 
na mokro i sucho 
NT 30/1 Tact L
Solidny zbiornik z odbojnikiem i metalowymi kółkami skrętnymi · Elastyczne 
przechowywanie kabli sieciowych i węży · Wyjmowana obudowa filtra · 
Centralny przełącznik obrotowy · Automatyczny układ wyłączania po 
maks. napełnieniu · Przygotowanie do antystatyki · System filtra Eco · 
Oczyszczanie filtra: Tact Filter Clean
W zestawie: Wąż próżniowy 2,5 m / DN 35, rury przedłużające ze stali 
szlachetnej 2 x 0,55 m, ssawka podłogowa do zanieczyszczeń mokrych/
suchych 360 mm, ssawka szczelinowa, płaski filtr karbowany PES, worek 
filtracyjny z włókniny

Ilość powietrza [l/min] 4440
Podciśnienie [mbar] 254
Moc znamionowa [W] 1380
Pojemność zbiornika [l] 30
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 69
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 13,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 560 x 370 x 580
Nr art. 4687 212 043
EUR 619,00
KO MX20

Odkurzacz do pracy 
na mokro i sucho 
NT 30/1 Tact Te Adv L
PVH Exklusivmodell · W pełni automatyczne oczyszczanie filtra · 
Przygotowanie do antystatyki · Automatyka włączania/wyłączania · 
Automatyczny układ wyłączania po napełnieniu · Odporna na uderzenia 
ochrona obiegu · Półka na skrzynce z możliwością mocowania akcesoriów · 
Klasa pyłochłonności L
W zestawie: Wąż próżniowy 4 m / DN 35 mm, rura ssąca ze stali 
szlachetnej 2x 0,55 m, ssawka podłogowa do zanieczyszczeń mokrych i 
suchych 360 mm, ssawka szczelinowa, złączka do elektronarzędzi, płaski 
filtr karbowany PES, worek filtracyjny z włókniny
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4000 897 127

4000 897 123

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ilość powietrza [l/min] 2 x 3180
Podciśnienie [mbar] 225
Moc znamionowa [W] Maks. 2300
Pojemność zbiornika [l] 50
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 76
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 17,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 580 x 510 x 850

Nr art. 4000 897 121
EUR 399,00
KO MR10

Odkurzacz do pracy 
na mokro i sucho 
NT 50/2 Me Classic Edition 
2 mocne turbiny wytwarzają imponującą wydajność zasysania · Filtr 
wsadowy zapewniający nieprzerwane ssanie bez torebki filtracyjnej · 
Wytrzymałe powozie jezdne · Pojemnik ze stali szlachetnej · Pałąk do 
trzymania
W zestawie: Wąż próżniowy 2,5 m / DN 40 mm, metalowa rura ssąca 2 x 
0,5 m, ssawka podłogowa do zanieczyszczeń mokrych i suchych 360 mm, 
ssawka szczelinowa, filtr wsadowy

Ilość powietrza [l/min] 4440
Podciśnienie [mbar] 254
Moc znamionowa [W] 1380
Pojemność zbiornika [l] 30
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 69
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 14,2
Dł. x szer. x wys. [mm] 560 x 370 x 580
Nr art. 4687 212 034
EUR 799,00
KO MR10

Odkurzacz NT 30/1 Tact Te M
W pełni automatyczne oczyszczanie filtra · Gniazdo urządzenia z 
automatycznym włączaniem/wyłączaniem · Sprawdzona wydajność filtracji 
99,9% · System antystatyczny · System filtra Eco · Odporna na uderzenia 
ochrona obiegu · Klasa pyłochłonności M
W zestawie: Wąż próżniowy 4 m / DN 35 mm, ssawka podłogowa do 
zanieczyszczeń mokrych i suchych 360 mm, ssawka szczelinowa, płaski filtr 
karbowany PES, złączka do elektronarzędzi, worek filtracyjny z włókniny

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. A2054 4000 897 131 10,95 MB04
5 szt. A2254/ 2554/ 2654 4000 897 125 12,50 MB04
5 szt. NT27/1 4000 897 127 22,95 MB04

Torebka filtrująca z papieru

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. NT 48/1, 50/2, 65/2, 72/2 4680 897 211 35,95 MB04

Torebka filtrująca z papieru

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. NT 20/1 Ap Te 8000 330 654 16,95 MB04

Worek filtracyjny z włókniny

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. NT 35/1 4000 897 123 16,95 MB04
4 szt. WD 4, WD 5, WD 6 4000 897 134 13,95 MB04
5 szt. NT 30/1 Tact Te L Adv 8000 595 071 26,95 MB04

Worek filtracyjny z włókniny
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12/30 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Do modelu Nr art. EUR KO
A2001-4/54Me/2101/2201/2254/2701/4001/2 4000 897 126 15,95 MB04
NT 27/1 Adv / NT 48/1 4000 897 128 24,95 MB04

Element filtracyjny
Umożliwia odkurzanie na mokro i sucho bez wymiany filtra

Do modelu Nr art. EUR KO
NT 50/2 Me Classic Edition 8000 329 381 63,95 MB04

Element filtracyjny
Papierowy wkład do filtra (klasa pyłochłonności BIA-C M) może być 
używany jako filtr główny w zastosowaniach suchych oraz mokrych

Nr art. EUR KO
8000 328 428 56,95 MB04

Płaski filtr karbowany
Pasuje do odkurzacza NT 20/1 Ap, NT 30/1 Tact

Nr art. EUR KO
4000 897 130 23,95 MB04

Płaski filtr karbowany
Pasuje do odkurzaczy NT30/1 Ap 

Wydajność zamiatania z 2 miotłami [m²/h] 3680
Szerokość robocza [mm] 920
Pojemność zbiornika [l] 42
Ciężar [kg] 26

Nr art. 8000 328 607
EUR 619,00
KO MR10

Zamiatarka ręczna KM 70/20 C
Zamiatanie prawie bez kurzu dzięki kontrolowanemu prowadzeniu 
powietrza i filtrowaniu · Miotła boczna odchylana · Główny walec 
zamiatający z regulowaną wysokością, zapewniającą dostosowanie 
do różnych rodzajów gleby · Obustronny napęd głównego walca 
zamiatającego · Pałąk zabezpieczający składany z regulacją na 3 różnych 
wysokościach · Seryjnie z 2 miotłami bocznymi
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Napięcie 
akumulatora [V]

18 18 18

Pojemność 
akumulatora [Ah]

- 4 4

Zakres cięcia [mm] 0–110 0–110 0–110
Grubość ścianki 
maks. [mm]

Stal: 115 / Tworzywa 
sztuczne: 110

Stal: 115 / Tworzywa 
sztuczne: 110

Stal: 115 / Tworzywa 
sztuczne: 110

Prędkość obrotowa 
biegu jałowego 
[min-¹]

4150 4150 4150

Piła o Ø [mm] 125 125 125
Ciężar [kg] 5,4 5,2 5,4
Nr art. 8000 906 628 8000 906 627 4000 781 384
EUR 1185,00 1345,00 1655,00
KO WJ10 WJ10 WJ10

Piła do rur PIPECUT mini
Do cięcia miedzi, tworzywa sztucznego, rur kompozytowych 
wielowarstwowych, stali C, odlewu, stali szlachetnej do Ø 110 mm 
oraz paneli, szyn montażowych, profili i prętów gwintowanych · Do 
zastosowania stacjonarnego w warsztacie i jednoczesnego zastosowania 
mobilnego na placu budowy 
 
Nr art. 8000 906 628 bez akumulatora i ładowarki 
Nr art. 8000 906 627 z akumulatorem, ładowarką, bez prowadnicy 
szynowej
W zestawie: Nr art. 4000 781 384: Brzeszczot DURACUT Uni, wkład do 
Pipecut Mini / RO BP18/4, akumulator Li-Power 4,0 Ah 18 V / ładowarka 
RO BC14/36, 230 V, UE / szyna prowadząca KSS do Pipecut Mini, wspornik 
rolkowy / ROCASE 6427
Pasujące akumulatory zastępcze oraz ładowarka opisane są na stronie 
6/207, 12/31

Ø zewn. 
[mm]

Otwór 
[mm]

Liczba 
zębów

Zakres 
stosowania

Nr art. EUR KO

125 20 28 Do metali nieżelaznych 
i tworzyw sztucznych

8000 906 632 61,95 WJ10

125 20 32 Do stali 8000 906 633 71,95 WJ10
125 20 30 Dla VA 8000 906 634 105,00 WJ10

Brzeszczot DURACUT
Do PIPCECUT mini Brzeszczot specjalnie do rur 

VA i szyn VA zapewniający 
długą żywotność

Długość [mm] Nr art. EUR KO
455 8000 906 626 345,00 WJ10

Szyna prowadząca KSS
Do pił do rur PIPECUT mini

Nr art. EUR KO
8000 906 646 61,95 WJ10

Wspornik rolkowy
Do pił do rur PIPECUT mini

Wersja Napięcie 
akumu-
latora [V]

Pojemność 
akumu-
latora [Ah]

Pasuje do Nr art. EUR KO

Akumulator 
Li-Power

18 2,0 Urządzenia 
akumulatorowe
CAS

8000 739 856 62,95 KV00

Akumulator 
Li-Power

18 4,0 Urządzenia 
akumulatorowe 
CAS

8000 739 857 109,00 KV00

Akumulator 
Li-HD

18 4,0 Urządzenia 
akumulatorowe 
CAS

8000 739 858 109,00 KV00

Akumulator 
Li-HD

18 8,0 Urządzenia 
akumulatorowe 
CAS

8000 739 859 225,00 KV00

Akumulator
Opatentowana technologia ładowania „AIR COOLED” · Stały elektroniczny 
nadzór pojedynczych ogniw (ESCP) podczas ładowania, do szczególnie 
długiej żywotności · Sterowane procesorem zarządzanie ładowaniem 
i rozładowaniem · Długi okres przechowywania przy prawie żadnym 
rozładowaniu samoczynnym

8000 739 858 + 
8000 739 859

8000 739 856 + 
8000 739 857

Wersja Czas ładowania [min] Pasuje do Nr art. EUR KO
Do 1 
akumulatora

90% / 40 18 V RO BP 
akumulatory

8000 739 854 56,95 KV00

Ładowarka akumulatora RO BC 14/36
Do ładowania wszystkich akumulatorów RO BP ·  
Opatentowana technologia ładowania „AIR COOLED” ·  
Prąd ładowania 3,0 A · Bardzo mała moc pobierana w trybie Standby · 
Sterowany procesorem system zarządzania ładowaniem zapewniający 
ładowanie oszczędzające

12/31

8000 906 632
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ø wiertła krętego maks. [mm] 13 (DIN 338)
Uchwyt wiertła trepanacyjnego Weldon 19 mm
Skok [mm] 120 / 195
Moc znamionowa [W] 1100
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 700
Stopka magnetyczna [mm] 160x80
Siła utrzymująca magnes [N] 10000
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 10,5
Nr art. 8000 593 766
EUR 579,00
KO MR30

Maszyna do rdzeniowania 
A10 g

Lekka regulacja przez zredukowanie 
przyczepności magnetycznej o 50% 
przy wyłączonym silniku · Jednostka 
napędowa z regulowaną wysokością 
przez podwójną prowadnicę typu 
łabędzia szyja · Bardzo lekka · Łatwa 
obsługa · Automatyczny dopływ 
chłodziwa
W zestawie: 1 walizka transportowa z tworzywa sztucznego, 1 uchwyt 
mocujący z mocowaniem Weldon, 1 pas bezpieczeństwa, po 1 kluczu 
sześciokątnym 2,5/4/6/ mm, 1 butla chłodziwa, instrukcja obsługi

Ø wiertła krętego maks. [mm] 16 (DIN 338) / 16 (DIN 1897) / 20 (DIN 345)
Gwintowanie M3–M20
Uchwyt narzędziowy MK2
Skok [mm] 170
Moc znamionowa [W] 1200
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 100-250 / 180-450
Stopka magnetyczna [mm] 238x92
Siła utrzymująca magnes [N] 16000
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 16
Nr art. 8000 624 325
EUR 1249,00
KO MR30

Maszyna do rdzeniowania 
RU25 g

Jednostka napędowa z regulowaną 
wysokością przez podwójną 
prowadnicę typu łabędzia szyja · 
Kierunek pracy prawo/lewo · Przekładnia 2-biegowa · 
Regulator prędkości obrotowej · Wydajny silnik · Lekki i przenośny
W zestawie: 1 walizka transportowa z tworzywa sztucznego, po 1 kluczu 
sześciokątnym 2,5/6 mm, 1 pas bezpieczeństwa, 1 uchwyt wiertarski 
Ø 1–16 mm, 1 uchwyt mocujący MK2, 1 butla chłodziwa, 1 wysokowydajny 
olej do skrawania w sprayu, instrukcja obsługi

Ø wiertła krętego maks. [mm] 16 (DIN 338) / 16 (DIN 1897) / 32 (DIN 345)
Gwintowanie M3-M30
Uchwyt narzędziowy MK3
Skok [mm] 190
Moc znamionowa [W] 1800
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 50-110 / 75-175 / 105-245 / 165-385
Stopka magnetyczna [mm] 238x92
Siła utrzymująca magnes [N] 20000
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 22
Nr art. 8000 624 326
EUR 1689,00
KO MR30

Maszyna do rdzeniowania 
RU40 g

Jednostka napędowa z regulowaną 
wysokością przez podwójną prowadnicę typu łabędzia szyja · Kierunek 
pracy prawo/lewo · Przekładnia 4-biegowa · Regulator prędkości obrotowej · 
Wydajny silnik · Seryjna regulacja precyzyjna tłumiona, zakres przesuwu: 
+/-10 mm zakres wychylenia: +/- 30°
W zestawie: 1 walizka transportowa z tworzywa sztucznego, po 1 kluczu 
sześciokątnym 2,5/6 mm, 1 pas bezpieczeństwa, 1 uchwyt wiertarski 
Ø 1–16 mm, 1 uchwyt mocujący MK3, 1 butla chłodziwa, 1 wysokowydajny 
olej do skrawania w sprayu, instrukcja obsługi
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność wiercenia [mm] 12
Uchwyt wrzeciona B16
Skok wrzeciona [mm] 50
Wysunięcie [mm] 180
Liczba stopni Wersja bezstopniowa
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 250–3000
Kolumna o Ø [mm] 50
Powierzchnia do mocowania [mm] 300 x 200
Moc silnika [kW] 0,45
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 30
Dł. x szer. x wys. [mm] 400 x 248 x 460

Nr art. 4683 431 000
EUR 1619,00
KO MR29

Wiertarka stołowa 
TB 10 Eco Plus g

Solidna, wysokojakościowa i 
nachylona pokrywa obrotowa 
do łatwego odczytu prędkości 
obrotowej · Oświetlenie 
LED · Szybko regulowany i 
ergonomiczny ogranicznik 
głębokości wiercenia · 
Kabel przyłączeniowy z 
wtyczką (1,2 m) · Aktywator 
podnapięciowy · Ochrona 
wiercenia z zabezpieczeniem 
elektronicznym · Termiczne 
zabezpieczenie przed 
przeciążeniem · Przycisk 
wyłączenia awaryjnego
W zestawie: Z drewnianą 
skrzynią V5 / 500x700x820 mm

Wydajność wiercenia [mm] 15
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 13
Wydajność gwintowania M10
Uchwyt wrzeciona MK2
Skok wrzeciona [mm] 60
Wysunięcie [mm] 220
Liczba stopni Wersja bezstopniowa elektroniczna
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 40–4000
Kolumna o Ø [mm] 70
Powierzchnia do mocowania [mm] 300 x 250
Moc silnika [kW] 0,54
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 62
Dł. x szer. x wys. [mm] 400 x 520 x 850

Nr art. 4683 431 009
EUR 3089,00
KO MR29

Wiertarka stołowa 
TB 13 Plus g

Urządzenie do 
gwintowania · Aktywator 
podnapięcia i termiczne 
zabezpieczenie przed 
przeciążeniem · Przycisk 
wyłączenia awaryjnego · Kabel 
przyłączeniowy (1,2 m) z wtyczką · 
Oświetlenie LED · Obrobiona 
podstawa i stół pośredni · 
Ogranicznik wrzeciona 
W zestawie: Z opakowaniem w 
skrzynki drewnianej V4

Wydajność wiercenia [mm] 18
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 15
Wydajność gwintowania M10
Uchwyt wrzeciona MK2
Skok wrzeciona [mm] 60
Wysunięcie [mm] 220
Liczba stopni Wersja bezstopniowa, elektroniczna
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 40–4000
Kolumna o Ø [mm] 70
Powierzchnia do mocowania [mm] 300 x 250
Moc silnika [kW] 0,75
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 65
Dł. x szer. x wys. [mm] 400 x 520 x 850

Nr art. 4683 431 002
EUR 3269,00
KO MR29

Wiertarka stołowa 
TB 15 Plus g

Urządzenie do 
gwintowania · Oświetlenie 
LED · Ochrona wiercenia z 
zabezpieczeniem elektronicznym · 
Aktywator podnapięcia cyfrowego 
wskaźnika wiercenia, głębokości 
gwintowania i prędkości 
obrotowej · Ogranicznik 
wrzeciona · Kabel przyłączeniowy 
z wtyczką (1,2 m) · Przycisk 
wyłączenia awaryjnego
W zestawie: Z drewnianą 
skrzynią V4 / 500x700x1130 mm

Wydajność wiercenia [mm] 25
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 23
Wydajność gwintowania M16
Uchwyt wrzeciona MK2
Skok wrzeciona [mm] 100
Wysunięcie [mm] 260
Liczba stopni Wersja bezstopniowa
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 20–2000
Kolumna o Ø [mm] 110
Powierzchnia do mocowania [mm] 420 x 340
Moc silnika [kW] 0,75
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 275
Dł. x szer. x wys. [mm] 550 x 750 x 2050

Nr art. 4683 431 006
EUR 6565,00
KO MR29

Wiertarka słupowa 
SB 23 Plus R1 g

Urządzenie do 
gwintowania · Oświetlenie 
LED · Ochrona wiercenia z 
zabezpieczeniem elektronicznym · 
Aktywator podnapięcia cyfrowego 
wskaźnika wiercenia, głębokości 
gwintowania i prędkości 
obrotowej · Kabel przyłączeniowy 
z wtyczką CEE (1,5 m) · Przycisk 
wyłączenia awaryjnego · 
Termiczne zabezpieczenie przed 
przeciążeniem · Regulacja 
wysokości stołu przez zębatkę 
W zestawie: Z drewnianą 
skrzynią V1 / 640x1096x2142 mm
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ø krążka ściernego [mm] 200 x 32 x 32
Moc znamionowa [W] 1000
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 2550
Ciężar [kg] 20

Nr art. 4683 231 001
EUR 2499,00
KO MR29

Szlifierka podwójna TS 200 SD P g

Bezobsługowy silnik o spokojnej pracy · Pokrywy ochronne zamykane 
z boku · Regulowane podkładki pod przedmioty obrabiane i separator 
iskier · Przełącznik ochronny silnika i aktywator podnapięciowy · Przycisk 
wyłączenia awaryjnego · Hamulec i odciąg · Kabel przyłączeniowy z wtyczką 
CEE 16 A
W zestawie: Po 1 tarczy szlifierskiej zgrubnej i drobnej, ochrona oczu i 
przed iskrami, stojaki do maszyn, z opakowaniem

Taśma szlifierska [mm] 75 x 2000
Prędkość taśmy [m/s] 30
Króciec odsysający o Ø [mm] 2 x 100
Moc znamionowa [kW] 3,75
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 90
Dł. x szer. x wys. [mm] 1100 x 550 x 1035

Nr art. 4683 231 000
EUR 2089,00
KO MR29

Szlifierka taśmowa BSM 75 A g

Beznarzędziowa zmiana taśmy szlifierskiej · Wypukła rolka napędowa 
do automatycznego środkowego centrowania taśmy · Zoptymalizowana 
prędkość taśmy · Płynna regulacja wysokości · Hamulec silnika · 
Ogranicznik metalowy · Przełącznik ochronny silnika z kołnierzowym 
urządzeniem wtykowym CEE z przełącznikiem faz · Odsysanie ok. 630 m³/h 
(037 kW) z wytrzymałymi i elastycznymi wężami
W zestawie: Taśma szlifierska Z.60, worek na pył, węże odsysające, z 
opakowaniem
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność wiercenia [mm] 13 (S235JR)
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 12 (S235JR)
Uchwyt wrzeciona B16
Skok wrzeciona [mm] 52
Wysunięcie [mm] 104
Liczba stopni 5
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 700–2500
Kolumna o Ø [mm] 46
Powierzchnia do mocowania [mm] 170 x 170
Moc silnika [kW] 0,35
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 18,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 472 x 283 x 634

Nr art. 4000 894 170
EUR 245,00
KO MR11

Wiertarka stołowa DQ 14
Oddzielny włącznik zatrzymania 
awaryjnego · Ogranicznik głębokości 
wiercenia · Możliwość nachylenia stołu 
wiertarskiego ± 45° i obrotu 360° · 
Dźwignia uchwytu wiertarskiego odlewana 
z jednego kawałka aluminiowego 
odlewu ciśnieniowego z uchwytami 
Softgrip · Elektryka zabezpieczająca z 
napięciem stałym 24 V
W zestawie: Uchwyt wiertarski 
szybkomocujący 1–15,9 mm, tuleja do 
narzędzi ze stożkiem Morse‘a, wpusty 
teowe

Wydajność wiercenia [mm] 15,9 (S235JR)
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 14 (S235JR)
Uchwyt wrzeciona MK2
Skok wrzeciona [mm] 65
Wysunięcie [mm] 127
Liczba stopni 5
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 600–2400
Kolumna o Ø [mm] 60
Powierzchnia do mocowania [mm] 200 x 200
Moc silnika [kW] 0,45
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 28,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 568 x 319 x 849

Nr art. 4000 894 171
EUR 425,00
KO MR11

Wiertarka stołowa DQ 18
Oddzielny włącznik zatrzymania awaryjnego · 
Ogranicznik głębokości wiercenia · Możliwość 
nachylenia stołu wiertarskiego ± 45° i obrotu 
360° · Dźwignia uchwytu wiertarskiego 
odlewana z jednego kawałka aluminiowego 
odlewu ciśnieniowego z uchwytami 
Softgrip · Stół wiertarski z przebiegającymi 
po przekątnej rowkami teowymi i rynienką 
na wodę chłodzącą po obwodzie · Elektryka 
zabezpieczająca z napięciem stałym 24 V
W zestawie: Uchwyt wiertarski 
szybkomocujący, wpusty teowe, stożek 
Morse’a

Wydajność wiercenia [mm] 16 (S235JR)
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 14 (S235JR)
Uchwyt wrzeciona MK 2
Skok wrzeciona [mm] 80
Wysunięcie [mm] 152
Liczba stopni Wersja bezstopniowa
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 450–2500
Kolumna o Ø [mm] 65
Powierzchnia do mocowania [mm] 243 x 243
Moc silnika [kW] 0,75
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 40,7
Dł. x szer. x wys. [mm] 581 x 397 x 957

Nr art. 8000 804 766
EUR 595,00
KO MR11

Wiertarka stołowa DQ 20 V
Oddzielny włącznik zatrzymania awaryjnego · 
Ogranicznik głębokości wiercenia · Możliwość 
nachylenia stołu wiertarskiego ± 45° i obrotu 
360° · Dźwignia uchwytu wiertarskiego 
odlewana z jednego kawałka aluminiowego 
odlewu ciśnieniowego z uchwytami Softgrip · 
Stół wiertarski z przebiegającymi po przekątnej 
rowkami teowymi i rynienką na wodę chłodzącą 
po obwodzie · Elektryka zabezpieczająca z 
napięciem stałym 24 V
W zestawie: Uchwyt wiertarski 
szybkomocujący, wpusty teowe, stożek 
Morse’a

Wydajność wiercenia [mm] 15,5 (S235JR)
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 12 (S235JR)
Uchwyt wrzeciona MK2
Skok wrzeciona [mm] 65
Wysunięcie [mm] 152
Liczba stopni 5
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 680–2700
Kolumna o Ø [mm] 60
Powierzchnia do mocowania [mm] 235 x 220
Moc silnika [kW] 0,49
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 41,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 565 x 275 x 840

Nr art. 4000 894 190
EUR 519,00
KO MB09

Wiertarka stołowa 
B 17 Pro basic g

Napęd pasem klinowym · Wrzeciono 
wiertnicze z precyzyjnymi łożyskami 
kulkowymi · Stół wiertarski 
z przebiegającymi po przekątnej 
rowkami teowymi i rynienką na wodę 
chłodzącą po obwodzie · Ogranicznik 
głębokości wiercenia · Osłona z 
wyłącznikiem ochronnym · Oddzielny 
włącznik zatrzymania awaryjnego
W zestawie: Uchwyt wiertarski 
szybkomocujący 1–16 mm, tuleja do 
narzędzi ze stożkiem Morse‘a MK2, 
wpusty teowe 12 mm
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność wiercenia [mm] 16 (S235JR)
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 12 (S235JR)
Uchwyt wrzeciona MK2
Skok wrzeciona [mm] 65
Wysunięcie [mm] 152
Liczba stopni 5
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 500–2520
Kolumna o Ø [mm] 60
Powierzchnia do mocowania [mm] 220 x 235
Moc silnika [kW] 0,50
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 41,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 565 x 275 x 840

Nr art. 4000 894 233
EUR 669,00
KO MB09

Wiertarka stołowa D 17 Pro  g

Wyłącznik ochronny zgodny z IP 
54 · Cyfrowy wskaźnik głębokość wiercenia 
i prędkości obrotowej zintegrowany w 
obudowie · Oddzielny włącznik zatrzymania 
awaryjnego · Precyzyjny otwór wrzeciona · 
Wrzeciono wiertnicze z precyzyjnymi łożyskami 
kulkowymi · Ogranicznik głębokości 
wiercenia · Precyzyjnie wykończony, 
stabilny stół wiertarski z przebiegającymi po 
przekątnej rowkami teowymi i rynienką na 
wodę chłodzącą po obwodzie · Osłona pasa 
klinowego z wyłącznikiem ochronnym · Duże, 
osłona ochronna o regulowanej wysokości z 
wyłącznikiem ochronnym
W zestawie: Uchwyt wiertarski 
szybkomocujący 1–16 mm, tuleja do narzędzi ze 
stożkiem Morse‘a, wpusty teowe 12 mm

Model D 23 Pro 230V D 23 Pro 400V
Wydajność wiercenia [mm] 25 (S235JR) 25 (S235JR)
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 20 (S235JR) 20 (S235JR)
Uchwyt wrzeciona MK2 MK2
Skok wrzeciona [mm] 80 80
Wysunięcie [mm] 180 180
Liczba stopni 12 12
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 200–2440 200–2440
Kolumna o Ø [mm] 73 73
Powierzchnia do mocowania [mm] 280 x 245 280 x 245
Moc silnika [kW] 0,75 0,75
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 58 63,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 615 x 330 x 1015 615 x 330 x 1015

Nr art. 4000 894 215 4000 894 216
EUR 939,00 949,00
KO MB09 MB09

Wiertarka stołowa D 23 Pro 230V / 
D 23 Pro 400V g

Napęd pasowy za pośrednictwem 
aluminiowych kół pasowych (pokrywa z 
wyłącznikiem bezpieczeństwa) · Włącznik 
zatrzymania awaryjnego · Wyłącznik ochronny 
zgodny z IP 54 · Ogranicznik głębokości 
wiercenia · Stół wiertarski z nachylaniem ± 
45° · Regulacja wysokości stołu wiertarskiego 
drążkiem zębatym, przebiegające po 
przekątnej stołu rowki teowe i po obwodzie 
rynienka na wodę chłodzącą · Precyzyjny 
otwór wrzeciona · Bardzo wysoka dokładność 
ruchu obrotowego · Wrzeciono wiertnicze 
z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi · 
Osłona ochronna o regulowanej wysokości 
z wyłącznikiem ochronnym · W wersji 400 V 
dodatkowo z kierunkiem pracy prawo/lewo
W zestawie: Uchwyt wiertarski 
szybkomocujący 1–16 mm, tuleja do narzędzi 
ze stożkiem Morse‘a, wpusty teowe

Wydajność wiercenia [mm] 25 (S235JR)
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 20 (S235JR)
Uchwyt wrzeciona MK3
Skok wrzeciona [mm] 85
Wysunięcie [mm] 210
Liczba stopni 12
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 200–2440
Kolumna o Ø [mm] 80
Powierzchnia do mocowania [mm] 330 x 290
Moc silnika [kW] 0,75
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 85
Dł. x szer. x wys. [mm] 670 x 355 x 1640

Nr art. 4000 894 234
EUR 1069,00
KO MB09

Wiertarka słupowa D 26 Pro g

Napęd pasowy za pośrednictwem aluminiowych 
kół pasowych (pokrywa z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa) · Włącznik zatrzymania awaryjnego · 
Wyłącznik ochronny zgodny z IP 54 · Ogranicznik 
głębokości wiercenia · Stół wiertarski z nachylaniem 
± 45° · Regulacja wysokości stołu wiertarskiego 
drążkiem zębatym, przebiegające po przekątnej 
stołu rowki teowe i po obwodzie rynienka na 
wodę chłodzącą · Precyzyjny otwór wrzeciona · 
Bardzo wysoka dokładność ruchu obrotowego · 
Wrzeciono wiertnicze z precyzyjnymi łożyskami 
kulkowymi · Osłona ochronna o regulowanej 
wysokości z wyłącznikiem ochronnym · Kierunek 
pracy prawo/lewo
W zestawie: Uchwyt wiertarski szybkomocujący 
1–16 mm, tuleja do narzędzi ze stożkiem Morse‘a, 
wpusty teowe

Wydajność wiercenia [mm] 30 (S235JR)
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 25 (S235JR)
Uchwyt wrzeciona MK4
Skok wrzeciona [mm] 120
Wysunięcie [mm] 254
Liczba stopni 9
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 120–1810
Kolumna o Ø [mm] 92
Powierzchnia do mocowania [mm] 475 x 425
Moc silnika [kW] 1,10
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 132
Dł. x szer. x wys. [mm] 755 x 440 x 1705

Nr art. 4000 894 217
EUR 1499,00
KO MB09

Wiertarka słupowa D 33 Pro g

Napęd pasowy za pośrednictwem aluminiowych 
kół pasowych (pokrywa z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa) · Włącznik zatrzymania 
awaryjnego · Wyłącznik ochronny zgodny z IP 
54 · Ogranicznik głębokości wiercenia · Stół 
wiertarski z nachylaniem ± 45° · Regulacja 
wysokości stołu wiertarskiego drążkiem 
zębatym, przebiegające po przekątnej stołu 
rowki teowe i po obwodzie rynienka na wodę 
chłodzącą · Precyzyjny otwór wrzeciona · 
Bardzo wysoka dokładność ruchu obrotowego  · 
Wrzeciono wiertnicze z precyzyjnymi łożyskami 
kulkowymi · Osłona ochronna o regulowanej 
wysokości z wyłącznikiem ochronnym · 
Kierunek pracy prawo/lewo
W zestawie: Uchwyt wiertarski 
szybkomocujący 1–16 mm, tuleja do narzędzi ze 
stożkiem Morse‘a, wpusty teowe
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wiertarka stołowa B 24 H g

Dokładność ruchu obrotowego 
lepiej niż 0,015 mm (pomiar w 
tulei wrzecionowej) · Wrzeciono z 
precyzyjnymi łożyskami kulkowymi · 
Aluminiowe koła pasowe · Osłona pasa 
z wyłącznikiem ochronnym · Naciąg 
paska wielorowkowego · Ogranicznik 
głębokości wiercenia · Oddzielny włącznik 
zatrzymania awaryjnego · Stół wiertarski 
obracany 360° ze skośnie biegnącymi 
rowkami teowymi 14 mm · Dźwignia 
uchwytu wiertarskiego z aluminiowego 
odlewu ciśnieniowego z nakładką 
Softgrip · Osłona ochronna o regulowanej 
wysokości z wyłącznikiem ochronnym
W zestawie: Uchwyt wiertarski 
szybkomocujący (1–16 mm) B16, trzpień 
stożkowy MK2 B16, wpusty teowe, lampa 
maszynowa

Wydajność wiercenia [mm] 24 (S235JR)
Uchwyt wrzeciona MK2
Skok wrzeciona [mm] 85
Wysunięcie [mm] 165
Liczba stopni 7
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 350–4000
Kolumna o Ø [mm] 80
Powierzchnia do mocowania [mm] 280 x 300
Moc silnika [kW] 0,85
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 92
Dł. x szer. x wys. [mm] 665 x 434 x 998

Nr art. 4000 894 229
EUR 1759,00
KO MR11

Wydajność wiercenia [mm] 13 (S235JR)
Uchwyt wrzeciona B16
Skok wrzeciona [mm] 60
Wysunięcie [mm] 235
Liczba stopni Elektroniczna regulacja
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 100–3000
Kolumna o Ø [mm] 60
Powierzchnia do mocowania [mm] 290 x 270
Moc silnika [kW] 0,85
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 51
Dł. x szer. x wys. [mm] 517 x 325 x 895

Nr art. 4000 894 230
EUR 1329,00
KO MR11

Wiertarka stołowa DX 13 V g

Bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej · Najlepsze przeniesienie mocy za 
pośrednictwem aluminiowych kół pasowych · 
Włącznik zatrzymania awaryjnego · Wrzeciono 
wiertnicze z precyzyjnymi łożyskami 
kulkowymi · Regulowana na wysokość osłona 
uchwytu z mikroprzełącznikiem · Klawiatura 
foliowa z jasnym wyświetlaczem LED, 
odporna na zanieczyszczenia i wodę, łatwa 
w czyszczeniu · Klasa filtra EMV A · Głowica 
wiertnicza z regulacją wysokości · Cyfrowy 
wskaźnik prędkości obrotowej 
W zestawie: Uchwyt wiertarski 
szybkomocujący (1–13 mm)

Wydajność wiercenia [mm] 15 (S235JR)
Uchwyt wrzeciona MK2
Skok wrzeciona [mm] 60
Wysunięcie [mm] 235
Liczba stopni Elektroniczna regulacja
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 100–3000
Kolumna o Ø [mm] 60
Powierzchnia do mocowania [mm] 290 x 290
Moc silnika [kW] 0,85
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 66
Dł. x szer. x wys. [mm] 481 x 475 x 980

Nr art. 4000 894 232
EUR 1499,00
KO MR11

Wiertarka stołowa DX 15 V g
Płynna regulacja prędkości 
obrotowej potencjometrem i 
elektronicznym wyświetlaczem · 
Najlepsze przeniesienie mocy za 
pośrednictwem aluminiowych kół 
pasowych · Włącznik zatrzymania 
awaryjnego · Wrzeciono wiertnicze z 
precyzyjnymi łożyskami kulkowymi · 
Regulowana na wysokość osłona 
uchwytu z mikroprzełącznikiem · 
Klawiatura foliowa z jasnym 
wyświetlaczem LED · Odporna 
na zanieczyszczenia i wodę, łatwa 
w czyszczeniu · Klasa filtra EMV 
A · Cyfrowy wskaźnik prędkości 
obrotowej
W zestawie: Uchwyt wiertarski 
szybkomocujący (1–13 mm)

Wydajność wiercenia [mm] 16 (S235JR)
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 13 (S235JR)
Wydajność gwintowania M8 (S235JR)
Uchwyt wrzeciona MK2
Skok wrzeciona [mm] 60
Wysunięcie [mm] 235
Liczba stopni Elektroniczna regulacja
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 50–4000
Kolumna o Ø [mm] 60
Powierzchnia do mocowania [mm] 290 x 290
Moc silnika [kW] 1,0
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 73
Dł. x szer. x wys. [mm] 425 x 481 x 910

Nr art. 4000 894 235
EUR 2339,00
KO MR11

Wiertarka stołowa DX 17 V g

Płynna regulacja prędkości obrotowej 
potencjometrem i elektronicznym 
wyświetlaczem LCD · Aluminiowe 
koła pasowe · Włącznik zatrzymania 
awaryjnego · Regulowana na wysokość 
osłona uchwytu z mikroprzełącznikiem · 
Wrzeciono wiertnicze z precyzyjnymi 
łożyskami kulkowymi · Oświetlenie LED 
niepowodujące oślepiania z lewej i z 
prawej strony wbudowane w głowicy 
wiertniczej · Odporna na zanieczyszczenia 
i wodę, łatwa w czyszczeniu klawiatura 
foliowa z wyświetlaczem OLED · 
Wychylny stół wiertarski z równolegle 
przechodzącymi rowkami teowymi – 
cyfrowy punkt referencyjny · Cyfrowy 
licznik części · Sygnał akustyczny przy 
osiągnięciu głębokości wiercenia · Tryb 
gwintowania
W zestawie: Uchwyt wiertarski 
szybkomocujący 1–13 mm
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Siła nacisku [t] 10
Skok tłoka [mm] 175
Ø tłoka [mm] 40
Wysokość w świetle [mm] Min.:194 / maks.: 364
Szerokość w świetle [mm] 340
Głębokość ramy [mm] 110
Ciężar [kg] 54,7
Dł. x szer. x wys. [mm] 570 x 495 x 1058

Nr art. 4000 894 305
EUR 349,00
KO MX03

Prasa warsztatowa WPP 10 TE g

Prasa stołowa o niskiej wysokości konstrukcyjnej · 3-stopniowa regulacja 
wysokości stołu z trzpieniami ustalającymi, rozstaw otworów 85 mm · 
Posuw tłoka za pomocą hydraulicznej pompy ręcznej · Siłownik prasujący 
z wbudowaną sprężyną powrotną · Manometr wskazujący ciśnienie 
prasowania · (Bez zestawu trzpieni dociskowych)

Siła nacisku [t] 15
Skok tłoka [mm] 160
Ø tłoka [mm] 43
Wysokość w świetle [mm] Min.:173 / maks.: 985
Szerokość w świetle [mm] 500
Głębokość ramy [mm] 120
Ciężar [kg] 91,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 700 x 560 x 1616

Nr art. 4000 894 306
EUR 879,00
KO MX03

Prasa warsztatowa WPP 15 E g

10-stopniowa regulacja wysokości stołu z trzpieniami ustalającymi, 
rozstaw otworów 115,5 mm · Posuw tłoka do wyboru za pomocą 
hydraulicznej pompy ręcznej lub dźwigni nożnej · Siłownik prasujący 
z wbudowaną sprężyną powrotną · Manometr wskazujący ciśnienie 
prasowania · (Bez zestawu trzpieni dociskowych)

Pasuje do Nr art. EUR KO
WPP 10 TE, WPP 15 E 4000 894 307 78,95 MX03

Zestaw trzpieni dociskowych g

8-cz. z płytą perforowaną do maks. 20 t · 2 t: Ø 10 x 25 mm, 3 t: 
Ø 12 x 25 mm, 8 t: Ø 16 x 25 mm, 12 t: Ø 18 x 25 mm, 14 t: Ø 20 x 
25 mm, 16 t: Ø 22 x 25 mm, 18 t: Ø 25 x 25 mm, 20 t: Ø 30 x 25 mm

Model GU 15 GU 18 GU 20
Ø krążka ściernego [mm] 150 x 20 x 16 175 x 25 x 32 200 x 30 x 32
Moc znamionowa [W] 450 450 600
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 2850 2850 2850
Ciężar [kg] 10,7 12,3 18,5
Nr art. 4000 894 919 4000 894 917 4000 894 918
EUR 189,00 209,00 259,00
KO MB08 MB08 MB08

Szlifierka podwójna GU 15 / GU 18 / GU 20 g

Ciężkie, trwałe wykonanie przemysłowe z bezobsługowym silnikiem · 
Obudowa z aluminium odlewanego w sposób ciągły · Wyważony silnik z 
łożyskami kulkowymi o wysokiej jakości · Stabilna, regulowana podkładka 
pod obrabiany element 
W zestawie: Po 1 krążku ściernym NK Z.80 + Z.36, ochrona przed iskrami

Ø krążka ściernego [mm] 200 x 40 x 30 (220 x 30 x30)
Moc znamionowa [W] 120
Napięcie sieciowe 230–240 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 120
Ciężar [kg] 9,2
Nr art. 8000 788 383
EUR 159,00
KO MB33

System do szlifowania na mokro NTS 200
Do ostrzenia metalu, noży i wielu narzędzi · Trwały szlif bez utraty twardości 
narzędzia · Również do stali narzędziowe ponad 60 HRC · Silnik indukcyjny · 
Zabezpieczenie przed pryskającą wodą – obudowa z tworzywa sztucznego  
W zestawie: Zbiornik wody, pasta ściągająca, szablon kątowy, uniwersalne 
urządzenie szlifierskie, krążek ścierny z korundu szlachetnego K 220, 
skórzana tarcza do obciągania 

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ø krążka ściernego [mm] 250 x 50 x 30 (200 x 30 x 30)
Moc znamionowa [W] 200
Napięcie sieciowe 230–240 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 90
Ciężar [kg] 17
Nr art. 8000 788 384
EUR 245,00
KO MB33

System do szlifowania 
na mokro NTS 255
Do ostrzenia metalu, noży i wielu 
narzędzi · Trwały szlif bez utraty twardości 
narzędzia · Również do stali narzędziowe 
ponad 60 HRC · Silnik indukcyjny · 
Zabezpieczenie przed pryskającą wodą · 
Stalowa obudowa
W zestawie: Zbiornik wody, pasta ściągająca, szablon kątowy, uniwersalne 
urządzenie szlifierskie, krążek ścierny z korundu szlachetnego K 220, 
skórzana tarcza do obciągania

Taśma szlifierska [mm] 75 x 762
Ø krążka ściernego [mm] 200 x 30 x 32
Moc znamionowa [W] 600
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 2850
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 20,7

Nr art. 4000 894 916
EUR 469,00
KO MB08

Uniwersalna szlifierka 
taśmowa GU 20 S g

Ciężkie, trwałe wykonanie 
przemysłowe z bezobsługowym 
silnikiem · Obudowa z aluminium 
odlewanego w sposób ciągły · 
Duże i ciężkie kołnierze mocujące 
zapewniają równomierną pracę · 
Mniejsze tarcie i nagrzewanie dzięki 
grafitowej nakładce · Górny zderzak 
zapewnia szybkie i wygodne szlifowanie · 
Beznarzędziowe ustawianie biegu taśmy 
za pomocą śruby z gałką
W zestawie: Krążek ścierny NK Z.80, taśma szlifierska

Taśma szlifierska [mm] 50 x 1000
Prędkość taśmy [m/s] 22
Ø tarczy szlifierskiej [mm] 150
Moc znamionowa [W] 750
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 20

Nr art. 4000 894 915
EUR 579,00
KO MR12

Ostrzałka taśmowa i taler-
zowa BTS 51 g

Obracane ramię szlifierskie · 
Ręcznie regulowany naciąg taśmy 
szlifierskiej · Precyzyjna regulacja 
równoległego biegu taśmy · Dwa 
stoły szlifierskie, obracane ściskiem 
dociskowym krawędziowym · 
Króciec odsysający przy obudowie 
wyłapującej iskry
W zestawie: Taśma szlifierska Z.80, 
tarcza szlifierska Z.80

Taśma szlifierska [mm] 75 x 2000
Prędkość taśmy [m/s] 14,5 / 29
Ø wymiarów koła stykowego [mm] 200
Króciec odsysający o Ø [mm] 2 x 100
Moc znamionowa [kW] 1,5 / 2,2
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 72
Dł. x szer. x wys. [mm] 1070 x 340 x 950

Nr art. 4000 894 141
EUR 939,00
KO MB07

Szlifierka taśmowa MBSM 75-200-2 g

Praca bez drgań · Osłona ochronna i górna pokrywa taśmy szlifierskiej, 
odchylana · Szlifowanie płaskie po zdjęciu montowanych elementów · 
Do stosowania z odsysaniem lub bez · System szybkiej wymiany taśmy 
szlifierskiej · Łatwa regulacja biegu taśmy · Wspomagany sprężyną system 
automatycznego napinania taśmy szlifierskiej

Moc znamionowa [W] 1200
Ø narzędzia [mm] 105
Szerokość narzędzi [mm] 50–100
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 1000–2400
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 4,8
Nr art. 4000 894 308
EUR 425,00
KO MR12

Maszyna satynująca SM 100 g

Do szlifowania, polerowania, satynowania, strukturyzacji oraz do 
czyszczenia zabrudzonych powierzchni bądź usuwania resztek lakieru · Do 
obróbki stali nierdzewnej, żeliwa, aluminium, metali nieżelaznych, tworzyw 
sztucznych itd. · Silnik o dużym obciążeniu z łagodnym rozruchem i ochroną 
przed przeciążeniem · Elektronika stała · Płynne ustawienia prędkości 
obrotowej · Kółko nastawcze do wyboru prędkości obrotowej · Gumowany 
uchwyt
W zestawie: Gumowa rolka pneumatyczna, pompa powietrza do gumowej 
rolki pneumatycznej, opaska ścierna z włókniny zgrubnej (Ø 90 x 100 mm), 
po 1 opasce ściernej P.60 / 100 / 180 (100 x 292 mm), rolka napędowa do 
taśm szlifierskich, włóknina na rzep (40 x 60 mm), taśma szlifierska na rzep 
P.120 (40 x 600 mm), pasek napędzający na rzep (30 x 700 mm), wałek z 
włókniny precyzyjny (105 x 100 x 19 mm), zestaw pierścieni dystansowych 
10-częśc. (40 x 19 x 5 mm), walizki z tworzywa sztucznego
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ø rury [mm] 15–180
Wymiar taśmy [mm] 40 x 760
Prędkość taśmy [m/s] 3–12
Moc znamionowa [W] 1200
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 3,4
Nr art. 4000 894 309
EUR 535,00
KO MR12

Szlifierka taśmowa do rur 
RSM 760 g

Do szlifowania, polerowania i 
satynowania konstrukcji rurowych · 
W szczególności nadaje się do obróbki 
już zamontowanych poręczy · Możliwość 
obrotu uchwytu 180° · Silnik o dużym 
obciążeniu z łagodnym rozruchem i ochroną 
przed przeciążeniem · Elektronika stała · 
Bezstopniowe ustawianie prędkości taśmy · Prędkość obrotowa regulowana 
przez kółko nastawcze na uchwycie · Beznarzędziowa zmiana taśmy szlifierskiej · 
Szlifowanie obwodowe 360° w dwóch krokach roboczych · Wysokiej jakości ramię 
szlifierskie 270° z lekkiego metalu z 2 kołami pasowymi · Dodatkowy uchwyt z 
możliwością wkręcania w trzech różnych pozycjach 
W zestawie: Włóknina szlifierska zgrubna, po 5 taśm szlifierskich P.120 + P.220 

Kątownik krawędziowy [°] 45 (30 / 37,5)
Szerokość sfazowania maks. [mm] 0-10,6 (45°)
Moc znamionowa [W] 1800
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 2300–6500
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6,5
Nr art. 4000 894 311
EUR 799,00
KO MR12

Gratownik krawędzi 
KE 10-2 g

Do wytwarzania czystych krawędzi 
widocznych · Do usuwania 
zadziorów z promieni i otworów 
od Ø 30 mm · Do obróbki stali i aluminium · 
Poręczne i wydajne urządzenie · Ustawienie wysokość 
sfazowania bez narzędzia · Bezstopniowa regulacja szerokości sfazowania · 
6-krotny uchwyt płytek skrawających · Posuw ręczny · Prędkość obrotowa 
regulowana bezstopniowo · Trzy kąty fazowania (30° / 37,5° / 45°)
W zestawie:  Uchwyt płytek skrawających 45°, zestaw płytek skrawających 
składający się z sześciu 4-krotnych płytek skrawających, zestaw narzędzi, 
uchwyt przedni, walizka z tworzywa sztucznego

Zakres cięcia dla Ø rur [mm] 0°: 132 / 45°: 105
Zakres cięcia rur czworokątnych [mm] 0°: 120 x 120 / 45°: 90 x 90
Zakres cięcia rur prostokątnych [mm] 0°: 100 x 180 / 45°: 120 x 90
Wymiar brzeszczota [mm] 355 x 25,4
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 1300
Moc silnika [kW] 2,2
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 23,5
Nr art. 4000 894 300
EUR 585,00
KO MR12

Piła tarczowa do cięcia metalu 
MTS 356
Do profili i rur ze stali, żelaza, miedzi, mosiądzu, 
aluminium, tworzywa sztucznego, materiałów 
kompozytowych i stali szlachetnej · Z 
ogranicznikiem głębokości · Kątownik i 
równoległy do ukosowania do 45º · 
Wyciągana skrzynka na wióry · Blokada 
wrzeciona · Silnik z łagodnym rozruchem
W zestawie nie ma brzeszczota 
W zestawie: 1 szczęka pryzmowa, 
okulary ochronne, narzędzie do obsługi

Materiał Aluminium Stal Stal szlachetna
Piła o Ø [mm] 355 355 355
Szerokość [mm] 2,4 2,4 2,4
Liczba zębów 80 80 90
Ø otworu [mm] 25,4 25,4 25,4
Nr art. 4000 804 015 4000 804 020 4000 804 025
EUR 125,00 145,00 159,00
KO MB07 MB07 MB07

Tarcza do pilarki do cięcia metalu g

Do MTS 356 · Wymiary 355 x 2,4 x 25,4 mm

Zakres cięcia dla Ø rur [mm] Ze stołem / 45°: 45 mm / 90°: 115
Zakres cięcia rur czworokątnych [mm] Ze stołem / 45°: 40 mm / 90°: 105
Zakres cięcia rur prostokątnych [mm] Ze stołem / 45°: 30 x 45 mm / 90°: 100 x 115
Wymiary piły taśmowej [mm] 1140 x 13 x 0,6
Prędkość skrawania [m/min] 42/144
Moc silnika [kW] 1,1
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6,6
Dł. x szer. x wys. [mm] 590 x 205 x 415
Nr art. 4000 894 299
EUR 199,00
KO MR11

Piła taśmowa do metalu SQ-V10 g

Do przycinania materiałów ze stali o niewielkiej wytrzymałości na 
rozciąganie, a także rur, profili ze stali, aluminium i metali kolorowych · 
Nadaje się również do cięcia drewna, tworzywa sztucznego i innych 
cienkich metali nieżelaznych · Rama aluminiowa · Dźwignia do łatwego 
zwalniania i mocowania brzeszczotu · Chroniące materiał i niemal 
beziskrowe piłowanie bez chłodziwa · Lampa robocza LED · Zakres cięcia 
bez stołu 90°: 127x127 mm
W zestawie: Taśma pilarska, walizka transportowa

Dł. taśmy [mm] 1140
Szer. taśmy [mm] 13
Gr. taśmy [mm] 0,65
Liczba zębów na cal 10–14
Nr art. 4000 894 304
EUR 16,95
KO MB07

Brzeszczot do piły taśmowej M42 g

Sprint M42 pasuje do Quantum SQ-V10
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Zakres cięcia dla Ø rur [mm] 0°: 125 / 45°: 85 / 60°: 50
Zakres cięcia rur czworokątnych [mm] 0°: 125 x 125 / 45°: 85 x 85 / 60°: 50 x 50
Zakres cięcia rur prostokątnych [mm] 0°: 125 x 125 / 45°: 85 x 85 / 60°: 50 x 50
Wymiary piły taśmowej [mm] 1440 x 12,5 x 0,6
Prędkość skrawania [m/min] 30–80
Moc silnika [kW] 0,4
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 23,3
Dł. x szer. x wys. [mm] 670 x 382 x 420
Nr art. 8000 804 767
EUR 479,00
KO MR11

Piła taśmowa do metalu SQ-V13
Pilarka taśmowa do ukosowania do transportowania z dużą precyzją 
cięcia · Bardzo cicha · Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy pilarskiej · 
Regulowany ogranicznik materiały do prac seryjnych · Przycisk na ramieniu 
dźwigi do funkcji START/STOP taśmy pilarskiej · Antypoślizgowa płyta 
podłogowa · Pałąk piły wychylny od 0° do +60°
W zestawie: Ogranicznik materiału, taśma pilarska

Zakres cięcia dla Ø rur [mm] 0°: 105 / -45°: 70
Zakres cięcia rur czworokątnych [mm] 0°: 105 / -45°: 70
Zakres cięcia rur prostokątnych [mm] 0°: 101 x 105 / -45°: 70 x 70
Wymiary piły taśmowej [mm] 1335 x 13 x 0,65
Prędkość skrawania [m/min] 30–80
Moc silnika [kW] 0,85
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 18
Nr art. 4000 894 301
EUR 619,00
KO MB07

Piła taśmowa do metalu MBS 105 g

Płynna regulacja prędkości skrawania · Przekładnia specjalna · Silnik 
napędowy prądu stałego · Monitorowanie poboru prądu pod kątem 
przeciążenia · Odlewane koła biegu taśmy ze szlifowaną powierzchnią 
bieżną · Masywna rama piły z aluminiowego odlewu ciśnieniowego · 
Regulowane prowadnice piły tnącej · Stabilna, antypoślizgowa płyta 
podłogowa
W zestawie: Bimetalowa taśma tnąca, ogranicznik materiału

Zakres cięcia dla Ø rur [mm] 0°: 150 / -45°: 100 / -60°: 70
Zakres cięcia rur czworokątnych [mm] 0°: 140 / -45°: 90 / -60°: 65
Zakres cięcia rur prostokątnych [mm] 0°: 150 x 140 / -45°: 100 x 90 / -60°: 65 x 70
Wymiary piły taśmowej [mm] 1735 x 13 x 0,65
Prędkość skrawania [m/min] 30–80
Moc silnika [kW] 1,5
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 30

Nr art. 4000 894 302
EUR 1359,00
KO MB07

Piła taśmowa do metalu MBS 150 g

Płynna regulacja prędkości skrawania · Przekładnia specjalna · Silnik 
napędowy prądu stałego · Elektroniczny nadzór temperatury i poboru 
amperów · Odlewane koła biegu taśmy ze szlifowaną powierzchnią 
bieżną · Masywny, regulowany pałąk piły z aluminiowego odlewu 
ciśnieniowego · Dwa ruchome, regulowane prowadnice piły tnącej z 
metalowym zgarniaczem wiórów · Napięcie taśmy tnącej regulowane od 
frontu kołem ręcznym
W zestawie: Bimetalowa taśma tnąca, ogranicznik materiału

Dł. taśmy [mm] 1735
Szer. taśmy [mm] 13
Gr. taśmy [mm] 0,90
Liczba zębów na cal 6–10
Nr art. 4000 894 303
EUR 15,95
KO MB07

Brzeszczot do piły taśmowej M42
Sprint M42 pasuje do siły metalu MBS 150
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Moc znamionowa [W] 120
Wydajność cięcia [mm] 90°: 52 / 45°: 20
Prędkość obrotowa [min-¹] 550–1600
Wysunięcie [mm] 405
Rozmiar stołu [mm] 414 x 254
Długość brzeszczotu [mm] 133
Napięcie sieciowe [V / Hz] 230 / 50
Ciężar [kg] 12
Dł. x szer. x wys. [mm] 630 x 320 x 380
Nr art. 4000 894 236
EUR 199,00
KO MB06

Wyrzynarka stołowa DKS 504 Vario g

Do obróbki miękkiego drewna, tworzywa sztucznego i podobnych 
materiałów · Płynna regulacja ilości skoków · Konstrukcja żeliwna 
zapewniająca równą, bezwibracyjną pracę · Swobodnie uchylne mocowanie 
brzeszczotu do standardowych brzeszczotów ze sztyftem poprzecznym · 
Stół roboczy uchylny w zakresie od 0 do +45°
W zestawie: Brzeszczot 133 x 3 x 0,3 mm Z15, brzeszczot 133 x 3 x 
0,3 mm Z18, szlifierka uniwersalna bez narzędzia

Wydajność cięcia [mm] 150
Wymiar brzeszczota [mm] 500x30
Moc silnika [kW] 4,2
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 103

Nr art. 8000 807 195
EUR 845,00
KO MR28

Piła tarczowa budowlana BKS 501
Przezroczysta pokrywa ochronna zapewniająca optymalny widok na linię 
cięcia · Urządzenie do cięcia poprzecznego z regulowanym kątem ze 
sprawdzianem klinowym ostrza · Aluminiowy zderzak równoległy z wysoką 
i płaską krawędzią przyłożenia i zaciskiem mimośrodu umożliwia obrębienie 
desek, cięć rozcinających, cięć fazowych i kątowych · Rozkładanie 
przedłużenie stołu · Mechanizm jezdny i składane uchwyty transportowe · 
Przełącznik faz · Ucho zaczepowe żurawia
W zestawie: Brzeszczot z węglika spiekanego Z-44, pręt przesuwny, 
uchwyt przesuwny, narzędzie do wymiany brzeszczotów

Zakres skrawania 90° [mm] 220 x 70
Zakres skrawania 45° [mm] 155 x 35
Kąt nachylenia 45° L / 45° R
Kątowniki do skosów 45° L / 45° R
Moc znamionowa [W] 1500
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 4500
Wymiar brzeszczota [mm] 210 x 30
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 10,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 650 x 450 x 430
Nr art. 4000 894 197
EUR 219,00
KO MB06

Pilarka ukośnica / piła kątownica KGZ 210 E g

Z funkcją pociągania · Płyta podstawowa i podstawa obrotowa z 
aluminiowego odlewu ciśnieniowego · Laserowa projekcja na obrabianym 
przedmiocie · Bezstopniowo regulowane podwójne ukosowanie i 
podwójne nachylenie · Regulowane szyny ograniczające i wyjmowane 
z boku elementy pomocnicze do dłuższych przedmiotów obrabianych · 
Ograniczenie głębokości ukosowania 2-krotnie regulowane
W zestawie: ścisk stolarski, zacisk, worek na pył, brzeszczot
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Zakres skrawania 90° [mm] 340 x 100
Zakres skrawania 45° [mm] 240 x 40
Kąt nachylenia 45° L / 45° R
Kątowniki do skosów 45° L / 45° R
Moc znamionowa [W] 2000
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 4500
Wymiar brzeszczota [mm] 305 x 30
Napięcie sieciowe [V / Hz] 230 / 50
Ciężar [kg] 23
Dł. x szer. x wys. [mm] 835 x 570 x 790

Nr art. 4000 894 220
EUR 459,00
KO MB06

Pilarka ukośnica / piła 
kątownica KGZ 305 E g

Z funkcją pociągania · Łagodny 
rozruch  · Płyta podstawowa i 
podstawa obrotowa z aluminiowego 
odlewu ciśnieniowego · Laserowa 
projekcja na obrabianym przedmiocie 
do kontroli pozycji cięcia · 
Bezstopniowo regulowane podwójne 
ukosowanie i podwójne nachylenie · Regulowane 
szyny urządzenia i wyjmowane z boku nakładane elementy pomocnicze · 
Ograniczenie głębokości ukosowania 2-krotnie regulowane
W zestawie: Brzeszczot z węglików spiekanych 
WZ-48, ścisk stolarski, zacisk, worek na pył

Wysokość stołu roboczego [mm] 850–1000
Długość stołu roboczego [mm] 1600–2400
Udźwig [kg] 225
Ciężar [kg] 30

Nr art. 8000 786 745
EUR 245,00
KO MB33

Stół roboczy uniwersalny UWT 3200
Stół roboczy uniwersalny i taśma rolkowa z systemem szybkozaciskowym · 
Zastosowanie m.in. do pił poprzecznych, szlifierek taśmowych, pił tnących · 
Minimalny czas konfiguracji · Możliwość montażu i regulacji bez narzędzi · 
Składane nóżki · Opcjonalnie: Zestaw szyn zaciskowych do zastosowania 
produktów firm konkurencyjnych

Pasuje do Nr art. EUR KO
UWT 3200 8000 786 746 18,95 MB33

Zestaw szyn zaciskowych
Do mocowania produktów firm konkurencyjnych 
na stole roboczym uniwersalnym UWT 3200
W zestawie: 2 szyny zaciskowe

Zakres skrawania 90° [mm] 120 x 60
Zakres skrawania 45° [mm] 80 x 45
Kąt nachylenia 47° L / 2° R
Kątowniki do skosów 47° L / 47° R
Moc znamionowa [W] 1100
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 5000
Wymiar brzeszczota [mm] 216 x 30
Napięcie sieciowe [V / Hz] 230 / 50
Ciężar [kg] 9,4
Nr art. 4682 108 001
EUR 169,00
KO MB20

Pilarka ukośnica / piła 
kątownica KS 216 M Lasercut g
Łatwy transport dzięki ergonomicznym 
uchwytom i zabezpieczeniu głowicy 
pilarskiej · Wytrzymała konstrukcja 
z aluminiowego odlewu 
ciśnieniowego · Skuteczne 
odsysanie wiórów · Szybkie i 
precyzyjne ustawianie powszechnie 
występujących kątów przez punkty 
zatrzaskowe · Laser do dokładnego wskazywania linii cięcia (zasilanie sieciowe) · 
Oświetlenie robocze LED · Płynnie rozsuwane poszerzenie stołu, zdejmowane w 
celu podłożenia długich detali · Głowica pilarska nachylana w lewo, z dodatkowym 
zakresem kątowym do cięć tylnych · Blokada wrzeciona
W zestawie: Brzeszczot z węglików spiekanych WZ-40, 2 wbudowane 
poszerzenia stołu, ogranicznik skracający, zacisk materiału, narzędzie do wymiany 
brzeszczotu, worek na wióry

Zakres skrawania 90° [mm] 305 x 65
Zakres skrawania 45° [mm] 205 x 36
Kąt nachylenia 47° L / 2° R
Kątowniki do skosów 47° L / 47° R
Moc znamionowa [W] 1500
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 5000
Wymiar brzeszczota [mm] 216 x 30
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 13,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 760 x 475 x 340
Nr art. 4682 108 002
EUR 295,00
KO MB20

Pilarka ukośnica / 
piła kątownica 
KGS 216 M g

Z funkcją pociągania ·
 Łatwy transport dzięki 
ergonomicznym uchwytom 
i zabezpieczeniu głowicy 
pilarskiej · Wytrzymała 
konstrukcja z aluminiowego odlewu 
ciśnieniowego · Skuteczne odsysanie wiórów · 
Szybkie i precyzyjne ustawianie powszechnie występujących kątów przez 
punkty zatrzaskowe · Laser do dokładnego wskazywania linii cięcia (zasilanie 
sieciowe) · Oświetlenie robocze LED · Płynnie rozsuwane poszerzenie stołu, 
zdejmowane w celu podłożenia długich detali · Głowica pilarska nachylana w 
lewo, z dodatkowym zakresem kątowym do cięć tylnych · Blokada wrzeciona · 
Ogranicznik głębokości do łatwego wykonywania rowków
W zestawie: Brzeszczot z węglików spiekanych WZ-40, 2 wbudowane 
poszerzenia stołu, ogranicznik skracający, zacisk materiału, narzędzie do 
wymiany brzeszczotu, worek na wióry
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Zakres skrawania 90° [mm] 305 x 92
Zakres skrawania 45° [mm] 205 x 47
Kąt nachylenia 45° L / 2° R
Kątowniki do skosów 47° L / 47° R
Moc znamionowa [W] 1450
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 4500
Wymiar brzeszczota [mm] 254 x 30
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 16,3
Dł. x szer. x wys. [mm] 790 x 515 x 515
Nr art. 4682 108 011
EUR 399,00
KO MB20

Pilarka ukośnica / piła kątownica KGS 254 M  g

Z funkcją pociągania · Do piłowania drewna, paneli powlekanych i 
tworzyw sztucznych · Zabezpieczenie transportowe · Stół obrotowy · Laser 
do dokładnego wyświetlania cięcia · Zintegrowane oświetlenie robocze · 
Zintegrowana regulacja głębokości cięcia
W zestawie: Brzeszczot z węglików spiekanych WZ-48, 2 wbudowane 
poszerzenia stołu, wysokie, przesuwane na bok profile ograniczające, 
urządzenie do mocowania przedmiotu obrabianego, narzędzie do wymiany 
brzeszczotu, adapter odsysający, worek na wióry, laser

Zakres skrawania 90° [mm] 305 x 105
Zakres skrawania 45° [mm] 205 x 67
Kąt nachylenia 47° L / 2° R
Kątowniki do skosów 47° L / 47° R
Moc znamionowa [W] 2000
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 3700
Wymiar brzeszczota [mm] 305 x 30
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 19,6
Dł. x szer. x wys. [mm] 850 x 515 x 615
Nr art. 4682 108 012
EUR 649,00
KO MB20

Pilarka ukośnica / piła kątownica KGS 305 M g

Z funkcją pociągania · Wydajny silnik uniwersalny · Solidna konstrukcja z 
aluminiowego odlewu ciśnieniowego · Ograniczenie prądu rozruchowego · 
Laser linii cięcia · Płynnie rozsuwane poszerzenia stołu · Oświetlenie 
robocze LED · Ogranicznik głębokości do łatwego wykonywania rowków · 
Głowica pilarska nachylana w lewo · Blokada wrzeciona · Zabezpieczenie 
głowicy pilarskiej
W zestawie: Brzeszczot z węglików spiekanych WZ-56, 2 wbudowane 
poszerzenia stołu, ogranicznik skracający, zacisk materiału, narzędzie do 
wymiany brzeszczotu, nawijarka kabla, worek na wióry

Wysokość stołu roboczego [mm] 920–990
Długość stołu roboczego [mm] 1270–2500
Udźwig [kg] 250
Ciężar [kg] 23

Nr art. 4682 108 007
EUR 239,00
KO MB20

Stelaż dolny tarczówek KSU 251
Lekki i wytrzymały z funkcją wózka · Szybko gotowy do zastosowania dzięki 
blokowanym nogom składanym i możliwości regulacji dla uzyskania dobrej 
stabilności · Wyciągane podkładki pod przedmioty obrabiane z kółkami i 
składanym ogranicznikiem do dokładnych cięć seryjnych · Ze wspornikiem 
maszyny (montaż bez narzędzi) również nadaje się do wszystkich 
powszechnie dostępnych pił poprzecznych znanych producentów

Wysokość skrawania 90° [mm] 0-80
Wysokość skrawania 45° [mm] 0-48
Kąt nachylenia [°] -1,5–46,5
Moc silnika [kW] 1,5
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 4200
Wymiar brzeszczota [mm] 254 x 30
Rozmiar stołu [mm] 661 x 734
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 24,4
Dł. x szer. x wys. [mm] 669 x 748 x 334

Nr art. 4682 208 006
EUR 459,00
KO MB20

Piła stołowa TS 254 M g

Sztywna konstrukcja ramy rurowej · Elektroniczne zabezpieczenie przed 
przeciążeniem · Hamulec silnikowy z szybkim zatrzymaniem brzeszczotu w 
3 sekundy · Ochrona przed ponownym uruchomieniem · Łagodny rozruch · 
Precyzyjnie regulowany zderzak równoległy z zaciskiem podwójnym 
i szybkim mocowaniem · Blokada wrzeciona · Klin do rozłupywania 
wpuszczany bez narzędzi do cięć zasłoniętych
W zestawie: Brzeszczot z węglika spiekanego WZ40, zderzak równoległy, 
ogranicznik kątowy, przedłużenie stołu, poszerzenie stołu (z prawej), pręt 
przesuwny
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Maks. ilość tłoczenia [l/h] 3300
Wysokość tłoczenia maks. [m] 45
Maks. wysokość zasysania [m] 8
Ciśnienie maks. [bar] 4,5
Moc znamionowa [W] 900
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Liczba kółek bieżnych 1
Przyłącze ssące Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Przyłącze ciśnieniowe Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Obudowa pompy Żeliwo szare
Wał napędowy Stal szlachetna
Ciężar [kg] 11,1
Nr art. 4684 508 004
EUR 135,00
KO MB20

Pompa ogrodowa P 3300 G g

Do nawadniania i tłoczenia wód gruntowych oraz do tłoczenia, 
odpompowania i cyrkulacji czystej wody · Silnik kondensatorowy 
bezobsługowy · Ochrona przed przeciążeniem · System uszczelniający 
pierścieniami ślizgowymi · Oddzielony otwór wlewowy w celu łatwego 
uruchomienia · Środa spustowa wody bez narzędzia
W zestawie: Taśma uszczelniająca do gwintów

Maks. ilość tłoczenia [l/h] 4000
Wysokość tłoczenia maks. [m] 46
Maks. wysokość zasysania [m] 8
Ciśnienie maks. [bar] 4,6
Moc znamionowa [W] 1100
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Liczba kółek bieżnych 1
Przyłącze ssące Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Przyłącze ciśnieniowe Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Obudowa pompy Żeliwo szare
Wał napędowy Stal szlachetna
Ciężar [kg] 12,2
Nr art. 4684 508 005
EUR 159,00
KO MB20

Pompa ogrodowa P 4000 G g

Do nawadniania i tłoczenia wód gruntowych oraz do tłoczenia, 
odpompowania i cyrkulacji czystej wody · Silnik kondensatorowy 
bezobsługowy · Ochrona przed przeciążeniem · System uszczelniający 
pierścieniami ślizgowymi · Oddzielony otwór wlewowy w celu łatwego 
uruchomienia · Środa spustowa wody bez narzędzia
W zestawie: Taśma uszczelniająca do gwintów

Maks. ilość tłoczenia [l/h] 4500
Wysokość tłoczenia maks. [m] 48
Maks. wysokość zasysania [m] 8
Ciśnienie maks. [bar] 4,8
Moc znamionowa [W] 1300
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Liczba kółek bieżnych 1
Przyłącze ssące Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Przyłącze ciśnieniowe Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Obudowa pompy Stal szlachetna
Wał napędowy Stal szlachetna
Ciężar [kg] 10,6
Nr art. 4684 508 006
EUR 219,00
KO MB20

Pompa ogrodowa P 4500 Inox g

Do nawadniania i tłoczenia wód gruntowych oraz do tłoczenia, 
odpompowania i cyrkulacji czystej wody · Silnik kondensatorowy 
bezobsługowy · Ochrona przed przeciążeniem · System uszczelniający 
pierścieniami ślizgowymi · Oddzielony otwór wlewowy w celu łatwego 
uruchomienia · Środa spustowa wody bez narzędzia
W zestawie: Taśma uszczelniająca do gwintów

Maks. ilość tłoczenia [l/h] 6000
Wysokość tłoczenia maks. [m] 55
Maks. wysokość zasysania [m] 8
Ciśnienie maks. [bar] 5,5
Moc znamionowa [W] 1300
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Liczba kółek bieżnych 5
Przyłącze ssące Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Przyłącze ciśnieniowe Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Obudowa pompy Stal szlachetna
Wał napędowy Stal szlachetna
Ciężar [kg] 12,7
Nr art. 4684 508 007
EUR 339,00
KO MB20

Pompa ogrodowa P 6000 Inox g

Do nawadniania i tłoczenia wód gruntowych oraz do tłoczenia, 
odpompowania i cyrkulacji czystej wody · Silnik kondensatorowy 
bezobsługowy · Ochrona przed przeciążeniem · System uszczelniający 
pierścieniami ślizgowymi · Oddzielony otwór wlewowy w celu łatwego 
uruchomienia · Środa spustowa wody bez narzędzia · Ochrona przed pracą 
jałową
W zestawie: Taśma uszczelniająca do gwintów
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Wydajność tłoczenia [l/h] 7500
Wysokość tłoczenia [m] 5
Głębokość zanurzenia [m] 5
Ciśnienie maks. [bar] 0,5
Obudowa pompy Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa [W] 450
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 31,8 mm (1 1/4”)
Ciężar [kg] 4,8
Nr art. 4684 508 020
EUR 155,00
KO MB20

Pompa zanurzeniowa PS 7500 S g

Na brudną wodę z ciałami stałymi do Ø 30 mm · Ochrona przed 
przeciążeniem · Regulowany przełącznik pływakowy do trybu 
automatycznego · Uchwyt do noszenia
W zestawie: Kątowy element przyłączeniowy z multiadapterem, 
przełącznik pływakowy

Wydajność tłoczenia [l/h] 18000
Wysokość tłoczenia [m] 11
Głębokość zanurzenia [m] 7
Ciśnienie maks. [bar] 1,1
Obudowa pompy Stal szlachetna
Moc znamionowa [W] 1100
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 38,1 mm (1 1/2”)
Ciężar [kg] 7,8
Nr art. 4684 508 021
EUR 335,00
KO MB20

Pompa zanurzeniowa PS 18000 SN g

Na brudną wodę z ciałami stałymi do Ø 35 mm · Ochrona przed 
przeciążeniem · Regulowany przełącznik pływakowy do trybu 
automatycznego · Uchwyt do noszenia
W zestawie: Kątowy element przyłączeniowy z multiadapterem, 
przełącznik pływakowy

Wydajność tłoczenia [l/h] 16000
Wysokość tłoczenia [m] 9,5
Moc znamionowa [W] 970
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 38,1 mm (1 1/2”)
Ciężar [kg] 7,8
Nr art. 4684 508 023
EUR 229,00
KO MB20

Pompa zanurzeniowa TPS 16000 S Combi g

Na czystą i brudną wodę z ciałami stałymi do Ø 20 mm · W trybie 
czystej wody zasysanie płaskie do 1 mm · Łatwe ustawianie stopki 
pompy na żądaną funkcję · Regulowany przełącznik pływakowy do trybu 
automatycznego, przestawiany na tryb ręczny do zasysania płaskiego · 
Ochrona przed przeciążeniem · Uchwyt do noszenia
W zestawie: Kątowy element przyłączeniowy z multiadapterem, 
przełącznik pływakowy

Maks. ilość tłoczenia [l/h] 3500
Wysokość tłoczenia maks. [m] 45
Maks. wysokość zasysania [m] 8
Ciśnienie maks. [bar] 4,5
Moc znamionowa [W] 900
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Liczba kółek bieżnych 1
Przyłącze ssące Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Przyłącze ciśnieniowe Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Obudowa pompy Żeliwo szare
Wał napędowy Stal szlachetna
Pojemnik [l] Stal 24
Ciężar [kg] 15,9
Nr art. 4684 508 027
EUR 209,00
KO MB20

Pompa do wody  
HWW 3500/25 G g

Do automatycznego zasilania 
wodą, do nawadniania i tłoczenia 
wód gruntowych oraz do tłoczenia, 
odpompowania i cyrkulacji czystej 
wody · Silnik kondensatorowy 
bezobsługowy · Ochrona przed 
przeciążeniem · System uszczelniający 
pierścieniami ślizgowymi · Oddzielony 
otwór wlewowy w celu łatwego uruchomienia · 
Beznarzędziowa śruba spustowa do wody · Wyłącznik ciśnieniowy do 
automatycznego aktywowania przy większym zapotrzebowaniu na wodę
W zestawie: Zawór zwrotny, taśma uszczelniająca do gwintów

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Maks. ilość tłoczenia [l/h] 4000
Wysokość tłoczenia maks. [m] 45
Maks. wysokość zasysania [m] 8
Ciśnienie maks. [bar] 4,5
Moc znamionowa [W] 1100
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Liczba kółek bieżnych 1
Przyłącze ssące Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Przyłącze ciśnieniowe Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Obudowa pompy Stal szlachetna
Wał napędowy Stal szlachetna
Pojemnik [l] Stal 24
Ciężar [kg] 15,5
Nr art. 4684 508 028
EUR 259,00
KO MB20

Pompa do wody 
HWW 4000/25 Inox g

Do automatycznego zasilania wodą, 
do nawadniania i tłoczenia wód 
gruntowych oraz do tłoczenia, 
odpompowania i cyrkulacji czystej 
wody · Silnik kondensatorowy 
bezobsługowy · Ochrona przed przeciążeniem · 
System uszczelniający pierścieniami ślizgowymi · 
Oddzielony otwór wlewowy w celu łatwego 
uruchomienia · Beznarzędziowa śruba spustowa do wody · Wyłącznik 
ciśnieniowy do automatycznego aktywowania przy większym zapotrzebowaniu 
na wodę
W zestawie: Zawór zwrotny, taśma uszczelniająca do gwintów

Maks. ilość tłoczenia [l/h] 4000
Wysokość tłoczenia maks. [m] 46
Maks. wysokość zasysania [m] 8
Ciśnienie maks. [bar] 4,6
Moc znamionowa [W] 1100
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Liczba kółek bieżnych 1
Przyłącze ssące Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Przyłącze ciśnieniowe Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Obudowa pompy Żeliwo szare
Wał napędowy Stal szlachetna
Pojemnik [l] Stal 24
Ciężar [kg] 17,2
Nr art. 4684 508 012
EUR 229,00
KO MB20

Pompa do wody 
HWW 4000/25 G g

Do automatycznego zasilania wodą, 
do nawadniania i tłoczenia wód gruntowych 
oraz do tłoczenia, odpompowania i cyrkulacji czystej 
wody · Silnik kondensatorowy bezobsługowy · Ochrona 
przed przeciążeniem · System uszczelniający pierścieniami 
ślizgowymi · Oddzielony otwór wlewowy w celu łatwego 
uruchomienia · Środa spustowa wody bez narzędzia · Wyłącznik 
ciśnieniowy do automatycznego aktywowania przy większym 
zapotrzebowaniu na wodę
W zestawie: Zawór zwrotny, taśma uszczelniająca do gwintów

Maks. ilość tłoczenia [l/h] 4500
Wysokość tłoczenia maks. [m] 48
Maks. wysokość zasysania [m] 8
Ciśnienie maks. [bar] 4,8
Moc znamionowa [W] 1300
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Liczba kółek bieżnych 1
Przyłącze ssące Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Przyłącze ciśnieniowe Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Obudowa pompy Stal szlachetna
Wał napędowy Stal szlachetna
Pojemnik [l] Stal 24
Ciężar [kg] 17,1
Nr art. 4684 508 014
EUR 289,00
KO MB20

Pompa do wody 
HWW 4500/25 Inox g

Do automatycznego zasilania wodą, do 
nawadniania i tłoczenia wód gruntowych 
oraz do tłoczenia, odpompowania i 
cyrkulacji czystej wody · Silnik kondensatorowy 
bezobsługowy · Ochrona przed przeciążeniem · 
System uszczelniający pierścieniami ślizgowymi · 
Oddzielony otwór wlewowy w celu łatwego uruchomienia · Środa spustowa 
wody bez narzędzia · Wyłącznik ciśnieniowy do automatycznego aktywowania 
przy większym zapotrzebowaniu na wodę
W zestawie: Zawór zwrotny, taśma uszczelniająca do gwintów

Maks. ilość tłoczenia [l/h] 6000
Wysokość tłoczenia maks. [m] 55
Maks. wysokość zasysania [m] 8
Ciśnienie maks. [bar] 5,5
Moc znamionowa [W] 1300
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50–60 Hz
Liczba kółek bieżnych 5
Przyłącze ssące Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Przyłącze ciśnieniowe Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Obudowa pompy Stal szlachetna
Wał napędowy Stal szlachetna
Pojemnik [l] Stal 24
Ciężar [kg] 18,9
Nr art. 4684 508 015
EUR 419,00
KO MB20

Pompa do wody 
HWW 6000/25 Inox g

Do automatycznego zasilania wodą, do 
nawadniania i tłoczenia wód gruntowych 
oraz do tłoczenia, odpompowania i 
cyrkulacji czystej wody · Silnik kondensatorowy 
bezobsługowy · Ochrona przed przeciążeniem · 
System uszczelniający pierścieniami ślizgowymi · Oddzielony otwór wlewowy 
w celu łatwego uruchomienia · Środa spustowa wody bez narzędzia · Ochrona 
przed pracą jałową · Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do automatycznego 
aktywowania przy większym zapotrzebowaniu na wodę
W zestawie: Zawór zwrotny, taśma uszczelniająca do gwintów
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Maks. ilość tłoczenia [l/h] 4300
Wysokość tłoczenia maks. [m] 50
Maks. wysokość zasysania [m] 8
Ciśnienie maks. [bar] 5
Moc znamionowa [W] 1390
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Liczba kółek bieżnych 1
Przyłącze ssące Gwint wewnętrzny 31,8 mm (1 1/4”)
Przyłącze ciśnieniowe Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Obudowa pompy Stal szlachetna
Wał napędowy Stal szlachetna
Ciężar [kg] 13
Nr art. 4000 893 813
EUR 389,00
KO MR14

Automat do wody w gospodarstwie domowym 
HAN 1500
Do zaopatrywania w wodę, podwyższania ciśnienia, nawadniania i 
wykorzystywania zebranej deszczówki · Czujnik przepływu zapewniający 
automatyczne działanie · Solidny i bezobsługowy ślizgowy pierścień 
uszczelniający · Nadaje się do pracy ciągłej · Włącznik / wyłącznik · Bardzo 
cicha praca · Zintegrowany wyłącznik termiczny z zabezpieczeniem 
przed pracą na sucho · Zamontowany czujnik przepływu zapewniający 
automatyczne działanie · Samozasysająca · Obudowa pompy, koło bieżne i 
wał pompy ze stali szlachetnej

Maks. ilość tłoczenia [l/h] 4300
Wysokość tłoczenia maks. [m] 50
Maks. wysokość zasysania [m] 8
Ciśnienie maks. [bar] 5
Moc znamionowa [W] 1390
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Liczba kółek bieżnych 1
Przyłącze ssące Gwint wewnętrzny 31,8 mm (1 1/4”)
Przyłącze ciśnieniowe Gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
Obudowa pompy Stal szlachetna
Wał napędowy Stal szlachetna
Ciężar [kg] 12
Nr art. 4000 893 804
EUR 279,00
KO MR14

Pompa ogrodowa GPN 1500
Do zaopatrywania w wodę, podwyższania ciśnienia, nawadniania i 
wykorzystywania zebranej deszczówki · Solidny i bezobsługowy ślizgowy 
pierścień uszczelniający · Nadaje się do pracy ciągłej · Włącznik / wyłącznik · 
Bardzo cicha praca · Zintegrowany wyłącznik termiczny · Samozasysająca · 
Obudowa pompy, koło bieżne i wał pompy ze stali szlachetnej 

Wydajność tłoczenia [l/h] 5400
Wysokość tłoczenia [m] 4
Moc znamionowa [W] 135
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane Gwint zewnętrzny 25,4 mm (1”)
Ciężar [kg] 4
Nr art. 4000 893 814
EUR 99,95
KO MR14

Pompa do oczka wodnego DW 5500
Wszystkie główne podzespoły z tworzywa sztucznego wzmacnianego 
włóknem szklanym · Ceramiczny wał · Może tłoczyć wodę z ciałami obcymi 
o średnicy do Ø 8 mm · Bezuszczelkowe wykonanie · Nadaje się do pracy 
ciągłej · Niski pobór prądu · System samooczyszczania ANTI-CLOG · Do 
strumyków, fontann, oczek wodnych, wody infiltracyjnej i deszczówki · 
Zintegrowany wyłącznik termiczny

Wydajność tłoczenia [l/h] 3000
Wysokość tłoczenia [m] 3,1
Moc znamionowa [W] 80
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane Gwint zewnętrzny 20 mm (3/4”)
Ciężar [kg] 2,7
Nr art. 4000 893 803
EUR 69,95
KO MR14

Pompa zanurzeniowa ULTRA ZERO
Płaska ssawka · Pompa zanurzeniowa o nadzwyczaj niewielkim poborze mocy · 
Do usuwania zanieczyszczonej wody o średnicy cząstek stałych do 2 mm oraz 
do zasilania sztucznych strumieni i zabaw wodnych · Idealna do stosowania 
jako zasysająca płasko pompa do minimalnej głębokości ssania 3 mm · Ze 
zintegrowanym wyłącznikiem termicznym · Nadaje się do pracy ciągłej

Wydajność tłoczenia [l/h] 7200
Wysokość tłoczenia [m] 6
Moc znamionowa [W] 270
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane Gwint zewnętrzny 25,4 mm (1”)
Ciężar [kg] 4
Nr art. 4000 893 815
EUR 139,00
KO MR14

Pompa zanurzeniowa EGO 300 GI B
Czysta i zanieczyszczona woda z cząstkami stałymi o wielkości do 
4,5 mm · Zintegrowany, w pełni automatyczny czujnik poziomu · 
Przełączanie z trybu automatycznego na tryb ręczny · Nadaje się do pracy 
ciągłej · Zabezpieczenie przed przeciążeniem z automatycznym cofaniem · 
Potrójne uszczelnienie wału · Obudowa z tworzywa sztucznego odporna 
na uderzenia · Minimalna głębokość ssania 4,5 mm (tryb manualny) · 
Wysokość włączania ok. 130 mm · Wysokość wyłączania ok. 75 mm
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność tłoczenia [l/h] 9000
Wysokość tłoczenia [m] 7,5
Moc znamionowa [W] 430
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 31,8 mm (1 1/4”)
Ciężar [kg] 4,9
Nr art. 4000 893 807
EUR 275,00
KO MK01

Pompa zanurzeniowa OPTIMA MFS
Płaska ssawka · Ze stali szlachetnej · Do usuwania 
zanieczyszczonej wody o średnicy cząstek stałych do 10 mm · 
Z nasadzaną ssawką płaską minimalna głębokość ssania 
3 mm · Absolutnie odporna na pracę ciągłą · Wszystkie główne 
podzespoły ze stali szlachetnej · Z wytrzymałym uszczelnieniem 
pierścieniem ślizgowym · Zintegrowany wyłącznik termiczny · 
Wielkość zanieczyszczeń przy ssawce płaskiej maks. 3 mm

Wydajność tłoczenia [l/h] 9000
Wysokość tłoczenia [m] 7,5
Moc znamionowa [W] 430
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 31,8 mm (1 1/4”)
Ciężar [kg] 4,9
Nr art. 4000 893 806
EUR 255,00
KO MK01

Pompa zanurzeniowa OPTIMA MA
Ze stali szlachetnej · Do usuwania zanieczyszczonej wody 
o średnicy cząstek stałych do 10 mm · Absolutnie odporna 
na pracę ciągłą · Wszystkie główne podzespoły ze stali 
szlachetnej · Z wytrzymałym uszczelnieniem pierścieniem 
ślizgowym · Wyłącznik pływakowy dla pracy automatycznej · 
Zintegrowany wyłącznik termiczny

Nr art. EUR KO
4000 893 808 44,95 MK01

Ssawka płaska
Do pompy zanurzeniowej Optima · Pokryta gumą, odporna na uderzenia 
nakładka z tworzywa sztucznego dla Optima MA · Umożliwia płaskie zasysanie 
przy minimalnej głębokości ssania 3 mm · Łatwy montaż

Wydajność tłoczenia [l/h] 9000
Wysokość tłoczenia [m] 7,5
Moc znamionowa [W] 430
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 5
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 31,8 mm (1 1/4”)
Ciężar [kg] 5,1
Nr art. 4000 893 809
EUR 275,00
KO MK01

Pompa zanurzeniowa OPTIMA MS
Ze stali szlachetnej · Odpowiednia do wąskich 
szybów, wymiary szybu: 200 x 220 mm · Do usuwania 
zanieczyszczonej wody o średnicy cząstek stałych do 
10 mm · Absolutnie odporna na pracę ciągłą · Wszystkie 
główne podzespoły ze stali szlachetnej · Z wytrzymałym 
uszczelnieniem pierścieniem ślizgowym · Magnetyczny 
wyłącznik pływakowy dla pracy automatycznej · 
Zintegrowany wyłącznik termiczny

Wydajność tłoczenia [l/h] 14500
Wysokość tłoczenia [m] 8,5
Moc znamionowa [W] 1000
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 38,1 mm (1 1/2”)
Ciężar [kg] 10,2
Nr art. 4000 893 810
EUR 475,00
KO MK01

Pompa zanurzeniowa RIGHT 75 MA
W całości ze stali szlachetnej · Do usuwania 
zanieczyszczonej wody o średnicy cząstek 
stałych do 35 mm · Odporna na pracę ciągłą w 
całkowicie zanurzonym stanie · Z wytrzymałym 
uszczelnieniem pierścieniem ślizgowym 
podwójnego działania · Wyłącznik pływakowy dla 
pracy automatycznej · Zintegrowany wyłącznik 
termiczny

Wydajność tłoczenia [l/h] 24000
Wysokość tłoczenia [m] 7
Moc znamionowa [W] 880
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 50,8 mm (2”)
Ciężar [kg] 16,2
Nr art. 4000 893 826
EUR 485,00
KO MR14

Pompa zanurzeniowa ATPN 1500
Wszystkie części ze stali szlachetnej stykające się z 
mediami · Utylizacja ścieków i brudnej wody również 
z elementami włóknistymi i ciałami stałymi do 
Ø 50 mm · Podwójna uszczelka pierścieniem ślizgowym 
w przystawce oleju · Uszczelka pierścieniem ślizgowym 
od strony pompy z węglika krzemu zapewnia długi okres 
eksploatacji również w przypadku materiałów trących 
w tłoczonym czynniku · Nadaje się do trybu ciągłego (w 
zależności od poziomu wody) · Zintegrowany wyłącznik 
termiczny · Przełącznik pływakowy

Wydajność tłoczenia [l/h] 24000
Wysokość tłoczenia [m] 15,6
Moc znamionowa [W] 1000
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 20
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 50,8 mm (2”)
Ciężar [kg] 21

Nr art. 4000 893 827
EUR 2099,00
KO MR14

Pompa zanurzeniowa 
BTPA 1000
Pompa ściekowa do utrzymania wody na 
placu budowy, akcji straży pożarnej i 
zastosowania do ochrony w przypadku 
katastrof z ciałami obcymi do Ø 6 mm · 
Elastyczna ochrona kabli z metalu · Komora 
odcinająca olej do odprowadzania ciepła 
przy pracy jałowej · Podwójna, niezależna 
od siebie tandemowa uszczelka pierścieniem 
ślizgowym z ochroną przed piaskiem · 
Powłoka epoksydowa do części 
aluminiowych/stalowych · Wyłącznik termiczny z ochroną przed przeciążeniem · 
Gotowa do podłączenia z przełącznikiem ochraonnym silnika (urządzenie 
przełączające prąd trójfazowy CEE 16 A, 400 V, IP 54) w następującej wersji: 
Kontrola pola wirowego, przełącznik faz i przyłącze przełącznika pływakowego, 
przełącznik ręczny-O-automatyczny
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ilość powietrza [l/min] 100
Moc znamionowa [W] 350
Napięcie sieciowe 230–240 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 0,572
Nr art. 4000 892 736
EUR 71,95
KO MB12

Dmuchawa gorącego powietrza 
HL-Stick
Kompaktowa dmuchawa gorącego powietrza o wszechstronnym 
zastosowaniu dla modelarzy i majsterkowiczów · Urządzenie ręczne i 
stojące w jednym · Zintegrowana lampka robocza LED · Ergonomiczny 
kształt do prac również w trudno dostępnych miejscach · Silnik 
szczotkowy · Ogrzewanie ceramiczne · Do lutowania / rozlutowywania, 
obkurczania, odklejania, obróbki folii, suszenia i formowania · Z dyszą 
redukcyjną 7 mm, dysza redukcyjna z reflektorem ochronnym, dysza 
reflektora 10 mm i 40 mm

Temperatura powietrza [°C] 300/500
Ilość powietrza [l/min] 240 / 450
Moc znamionowa [W] 1600
Napięcie sieciowe 220–230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 0,67
Nr art. 4000 892 743
EUR 45,95
KO MB12

Dmuchawa gorącego powietrza 
HL 1620 S
Niezbędna jako element każdego standardowego wyposażenia w 
gospodarstwie domowym i w warsztacie · Do odmrażania, obkurczania, 
suszenia i wiele innych · Dzięki poprawionemu położeniu środka ciężkości 
model przyjemnie leży w ręku · Silnik szczotkowy · Ogrzewanie mikanitowe

Temperatura powietrza [°C] 300/550
Ilość powietrza [l/min] 350 / 450
Moc znamionowa [W] 1800
Napięcie sieciowe 220–230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 1,8
Nr art. 4000 892 752
EUR 48,95
KO MB12

Dmuchawa gorącego powietrza 
HL 1821 S KF-Set
Wydajny multitalent do suszenia, spawania, formowania, gładzenia, 
foliowania, kurczenia, rozpalania grilla i usuwania chwastów · Bardzo 
poręczna · Zabezpieczenie termiczne do ochrony przed przegrzaniem · Dwa 
stopnie temperatury
W zestawie: Dysza reflektorowa, dysza strumieniowa, dysza płaska, walizka

Temperatura powietrza [°C] 80–600
Ilość powietrza [l/min] 150 / 150–300 / 300–500
Moc znamionowa [W] 2000
Napięcie sieciowe 220–230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 0,85
Nr art. 4000 892 747
EUR 74,95
KO MB12

Dmuchawa gorącego powietrza 
HL 1920 E
Bardzo poręczne uniwersalne urządzenie · Perfekcyjnie wyważona · 
Bezstopniowa regulacja temperatury za pomocą pokrętła · Możliwość 
ustawienia wyższych temperatur roboczych · Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem w przypadku stosowania dysz redukcyjnych · 3-stopniowa 
dmuchawa · Możliwość zawieszania · Antypoślizgowa podstawa · Silnik 
szczotkowy 

Temperatura powietrza [°C] 80–630
Ilość powietrza [l/min] 150 / 300 / 500
Moc znamionowa [W] 2200
Napięcie sieciowe 220–230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 0,88
Nr art. 4000 892 744
EUR 115,00
KO MB12

Dmuchawa gorącego powietrza 
HL 2020 E KF
Wskaźnik ciepła nie informuje o niebezpieczeństwie 
oparzenia na rurze wydmuchowej, również przy wyjętym 
kablu zasilającym · Nowoczesny joystick zapewnia zoptymalizowaną i 
intuicyjną ergonomię obsługi · Wymienny kabel zasilający · Wyświetlacz · 
Uchwyt do zawieszenia · Silnik szczotkowy · Ogrzewanie ceramiczne · 
Temperatura powietrza ustawiana płynnie co 10°C
W zestawie: Dysza redukcyjna 9 mm, walizka z tworzywa sztucznego

Temperatura powietrza [°C] 80–630
Ilość powietrza [l/min] 150 / 150–300 / 300–500
Moc znamionowa [W] 2200
Napięcie sieciowe 220–230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 0,85
Nr art. 4000 892 745
EUR 81,95
KO MB12

Dmuchawa gorącego powietrza 
HG 2120 E
Profesjonalne, uniwersalne urządzenie · Dzięki poprawionemu położeniu 
środka ciężkości urządzenie przyjemnie leży w ręku · Softgrip · Uchwyt 
do zawieszenia · Silnik szczotkowy · Ogrzewanie ceramiczne · Praktyczna 
obsługa jedną ręką · Płynnie ustawiana temperatura powietrza

12/50

46-12_01___im Aufbau[6487951]-E.indd   5046-12_01___im Aufbau[6487951]-E.indd   50 8/15/2022   10:52:25 AM8/15/2022   10:52:25 AM



Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Temperatura powietrza [°C] 80–630
Ilość powietrza [l/min] 150 / 150–300 / 300–500
Moc znamionowa [W] 2200
Napięcie sieciowe 220–230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 0,85
Nr art. 4000 892 748
EUR 115,00
KO MB12

Dmuchawa 
gorącego powietrza 
HG 2120 E KF-Set
Profesjonalne, uniwersalne urządzenie · 
Dzięki poprawionemu położeniu środka 
ciężkości urządzenie przyjemnie leży w ręku · Softgrip · Uchwyt 
do zawieszenia · Silnik szczotkowy · Ogrzewanie ceramiczne · 
Praktyczna obsługa jedną ręką · Płynnie ustawiana temperatura powietrza
W zestawie: Dysza reflektorowa, dysza o szerokim strumieniu 50 mm, dysza 
redukcyjna 9 mm, węże termokurczliwe, walizka 

Temperatura powietrza [°C] 80–630
Ilość powietrza [l/min] 150–500
Moc znamionowa [W] 2200
Napięcie sieciowe 220–230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 0,61
Nr art. 4000 892 753
EUR 149,00
KO MB12

Dmuchawa gorącego powietrza 
HG 2220 E
Smukła, lekka, trwała · W komplecie filtr drobnego pyłu · 
Łatwa wymiana kabla sieciowego · Ergonomiczny kształt uchwytu 
z przyjemną miękką wkładką · Silnik szczotkowy o wydłużonym czasie 
użytkowania ok. 750 godzin · Manualne ustawianie temperatury w 9 stopniach

Temperatura powietrza [°C] 80–650
Ilość powietrza [l/min] 150–500
Moc znamionowa [W] 2300
Napięcie sieciowe 230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 0,76
Nr art. 4000 892 746
EUR 149,00
KO MB12

Dmuchawa gorącego powietrza HG 2320 E
Sprawdzona jakość wyznacza nowe standardy · Bardzo 
wydłużony czas użytkowania · Precyzyjna obróbka elementów 
dzięki wskaźnikowi temperatury · Ochrona przed niebezpieczeńst-
wem oparzenia dzięki zintegrowanemu wskaźnikowi ciepła · 
Blokada ustawień dla bezpiecznego procesu obróbki · 4 programy 
pamięci · Softgrip · Uchwyt do zawieszenia · Łatwa wymiana kabla 
sieciowego · Silnik szczotkowy · Ogrzewanie ceramiczne · Praktyczna 
obsługa jedną ręką · Płynnie ustawiana temperatura powietrza i ilość powietrza

Temperatura powietrza [°C] 50–700
Ilość powietrza [l/min] 150–500
Moc znamionowa [W] 2300
Napięcie sieciowe 220–230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 0,84
Nr art. 4000 892 754
EUR 459,00
KO MB12

Dmuchawa gorącego powietrza 
HG 2620 E KF
Możliwość stosowania do prac ciężkich · Wydajna · Możliwość dużego 
obciążenia, wytrzymała · Wyświetlacz informacyjny LCD · Wymienne grzałki 
ceramiczne · Ergonomiczny uchwyt · Wskaźnik ciepła · Filtr drobnego pyłu · 
4 programy pamięci · Łatwa wymiana kabla sieciowego · Funkcja LOC · Ochrona 
przed ponownym uruchomieniem · Bezszczotkowy silnik o czasie użytkowania 
10 000 godzin · Temperatura powietrza ustawiana płynnie co 10°C
W zestawie: Walizka z tworzywa sztucznego

Temperatura powietrza [°C] 20–600
Ilość powietrza [l/min] 215–800
Moc znamionowa [W] 3400
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 1,49
Nr art. 8000 448 546
EUR 599,00
KO MB12

Dmuchawa gorącego powietrza HG 5000 E
Elektroniczna regulacja · Idealna do zastosowań przemysłowych (montaż 
w maszynach, obróbka dużych powierzchni itd.) · Bezszczotkowy silnik 
wysokiej mocy · Płynne ustawianie temperatury w krokach co 10° i ustawianie 
ilości powietrza · Wskaźnik segmentowy LED · Ogrzewanie ceramiczne · 
Zabezpieczenie termiczne · Wymienny element grzejny

Napięcie akumulatora [V] 18
Temperatura powietrza [°C] 300 / 500
Ilość powietrza [l/min] 200
Ciężar [kg] 0,68 (bez akumulatora)
Nr art. 8000 636 350
EUR 159,00
KO MB12

Opalarka akumulatorowa mobile heat MH 3 KF
Mobilna, szybka i silna z 2 stopniami temperatury · 
Rozgrzewanie do 300°C w maks. 5 sekund · Przycisk 
Security Lock i oświetlenie LED na stopce urządzenia 
zapewniają bezpieczną pracę · Ogrzewanie ceramiczne · 
Zabezpieczenie termiczne · Kompatybilna ze wszystkimi 
wtykanymi dyszami standardowymi STEINEL 
W zestawie: Walizka z tworzywa sztucznego, bez akumulatora i ładowarki

Napięcie akumulatora [V] 18
Temperatura powietrza [°C] 50–500
Ilość powietrza [l/min] 300
Ciężar [kg] 0,66 (bez akumulatora)
Nr art. 4000 892 776
EUR 199,00
KO MB12

Opalarka akumulatorowa mobile heat MH 5 KF
4 programy właściwe dla zastosowania · Faza nagrzewania 
krótsza niż 4 sek. · Po 20 sekundach osiąga się 500°C · Cyfrowe 
ustawienie temperatury w 10°C · Ilość powietrza regulowana 
w 6 stopniach cyfrowo · Wyświetlacz do kontroli temperatury 
i ilości powietrza · Ogrzewanie ceramiczne · Zabezpieczenie termiczne · 
Kompatybilna ze wszystkimi wtykanymi dyszami standardowymi STEINEL 
W zestawie: Walizka z tworzywa sztucznego, bez akumulatora i ładowarki

Nr art. EUR KO
4000 892 759 61,95 MB12

Zestaw akcesoriów do opalarek
12-częściowy w walizce · Dla wszystkich 
typowych zastosowań opalarek, jak usuwanie 
farby, zgrzewanie plandek, zgrzewanie tworzyw 
sztucznych, obkurczanie wiązek kabli · Punktowe 
podgrzewanie i formowanie oraz wielu innych zastosowań 
Możliwość zastosowania do: HL 1920 E, HL 2020 E, 
HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 E, MH 3, MH 5
W zestawie: Dysza szerokiego strumienia 75 mm, dysza wylotowa 75 mm, 
dysza redukcyjna 14 mm, dysza redukcyjna 9 mm, dysza o szerokiej szczelinie, 
dysza do zgrzewania, dysza reflektorowa, zestaw do usuwania farby
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Wydajność klejenia [g/min] Ok. 22
Czas nagrzewania [min] 3–5
Ø naboju z klejem [mm] 11
Moc znamionowa [W] 500
Napięcie sieciowe 220–240 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 0,33
Nr art. 4000 892 767
EUR 66,95
KO MB12

Pistolet do klejenia na gorąco Gluematic 5000
Efektywne magazynowanie ciepła do prac bez kabla, niezależnie od 
sieci zasilającej, do 20 minut · Praca ciągła po podłączeniu do sieci · 
Elektroniczne sterowanie temperaturą dzięki nowoczesnej technologi 
grzewczej PTC · Stacja ładowania ze zintegrowaną misą ociekową · System 
podwójnego ogrzewania dla oszczędnego trybu gotowości i krótkich 
czasów nagrzewania · Mechaniczne urządzenie posuwu pałeczek klejowych 
do szybkiego klejenia z precyzyjnym dozowaniem
W zestawie: 5 wkładów do klejenia na gorąco, standardowa i długa dysza, 
stacja ładowania

Wydajność klejenia [g/min] 25
Czas nagrzewania [min] < 3
Ø naboju z klejem [mm] 11
Moc znamionowa [W] 300
Temperatura [°C] 190
Dokładność [°C] ± 3
Napięcie sieciowe 220–230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 0,58
Nr art. 4000 892 750
EUR 145,00
KO MB12

Pistolet do klejenia na gorąco GluePRO 300 KF
Ergonomiczna obsługa · 50% mniejszy nakład siły · Precyzyjne, 
elektroniczne sterowanie temperaturą · Regulowane ogrzewanie rurki 
zapewnia szybkie nagrzewanie i stałą temperaturę · Opatentowany posuw 
równoległy zapewniający niewielkie zużycie · Indywidualnie regulowana 
regulacja skoku · Ochrona przed ponownym uruchomieniem · Wymienne 
dysze · Skok linii kleju do 500 mm
W zestawie: Zdejmowany stojak, zintegrowana możliwość zawieszenia, 
walizka z tworzywa sztucznego

Wydajność klejenia [g/min] 30
Czas nagrzewania [min] < 2 (do 190°C)
Ø naboju z klejem [mm] 11
Moc znamionowa [W] 400
Temperatura [°C] 40–230
Dokładność [°C] ± 2
Napięcie sieciowe 220–230 V / 50–60 Hz
Ciężar [kg] 0,6
Nr art. 4000 892 751
EUR 219,00
KO MB12

Pistolet do klejenia na gorąco GluePRO 400 LCD KF
Ergonomiczna obsługa · 50% mniejszy nakład siły · Precyzyjne, 
elektroniczne sterowanie temperaturą · Regulowane ogrzewanie rurki 
zapewnia szybkie nagrzewanie i stałą temperaturę · Opatentowany posuw 
równoległy zapewniający niewielkie zużycie · Indywidualnie regulowana 
regulacja skoku · Ochrona przed ponownym uruchomieniem · Wymienne 
dysze · Skok linii kleju do 500 mm · Wielofunkcyjny, kolorowy wyświetlacz 
LED/LCD · Temperatura ustawiana w krokach co 1°C · Funkcja LOC
W zestawie: Zdejmowany stojak, zintegrowana możliwość zawieszenia, 
długa dysza, walizka z tworzywa sztucznego

Wydajność klejenia [g/min] Ok. 16
Czas nagrzewania [min] 7
Ø naboju z klejem [mm] 11
Moc znamionowa [W] 200
Napięcie sieciowe 100–240 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 0,32
Nr art. 4000 892 761
EUR 21,95
KO MB12

Pistolet do klejenia na gorąco Gluematic 3002
Wysoka skuteczność topienia · Małe i poręczne wymiary · Elektroniczna 
regulacja · Wymienne dysze jako akcesoria

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Zawartość 
[g]

Długość 
[mm]

Ø naboju z klejem 
[mm]

Nr art. EUR KO

 500 250 11 4000 892 768 8,75 MB12
1000 250 11 4000 892 774 17,25 MB12

Wkład do klejenia na gorąco CRISTAL
Dla niewidocznych połączeń · Przeźroczysty i w niewielkim stopniu kapiący

Zawartość 
[g]

Długość 
[mm]

Ø naboju z klejem 
[mm]

Nr art. EUR KO

 500 250 11 4000 892 769 10,95 MB12
1000 250 11 4000 892 775 17,95 MB12

Wkład do klejenia na gorąco ULTRA POWER
Uniwersalny, szczególnie silny klej topliwy · Do sklejania różnych 
materiałów

Zawartość
[g]

Długość 
[mm]

Ø naboju z klejem 
[mm]

Nr art. EUR KO

600 300 11 4000 892 730 12,75 MB12

Wkład do klejenia na gorąco UNIVERSAL
Nie zawiera rozpuszczalnika · Do klejenia drewna, papieru, tektury, 
tekstyliów, szkła, ceramiki, metalu i wielu tworzyw sztucznych, takich jak 
ABS, melamina, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PCW i twarde PCW · 
Wytrzymałość uzyskiwana po ok. 60–90 sek. · Twardnienie po ok. 15 sek. · 
Temperatura obróbki 190°C

Zawartość 
[g]

Długość 
[mm]

Ø naboju z klejem 
[mm]

Nr art. EUR KO

600 300 11 4000 892 731 17,75 MB12

Wkład do klejenia na gorąco FAST
Nie zawiera rozpuszczalnika · Do klejenia drewna, papieru, tektury, gumy, 
CR, tekstyliów, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, takich jak ABS, PC, 
PE, PP, PCW, szkło akrylowe · Wytrzymałość uzyskiwana po ok. 30 sek. · 
Twardnienie po 8 sek. · Temperatura obróbki 190°C
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Długość klamry [mm] 6-14
Typ klamry 11 / 37 / 53 / 53F
Długość gwoździa [mm] 16
Typ gwoździ J
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 1,2
Nr art. 4000 892 362
EUR 71,95
KO MB12

Zszywacz elektryczny J 105 allrounder
Mały uniwersalny zszywacz do wykończenia wnętrz i dekoracji · 
Mechanizm ładowania z dołu z odblokowaniem zabezpieczającym dla 
szybkiego i bezproblemowego ładowania · Wyposażony w nosek do 
precyzyjnych prac · Ekspresowe usuwanie usterek · Ustawianie siły 
uderzenia · Ogranicznik dystansowy · Urządzenie do uruchamiania oraz 
okienko obserwacyjne zszywek

Długość klamry [mm] 8-20 / 8-18
Typ klamry 53 / 53F
Długość gwoździa [mm] 16–19
Typ gwoździ J
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 1,75
Nr art. 4000 892 363
EUR 155,00
KO MB12

Zszywacz elektryczny J 165 extra power
Uniwersalny zszywacz elektryczny o bardzo niewielkim odbiciu do 
profesjonalnego mocowania, izolacji i układania paneli · Szeroki i długi nosek 
do mocowania w trudno dostępnych miejscach · Opatentowana blokada 
posuwu zszywek · Elektroniczna regulacja siły uderzenia · Ekspresowe 
usuwanie usterek · Okienko obserwacyjne zszywek · Mechanizm ładowania 
od tyłu

Długość klamry [mm] 15-26
Typ klamry 4
Długość gwoździa [mm] 16–25
Typ gwoździ J
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 1,6
Nr art. 4000 892 375
EUR 165,00
KO MB12

Zszywacz elektryczny J 165 profi power
Zszywacz panelowy o bardzo niewielkim odbiciu do prac związanych z 
układaniem paneli, nadaje się również do mocowania standardowych 
profilowych zaczepów do drewna · Z długim noskiem do precyzyjnych 
prac · Wyposażony w mechanizm ładowania od tyłu · Ze zintegrowanym 
przesuwnikiem zszywek · Ekspresowe usuwanie usterek · Funkcja 
dobijania · Ustawianie siły uderzenia oraz okienko obserwacyjne zszywek

Długość klamry [mm] 6-14
Typ klamry 53
Długość gwoździa [mm] 14
Typ gwoździ J
Ciężar [kg] 0,96
Nr art. 4000 892 388
EUR 95,95
KO MB12

Zszywacz akumulatorowy J 214 Li-Ion
Technologia litowo-jonowa · Bezodrzutowa praca · Można stosować 
zszywki z cienkiego drutu i gwoździe · Miękki uchwyt · Wizjer z klamrami · 
Wbudowana dioda LED · Regulacja siły uderzenia · Mechanizm ładowania z 
dołu z odblokowaniem zabezpieczającym
W zestawie: 1 akumulator 3,6 V, ładowarka, walizka
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Alternator Synchroniczny IP23
Gniazdka z zestykiem uziemiającym 1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Moc ciągła 1,8 kVA / 1,8 kW
Silnik Yamaha MZ80 / 1 cyl. 4-suwowy, OHV
Urządzenie rozruchowe Rozrusznik ręczny
Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność zbiornika [l] 4,1
Czas pracy [h] 5 (przy 3/4 obciążenia)
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 89
Ciężar [kg] 25
Dł. x szer. x wys. [mm] 507 x 315 x 500

Nr art. 4000 809 048
EUR 1329,00
KO MX00

Agregat prądotwórczy ESE 2300 i
Technologia inwerterowa · Układ automatycznego wyłączania w razie 
braku oleju · Zabezpieczenie przed przeciążeniem alternatora · Zależna 
od obciążenia prędkość obrotowa silnika · Przyłącze do ładowania baterii 
12 V · Przyłącze USB · Zestaw kółek · Możliwość łączenia równoległego · 
Wysuwany uchwyt
Zakres zastosowania: Odbiorniki elektroniczne o mocy do 1800 W, 
elektronarzędzia o mocy do 1650 W, urządzenia ogrodnicze o mocy do 1450 W
Dostawa bez oleju silnikowego (15W40 lub 10W30)

Alternator Synchroniczny IP23
Gniazdka z zestykiem uziemiającym 1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Moc ciągła 3 kVA / 3 kW
Silnik 1-cyl. 4-suwowy OHV
Urządzenie rozruchowe Rozruch elektryczny z baterią
Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność zbiornika [l] 6,8
Czas pracy [h] 5 (przy 3/4 obciążenia)
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 93
Ciężar [kg] 41
Dł. x szer. x wys. [mm] 588 x 442 x 452

Nr art. 4000 809 047
EUR 1439,00
KO MX00

Agregat prądotwórczy ESE 3000 i
Technologia inwerterowa · Układ automatycznego wyłączania w razie 
braku oleju · Zabezpieczenie przed przeciążeniem alternatora · Zależna od 
obciążenia prędkość obrotowa silnika · Przyłącze do ładowania baterii 12 V · 
Przyłącze USB · Zestaw kółek · Składany uchwyt
Zakres zastosowania: Odbiorniki elektroniczne o mocy do 3000 W, 
elektronarzędzia o mocy do 2750 W, urządzenia ogrodnicze o mocy do 2350 W
Dostawa bez oleju silnikowego (15W40 lub 10W30)

Alternator Synchroniczny IP23
Gniazdka z zestykiem uziemiającym 2x230V 16A
Moc ciągła 2,5 kVA / 2,5 kW
Silnik 1-cyl., 4-suwowy, OHV
Urządzenie rozruchowe Rozrusznik ręczny
Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność zbiornika [l] 20
Czas pracy [h] 15 (przy 3/4 obciążenia)
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 96
Ciężar [kg] 52
Dł. x szer. x wys. [mm] 640 x 475 x 526

Nr art. 4000 809 067
EUR 545,00
KO MR15

Agregat prądotwórczy ESE 3000 BS
Układ automatycznego wyłączania w razie braku oleju · Wyświetlacz 
4 w 1 (V/Hz/h/brak oleju) · Składane uchwyty · Wskaźnik stanu napełnienia 
zbiornika · Regulacja napięcia AVR · Zabezpieczenie przed przeciążeniem 
alternatora · Licznik godzin pracy
Dostawa bez oleju silnikowego (15W40 lub 10W30)

Alternator Synchroniczny IP23
Gniazdka z zestykiem uziemiającym 2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Moc ciągła 5 kVA / 5 kW
Silnik 1-cyl., 4-suwowy, OHV
Urządzenie rozruchowe Rozrusznik ręczny
Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność zbiornika [l] 30
Czas pracy [h] 12 (przy 3/4 obciążenia)
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 97
Ciężar [kg] 84
Dł. x szer. x wys. [mm] 786 x 570 x 600

Nr art. 4000 809 078
EUR 1025,00
KO MR15

Agregat prądotwórczy ESE 6000 BS
Układ automatycznego wyłączania w razie braku oleju · Wyświetlacz 
4 w 1 (V/Hz/h/brak oleju) · Składane uchwyty · Wskaźnik stanu napełnienia 
zbiornika · AVR automatyczna regulacja napięcia · Licznik godzin pracy · 
Zestaw kółek
Dostawa bez oleju silnikowego (15W40 lub 10W30)
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Alternator Synchroniczny IP23
Gniazdka z zestykiem uziemiającym 1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Moc ciągła 6,25 kVA / 5 kW
Silnik 1-cyl., 4-suwowy, OHV
Urządzenie rozruchowe Rozrusznik ręczny
Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność zbiornika [l] 30
Czas pracy [h] 12 (przy 3/4 obciążenia)
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 97
Ciężar [kg] 90
Dł. x szer. x wys. [mm] 786 x 570 x 600

Nr art. 4000 809 081
EUR 1179,00
KO MR15

Agregat prądotwórczy ESE 6000 DBS
Układ automatycznego wyłączania w razie braku oleju · Wyświetlacz 
4 w 1 (V/Hz/h/brak oleju) · Składane uchwyty · Wskaźnik stanu napełnienia 
zbiornika · Regulacja napięcia AVR · Zabezpieczenie przed przeciążeniem 
alternatora · Licznik godzin pracy · Zestaw kółek
Dostawa bez oleju silnikowego (15W40 lub 10W30)

Alternator Synchroniczny IP23
Gniazdka z zestykiem uziemiającym 2x230V 16A
Moc ciągła 2,9 kVA / 2,6 kW
Silnik Honda GX200
Urządzenie rozruchowe Rozrusznik ręczny
Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność zbiornika [l] 20
Czas pracy [h] 18 (przy 3/4 obciążenia)
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 96
Ciężar [kg] 43
Dł. x szer. x wys. [mm] 637 x 473 x 500

Nr art. 4000 809 073
EUR 1359,00
KO MX00

Agregat prądotwórczy ESE 306 HS-GT
Układ automatycznego wyłączania w razie braku oleju · Wskaźnik stanu 
napełnienia zbiornika · Zabezpieczenie przed przeciążeniem alternatora · 
Alternator z Low Distortion Device zapewniającym prawidłowe napięcie
Dostawa bez oleju silnikowego (15W40 lub 10W30)

Alternator Synchroniczny IP23
Gniazdka z zestykiem uziemiającym 2x230V 16A
Moc ciągła 4,2 kVA / 3,9 kW
Silnik Honda GX270
Urządzenie rozruchowe Rozrusznik ręczny
Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność zbiornika [l] 30
Czas pracy [h] 18 (przy 3/4 obciążenia)
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 97
Ciężar [kg] 61
Dł. x szer. x wys. [mm] 800 x 538 x 576

Nr art. 4000 896 275
EUR 1795,00
KO MX00

Agregat prądotwórczy ESE 406 HS-GT
Układ automatycznego wyłączania w razie braku oleju · Wskaźnik stanu 
napełnienia zbiornika · Zabezpieczenie przed przeciążeniem alternatora · 
Alternator z Low Distortion Device zapewniającym prawidłowe napięcie
Dostawa bez oleju silnikowego (15W40 lub 10W30)

Alternator Synchroniczny IP23
Gniazdka z zestykiem uziemiającym 1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Moc ciągła 5,4 kVA / 4,3 kW
Silnik Honda GX270
Urządzenie rozruchowe Rozrusznik ręczny
Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność zbiornika [l] 30
Czas pracy [h] 18 (przy 3/4 obciążenia)
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 97
Ciężar [kg] 69
Dł. x szer. x wys. [mm] 800 x 538 x 576

Nr art. 4000 809 074
EUR 2279,00
KO MX00

Agregat prądotwórczy ESE 506 DHS-GT
Silnik OHV · Układ automatycznego wyłączania w razie braku 
oleju · Zabezpieczenie przed przeciążeniem alternatora · Alternator z Low 
Distortion Device zapewniającym prawidłowe napięcie · Regulowany 
komponentowo alternator wysokiej mocy przy 400 V · Wskaźnik stanu 
napełnienia zbiornika
Dostawa bez oleju silnikowego (15W40 lub 10W30)
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Alternator Synchroniczny IP23M
Gniazdka z zestykiem uziemiającym 1x230V Schutzkontakt / 1x12V 4A
Moc ciągła [kW] 1
Urządzenie rozruchowe Rozrusznik ręczny
Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność zbiornika [l] 3
Czas pracy [h] 6,6 (przy 50% obciążenia)
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 93
Ciężar [kg] 12,1
Dł. x szer. x wys. [mm] 448 x 236 x 392
Nr art. 8000 789 765
EUR 419,00
KO MX03

Agregat prądotwórczy PG-I 12 SR
Technika inwertera dla stałej mocy · Do domu i ogrodu, na kemping, 
do kampera, na łodzie, do komputera i innych wrażliwych urządzeń 
elektronicznych · Tryb Eco reguluje prędkość obrotową w zależności od 
zużycia prądu · Ssanie zapewniające bezproblemowy rozruch na zimno · 
Kontrolki napięcia wyjściowego, przeciążenia i braku oleju · Ochrona 
przed przeciążeniem za pomocą wyłącznika ochronnego termicznego · 
Wyłączenie z powodu braku oleju z lampką ostrzegawczą
Dostawa bez oleju silnikowego (15 W 40)

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Alternator Synchroniczny IP23M
Gniazdka z zestykiem uziemiającym 2x230V Schutzkontakt / 1x12V 5A
Moc ciągła [kW] 1,7
Urządzenie rozruchowe Rozrusznik ręczny
Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność zbiornika [l] 4,1
Czas pracy [h] 5,7 (przy 50% obciążenia)
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 93
Ciężar [kg] 18,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 525 x 282 x 457

Nr art. 8000 789 766
EUR 609,00
KO MX03

Agregat prądotwórczy PG-I 20 SR
Technika inwertera dla stałej mocy · Do domu i ogrodu, na kemping, 
do kampera, na łodzie, do komputera i innych wrażliwych urządzeń 
elektronicznych · Tryb Eco reguluje prędkość obrotową w zależności od 
zużycia prądu · Ssanie zapewniające bezproblemowy rozruch na zimno · 
Kontrolki napięcia wyjściowego, przeciążenia i braku oleju · Ochrona 
przed przeciążeniem za pomocą wyłącznika ochronnego termicznego · 
Wyłączenie z powodu braku oleju z lampką ostrzegawczą
Dostawa bez oleju silnikowego (15 W 40)

Alternator Synchroniczny IP23
Gniazdka z zestykiem uziemiającym 2x230V Schutzkontakt
Moc ciągła [kW] 2,5
Silnik Senci SC170F
Urządzenie rozruchowe Rozrusznik ręczny
Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność zbiornika [l] 15
Czas pracy [h] 12,5 (przy 50% obciążenia)
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 95
Ciężar [kg] 45
Dł. x szer. x wys. [mm] 595 x 460 x 500

Nr art. 8000 788 109
EUR 529,00
KO MX03

Agregat prądotwórczy PG-E 30 SRA
Alternator z uzwojeniem miedzianym · Krótkotrwała moc do 3-krotności 
mocy znamionowej · Automatyczna regulacja napięcia AVR przekazuje 
stałe napięcie wyjściowe i umożliwia użytkowanie wrażliwych 
urządzeń · Ochrona przed przeciążeniem za pomocą wyłącznika ochronnego 
termicznego · Wyłączenie z powodu braku oleju z lampką ostrzegawczą · 
Wyświetlacz 3 w 1 napięcia, częstotliwości i godzin pracy · Wskaźnik 
poziomu napełnienia
W zestawie: Zestaw kółek, uchwyt składany
Dostawa bez oleju silnikowego (15 W 40)
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Alternator Synchroniczny IP23
Gniazdka z zestykiem uziemiającym 2x230V Schutzkontakt / 1xCEE 400V 16A
Moc ciągła [kW] 6,5
Silnik Senci SC190F
Urządzenie rozruchowe Rozruch elektryczny / rozruch rewersyjny
Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność zbiornika [l] 25
Czas pracy [h] 13 (przy 50% obciążenia)
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 96
Ciężar [kg] 88
Dł. x szer. x wys. [mm] 700 x 526 x 580

Nr art. 8000 788 112
EUR 1129,00
KO MX03

Agregat prądotwórczy 
PG-E 80 TEA
Alternator z uzwojeniem miedzianym · 
Krótkotrwała moc do 3-krotności mocy znamionowej · Automatyczna 
regulacja napięcia AVR przekazuje stałe napięcie wyjściowe i umożliwia 
użytkowanie wrażliwych urządzeń · Ochrona przed przeciążeniem za 
pomocą wyłącznika ochronnego termicznego · Wyłączenie z powodu braku 
oleju z lampką ostrzegawczą · Wyświetlacz 3 w 1 napięcia, częstotliwości i 
godzin pracy · Wskaźnik poziomu napełnienia
W zestawie: Zestaw kółek, uchwyt składany
Dostawa bez oleju silnikowego (15 W 40)

Przekrój kabla sieciowego [mm²] Długość [m] Nr art. EUR KO
16 3 4000 879 788 19,95 MB05
25 4,5 4000 879 789 27,95 MB05

Kabel rozruchowy
Wysokiej jakości i całkowicie izolowany kabel 
rozruchowy i mostkujący z miedzianym rdzeniem 
i miedzianymi wstawkami w szczypcach 
dla optymalnego przewodzenie prądu · W 
stabilnej torbie do przechowywania z zamkiem 
błyskawicznym
4000 879 788 - Do silników benzynowych do 
2500 cm³ 
4000 879 789 - Do silników benzynowych do 
5500 cm³ i silników wysokoprężnych do 3000 cm³

Wygląd rzeczywisty może 
odbiegać od ilustracji

Napięcie ładowania [V] 12
Prąd rozruchowy [A] 500
Ciężar [kg] 0,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 175 x 84 x 31
Nr art. 4000 896 994
EUR 135,00
KO MC00

Wzmacniacz litowy NOMAD POWER 400
Prawdziwy pakiet mocy na bazie litowej, łączący 3 funkcje: Wzmacniacz, 
z baterią litową do pojazdów akumulatorami mokrymi, żelowymi, AGM i 
START STOP 12 V (motocykl, quad, samochody, SUV) · Przenośne źródło 
prądu 3 Ah do urządzeń elektrycznych · Wyposażony w 2 porty USB 
5/9/12 V-2 A i 1 wyjście 15 V-5 A · Lampka sygnalizacyjna i awaryjna · 
(1 dioda LED) z 3 trybami oświetlenia: Normalny, stroboskop, SOS · 
Ekran LCD do wyświetlania stanu naładowania baterii wewnętrznej w % 
oraz różnych wejść i wyjść
W zestawie: Kabel rozruchowy, wtyczka wielokrotna z kablem USB, 
adapter do gniazda zapalniczki i kabel ładowania

Napięcie ładowania [V] 12
Prąd rozruchowy [A] 600
Ciężar [kg] 0,82
Dł. x szer. x wys. [mm] 228 x 100 x 38
Nr art. 4000 896 993
EUR 225,00
KO MC00

Wzmacniacz litowy NOMAD POWER PRO 700
Prawdziwy pakiet mocy na bazie litowej, łączący 3 funkcje: Wzmacniacz, 
z baterią litową do pojazdów akumulatorami mokrymi, żelowymi, AGM i 
START STOP 12 V (samochody, SUV, pojazdy użytkowe, ciągnik, łódź) · 
Przenośne źródło prądu 6 Ah do urządzeń elektrycznych, wyposażone 
w 2 porty UBS 5 V-2,1 A / 5/9/12 V-2 A i 1 wejście/wyjście USB typu C 
oraz 1 wyjście 15 V-10 A · Lampka sygnalizacyjna i alarmowa, (1 dioda 
LED) z 3 trybami oświetlenia: Normalny, stroboskop, SOS · Ekran LCD do 
wyświetlania stanu naładowania baterii wewnętrznej w % oraz różnych 
wejść i wyjść
W zestawie: Kabel rozruchowy, kabel mikro USB, kabel ładowania USB typu C

Alternator Synchroniczny IP23
Gniazdka z zestykiem uziemiającym 2x230V Schutzkontakt
Moc ciągła [kW] 3,3
Silnik Senci SC170B
Urządzenie rozruchowe Rozrusznik ręczny
Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność zbiornika [l] 15
Czas pracy [h] 14 (przy 50% obciążenia)
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 95
Ciężar [kg] 50
Dł. x szer. x wys. [mm] 595 x 460 x 527

Nr art. 8000 788 110
EUR 615,00
KO MX03

Agregat prądotwórczy 
PG-E 40 SRA
Alternator z uzwojeniem miedzianym · 
Krótkotrwała moc do 3-krotności mocy znamionowej · Automatyczna 
regulacja napięcia AVR przekazuje stałe napięcie wyjściowe i umożliwia 
użytkowanie wrażliwych urządzeń · Ochrona przed przeciążeniem za 
pomocą wyłącznika ochronnego termicznego · Wyłączenie z powodu braku 
oleju z lampką ostrzegawczą · Wyświetlacz 3 w 1 napięcia, częstotliwości i 
godzin pracy · Wskaźnik poziomu napełnienia
W zestawie: Zestaw kółek, uchwyt składany
Dostawa bez oleju silnikowego (15 W 40)
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Napięcie ładowania [V] 12
Prąd rozruchowy [A] 1000
Ciężar [kg] 5,6
Dł. x szer. x wys. [mm] 278 x 110 x 274
Nr art. 4000 896 992
EUR 589,00
KO MC00

Wzmacniacz litowy NOMAD POWER PRO 12 XL
Prawdziwy pakiet mocy na bazie litowej, łączący 3 funkcje: Wzmacniacz, 
z baterią litową do pojazdów akumulatorami mokrymi, żelowymi, AGM i 
START STOP 12 V (motocykl, samochody, SUV, pojazd użytkowy, ciągnik, 
łódź) · Przenośne źródło prądu 8 Ah do urządzeń elektrycznych, wyposażone 
w 2 porty UBS 5 V-2,1 A i 1 wyjście 12 V-3,5 A · Lampka sygnalizacyjna i 
alarmowa, (28 diod LED) z 3 trybami oświetlenia: Normalny, stroboskop, 
SOS · Ekran LCD do wyświetlania stanu naładowania baterii wewnętrznej 
w % oraz różnych wejść i wyjść
W zestawie: Ładowarka do gniazda zapalniczki, kabel 3 w 1, pas nośny

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Napięcie ładowania [V] 24
Prąd rozruchowy [A] 1400
Ciężar [kg] 5,6
Dł. x szer. x wys. [mm] 278 x 110 x 274
Nr art. 4000 896 989
EUR 835,00
KO MC00

Wzmacniacz litowy NOMAD POWER PRO 24 XL
Prawdziwy pakiet mocy na bazie litowej, łączący 3 funkcje: Wzmacniacz, 
z baterią litową do pojazdów akumulatorami mokrymi, żelowymi, AGM i 
START STOP 24 V (samochody ciężarowe, pojazdy budowlane – benzyna i 
olej napędowy) · Przenośne źródło prądu 8 Ah do urządzeń elektrycznych, 
wyposażone w 2 porty UBS 5 V-2,1 A i 1 wyjście 12 V-3,5 A · Lampka 
sygnalizacyjna i alarmowa, (28 diod LED) z 3 trybami oświetlenia: Normalny, 
stroboskop, SOS · Ekran LCD do wyświetlania stanu naładowania baterii 
wewnętrznej w % oraz różnych wejść i wyjść
W zestawie:  Ładowarka do gniazda zapalniczki, kabel 3 w 1, pas nośny

Napięcie ładowania [V] 12 lub 5 przez USB
Prąd rozruchowy [A] 800
Ciężar [kg] 1,86
Dł. x szer. x wys. [mm] 267 x 195 x 50
Nr art. 4000 896 909
EUR 335,00
KO MC00

Urządzenie rozruchowe 
STARTRONIC 800
Działa niezależnie od zasilania sieciowego, 
bez wewnętrznej baterii do pojazdów z siecią 
pokładową 12 V · Superkondensatory wykorzystują napięcie resztkowe (od 
5 V) baterii pojazdu do naładowania (przez 150–200 sek.) i uruchamiają silnik · 
Tryb „Bypass” (przy napięciu pokładowym poniżej 8V) do rozruchu przy 
głęboko rozładowanej baterii · Tryb „Glow” (podgrzewania) do rozruchu silnika 
wysokoprężnego w niskich temperaturach · Brak straty mocy nawet przy 
10000 użyć · Ochrona elektroniki pokładowej · Wstępne podładowanie poprzez 
zapasową baterię 12 V, gniazdo zapalniczki lub port Micro-USB · Nadaje się do 
baterii rozruchowych
W zestawie: Kabel przyłączeniowy do gniazda zapalniczki, torba do noszenia

Napięcie ładowania [V] 12
Prąd ładowania [A] 0,8–4,0
Moc [W] 70
Pojemność [Ah] Ładowanie: 1,2–70 / podtrzymanie: 1,2–130
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 0,69
Dł. x szer. x wys. [mm] 170 x 90 x 51
Nr art. 4000 896 889
EUR 78,95
KO MC00

Ładowarka do baterii 
GYSFLASH 4.12
Sterowana mikroprocesorowo ładowarka, dzięki możliwości ładowania na 
siedmiu różnych stopniach gwarantuje na bieżąco pełną kontrolę procesu 
ładowania oraz 100%-towe naładowanie akumulatora z końcowym 
przełączeniem na ładowanie podtrzymujące · W razie przerwy w dopływie 
prądu urządzenie automatycznie rozpocznie pracę z ostatnio zapamiętanymi 
ustawieniami · Stopień ochrony IP65 do ciągłego użytku w pomieszczeniach 
i na zewnątrz · Ochrona przed zwarciem, przeciążeniem i zamianą 
biegunów · Do ładowania baterii rozruchowych AGM, żelowych, ołowiowo-
wapniowych, START-STOP oraz z ogniwami spiralnymi · Magistrala CAN · 
Pyłoszczelność i bryzgoszczelność w stopniu ochrony IP65

Napięcie ładowania [V] 12
Prąd ładowania [A] 2 / 8
Moc [W] 130
Pojemność [Ah] Ładowanie: 4–160 / podtrzymanie: 4–240
Napięcie sieciowe [V] 220–240
Ciężar [kg] 0,95
Dł. x szer. x wys. [mm] 200 x 96 x 59
Nr art. 4000 896 910
EUR 105,00
KO MC00

Ładowarka do baterii 
ARTIC 8000
Sterowana mikroprocesorowo ładowarka baterii wyposażona w funkcję 
ładowania podtrzymującego do baterii rozruchowych 12 V · 2 tryby 
ładowania: SLOW do baterii < 15 Ah, FAST do baterii o większych 
pojemnościach · Wyświetlacz cyfrowy wyświetlający w czasie 
rzeczywistym stan naładowania baterii i postęp ładowania · COLD 
CHARGE: Specjalny tryb ładowania w niskich temperaturach (poniżej 5°C) 
oraz do baterii Start&Stop (AGM) · Odporna na uderzenia, pyłoszczelna i 
bryzgoszczelna obudowa (IP65)
W zestawie: 2 zestawy przyłączy 350/300 mm (zaciski i gniazdo)
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Napięcie ładowania [V] 12
Prąd ładowania [A] 3,5–7
Moc [W] Maks.150
Pojemność [Ah] 20–120
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 3,2
Dł. x szer. x wys. [mm] 120 x 170 x 290
Nr art. 4000 896 882
EUR 97,95
KO MC00

Prostownik do akumulatorów 
TCB 120
Do ładowania baterii rozruchowych AGM, 
żelowych, START-STOP, ołowiowo-
wapniowych bez konieczności nadzoru · Charakterystyka 
ładowania WU · 2 stopnie ładowania · Ochrona elektroniki 
pojazdu · Przyrząd zabezpieczający przed przeciążeniem i zamianą biegunów · 
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów z sygnałem ostrzegawczym · Stan 
baterii ze wskaźnikiem statusu LED · Przegroda na kable i zaciski · Zaciski 
całkowicie izolowane · Możliwość ładowania baterii bez odłączania od zacisków · 
Możliwość ładowania głęboko rozładowanych baterii (od 3,5 V)

Napięcie ładowania [V] 12
Prąd ładowania [A] 9–17
Moc [W] Ładowanie: 350 / rozruch: 1000
Pojemność [Ah] Ładowanie: 40–170 / rozruch: 35–50
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 4,07
Dł. x szer. x wys. [mm] 115 x 170 x 310
Nr art. 4000 896 890
EUR 135,00
KO MC00

Ładowarka do baterii 
START UP 80
Urządzenie wielofunkcyjne do ładowania i 
uruchamiania akumulatorów samochodowych w stanie 
zamontowanym wraz z ochroną elektroniki pokładowej 
do samochodów osobowych i kamperów · Wskaźnik 
naładowania akumulatora w postaci 3 lampek diodowych · Ochrona przed 
zwarciem, przeciążeniem i zamianą biegunów · Zintegrowany schowek na 
kabel · Do ładowania baterii rozruchowych ołowiowo-kwasowych, ołowiowo-
wapniowych oraz z ogniwami spiralnymi · Prąd rozruchowy 1V/C: 50 A

Napięcie ładowania [V] 12 / 24
Prąd ładowania [A] Boost 12 V: 10–23 / 24 V: 8–17
Moc [W] Ładowanie 12 V: 800 / 24 V: 1200 / rozruch: 3600
Pojemność [Ah] Ładowanie 12 V: 42–300 / 24 V: 38–224 / rozruch: 35–100
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 13,8
Dł. x szer. x wys. [mm] 230 x 400 x 330
Nr art. 4000 896 906
EUR 345,00
KO MC00

Ładowarka do baterii START 300
Konwencjonalna ładowarka do rozruchowych baterii ołowiowo-
kwasowych · Wymagane jest wstępne naładowanie przed rozruchem 
oraz monitorowanie procesu ładowania · Zamontowane uchwyty · Stopień 
ochrony IP21 zabezpieczenie 80A · Długość przewodu 2 m, Ø 10 mm²

Napięcie ładowania [V] 6 / 12
Prąd ładowania [A] Efektywnie: 11 / arytmetycznie: 3–7
Moc [W] Maks. 105
Pojemność [Ah] 15–130
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 4,8
Dł. x szer. x wys. [mm] 210 x 340 x 130
Nr art. 4000 896 878
EUR 149,00
KO MC00

Ładowarka do baterii 
BATIUM 7-12
Automatyczna ładowarka do baterii niezbędna w każdym 
profesjonalnym warsztacie · Z ładowaniem podtrzymującym · 2 stopnie 
ładowania · Sterowanie mikroprocesorowe · Do ładowania bez nadzoru 
bezobsługowych akumulatorów rozruchowych żelowych / AGM / 
kwasowych / VRLA i ołowiowo-wapniowych 6 i 12 V · Ochrona elektroniki 
pojazdu · Automatyczne ładowanie baterii od 2V napięcia spoczynkowego · 
Ochrona przed zamianą biegunów i przepięciem · Całkowicie izolowane 
szczęki ładowania

Napięcie ładowania [V] 6 / 12 / 24
Prąd ładowania [A] Efektywnie: 11 / arytmetycznie: 3–7
Moc [W] Maks.210
Pojemność [Ah] 15–130
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 5,4
Dł. x szer. x wys. [mm] 210 x 340 x 130
Nr art. 4000 896 886
EUR 159,00
KO MC00

Prostownik do akumulatorów 
BATIUM 7-24
Automatyczna ładowarka do baterii 
niezbędna w każdym profesjonalnym warsztacie · Z ładowaniem 
podtrzymującym · 2 stopnie ładowania · Sterowanie mikroprocesorowe · 
Do ładowania bezobsługowych baterii rozruchowych AGM, żelowych, 
START-STOP, ołowiowo-wapniowych o napięciu 6V / 12V / 24V · Ochrona 
elektroniki pojazdu · Automatyczne ładowanie baterii od 2V napięcia 
spoczynkowego · Ładowanie „forced charge” pozwalające odratować 
nawet głęboko rozładowane baterie (od 0,5V) · Ochrona przed zamianą 
biegunów i przepięciem · Całkowicie izolowane szczęki ładowania

Napięcie ładowania [V] 6 / 12
Prąd ładowania [A] Efektywnie: 11 / arytmetycznie: 7-10-15
Moc [W] Maks. 225
Pojemność [Ah] 35–225
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 5,9
Dł. x szer. x wys. [mm] 210 x 360 x 140
Nr art. 4000 896 877
EUR 189,00
KO MC00

Ładowarka do baterii 
BATIUM 15-12
Z ładowaniem podtrzymującym · 3 stopnie ładowania · Ładowanie bez 
nadzoru bezobsługowych baterii rozruchowych AGM, żelowych, START-
STOP, ołowiowo-wapniowych · Ochrona elektroniki pojazdu · Całkowicie 
izolowane szczęki ładowania · Program regeneracji do przywrócenia 
częściowo zasiarczonych i głęboko rozładowanych baterii od 0,5 V
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Napięcie ładowania [V] 6 / 12 / 24
Prąd ładowania [A] Efektywnie: 22 / arytmetycznie: 7-10-15
Moc [W] Maks.450
Pojemność [Ah] 35–225
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 8,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 210 x 360 x 140
Nr art. 4000 896 887
EUR 229,00
KO MC00

Prostownik do akumulatorów BATIUM 15-24
Z ładowaniem podtrzymującym · 3 stopnie ładowania · Ładowanie bez 
nadzoru bezobsługowych baterii rozruchowych AGM, żelowych, START-
STOP, ołowiowo-wapniowych · Ochrona elektroniki pojazdu · Całkowicie 
izolowane szczęki ładowania · Program regeneracji do przywrócenia 
częściowo zasiarczonych i głęboko rozładowanych baterii od 0,5 V

Napięcie ładowania [V] 12 / 24
Prąd ładowania [A] 45
Prąd rozruchowy [1V/C] 12V: 380A / 24V: 270A
Moc [W] Ładowanie: 2 000 / rozruch: 10 000
Pojemność [Ah] 12 V: 20–675 / 24 V: 20–525
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 30
Dł. x szer. x wys. [mm] 320 x 370 x 650

Nr art. 4000 896 888
EUR 875,00
KO MC00

Ładowarka do baterii STARTIUM 680 E
Profesjonalna ładowarka z funkcją rozruchu · Po 4 stopnie ładowania, 12 V 
(5-15-30-(45boost), 24 V (5-15-25-(35boost) · Umożliwia 100% ładowanie 
wszystkich typów baterii ołowiowych: Płynnych, żelowych, AGM, START-
STOP, wapniowych, VRLA od napięcia resztkowego 1V · Duża moc 
rozruchowa · Automatyczny bez regulacji zdalnej · Ochrona elektroniki 
pokładowej w trybie automatycznym · Ładuje baterie rozruchowe 
bez przepięcia, bez konieczności nadzoru · Funkcja SOS Recovery · 
Automatycznie reguluje intensywność ładowania i pokazuje · Napięcie i 
stan naładowania baterii na wyświetlaczu cyfrowym · Test alternatora · 
Ustawiane ponowne uruchomienie z zapisem ostatnich parametrów · 
Ø kabla 25 mm x 2300 mm

Prędkość obrotowa [min-¹] 24000–100000
Napięcie 50-60 Hz [V] 200-240
Pobór mocy [W] 2000
Moc oddawana [W] 1500
Przyłącze Wał gięty DIN 10
Ciężar [kg] 24,5
Nr art. 8000 432 406
EUR 3745,00
KO MJ17

Napęd do wielu 
prędkości obrotowych 
MEW 18/240 230V
Najsilniejszy i najbardziej stabilny moment obrotowy · 
Płynna regulacja prędkości obrotowej · Ochrona przed przeciążeniem · 
Łagodny rozruch · Ochrona przed ponownym uruchomieniem · Niewielki 
powstający hałas ·  Wyjmowany wspornik obsługowy z możliwością 
przedłużenia, np. wersja zawieszana do prac w kotle · Duża siła ciągu 
również w dolnych zakresach prędkości obrotowej · Łatwość serwisowania 
W zestawie: Kabel sieciowy 4 m z wtyczką, 2 klucze trzpieniowe

Prędkość obrotowa [min-¹] 750–18000
Sprzęg (napęd) [mm] DIN 10/30
Sprzęg (element ręczny) G 28/28 mm
Ø [mm] 22
Długość [mm] 1683
Ciężar [kg] 2,66
Nr art. 4000 898 887
EUR 569,00
KO MJ17

Wał gięty BW 10 SE 11 DIN10/G28
Zakres mocy i prędkości obrotowej nie powinien być przekraczany ani za 
mały · Promień krzywizny nie mniejszy niż 170 mm 

Moc znamionowa [W] 1700
Ø narzędzia [mm] 125
Szerokość narzędzi [mm] 100
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 2700–7500
Uchwyt wrzeciona [mm] M14 / 19
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 3,1
Nr art. 4000 898 883
EUR 649,00
KO MJ17

Maszyna satynująca ESER 17/75
Płynna regulacja prędkości obrotowej · Elektronika cyfrowa zapewniająca 
stałą prędkość obrotową · Ochrona przed przeciążeniem · Łagodny rozruch · 
Blokada wrzeciona · Dwa wpusty pasowane zwiększające przenoszenie 
siły na narzędzia walcowe · Wrzeciono robocze z uchwytem CD-R · 
Wrzeciono napędowe M14 do mocowania narzędzi walcowych z gwintem 
wewnętrznym
W zestawie: Rękawica ochronna, boczny uchwyt, demontowane 
wrzeciono robocze, kabel sieciowy 4 m
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Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 60000
Ø tulei zaciskowej [mm] 3
Zużycie powietrza [l/min] 300
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1
Nr art. 4000 898 869
EUR 629,00
KO MJ17

Pneumatyczna szlifierka prosta 
PGAS 2/600 E-DV
Uchwyt do tulei zaciskowej do elementów chwytnych · 
Odprowadzanie powietrza tyłem · Użytkować tylko z olejem · Zdejmowana tuleja 
ochronna wrzeciona · Elastycznie łożyskowane wrzeciono · Zawór obrotowy 
W zestawie: Wąż powietrza wylotowego 750 mm, wąż powietrza dolotowego 
2000 mm, tuleja nakładana 1/4”, 2 klucze do mocowania, tuleja zaciskowa

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 80000
Ø tulei zaciskowej [mm] 3
Zużycie powietrza [l/min] 310
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1
Nr art. 4000 898 868
EUR 629,00
KO MJ17

Pneumatyczna szlifierka prosta 
PGAS 2/800 E-DV
Uchwyt do tulei zaciskowej do elementów chwytnych · Odprowadzanie 
powietrza tyłem · Użytkować tylko z olejem · Zdejmowana tuleja ochronna 
wrzeciona · Elastycznie łożyskowane wrzeciono · Zawór obrotowy 
W zestawie: Wąż powietrza wylotowego 750 mm, wąż powietrza dolotowego 
1500 mm, tuleja nakładana 1/4”, 2 klucze do mocowania, tuleja zaciskowa

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 80000
Ø tulei zaciskowej [mm] 3
Zużycie powietrza [l/min] 250
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1
Nr art. 4000 898 872
EUR 765,00
KO MJ17

Pneumatyczna szlifierka prosta PWS 1/800 DV
Wersja kątowa · Uchwyt do tulei zaciskowej do elementów chwytnych · 
Odprowadzanie powietrza tyłem · Użytkować tylko z olejem · Niewielka wysokość 
głowicy kątowej · Zawór obrotowy 
W zestawie: Wąż powietrza wylotowego 750 mm, wąż powietrza dolotowego 
1500 mm, tuleja nakładana 1/4”, 2 klucze do mocowania, tuleja zaciskowa

Ø krążka ściernego [mm] 20 / 25 / 28 / 50 / 75
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 12000
Zużycie powietrza [l/min] 450
Wrzeciono szlifujące 1/4”-20 UNC
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,52
Nr art. 4000 898 886
EUR 695,00
KO MJ17

Pneumatyczna szlifierka kątowa PWA 2/120 HV
Płaska głowica kątowa do prac w trudno dostępnych miejscach · Przełącznik 
czuwaka za pomocą zaworu dźwigniowego bezpieczeństwa · Specjalne 
wrzeciono do mocowania wszystkich narzędzi COMBIDISC (stosować oprawki 
do dysków bez chwytu)
W zestawie: Wąż powietrza wylotowego 1000 mm, wąż powietrza dolotowego 
2500 mm z przyłączem gwintowanym 1/4” na zewnątrz, tuleja wtykowa, klucz 
do mocowania

Ø krążka ściernego [mm] 125
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 12000
Zużycie powietrza [l/min] 500
Wrzeciono szlifujące M14x2
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1
Nr art. 4000 898 873
EUR 1029,00
KO MJ17

Pneumatyczna szlifierka kątowa PWAS 13/120 AVH
Uchwyt narzędzia do gwintowania do narzędzi z gwintem wewnętrznym lub 
uchwytem kołnierza · Odprowadzanie powietrza tyłem · Zamontowany regulator 
siły odśrodkowej do zastosowań w trudnych warunkach · Automatyczny balanser 
na wrzecionie roboczym · Użytkować tylko z olejem · Zawór dźwigniowy
W zestawie: Wąż powietrza wylotowego 1000 mm, wąż powietrza dolotowego 
2500 mm, nakrętka mocująca, 2 śruby kołnierzowe, 2 tuleje dystansowe, 
2 klucze do mocowania, pokrywa ochronna, uchwyt antywibracyjny   

Ø rury [mm] Ok. 8–300
Wymiar taśmy [mm] 12–40 x 610 / 650 / 760 / 780 / 820
Prędkość taśmy [m/s] 8,2–22,8
Moc znamionowa [W] 1700
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 4,03
Nr art. 4000 898 884
EUR 1529,00
KO MJ17

Szlifierka taśmowa do rur 
EBER 17/75 R
Płynna regulacja prędkości obrotowej · Elektronika cyfrowa 
zapewniająca stałą prędkość obrotową · Ochrona przed 
przeciążeniem · Łagodny rozruch · Blokada wrzeciona · 
Ramię teleskopowe do wykorzystania różnych długości 
taśmy · Blokowana rolka prowadząca do zwiększonego 
docisku · Nieruchome tarcze boczne chroniące obrabiany przedmiot
W zestawie: Klucz do mocowania, 2 rolki taśmowe, kabel sieciowy 4 m

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 20000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 750
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1
Nr art. 4000 898 871
EUR 1035,00
KO MJ17

Pneumatyczna szlifierka prosta 
PGAS 10/200 V-HV
Uchwyt do tulei zaciskowej do elementów chwytnych · 
Odprowadzanie powietrza tyłem · Użytkować tylko z 
olejem · Zawór dźwigniowy 
W zestawie: Wąż powietrza wylotowego 1000 mm, wąż powietrza dolotowego 
2500 mm, tuleja nakładana 1/4”, 2 klucze do mocowania, tuleja zaciskowa

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 35000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 700
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1
Nr art. 4000 898 870
EUR 529,00
KO MJ17

Pneumatyczna szlifierka prosta 
PGAS 3/350 DV
Uchwyt do tulei zaciskowej do elementów chwytnych · 
Odprowadzanie powietrza tyłem · Użytkować tylko z olejem · 
Zdejmowana tuleja ochronna wrzeciona · Zawór obrotowy 
W zestawie: Wąż powietrza wylotowego 1000 mm, wąż powietrza dolotowego 
2500 mm, tuleja nakładana 1/4”, 2 klucze do mocowania, tuleja zaciskowa

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

12/62

62-12_02___im Aufbau[6487644]-C.indd   6262-12_02___im Aufbau[6487644]-C.indd   62 8/15/2022   10:52:37 AM8/15/2022   10:52:37 AM



Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Uchwyt narzędziowy 10 mm (3/8”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 50
Prędkość obrotowa [min-¹] 300
Zużycie powietrza [l/min] 58
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,46
Nr art. 4688 260 038
EUR 139,00
KO MK00

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy RC 3201 Mini
Długość konstrukcyjna zaledwie 135 mm, do zastosowania w wąskich 
miejscach · Precyzyjne dozowanie prędkości obrotowej · Ergonomiczny 
kształt zapewnia idealne używanie · Wytrzymały korpus kompozytowy  

Uchwyt narzędziowy Wkręt sześciokątny 17 mm
Maks. moment dokręcający [Nm] 50
Prędkość obrotowa [min-¹] 400
Zużycie powietrza [l/min] 64
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,5
Nr art. 4688 260 039
EUR 185,00
KO MK00

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy RC 3202 Mini
Pięć wymiennych adapterów narzędzi do 3/8”, 1/4” z sześciokątem 
drążonym do bitów oraz sześciokąta 10 mm, 12 mm, 13 mm i 17 mm · 
Głowica grzechotkowa z powłoką gumową · Długość konstrukcyjna 
zaledwie 160 mm · Precyzyjne dozowanie prędkości obrotowej · Solidna 
mechanika w metalu · Kompozytowa obudowa

Uchwyt narzędziowy 10 mm (3/8”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 50
Prędkość obrotowa [min-¹] 600
Zużycie powietrza [l/min] 59
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,65
Nr art. 4688 260 040
EUR 209,00
KO MK00

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy RC 3203 Mini
Grzechotka pneumatyczna udarowa do zastosowania w wąskich 
miejscach · Długość konstrukcyjna zaledwie 158 mm · Mechanizm udarowy 
trzpienia bezreakcyjny · Precyzyjne dozowanie prędkości obrotowej · 
Ergonomiczny kształt · Solidna mechanika w metalu zapewnia długą 
żywotność · Kompozytowa obudowa · Końcówka czworokątna wersja 
wysoka do zastosowania bitów

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 60
Moment zwalniający [Nm] 100
Prędkość obrotowa [min-¹] 190
Zużycie powietrza [l/min] 240
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,25
Nr art. 4000 898 866
EUR 199,00
KO MK00

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy RC 3678
Przekładnia planetarna z 3 kołami stożkowymi · 4 stopnie mocy 
regulowane pierścieniem · Napęd z końcówką czworokątną czworokątne 
z blokadą kulkową · Klamka zabezpieczająca · Kompozytowa obudowa · 
Wylot regulowany w zakresie 360° 

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 2000
Uchwyt narzędziowy 6,3 mm (1/4”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 2–6
Zużycie powietrza [l/min] 117
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,05
Nr art. 4688 260 032
EUR 225,00
KO MK00

Pneumatyczny klucz udarowy RC 4710
Łatwa i prosta obsługa · Precyzyjne dozowanie prędkości 
obrotowej w biegu do przodu i do tyłu · Ustawienie momentu 
obrotowego po stronie zewnętrznej, nie jest konieczne rozkładanie · 
Solidne wykonanie do zastosowania ciągłego · Kompozytowa obudowa · 
Głowica szybkowymienna do bitów sześciokątnych i nasadek śrubowych · 
Płynne ustawianie momentu obrotowego

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 650
Moment zwalniający [Nm] 1254
Obroty maks. [min-¹] 10500
Zużycie powietrza [l/min] 125
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 1/4”
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 1,1
Nr art. 4688 260 023
EUR 215,00
KO MK00

Pneumatyczny klucz udarowy RC 2203
Kompaktowy, idealny do wąskich przestrzeni · Podwójny 
mechanizm udarowy · Obsługa jednoręczna (bieg w prawo / 
w lewo) za pomocą przycisków · Regulacja mocy (3 do przodu, 
1 do tyłu) · Długość konstrukcyjna 90 mm
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 480
Moment zwalniający [Nm] 660
Obroty maks. [min-¹] 10200
Zużycie powietrza [l/min] 180
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 1/4”
Ø węża [mm] 8
Ciężar [kg] 1,25
Nr art. 4688 260 004
EUR 309,00
KO MK00

Pneumatyczny klucz udarowy RC 2267
Antypoślizgowe pola gumowe TPR na 
uchwycie · Mechanizm udarowy Duopact · Cichy i 
oszczędny silnik pneumatyczny · Pełna moc podczas 
odkręcania · 3-stopniowa redukcja mocy podczas 
dokręcania · Kompozytowa obudowa silnika

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 1300
Moment zwalniający [Nm] 1950
Obroty maks. [min-¹] 8200
Zużycie powietrza [l/min] 148
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 1/4”
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 2
Nr art. 4000 898 863
EUR 299,00
KO MK00

Pneumatyczny klucz udarowy RC 2277
Najlepsza jakość materiału w nowym kształcie · 
Kompozytowa obudowa silnika · Aluminiowa obudowa 
mechanizmu udarowego z ramką przycisku Start · 
3-stopniowa regulacja mocy dokręcania · Odprowadzanie 
powietrza przez uchwyt · Maks. moc odkręcania osiągana 
jest już po 10 sekundach

Uchwyt narzędziowy 20 mm (3/4”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 1300
Moment zwalniający [Nm] 1950
Obroty maks. [min-¹] 6000
Zużycie powietrza [l/min] 270
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 3/8”
Ø węża [mm] 13
Ciężar [kg] 3,38
Nr art. 4688 260 002
EUR 795,00
KO MK00

Pneumatyczny klucz udarowy RC 2377
Konstrukcja z optymalnym ciężarem z wysokiej jakości 
kompozytu · Uchwyt odporny na niskie temperatury z 
izolacją przed wibracjami · Przycisk uruchomienia do 
dobrego dozowania · Przełącznik z tyłu zapewniający pełną 
siłę podczas odkręcania i 3-stopniową redukcję siły podczas 
dokręcania · Mechanizm udarowy Duopact

Ø krążka ściernego [mm] 125
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 12000
Zużycie powietrza [l/min] 324
Wrzeciono szlifujące M14
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,5
Nr art. 4000 898 829
EUR 389,00
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka kątowa RC 7173
Wysokiej jakości przekładnia stożkowa i silnik z regulacją · 1000 godzin 
pracy między konserwacją odprowadzanie powietrza do tyłu · Dodatkowy 
uchwyt po lewej lub po prawej stronie · Uchwyt kompozytowy chroniący 
przed zimnem

Ø krążka ściernego [mm] 50–59
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 18000
Zużycie powietrza [l/min] 60
Wrzeciono szlifujące 3⁄8” 24 UNF
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,66
Nr art. 4688 260 035
EUR 145,00
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka kątowa RC 7103 Mini
Mini szlifierka kątowa o kompaktowym rodzaju konstrukcji do cięcia i 
szlifowania w wąskich miejscach · Długość konstrukcyjna 129 mm · 
Precyzyjne dozowanie prędkości obrotowej · Ergonomiczny kształt i solidna 
mechanika w metalu · Kompozytowa obudowa  

Ø krążka ściernego [mm] 50
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 18000
Zużycie powietrza [l/min] 64
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,49
Nr art. 4688 260 036
EUR 145,00
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka talerzowa RC 7601 Mini
Krótka długość konstrukcyjna tylko 126 mm do szlifowania przy użyciu 
podkładek Roloc 2” w przewężeniach · Precyzyjne dozowanie prędkości 
obrotowej · Ergonomiczny kształt zapewnia idealne używanie · Solidna 
mechanika w metalu · Kompozytowa obudowa
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ø krążka ściernego [mm] 50
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 4500
Promień drgań [mm] 0
Zużycie powietrza [l/min] 61
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,58
Nr art. 4688 260 037
EUR 165,00
KO MK00

Polerka pneumatyczna RC 7602 Mini
Mini polerka ręczna z optymalną prędkością obrotową · Krótka długość 
konstrukcyjna tylko 152 mm do zastosowania przy użyciu podkładek na 
rzep w przewężeniach · Precyzyjne dozowanie prędkości obrotowej · 
Ergonomiczny kształt zapewnia idealne używanie · Solidna mechanika w 
metalu · Kompozytowa obudowa  

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 25000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 64
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,43
Nr art. 4688 260 033
EUR 94,95
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7001 Mini
Mini szlifierka prętowa do wąskich miejsc i prostego dostępu do detalu · 
Długość konstrukcyjna zaledwie 116 mm · Precyzyjne dozowanie prędkości 
obrotowej · Ergonomiczny kształt i solidna mechanika w metalu zapewniają 
długą żywotność · Kompozytowa obudowa

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 18000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 66
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,55
Nr art. 4688 260 034
EUR 125,00
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7102 Mini
Mini szlifierka prętowa odgięta 90° do wąskich miejsc · Długość 
konstrukcyjna zaledwie 127 mm · Precyzyjne dozowanie prędkości 
obrotowej · Ergonomiczny kształt i solidna mechanika w metalu zapewniają 
długą żywotność · Kompozytowa obudowa

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 2800
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 312
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1
Nr art. 4000 898 832
EUR 189,00
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7068
Szlifierka z mocą silnika 400 W i regulacją mocy · Kompozytowa 
obudowa · Odprowadzanie powietrza tyłem · Zawór dźwigniowy · Do 
prac ze szczotkami technicznymi i pozostałymi akcesoriami pracującymi z 
niewielką prędkością obrotową

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 30000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 144
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,37
Nr art. 4000 898 828
EUR 95,95
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7009
Mocny silnik · Wytrzymała obudowa z aluminium z antypoślizgową 
powłoką · Odprowadzanie powietrza tyłem · Dźwignia zabezpieczająca

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 27000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 228
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,72
Nr art. 4000 898 825
EUR 205,00
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7028
Wysokiej jakości, mocny precyzyjny silnik · Kompozytowa obudowa · 
Odprowadzanie powietrza tyłem · System blokady wrzeciona · Dźwignia za
bezpieczająca
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 27000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 228
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,8
Nr art. 4000 898 826
EUR 225,00
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7048
Wysokiej jakości, mocny precyzyjny silnik · Kompozytowa obudowa · 
Odprowadzanie powietrza tyłem · System blokady wrzeciona · Dźwignia 
zabezpieczająca · Długość konstrukcyjna 250 mm

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 23000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 228
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,76
Nr art. 4000 898 827
EUR 239,00
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7128
Wersja kątowa · Mocny silnik z regulatorem mocy · Kompozytowy korpus z 
dodatkową gumową obudową · Odprowadzanie powietrza tyłem · System 
blokady wrzeciona · Dźwignia zabezpieczająca

Taśma szlifierska [mm] 10x330
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 18000
Zużycie powietrza [l/min] 400
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,8
Nr art. 4000 898 833
EUR 229,00
KO MK00

Pneumatyczna nakładka szlifująca RC 7155
Mała szlifierka taśmowa do prac w ciasnych miejscach · Mechanizm 
szybkomocujący zapewniający szybką wymianę taśmy · Do ustawiania 
optymalnej pozycji roboczej uchwyt można obracać wokół krążka napędowego
W zestawie: 3 taśmy szlifierskie

Ilość uderzeń [min-¹] 3000
Gwóźdź [mm] 29 x 2 / 19 x 3
Ø tłoka [mm] 21
Zużycie powietrza [l/min] 120
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2,7
Nr art. 4000 898 838
EUR 355,00
KO MK00

Pneumatyczny młotek igłowy 
do usuwania rdzy RC 5625
Izolowany uchwyt i odprowadzanie 
powietrza do przodu · Specjalnie do domowych prac w detalach z igłami 
29 x 2 mm · Bardziej zgrubne prace z igłami 19 x 3 mm · Do użycia z grubymi 
blachami lub kamieniem/betonem (nie nadaje się do cienkich blach)
W zestawie: Po 1 zestawie igieł 29 x 2 mm i 19 x 3 mm

Ilość uderzeń [min-¹] 3000
Energia pojedynczego udaru [J] 6
Uchwyt narzędziowy 11 mm sześciokątny
Zużycie powietrza [l/min] 200
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,5
Nr art. 4000 898 846
EUR 129,00
KO MK00

Przecinak pneumatyczny RC 5100
Płynna regulacja prędkości obrotowej · Zawiera sprężynę podtrzymującą

Nr art. 4000 898 860
EUR 7,95
KO MK00

Sprężyna trzymająca dłuto RC 70
Do przecinaka pneumatycznego RC 5100 mm
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Dł. całkowita 
[mm]

Szer. ostrza 
[mm]

Uchwyt Nr art. EUR KO

140 20 11 mm sześciokątny 4000 898 861 31,95 MK00

Dłuto płaskie SS 20 K

Ilość uderzeń [min-¹] 3000
Energia pojedynczego udaru [J] 9
Uchwyt narzędziowy 11 mm sześciokątny
Zużycie powietrza [l/min] 372
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,7
Nr art. 4688 260 011
EUR 209,00
KO MK00

Przecinak pneumatyczny RC 5185
Wydajny młot udarowy, z amortyzacją wibracji · Ergonomiczny uchwyt z 
wkładką gumową TPR · Oprawka szybkomocująca do wymiany dłuta

Siła rozciągająca [N] 8800
Ø nitu [mm] 2,4–5
Skok [mm] 14
Zużycie powietrza [l/min] 12
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane [mm] Gwint wewnętrzny 6,3 (1/4”)
Ciężar [kg] 1,6
Nr art. 4000 898 837
EUR 205,00
KO MK00

Nitownica pneumatyczna 
RC 6700
Do standardowych nitów z metali 
miękkich, takich jak miedź i aluminium · 
Pojemnik zbiorczy na zerwane trzpienie 
nitów · Pneumatyczno-hydrauliczne 
wzmocnienie siły · 4 różne końcówki · 
Uchwyt do zawieszania na balanserach

Siła rozciągająca [N] 12600
Ø nitu [mm] 3–5
Skok [mm] 19
Zużycie powietrza [l/min] 36
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 1,67
Nr art. 4000 898 877
EUR 345,00
KO MK00

Nitownica pneumatyczna 
RC 6738
Do nitów standardowych z metali 
takich jak miedź, aluminium, stal i 
stal szlachetna · Pojemnik zbiorczy 
na zerwane trzpienie nitów · Funkcja 
próżni: Zatrzymuje nit w stożku przed 
naciśnięciem wyzwalacza (idealna do prac 
pionowych) · Uchwyt kompozytowy · 
3 różne końcówki · Przyłącze 
pneumatyczne z możliwością obrotu 360°

Siła rozciągająca [N] 21000
Ø nitu [mm] 4,8–7,8
Skok [mm] 27
Zużycie powietrza [l/min] 34
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 2,46
Nr art. 4000 898 878
EUR 695,00
KO MK00

Nitownica  
pneumatyczna RC 6748
Do nitów standardowych z metali takich 
jak miedź, aluminium, stal i stal szlachetna 
(BULB-TITE do 7,8 mm) · Pojemnik zbiorczy 
na zerwane trzpienie nitów · Funkcja próżni: 
Zatrzymuje nit w stożku przed naciśnięciem 
wyzwalacza (idealna do prac pionowych) · 
Uchwyt kompozytowy · 
5 różnych końcówek · Przyłącze 
pneumatyczne z możliwością obrotu 360°

Siła rozciągająca [N] 24000
Gwint M3–M12
Skok [mm] 1–7
Zużycie powietrza [l/min] 24,6
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 2,16
Nr art. 4000 898 879
EUR 1469,00
KO MK00

Pneumatyczne urządzenia  
do nakrętek nitowanych 
RC 6758
Do nitonakrętek we wszystkich 
materiałach i wersjach · Automatyczna 
funkcja podczas nakręcania i 
wykręcania · Precyzyjne ustawianie 
skoku osadczego · Niewielkie 
wibracje i odbicia · Uchwyt 
kompozytowy · 7 różnych trzpieni 
gwintowanych · Przyłącze pneumatyczne 
z możliwością obrotu 360°
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Uchwyt narzędziowy Wkręt sześciokątny 17 mm
Maks. moment dokręcający [Nm] 54
Prędkość obrotowa [min-¹] 400
Zużycie powietrza [l/min] 84
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,48
Nr art. 4000 898 951
EUR 215,00
KO WX26

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy 9023M-1
Asortyment pneumatyczny HAZET „Mini” · Odprowadzanie powietrza 
przez uchwyt · Do ręcznego dokręcania momentami obrotowymi 70 Nm · 
Uchwyt chroniący przed zimnem · Dzięki wymiennym grzechotkom 
możliwość zastosowania gniazda czworokątnego 1/4” (6,3 mm) i 3/8” 
(10 mm) oraz uchwytu sześciokątnego 1/4” (6,3 mm) · Kierunek pracy 
prawo i lewo: Jednostopniowo · Innowacyjna koncepcja 5-lamelowa · 
Wysoka niezawodność i możliwość nieprzerwanej pracy

Uchwyt narzędziowy 6,3 mm (1/4”) 4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 35
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 170
Zużycie powietrza [l/min] 180
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,5
Nr art. 4000 898 922
EUR 149,00
KO WX26

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy 9020-2
Uchwyt chroniący przed zimnem · Bez wibracji · Kierunek pracy prawo/
lewo: Jednostopniowo

Uchwyt narzędziowy 6,3 mm (1/4”) 4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 40
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 250
Zużycie powietrza [l/min] 72
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,5
Nr art. 4000 898 923
EUR 185,00
KO WX26

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy 9020P-2
Ręczne dokręcanie momentami obrotowymi >60 Nm · Wylot powietrza 
obracany w zasięgu 360° · Całkowicie zabudowana głowica zapobiega 
wnikaniu wiórów · Bez wibracji · Uchwyt chroniący przed zimnem · 
Kierunek pracy prawo/lewo: Jednostopniowo · Zawór dźwigniowy

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy 9021-3
Uchwyt chroniący przed zimnem · Bez wibracji · Kierunek pracy prawo/
lewo: Jednostopniowo · Zawór dźwigniowy

Uchwyt narzędziowy 10 mm (3/8”) 4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 35
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 170
Zużycie powietrza [l/min] 180
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,5
Nr art. 4000 898 924
EUR 149,00
KO WX26

Uchwyt narzędziowy 10 mm (3/8”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 54
Prędkość obrotowa [min-¹] 300
Zużycie powietrza [l/min] 103
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,5
Nr art. 4000 898 925
EUR 185,00
KO WX26

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy 9021P-2
Krótkie wykonanie, długość zaledwie 150 mm · Ręczne dokręcanie 
momentami obrotowymi >261 Nm · Całkowicie zabudowana głowica 
zapobiega wnikaniu wiórów · Bez wibracji · Uchwyt chroniący przed 
zimnem · Kierunek pracy prawo/lewo: Jednostopniowo · Zawór dźwigniowy

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) 4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 70
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 160
Zużycie powietrza [l/min] 180
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,2
Nr art. 4000 898 926
EUR 149,00
KO WX26

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy 9022-2
Uchwyt chroniący przed zimnem · Bez wibracji · Kierunek pracy prawo/
lewo: Jednostopniowo · Zawór dźwigniowy
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) 4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 95
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 160
Zużycie powietrza [l/min] 77
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,39
Nr art. 4000 898 927
EUR 189,00
KO WX26

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy 9022P-1
Ręczne dokręcanie momentami obrotowymi: 350 Nm · Solidne wykonanie 
warsztatowe, do zastosowania ciągłego w produkcji przemysłowej · 
Bardzo mocna, całkowicie zamknięta głowica do stałych obciążeń ciągłych, 
zapobiega przedostawaniu się wiórów itp. · Bez wibracji · Kierunek pracy 
prawo/lewo: Jednostopniowo

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) 4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 102
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 400
Zużycie powietrza [l/min] 113
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,28
Nr art. 4000 898 929
EUR 275,00
KO WX26

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy 9022SR-1
Ręczne dokręcanie momentami obrotowymi >270 Nm · Bez wibracji · 
Prędkość obrotowa ok. 3 razy większa niż w urządzeniach standardowych · 
Kierunek pracy prawo/lewo: Jednostopniowo · Zawór obrotowy · Mocny 
mechanizm udarowy trzpieniowy · Uchwyt chroniący przed zimnem · 

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) 4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 108
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 280
Zużycie powietrza [l/min] 113
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,24
Nr art. 4000 898 928
EUR 259,00
KO WX26

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy 9022P-2
Ręczne dokręcanie momentami obrotowymi >400 Nm · Całkowicie 
zabudowana głowica zapobiega wnikaniu wiórów · Bez wibracji · Uchwyt 
chroniący przed zimnem · Kierunek pracy prawo/lewo: Jednostopniowo · 
Zawór dźwigniowy

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 500
Moment zwalniający [Nm] 550
Obroty maks. [min-¹] 8000
Zużycie powietrza [l/min] 113
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane 1/4 gwint wewn.
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 1,3
Nr art. 8000 753 660
EUR 259,00
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 9012ATT
Technologia HAZET Twin Turbo: Wysokie momenty obrotowe przy 
kompaktowej konstrukcji · Przestawienie połączeń śrubowych zacisków 
hamulcowych oraz innych trudno dostępnych przypadków skręcania · 
Uchwyt chroniący przed zimnem · Regulowany wokół własnej osi uchwyt / 
aktywator do optymalnej obsługi umożliwia przestawianie w każdej pozycji · 
Bieg w prawo / w lewo: Jednostopniowy (w prawo / w lewo) · Zalecany 
moment obrotowy 450 Nm     

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 750
Moment zwalniający [Nm] 850
Obroty maks. [min-¹] 7000
Zużycie powietrza [l/min] 127
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 1/4”
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 2,6
Nr art. 4000 898 917
EUR 205,00
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 9012SPC
Odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dołu · Bez wibracji · Uchwyt 
chroniący przed zimnem · Mocny mechanizm udarowy trzpienia · 
Prawobieg: Trzystopniowo / lewobieg: Jednostopniowo · Zalecany moment 
obrotowy 550 Nm
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Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 678
Moment zwalniający [Nm] 1200
Obroty maks. [min-¹] 8800
Zużycie powietrza [l/min] 127
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 1/4”
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 1,27
Nr art. 8000 465 351
EUR 245,00
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 9012M-1
Mechanizm udarowy młota Jumbo · Obsługa jednoręczna dla prawo- i 
leworęcznych · Prawobieg: Trzystopniowo, lewobieg: Jednostopniowo · 
Odprowadzanie powietrza przez uchwyt · Uchwyt chroniący przed zimnem · 
Wyjątkowo krótkie wykonanie, zaledwie 80 mm · Zalecany moment 
obrotowy 610 Nm

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 678
Moment zwalniający [Nm] 1600
Obroty maks. [min-¹] 11000
Zużycie powietrza [l/min] 133
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 1/4”
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 1,3
Nr art. 4000 898 944
EUR 289,00
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 9012MTT
Technologia HAZET Twin Turbo: Wysokie momenty obrotowe przy 
kompaktowej konstrukcji · Innowacyjny 8-lamelowy silnik pneumatyczny, 
moc udarowa większa o 25% · Do zastosowań przemysłowych i 
motoryzacyjnych · Obsługa jednoręczna dla prawo- i leworęcznych · 
Prawobieg: Dwustopniowo, lewobieg: Jednostopniowo · Uchwyt chroniący 
przed zimnem · Wyjątkowo krótkie wykonanie, zaledwie 110 mm · Zalecany 
moment obrotowy 542 Nm

D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 1054
Moment zwalniający [Nm] 1700
Obroty maks. [min-¹] 8000
Zużycie powietrza [l/min] 139
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 1/4”
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 1,98
Nr art. 4000 898 915
EUR 299,00
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 9012EL-SPC
Odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dołu · Bez wibracji · Uchwyt 
chroniący przed zimnem · Mocny podwójny udar młotkowy · Prawobieg: 
Czterostopniowo / lewobieg: Jednostopniowo · Obsługa jedną ręką 
innowacyjnym przełącznikiem z tyłu urządzenia · Zalecany moment 
obrotowy 881 Nm

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 1356
Moment zwalniający [Nm] 2200
Obroty maks. [min-¹] 8300
Zużycie powietrza [l/min] 147
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 1/4”
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 1,6
Nr art. 4000 898 945
EUR 299,00
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 9012TT
Technologia HAZET Twin Turbo: Wysokie momenty obrotowe przy 
kompaktowej konstrukcji · Innowacyjny 8-lamelowy silnik pneumatyczny, 
moc udarowa większa o 25% · Obsługa jednoręczna dla prawo- i 
leworęcznych · Prawobieg: Dwustopniowo, lewobieg: Jednostopniowo · 
Odprowadzanie powietrza przez uchwyt · Uchwyt chroniący przed zimnem · 
Krótkie wykonanie, zaledwie 128 mm · Zalecany moment obrotowy 
948 Nm
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12/71Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Uchwyt narzędziowy 20 mm (3/4”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 1085
Moment zwalniający [Nm] 1890
Obroty maks. [min-¹] 7300
Zużycie powietrza [l/min] 153
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 3/8”
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 2,1
Nr art. 4000 898 909
EUR 515,00
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 9013M
Odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dołu · Bez 
wibracji · Uchwyt chroniący przed zimnem · Mocny podwójny 
udar młotkowy · Prawobieg trzystopniowo / lewobieg 
jednostopniowo · Zalecany moment obrotowy 922 Nm

Uchwyt narzędziowy 20 mm (3/4”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 2170
Moment zwalniający [Nm] 4100
Obroty maks. [min-¹] 5200
Zużycie powietrza [l/min] 244
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 3/8”
Ø węża [mm] 13
Ciężar [kg] 4,5
Nr art. 4000 898 946
EUR 779,00
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 
9013TT
Technologia HAZET Twin Turbo: Wysokie 
momenty obrotowe przy kompaktowej konstrukcji · 
Innowacyjny 8-lamelowy silnik pneumatyczny, moc 
udarowa większa o 25% · Obsługa jednoręczna dla prawo- 
i leworęcznych · Prawobieg: Dwustopniowo, lewobieg: 
Jednostopniowo · Odprowadzanie powietrza przez uchwyt · 
Uchwyt chroniący przed zimnem · Krótkie wykonanie, 
zaledwie 184 mm · Zalecany moment obrotowy 1890 Nm

Uchwyt narzędziowy 25,4 mm (1”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 2712
Moment zwalniający [Nm] 3400
Obroty maks. [min-¹] 5500
Zużycie powietrza [l/min] 283
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 1/2”
Ø węża [mm] 19
Ciężar [kg] 7,8
Nr art. 4000 898 907
EUR 1325,00
KO WX26

Pneumatyczny klucz 
udarowy 9014PS-1
Bezpośredni mechanizm udarowy · 
W odbiorze napędu znajduje się otwór do 
blokowania narzędzi oraz pierścień ustalający na klucz 
nasadowy · Zoptymalizowana obsługa po obu stronach dla 
prawo- i leworęcznych · Prawo-/lewobieg: Trzystopniowo · Obsługa 
jednoręczna · Odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dołu · Uchwyt 
chroniący przed zimnem · Przyłącze powietrza na uchwycie od dołu i od tyłu

Zużycie powietrza [l/min] 96
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny W 6,3 mm (1/4”)
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 0,4
Nr art. 4000 898 942
EUR 92,95
KO WX26

Pistolet pneumatyczny do przedmuchiwania 9043N-10
Przełączanie jedną ręką · Obudowa metalowa · Odsysanie zanieczyszczeń 
do worka na kurz oraz przedmuchiwanie powierzchni · Specjalna nasadka 
deflektorowa chroni worek przed uszkodzeniem · Długość 148 mm

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 2000–25000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 74
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,4
Nr art. 4000 898 931
EUR 135,00
KO WX26

Pneumatyczna szlifierka prosta 9032N-1
Lekka i poręczna, do szlifowania, wygładzania, polerowania i gratowania · 
Płynna regulacja prędkości obrotowej pokrętłem · Wylot powietrza obracany 
w zasięgu 360° · Uchwyt chroniący przed zimnem · Zawór dźwigniowy

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 22000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 150
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,8
Nr art. 4000 898 933
EUR 259,00
KO WX26

Pneumatyczna szlifierka prosta 9032P-1
Bardzo mocny · Wysoki komfort obsługi · Ergonomiczny kształt · Uchwyt 
chroniący przed zimnem · Szlifowanie, szlifowanie na połysk, polerowanie i 
usuwanie zadziorów

70-12_02___im Aufbau[6487726]-1.indd   7170-12_02___im Aufbau[6487726]-1.indd   71 8/15/2022   12:03:44 PM8/15/2022   12:03:44 PM



12/72 D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 25000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 84
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,33
Nr art. 4000 898 948
EUR 99,95
KO WX26

Pneumatyczna szlifierka prosta 9032M-1
Asortyment pneumatyczny HAZET „Mini” · Poręczne urządzenie do 
szlifowania, wygładzania, polerowania i usuwania zadziorów · Wysoka 
niezawodność i możliwość nieprzerwanej pracy · Innowacyjna koncepcja 
5-lamelowa · Dźwignia włączając z zabezpieczeniem · Uchwyt chroniący 
przed zimnem · Odprowadzanie powietrza przez uchwyt

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 60000
Ø tulei zaciskowej [mm] 3
Zużycie powietrza [l/min] 75
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,23
Nr art. 4000 898 930
EUR 129,00
KO WX26

Pneumatyczna szlifierka prosta 9032M
Do precyzyjnej obróbki przedmiotów także na ekstremalnie małej 
przestrzeni · Długość węża 1500 mm · Zawór obrotowy

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 2000–20000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 74
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,5
Nr art. 4000 898 932
EUR 159,00
KO WX26

Pneumatyczna szlifierka prosta 9032N-5
Wersja kątowa · Do szlifowania, wygładzania, polerowania i usuwania 
zadziorów także w ciasnych przestrzeniach · Płynna regulacja prędkości 
obrotowej pokrętłem · Wylot powietrza obracany w zasięgu 360° · Uchwyt 
chroniący przed zimnem · Zawór dźwigniowy

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 18000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 84
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,48
Nr art. 4000 898 949
EUR 139,00
KO WX26

Pneumatyczna szlifierka prosta 9032M-5
Asortyment pneumatyczny HAZET „Mini” · Wersja kątowa · Poręczne 
urządzenie do szlifowania, wygładzania, polerowania i usuwania zadziorów · 
Uchwyt chroniący przed zimnem · Wysoka niezawodność i możliwość 
nieprzerwanej pracy · Innowacyjna koncepcja 5-lamelowa · Dźwignia 
włączając z zabezpieczeniem · Wytrzymały wielołożyskowy mechanizm 
przekładniowy o 2,5-krotnie dłuższej żywotności w porównaniu z 
pozostałymi przekładniami dostępnymi na rynku

Ø krążka ściernego [mm] 50–59
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 18000
Zużycie powietrza [l/min] 84
Wrzeciono szlifujące 3/8” 24 UNF
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,53
Nr art. 4000 898 950
EUR 165,00
KO WX26

Pneumatyczna szlifierka kątowa 9033M-7
Asortyment pneumatyczny HAZET „Mini” · Do prac w wąskich miejscach · 
Do ściernic o grubości 1–4 mm i otworu 10 mm · Regulowana pokrywa 
ochronna · Uchwyt chroniący przed zimnem · Nadaje się do trybu 
ciągłego · Innowacyjna koncepcja 5-lamelowa · Dźwignia włączając z 
zabezpieczeniem · Wytrzymały wielołożyskowy mechanizm przekładniowy 
o 2,5-krotnie dłuższej żywotności w porównaniu z pozostałymi 
przekładniami dostępnymi na rynku

Taśma szlifierska [mm] 10x330
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 19000
Zużycie powietrza [l/min] 94
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,8
Nr art. 4000 898 935
EUR 225,00
KO WX26

Pneumatyczna nakładka szlifująca 9033N-4
Płynna regulacja prędkości obrotowej · Mocowanie zapewniające szybką 
wymianę taśmy · Automatyczna regulacja biegu taśmy · Precyzyjna 
regulacja biegu taśmy · Możliwość obrotu biegu taśmy o 360° · Uchwyt 
chroniący przed zimnem
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ø krążka ściernego [mm] 150
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 12000
Promień drgań [mm] 5
Zużycie powietrza [l/min] 57
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,9
Nr art. 4000 898 934
EUR 289,00
KO WX26

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa 9033-2
Płynna regulacja prędkości obrotowej · Niska wysokość konstrukcyjna i 
lekka obudowa kompozytowa · Uchwyt antypoślizgowy · Tarcze szlifierskie 
na rzep z 15 otworami
W zestawie wąż odsysający o długości 2 metra oraz worek na kurz, tarcza 
szlifierska na rzep z 6 otworami 10 mm

Głębokość skrawania w stali [mm] 3
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 9500
Skok [mm] 10
Zużycie powietrza [l/min] 99
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,4
Nr art. 4000 898 947
EUR 255,00
KO WX26

Pneumatyczna piła szablasta 9034P-2
Pałąk ustalający z regulacją wysokości · Zastosowanie również do blach 
dwustronnych · Regulowany kierunek wylotu powietrza · Nadaje się do 
małych promieni cięcia · Dzięki możliwości mocowania pilników idealnie 
nadaje się do przeczyszczania szczelin w czujnikach itp.
W zestawie: 3 brzeszczoty Z 18, Z 24, Z 32 (93 mm), 1 brzeszczot zwrotny 
Z 18 (153 mm), 5 pilników (135 mm), 1 klucz sześciokątny 

Ilość uderzeń [min-¹] 3200
Gwóźdź [mm] 19 x 3
Ø tłoka [mm] 47
Zużycie powietrza [l/min] 170
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2,6
Nr art. 4000 898 937
EUR 375,00
KO WX26

Pneumatyczny młotek igłowy do usuwania rdzy 9035-5
Regulowana osłona igły do maksymalnego wykorzystania igieł · 
2-częściowa obudowa ułatwia konserwację · Uchwyt chroniący przed 
zimnem

Siła rozciągająca [N] 8700
Ø nitu [mm] 2,4–4,8
Skok [mm] 14
Zużycie powietrza [l/skok] 1
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny W 6,3 mm (1/2”)
Ciężar [kg] 1,5
Nr art. 4000 898 938
EUR 189,00
KO WX26

Nitownica pneumatyczna 9037SPC
Wytrzymała obudowa metalowa · Do nitów stalowych: 2,4–4,8 mm, 
nitów ze stali szlachetnej: 2,4–3,2 mm, nitów aluminiowych: 2,4–4,8 mm · 
Złącze wtykowe z przegubem obrotowym pozwalającym na uniwersalne 
zastosowanie · 4 końcówki (jedna zamontowana)

Siła rozciągająca [N] 14700
Ø nitu [mm] 3–6,4
Skok [mm] 15,8
Zużycie powietrza [l/skok] 2,64 
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny W 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 2,11
Nr art. 8000 462 850
EUR 615,00
KO WX26

Nitownica pneumatyczna 9037N-2
Wytrzymała obudowa metalowa · Do nitów stalowych, ze stali szlachetnej, 
nitów aluminiowych i miedziowych do 6,4 mm · Złącze wtykowe z 
przegubem obrotowym pozwalającym na uniwersalne zastosowanie · 5 
końcówek (jedna zamontowana) · Przechowywanie różnych końcówek, 
szablony końcówek i nitów na spodzie pistoletu do nitowania · Z zestawem 
konserwacyjnym do kontroli oleju (wspomaganie oleju do wytwarzania 
ciśnienia)
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Siła rozciągająca [N] 9000
Ø nitu [mm] Do 4,8
Zużycie powietrza [l/min] 1,15
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 1,5
Nr art. 4000 898 824
EUR 155,00
KO MB05

Nitownica pneumatyczna BG 1000
Łatwe nitowanie standardowymi nitami bez 
większego wysiłku · Zintegrowany pojemnik 
zbiorczy na zerwane trzpienie nitów
W zestawie: Końcówki do nitów, sprężyny 
dociskowe, butelka na olej, klucz wielofunkcyjny, 
walizka z tworzywa sztucznego

Zużycie powietrza [l/min] 130–200
Pojemność zbiornika [l] 1
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,58
Nr art. 4000 898 830
EUR 15,25
KO MB05

Pneumatyczny pistolet natryskowy
Pistolet ze stopu lekkiego · Pojemnik z blachy stalowej · Regulowana 
szerokość stożka strumienia natryskiwania · Stabilna, poręczna wersja · 
Rura natryskiwania 300 mm 

Pojemność zbiornika [l] 0,5
Zużycie powietrza [l/min] 200
Ciśnienie robocze [bar] 3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 0,75
Nr art. 4000 898 820
EUR 19,95
KO MB05

Pistolet pneumatyczny 
do farby
Lekki pistolet z kubkiem spływowym 
z tworzywa sztucznego · Regulowany 
dopływ powietrza i farby · Głowica 
natryskowa z okrągłym, szerokim i 
płaskim strumieniem · Duża wydajność 
powierzchniowa · Równomierny 
strumień farby
W zestawie: Dysza 1,5 mm

Pojemność zbiornika [l] 1
Zużycie powietrza [l/min] 130–200
Ciśnienie robocze [bar] 2–3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 0,5
Nr art. 4000 898 853
EUR 55,95
KO MB05

Pistolet pneumatyczny do farby Kit-Line HVLP
Zasobnik z zamkiem bagnetowym · Bezstopniowa regulacja strumienia 
okrągłego i szerokiego · Regulacja ilości materiału · Samodzielnie 
regulowany łącznik · Odpowiedni również do nakładania lakierów wodnych 
W zestawie: Dysza ze stali szlachetnej 1,8 mm, pędzel do czyszczenia, 
klucz montażowy, walizka

Pojemność zbiornika [l] 0,7
Zużycie powietrza [l/min] 320
Ciśnienie robocze [bar] 6–8
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 1,0
Nr art. 4000 898 851
EUR 22,95
KO MB05

Pneumatyczny pistolet do piaskowania ST
Naczynie zasysania z systemem zamka bagnetowego · Przeznaczony do 
uziarnienia 0,2–0,8 mm · Pasuje do przyłącza Standard SK universal

Uziarnienie [mm] Nr art. EUR KO
0,5–0,8 4000 898 852 10,75 MB05

Granulat do piaskowania
Żużel wielkopiecowy · Odpowiedni do każdego pistoletu do piaskowania · 
Uziarnienie 0,5–0,8 mm · Pojemność 1,5 litra
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Uchwyt narzędziowy 6,3 mm (1/4”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 40
Zużycie powietrza [l/min] 113
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,52
Nr art. 4000 898 576
EUR 49,95
KO MB05

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy CSP 15
Przełączanie w prawo-w lewo na głowicy przekładni · Prędkość 
obrotowa regulowana bezstopniowo · Regulowane kierowanie powietrza 
wylotowego · Gumowany uchwyt 

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 90
Zużycie powietrza [l/min] 170
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,3
Nr art. 4000 898 589
EUR 53,95
KO MB05

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy CSP 90
Przełączanie w prawo-w lewo na głowicy przekładni · Prędkość obrotowa 
regulowana bezstopniowo · Gumowany uchwyt · Regulowane kierowanie 
powietrza wylotowego

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 475
Moment zwalniający [Nm] 475
Obroty maks. [min-¹] 6500
Zużycie powietrza [l/min] 120
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 1/4”
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 1,4
Nr art. 4000 898 594
EUR 199,00
KO MB05

Pneumatyczny klucz udarowy CSX 475 
Długość głowicy tylko 88 mm · Opatentowany mechanizm zmiany biegu 
prawo/lewo na uchwycie · Prawobieg 3-stopniowo, lewobieg 1-stopniowo · 
Lewobieg z maksymalną siłą

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 345
Obroty maks. [min-¹] 7000
Zużycie powietrza [l/min] 120
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 1/4”
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 4,06
Nr art. 4000 898 592
EUR 59,95
KO MB05

Pneumatyczny klucz udarowy 1/2” ST
Wytrzymały zestaw kluczy udarowych · Regulacja momentu obrotowego 
na uchwycie (w każdym stopniu o 30% mniejszy moment obrotowy) · 
Przełączanie w prawo-w lewo za pomocą trzpienia
W zestawie: Zestaw kluczy nasadowych udarowych 
10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, przedłużenie 100 mm, walizka

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 880
Moment zwalniający [Nm] 880
Obroty maks. [min-¹] 9500
Zużycie powietrza [l/min] 140
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 1/4”
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 1,3
Nr art. 4000 898 595
EUR 145,00
KO MB05

Pneumatyczny klucz udarowy CSX 880
Długość głowicy tylko 109 mm · Opatentowany kształt pozwala 
komfortowo zmieniać bieg prawo/lewo, dzięki czemu możliwa jest praca 
jedną ręką · Prawobieg 3-stopniowo, lewobieg 2-stopniowo · Lewobieg z 
maksymalną siłą
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 1200
Obroty maks. [min-¹] 6500
Zużycie powietrza [l/min] 180
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 1/4”
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 2
Nr art. 4000 898 587
EUR 179,00
KO MB05

Pneumatyczny klucz udarowy CSP 1200
Poręczny i lekki klucz udarowy CSP Composite · Idealny do profesjonalnych 
zastosowań w rzemiośle i przemyśle · Dzięki wyważonemu środkowi 
ciężkości idealny pomocnik w pracy bez zmęczenia · Moment obrotowy w 
prawą i w lewą stronę ustawiany optymalnie i za pomocą lekko działającego 
przełącznika · Nowość: Regulacja momentu obrotowego bezpośrednio na 
przełączniku z przodu · Długość głowicy tylko 165 mm

Uchwyt narzędziowy 20 mm (3/4”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 1500
Obroty maks. [min-¹] 5000
Zużycie powietrza [l/min] 210
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane Gwint wewnętrzny 1/4”
Ø węża [mm] 10
Ciężar [kg] 2,5
Nr art. 4000 898 588
EUR 335,00
KO MB05

Pneumatyczny klucz udarowy CSP 1500
Poręczny i lekki klucz udarowy CSP Composite · Idealny do profesjonalnych 
zastosowań w rzemiośle i przemyśle · Dzięki wyważonemu środkowi 
ciężkości idealny pomocnik w pracy bez zmęczenia · Moment obrotowy w 
prawą i w lewą stronę ustawiany optymalnie i za pomocą lekko działającego 
przełącznika · Nowość: Regulacja momentu obrotowego bezpośrednio na 
przełączniku z przodu · Długość głowicy tylko 190 mm

Ø krążka ściernego [mm] 125
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 12000
Zużycie powietrza [l/min] 320
Wrzeciono szlifujące M10
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2,0
Nr art. 4000 898 577
EUR 68,95
KO MB05

Pneumatyczna szlifierka kątowa ST 125
Pneumatyczna szlifierka kątowa z wyważonym punktem ciężkości · 
Normowany uchwyt tarcz tnących i krążków ściernych
W zestawie: Uchwyt, złączka

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 25000
Ø tulei zaciskowej [mm] 3 + 6
Zużycie powietrza [l/min] 180
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,92
Nr art. 4000 898 583
EUR 45,95
KO MB05

Pneumatyczna szlifierka 
prosta zestaw
Prędkość obrotowa regulowana 
bezstopniowo na uchwycie · 
Zawiera 10 ściernic trzpieniowych 
z węglika krzemu o różnej 
wielkości i uziarnieniu · Walizka

Ø krążka ściernego [mm] 150
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 10000
Promień drgań [mm] 5
Zużycie powietrza [l/min] 320
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2,3
Nr art. 4000 898 584
EUR 78,95
KO MB05

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa ST 150
Do profesjonalnego użytkowania · Zintegrowane odsysanie za pomocą 
worka na kurz · Możliwość podłączenia do odsysania zewnętrznego · 
Prędkość obrotowa regulowana bezstopniowo · Idealna dla obszaru napraw 
karoserii i obróbki drewna · Regulowany skok mimośrodu
W zestawie wąż odsysający o długości 1 metra oraz worek na kurz, talerz 
szlifierski na rzep z 6 otworami 10 mm
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ilość uderzeń [min-¹] 3000
Gwóźdź [mm] 19 x 3
Ø tłoka [mm] 47
Zużycie powietrza [l/min] 250
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2,6
Nr art. 4000 898 578
EUR 159,00
KO MB05

Pneumatyczny młotek igłowy do usuwania rdzy Pro
Jakość przemysłowa · Do czyszczenia i usuwania rdzy ze stalowych części 
lub również do modelowania w kamieniu · Gumowany uchwyt
W zestawie: Zestaw igieł 19 x 3 mm, złączka

Pasuje do Pneumatyczny młotek igłowy do usuwania rdzy Pro
Nr art. 4000 898 559
EUR 24,95
KO MB05

Zestaw igieł Pro
Do czyszczenia i usuwania rdzy ze stalowych części lub również do 
modelowania w kamieniu · 19 hartowanych igieł 3 mm

Ilość uderzeń [min-¹] 4500
Energia pojedynczego udaru [J] 4–5
Uchwyt narzędziowy 11 mm sześciokątny
Zużycie powietrza [l/min] 113
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,6
Nr art. 4000 898 554
EUR 35,95
KO MB05

Przecinak 
pneumatyczny 
CSP 150 Set
Do wykonywania rowków i prac 
przy karoserii · Ekstremalnie mały i poręczny · 
Gumowany uchwyt · Odprowadzanie powietrza do dołu
W zestawie: 4 przecinaki, walizka z tworzywa sztucznego

Ilość uderzeń [min-¹] 3200
Energia pojedynczego udaru [J] 9
Uchwyt narzędziowy 11 mm sześciokątny
Zużycie powietrza [l/min] 160
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2,5
Nr art. 4000 898 586
EUR 98,95
KO MB05

Przecinak pneumatyczny STX II
Wytrzymały przecinak do wymagających zastosowań podczas prac 
związanych z kuciem i przebijaniem · Długość przecinaka 175 mm · Długość 
urządzenia 225 mm · Zestaw obejmuje 5 przecinaków w różnych wersjach 
oraz walizkę z tworzywa sztucznego

Nr art. EUR KO
4000 898 597 7,25 MB05

Sprężyna trzymająca dłuto
Pasuje do przecinaka pneumatycznego STX II

Ø [mm] Pasuje do Maks. obroty [min-¹] Nr art. EUR KO
150 ST 150 10000 4000 898 598 21,95 MB05

Oprawka do dysków
Na rzepy
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Dł. całkowita 
[mm]

Szer. ostrza 
[mm]

Uchwyt Nr art. EUR KO

215 15 12,75 mm sześciokątny 4000 898 876 26,95 MB05

Dłuto płaskie Pro XS
Długo zapasowe do przecinaka pneumatycznego 

Pojemność zbiornika [l] 14
Ciśnienie robocze [bar] 10
Ciężar [kg] 9
Dł. x szer. x wys. [mm] 240 x 240 x 500
Nr art. 4000 898 844
EUR 125,00
KO MB05

Zbiornik ze sprężonym powietrzem
Przenośny · Sprężone powietrze zawsze pod 
ręką · Napełnianie dowolną sprężarką · Szybkozłączka · 
Regulator ciśnienia do dokładnego ustawiania ciśnienia 
oddawania · Manometr ciśnienia wewnętrznego 
zbiornika 

Wydajność zasysania [l/min] 49
Wydajność efektywna [l/min] 28
Pojemność zbiornika [l] 4
Ciśnienie robocze [bar] 8
Moc znamionowa [kW] 0,28
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 11,1
Dł. x szer. x wys. [mm] 360 x 355 x 310
Nr art. 4000 894 900
EUR 215,00
KO MB17

Sprężarka Airboy Silence 50 OF E g

Bezolejowa, kompaktowa i przenośnika · Bardzo stabilne działanie · 
Szybkozłączka · Po jednym manometrze do ciśnienia roboczego i zbiornika · 
Przełącznik ochronny silnika

Wydajność zasysania [l/min] 103
Wydajność efektywna [l/min] 55
Pojemność zbiornika [l] 4
Ciśnienie robocze [bar] 8
Moc znamionowa [kW] 0,68
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 17,7
Dł. x szer. x wys. [mm] 405 x 370 x 335
Nr art. 4000 894 901
EUR 269,00
KO MB17

Sprężarka Airboy Silence 100 OF E g

Bezolejowa, kompaktowa i przenośnika · Bardzo stabilne działanie · 
Szybkozłączka · Po jednym manometrze do ciśnienia roboczego i zbiornika · 
Przełącznik ochronny silnika

Ilość uderzeń [min-¹] 3600
Energia pojedynczego udaru [J] 13
Uchwyt narzędziowy 6-kąt. C 12,75 mm
Zużycie powietrza [l/min] 300
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 3
Nr art. 4000 898 874
EUR 195,00
KO MB05

Przecinak pneumatyczny Pro XS
Solidny młot wyburzeniowy do profesjonalnego użytkowania 
W zestawie: 1 x dłuto spiczaste i płaskie o długości 200 mm, 1 x złączka Sk

Dł. całkowita [mm] Uchwyt [mm] Nr art. EUR KO
215 sześciokątny 12,75 4000 898 875 26,95 MB05

Szpicak Pro XS
Długo zapasowe do przecinaka pneumatycznego 
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Wydajność zasysania [l/min] 105
Wydajność efektywna [l/min] 65
Pojemność zbiornika [l] 6
Ciśnienie robocze [bar] 8
Moc znamionowa [kW] 0,75
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 15
Dł. x szer. x wys. [mm] 380 x 380 x 385

Nr art. 4000 898 498
EUR 175,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec Supersil 6
Wersja bezolejowa · Przenośny · Bezobsługowy 2-cylindrowy 
agregat · Reduktor ciśnienia do dokładnego ustawiania ciśnienia oddawania 
i gumowe nóżki · Poziom ciśnienia akustycznego 74 Lp/59 dB

Wydajność zasysania [l/min] 70
Wydajność efektywna [l/min] 55
Pojemność zbiornika [l] 6
Ciśnienie robocze [bar] 8
Moc znamionowa [kW] 0,3
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6
Dł. x szer. x wys. [mm] 300 x 340 x 320
Nr art. 4000 898 481
EUR 135,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec Airliner Silent
Wersja bezolejowa · 1-cylindrowy agregat z wytrzymałym silnikiem 
indukcyjnym · Zintegrowany uchwyt kabla elektrycznego · Regulator 
ciśnienia · Gumowe przyssawki · Idealna do gwoździarek i zszywaczy, 
przedmuchiwania oraz malowania aerografem i innych drobnych prac 
lakierniczych · Poziom ciśnienia akustycznego 85 Lp/68 dB

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność zasysania [l/min] 200
Wydajność efektywna [l/min] 110
Pojemność zbiornika [l] 6
Ciśnienie robocze [bar] 8
Moc znamionowa [kW] 1,1
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 9,4
Dł. x szer. x wys. [mm] 320 x 370 x 380
Nr art. 4000 898 486
EUR 145,00
KO MB05

Kompresor Aerotec Airliner 6 g

Sprężarka tłokowa w wersji bezolejowej · Bezobsługowy agregat 
1-cylindrowy · Reduktor ciśnienia do dokładnego ustawiania ciśnienia 
oddawania · Przejrzysta jednostka obsługi · Bardzo płaska konstrukcja 
niezajmująca wiele miejsca · Poziom ciśnienia akustycznego 97 Lp/78 dB

Wydajność zasysania [l/min] 200
Wydajność efektywna [l/min] 110
Pojemność zbiornika [l] 5
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 1,1
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 8,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 490 x 190 x 380
Nr art. 4000 898 485
EUR 159,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec Airliner 5 GO
Wersja bezolejowa · Bezobsługowy 1-cylindrowy agregat · Zawiera reduktor 
ciśnienia do dokładnego ustawiania ciśnienia oddawania · Przejrzysta 
jednostka obsługi · Bardzo płaska, kompaktowa konstrukcja · Aluminiowy 
uchwyt i regulowany pas do przenoszenia · Może pracować w pozycji 
stojącej i leżącej · Poziom ciśnienia akustycznego 97 Lp/78 dB

12/79

77-12_02___im Aufbau[6487812]-G.indd   7977-12_02___im Aufbau[6487812]-G.indd   79 8/15/2022   10:52:42 AM8/15/2022   10:52:42 AM



D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność zasysania [l/min] 190
Wydajność efektywna [l/min] 125
Pojemność zbiornika [l] 5
Ciśnienie robocze [bar] 15
Moc znamionowa [kW] 1,1
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 23
Dł. x szer. x wys. [mm] 530 x 310 x 390

Nr art. 4000 898 513
EUR 549,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec Extreme 15
Wersja bezolejowa · 2 cylindry · Agregat w układzie V · Dzięki 
opatentowanemu chłodzeniu zasysanego powietrza nadaje się do 
pracy ciągłej · Silnik wolnoobrotowy 1450 min¹ · Reduktor ciśnienia 
i 2 manometry · 1 przyłącze sprężonego powietrza z szybkozłączką 
zabezpieczającą · Zawór kulowy do spuszczania kondensatu · Wyłącznik 
ciśnieniowy NEMA z odciążeniem rozruchowym · Zawory ze stali 
szlachetnej · Poziom ciśnienia akustycznego 90 Lp/72 dB

Wydajność zasysania [l/min] 110
Wydajność efektywna [l/min] 90
Pojemność zbiornika [l] 6
Ciśnienie robocze [bar] 8
Moc znamionowa [kW] 0,7
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 15
Dł. x szer. x wys. [mm] 530 x 210 x 540

Nr art. 4000 898 488
EUR 279,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec Vento Silent 6
Przenośna sprężarka tłokowa w wersji bezolejowej · Łączony bezpośrednio 
za pomocą kołnierza agregat 1-cylindrowy z tłokiem PTFE · Zawiera 
reduktor ciśnienia do dokładnego ustawiania ciśnienia oddawania · Bardzo 
cicha, a przez to znakomicie dostosowana do zastosowań wewnątrz · Z 
gumowymi stopami eliminującymi drgania · Poziom ciśnienia akustycznego 
85 Lp/68 dB

Wydajność zasysania [l/min] 210
Wydajność efektywna [l/min] 130
Pojemność zbiornika [l] 24
Ciśnienie robocze [bar] 8
Moc znamionowa [kW] 1,5
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 24
Dł. x szer. x wys. [mm] 600 x 260 x 590

Nr art. 4000 898 490
EUR 179,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 220-24
Sprężarka tłokowa, 1-cylindrowa, smarowana olejem · Gotowa do 
podłączenia za pomocą armatur zabezpieczających · Bezpieczna, całkowicie 
automatyczna eksploatacja za pomocą wyłącznika ciśnieniowego, 
odciążenie rozruchowe i przełącznik ochronny silnika · Z manometrem 
ciśnienia wewnętrznego zbiornika i regulacją ciśnienia spustowego · 
1 szybkozłączka · Śruba spustowa kondensatu · Cylinder z żeliwa szarego i 
całkowicie aluminiowy tłok · Poziom ciśnienia akustycznego 94 Lp/75 dB

Wydajność zasysania [l/min] 180
Wydajność efektywna [l/min] 110
Pojemność zbiornika [l] 24
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 1,1
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 17
Dł. x szer. x wys. [mm] 310 x 310 x 580

Nr art. 4000 898 508
EUR 155,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 200-24 ECO g

Bezolejowa sprężarka tłokowa · Bezpośredni napęd · Agregat 
1-stopniowy · Reduktor ciśnienia do dokładnego ustawiania ciśnienia 
oddawania · Usuwanie kondensatu za pomocą śruby spustowej · Poziom 
ciśnienia akustycznego 97 Lp/78 dB
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Wydajność zasysania [l/min] 175
Wydajność efektywna [l/min] 105
Pojemność zbiornika [l] 10
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 1,1
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 30,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 405 x 395 x 690

Nr art. 4000 898 479
EUR 415,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec Zenith 250 TECH
Wersja bezolejowa · Przestawny · Bezobsługowy 1-cylindrowy agregat · 
Odciążenie rozruchowe za pomocą wyłącznika ciśnieniowego Condor · 
Manometr ciśnienia tłoka i manometr roboczy, jak również regulator 
ciśnienia są wbudowane w konsolę, dzięki czemu znajdują się w zasięgu 
wzroku użytkownika · Poziom ciśnienia akustycznego 85 Lp/64 dB

Wydajność zasysania [l/min] 240
Wydajność efektywna [l/min] 150
Pojemność zbiornika [l] 20
Ciśnienie robocze [bar] 8
Moc znamionowa [kW] 1,5
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 35,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 655 x 570 x 470

Nr art. 4000 898 507
EUR 479,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec SUPERTECH Silent
Bezolejowa sprężarka montażowa do profesjonalnego użytkowania · 
Transport w pozycji leżącej lub stojącej · Zamknięta rama rurowa chroni 
sprężarkę i armatury przed uszkodzeniami · Przejrzysta jednostka obsługi 
z 2 szybkozłączkami do pobierania powietrza · Wyciągany uchwyt 
teleskopowy · Duże gumowe opony · Poziom ciśnienia akustycznego 
84 Lp/62 dB

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność zasysania [l/min] 280
Wydajność efektywna [l/min] 170
Pojemność zbiornika [l] 50
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 1,8
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 38
Dł. x szer. x wys. [mm] 850 x 325 x 700

Nr art. 4000 898 482
EUR 385,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 310-50 FC
Sprężarka tłokowa z przytwierdzonym bezpośrednio 1-cylindrowym 
agregatem Longlife · Smarowanie olejowe · Odciążenie rozruchowe za 
pomocą wyłącznika ciśnieniowego Condor · Niski środek ciężkości dla 
zachowania stabilności i łatwego transportu · Zawór kulowy do spuszczania 
kondensatu · Bardzo duży regulator ciśnienia i czytelne manometry 
ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia roboczego · Poziom ciśnienia akustycznego 
97 Lp/78 dB

Wydajność zasysania [l/min] 400
Wydajność efektywna [l/min] 275
Pojemność zbiornika [l] 20
Ciśnienie robocze [bar] 10
Silnik HONDA GP 160 – silnik 4-taktowy
Moc silnika [kW] 3,5
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] 78
Ciężar [kg] 40
Dł. x szer. x wys. [mm] 610 x 460 x 850

Nr art. 4000 898 475
EUR 1395,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 400-20 HONDA
Sprężarka zasilana benzyną do zastosowań mobilnych · Napędzany 
bezpośrednio 1-cylindrowy agregat szeregowy w wersji 1-stopniowej · 
Mocny silnik 4-taktowy Honda GP 160 · Z regulatorem ciśnienia i dużymi 
oponami pneumatycznymi · Usuwanie kondensatu za pomocą zaworu 
kulowego · Poziom ciśnienia akustycznego 97 Lp/78 dB
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność zasysania [l/min] 360
Wydajność efektywna [l/min] 230
Pojemność zbiornika [l] 90
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 2,2
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 59
Dł. x szer. x wys. [mm] 535 x 480 x 1170

Nr art. 4000 898 519
EUR 775,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 420-90 V TECH
Napędzany pasem klinowym 2-cylindrowy agregat rzędowy · Smarowanie 
olejowe · Reduktor ciśnienia do dokładnego ustawiania ciśnienia 
oddawania · Odciążenie rozruchowe poprzez wyłącznik ciśnieniowy 
CONDOR MDR 1 · Zawór kulowy do spuszczania kondensatu · Wykonane 
z twardej gumy kółka na łożyskach kulkowych · Poziom ciśnienia 
akustycznego 97 Lp/78 dB

Wydajność zasysania [l/min] 420
Wydajność efektywna [l/min] 310l
Pojemność zbiornika [l] 90
Ciśnienie robocze [bar] 15
Moc znamionowa [kW] 3
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 75
Dł. x szer. x wys. [mm] 935 x 400 x 1000

Nr art. 4000 898 527
EUR 1295,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 625-90-15 PRO
Sprężarka tłokowa w smarowanej olejem wersji 2-stopniowej · Napędzany 
pasem klinowym 2-cylindrowy agregat rzędowy · Odciążenie rozruchowe 
za pomocą wyłącznika ciśnieniowego Condor · Usuwanie kondensatu za 
pomocą zaworu kulowego · Wtyczka przełącznika faz

Wydajność zasysania [l/min] 600
Wydajność efektywna [l/min] 375
Pojemność zbiornika [l] 90
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 3
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 75
Dł. x szer. x wys. [mm] 975 x 390 x 800

Nr art. 4000 898 509
EUR 1079,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 600-90 Z verzinkt g

Sprężarka tłokowa w wersji smarowanej olejem · Napędzany paskiem 
klinowym 2-cylindrowy 1-stopniowy agregat szeregowy · Odciążenie 
rozruchowe za pomocą sterowania wyłącznikiem ciśnieniowym · Duże, 
profilowane kółka z twardej gumy na łożyskach kulkowych · Usuwanie 
kondensatu za pomocą zaworu kulowego · Wtyczka przełącznika faz · 
Poziom ciśnienia akustycznego 95 Lp/76 dB

Wydajność zasysania [l/min] 350
Wydajność efektywna [l/min] 235
Pojemność zbiornika [l] 50
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 2,2
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 50
Dł. x szer. x wys. [mm] 860 x 380 x 710

Nr art. 4000 898 492
EUR 399,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 400-50
Smarowanie olejowe · Łączony bezpośrednio za pomocą kołnierza agregat 
2-cyl. w kształcie V · Zawiera reduktor ciśnienia · Duże, profilowane kółka 
z twardej gumy na łożyskach kulkowych · Usuwanie kondensatu odbywa 
się za pomocą zaworu kulowego · Odciążenie rozruchowe za pomocą 
wyłącznika ciśnieniowego Condor · Poziom ciśnienia akustycznego 
97 Lp/78 dB
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Wydajność zasysania [l/min] 600
Wydajność efektywna [l/min] 375
Pojemność zbiornika [l] 90
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 3
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 75
Dł. x szer. x wys. [mm] 975 x 390 x 800

Nr art. 4000 898 487
EUR 959,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 600-90 TECH
Manometry ciśnienia w kotle i ciśnienia oddawania o średnicy 63 mm 
wraz z dużym, poręcznym regulatorem ciśnienia są zabezpieczone i 
umieszczone w konsoli · Dzięki temu użytkownik ma wgląd we wszystkie 
niezbędne informacje o ciśnieniu roboczym · Napędzany paskiem klinowym 
2-cylindrowy 1-stopniowy agregat rzędowy · Zgodność ze wzorem PvI · 
Odciążenie rozruchowe za pomocą sterowania wyłącznikiem ciśnieniowym · 
Usuwanie kondensatu za pomocą zaworu kulowego · W komplecie z 
przełącznikiem faz · Poziom ciśnienia akustycznego 97 Lp/78 dB

Wydajność zasysania [l/min] 780
Wydajność efektywna [l/min] 520
Pojemność zbiornika [l] 90
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 4
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 85
Dł. x szer. x wys. [mm] 1070 x 390 x 950

Nr art. 4000 898 494
EUR 1549,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 780-90
Przewoźna przemysłowa sprężarka tłokowa w smarowanej olejem 
wersji 2-stopniowej · Napędzany pasem klinowym 2-cylindrowy agregat 
rzędowy · Odciążenie rozruchowe za pomocą wyłącznika ciśnieniowego 
Condor · Usuwanie kondensatu odbywa się za pomocą zaworu kulowego · 
Dwa kółka skrętne z przodu zapewniają łatwą obsługę · W komplecie 
z przełącznikiem faz · Zgodność ze wzorem PvI · Poziom ciśnienia 
akustycznego 97 Lp/78 dB

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność zasysania [l/min] 600
Wydajność efektywna [l/min] 390
Pojemność zbiornika [l] 200
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 3
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 128
Dł. x szer. x wys. [mm] 685 x 490 x 1820

Nr art. 4000 898 526
EUR 1399,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 600-200 g

Sprężarka ze zbiornikiem sprężonego powietrza 
w wersji stojącej, oszczędność miejsca · 
Wolnoobrotowy 2-cylindrowy agregat rzędowy 
o dużej wydajności, smarowanie olejowe, 
2-stopn. · Usuwanie kondensatu za pomocą 
zaworu kulowego · Wymaga atestu ZÜS · 
Poziom ciśnienia akustycznego 97 Lp/78 dB

Wydajność zasysania [l/min] 690
Wydajność efektywna [l/min] 520
Pojemność zbiornika [l] 270
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 4,0
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 140
Dł. x szer. x wys. [mm] 800 x 595 x 1800

Nr art. 4000 898 499
EUR 1999,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec N59-270 PRO
Sprężarka ze zbiornikiem sprężonego powietrza 
w wersji stojącej, oszczędność miejsca · 
Wolnoobrotowy 2-cylindrowy agregat 
rzędowy o dużej wydajności, smarowanie 
olejowe, 2-stopn. · Usuwanie kondensatu za 
pomocą zaworu kulowego · Wymaga atestu 
ZÜS · Poziom ciśnienia akustycznego 97 Lp/78 dB
Zawiera zestaw amortyzatorów zapewniających 
bezdrganiową pracę
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