Nasz megamagazyn

SZYBKO. NIEZAWODNIE.
INDYWIDUALNIE.
Zdolność realizacji dostaw 98 %
Częstotliwość występowania błędów < 0,2 %
170 000 artykułów na liście
Jedyna w swoim rodzaju, dopasowana do klienta logistyka
120 000 miejsc paletowych
72 000 miejsc na półkach
14 000 miejsc na półkach regałowych z windą
Każdego dnia wysyłka 4 000 paczek – 600 palet

MĘŻCZYŹNI POTRZEBUJĄ COŚ
DO

DOKRĘCANIA.

Odpowiednie i
wytrzymałe narzędzia.

www.nordwest-promat.com/pl

Wiodący na rynku partnerzy
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ŁATWY PROCES
ZAMÓWIEN
Struktura tabeli:
Prosimy w trakcie zamawiania o zwrócenie uwagi na następujące informacje
Szer.
mm
100
320
220

Wys.
mm
75
160
155

Nr art.
40 00 879 959
40 00 879 963
40 00 879 971

+

J.
OP.
24
26

+

EUR
6,10
44,20
188,40

Artykuł nie jest dostosowany do wysyłki w formie
paczek. Dostawa realizowana jest przez spedycję.
J. OP. = jednostki opakowaniowe
Przy uwzględnieniu jednostek opakowaniowych
otrzymają Państwo artykuły w oryginalnym
opakowaniu.
+ = Dopłata za transport lub
komisjonowanie towaru
W przypadku tych artykułów możliwe jest otwarcie
jednostek opakowaniowych. Za to naliczany jest narzut
w wysokości 15%.
Informacje dotyczące dostawy
Dostępny bez oznaczeń dostępne z magazynu* /
Zostanie zamówiony u dostawcy po otrzymaniu zamówienia.
Anulowanie i Zwrot wykluczone.
Nowy artykuł w asortymencie
Artykuły będące towarami i substancjami niebezpiecznymi, proszę przestrzegać
kart danych bezpieczeństwa. Dalsze informacje znajdują się na stronie 8/105.
www.nordwest.com/vertrieb/datenblaetter-downloadbereich

PL

Substancje niebezpieczne/ obowiązek udzielaniainformacji
zgodnie z dyrektywą REACH
Jako profesjonalna firma handlowa podejmująca czynności w powiązaniu
z NORDWEST Handel AG handlujemy między innymi produktami,
podlegającymi prawom produktów chemicznych. W ten sposób
podlegamy obowiązkom udzielania informacji zgodnie z artykułem 33 dyrektywy REACH, jeśli dostarczony przez nas produkt zawiera substancję
wzbudzającą szczególnie duże obawy (substancja SVHC) w stężeniu masowym większym niż 0,1%. W celu zapewnienia zgodności produktów
z tą dyrektywą REACH podjęto kompleksowe środki w celu zapewnienia zgodności produktów z REACH w ramach ogólnych warunków
zakupów oraz standardów wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów.
Z dzisiejszego punktu widzenia i zgodnie z informacjami dostarczonymi
przez naszych dostawców, nie jest nam wiadome, aby nasze produkty
zawierały substancje SVHC o stężeniu masowym większym od 0,1%.
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej,/ karty danych
technicznych / instrukcje użytkowania
Aktualne karty charakterystyki, arkusze danych technicznych lub instrukcje użytkowania dotyczące odpowiednich produktów można znaleźć
na stronie pod adresem
www.nordwest.com/vertrieb/datenblaetter-downloadbereich
Ustawa o wprowadzniu do obrotu, przyjmowaniu do zwrotu i ekologicznej utylizacji baterii i akumulatorów (BattG)
Jako użytkownicy końcowi są Państwo ustawowo zobowiązani do zwrotu zużytych baterii / akumulatorów. Baterii nie należy wyrzucać wraz
z odpadami gospodarstw domowych / pozostałymi odpadami. Zużyte
baterie mogą zawierać szkodliwe substancje, które, jeśli nie będą odpowiednio przechowywane lub utylizowane, mogą powodować szkody w
środowisku naturalnym lub szkody zdrowotne. Oddawanie do punktów
sprzedaży jest przy tym ograniczone do ilości, które
są typowe dla użytkowników końcowych w ramach
ich utylizacji, a także do takich zużytych baterii, które
firma dystrybucyjna posiada lub posiadała w swoim
asortymencie jako nowe baterie. Zastosowane symbole mają następujące znaczenie:
Pb: bateria zawiera ołów
Cd: bateria zawiera kadm
Hg: bateria zawiera rtęć
Ustawa o wprowadzaniu do obrotu, przyjmowaniu zwrotów i ekologicznej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Europejska dyrektywa WEEE (Waste of Electrical and Electronic
Equipment) została wdrożona do prawa niemieckiego przez ustawę
o wprowadzaniu do obrotu, przyjmowaniu zwrotów i ekologicznej
utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ElektroG). Celem
ustawy o wprowadzaniu do obrotu, zwrotach i racjonalnej ekologicznie
utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest ochrona zdrowia
i środowiska przed szkodliwymi substancjami znajdującymi się w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmniejszenie ilości odpadów poprzez ponowne ich użycie lub
recykling. Dlatego wszystkie produkty elektryczne i
elektroniczne są oznaczone symbolem. Urządzenia
z tym oznaczeniem nie mogą być utylizowane jako
odpady resztkowe, ale muszą być zostać zwrócone w
celu poddania ich recyklingowi.

Dostępność w danym kraju oznaczona jest na produkcie.

Informacje prawne

Kody QR:

*Informacje na temat poszczególnych okresów dostaw należy
rozumieć jako szacowane czasy dotyczące dostaw na terenie Niemiec.
NORDWEST współpracuje ze znanymi spedytorami, jednakże nie
może udzielić gwarancji na czas dostawy. Dłuższe czasy dostawy
obowiązują na przykład w przypadku zamówień, które wpływają po
godz. 16:00, dostaw poza Niemcy i dostaw na wyspy. W przypadku
dostaw poza Niemcy, usługi związane z dostawami mogą również
trwać 48 godzin lub dłużej.

Umożliwiają szybki dostęp do dodatkowych informacji na smartfonie

Stopka redakcyjna
Katalog „Narzędzia Ręczne Wyposażenie Warsztatu“
Wydawca:
©NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Str. 17
D-44263 Dortmund
info@nordwest.com
www.nordwest.com
Zakres działalności: budownictwo - rzemiosło - przemysł

W przypadku art. 21, ust. 1 i 2 GDPR mają
Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Uzupełniająco obowiązują przepisy w sprawie danych NORDWEST Handel AG
(wglądu można dokonać na stronie
www.nordwest.com/footer/Datenschutz).

Przedruk, także w postaci wyciągów, wyłącznie za pisemnym zezwoleniem wydawcy.
Ważność tego katalogu, niezależnie od tego, czy w wersji drukowanej lub w formie elektronicznego
ogłoszenia (z wyjątkiem cen), ogranicza się do okresu od 01.09.2018 r. do 31.05.2020 r.
Zastrzegamy sobie okres obowiązywania ceny do dnia 1.05.2019 r. i dostosowanie cen na dzień
01.06.2019 r.
Oferty obowiązują tylko dla profesjonalnych odbiorców. Do wszystkich cen należy doliczyć
ustawowy podatek VAT podatek VAT

Podane ceny są niewiążące. Wszystkie wydrukowane ceny to
niewiążące zalecenia cenowe.
Podane ceny rozumiane są jako ceny za sztukę, parę lub jednostkę
opakowaniową netto, bez podatku VAT, o ile nie podano inaczej.
Obowiązująca w danym wypadku opłata wg aktualnych cen stali jest
obliczana osobno.
Opublikowane w tym katalogu dane odpowiadają stanowi informacji z
momentu zamknięcia redakcyjnego (04.2018 r.). Późniejsze dane nie
mogą zostać uwzględnione z technicznych względów produkcyjnych.
Zmiany techniczne zastrzeżone. Wykluczona jest odpowiedzialność za
błędy w druku lub nieprawidłowe dane techniczne oraz ilustracje. Ilustracje mogą się różnić np. w przypadku modyfikacji produktów przez
producenta. Częściowo pracujemy przy użyciu ilustracji, narzędzi/
dekoracji, które nie są zawarte nie wchodząc w skład zestawu.
Obowiązują Ogólne Warunki Handlowe naszego przedsiębiorstwa,
które zostały wydrukowane w naszym katalogu lub które zostały
udostępnione Państwu przez naszą firmę w trakcie zawarcia umowy.
ter beschikking worden gesteld.

Wersja handlowa NW z 2018 r.

Dł. w
mm
165
500
4000

Wskazówki dotyczce ustaw i
rozporzdze dotyczcych produktów

Narzędzia akumulatorowe i elektryczne
Odkurzacze do pracy na mokro i sucho
Myjki wysokociśnieniowe
Szlifierki do wierteł krętych
Wiertarki stołowe i wiertarki słupowe
Szlifierki
Piły taśmowe
Wyrzynarki stołowe
Pistolety do klejenia
Dmuchawa gorącego powietrza
Zszywacze elektryczne i akumulatorowe
Piły łańcuchowe
Pompy
Agregaty prądotwórcze
Ładowarki do baterii
Narzędzia pneumatyczne
Sprężarki

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE, PNEUMATYCZNE

Ten symbol oznacza nowe produkty
w naszym katalogu

12

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne
12/4 – 12/8

12/9 – 12/20

12/21 – 12/26

12/27 – 12/29

12/30 – 12/35

12/36 – 12/48

12/2

Wkrętarki akumulatorowe
Wyrzynarki
Szlifierki kątowe
Mieszadła
Szlifierki do betonu
Bruzdownice

od strony 12/4

od strony 12/5

od strony 12/6

od strony 12/9

od strony 12/10

od strony 12/14

od strony 12/21

od strony 12/22

od strony 12/23

od strony 12/27

od strony 12/28

od strony 12/29

od strony 12/30

od strony 12/31

od strony 12/32

od strony 12/36

od strony 12/38

od strony 12/41

Zamiatarki
Odkurzacze do pracy na sucho
Odkurzacze do pracy na mokro
i sucho
Myjki wysokociśnieniowe

Urządzenia do wiercenia
i szlifowania
Wiertarki stołowe
Wiertarki słupowe
Szlifierki podwójne
Szlifierki taśmowe
Piły taśmowe

Dmuchawa gorącego powietrza
Pistolety do klejenia
Zszywacze elektryczne
Zszywacze akumulatorowe

Piły łańcuchowe
Automaty domowe do wody
Pompy zanurzeniowe
Agregaty prądotwórcze
Ładowarki do baterii

Narzędzia pneumatyczne
Węże ciśnieniowe
Urządzenia do napełniania opon
Bębny z wężem pneumatycznym
Sprężarki

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

od strony 12/7

od strony 12/8

od strony 12/18

od strony 12/19

od strony 12/24

od strony 12/25

od strony 12/25

od strony 12/26

od strony 12/45

od strony 12/46

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

od strony 12/29

od strony 12/33

od strony 12/35

od strony 12/43

od strony 12/45

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

od strony 12/48
12/3

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wkrętarka akumulatorowa BS 12 G3-202C
elektronika ze sterowaniem momentu obrotowego · moment obrotowy
ustawiany w 23 zakresach plus wiercenie · solidny uchwyt wiertarski
szybkomocujący zapewniający łatwą i szybką wymianę narzędzia · dioda
LED podświetlająca obszar roboczy · wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora · uchwyt z nakładką Softgrip
W zestawie: 2 akumulatory, ładowarka AL 1214 G3, uchwyt wiertarski
szybkomocujący, bit, walizka transportowa
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora Ah
Wydajność wiercenia w stali mm
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie mm
Maks. moment dokręcający Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego mm
Waga kg

40 00 892 312
12
2
10
30
wkręcanie twarde: 30
0-350 / 0-1500
1,5 - 10
1,1
Nr art.
40 00 892 312

EUR
129,00

Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora Ah
Kąt oscylacji °
Liczba drgań min-¹
Uchwyt narzędziowy
Waga kg

12/4

EUR
159,00

EUR
159,00

KO
MR07

Wkrętarka akumulatorowa BS 18 C2BL-402C
bezszczotkowy silnik zapewniający długi czas użytkowania · potrójna
ochrona: monitorowanie temperatury, monitorowanie stanu pojedynczych
ogniw, zabezpieczenie przed przeciążeniem · moment obrotowy ustawiany
w 21 zakresach · metalowa obudowa przekładni · dioda LED podświetlająca
obszar roboczy · wskaźnik poziomu naładowania akumulatora · uchwyt z
nakładką Softgrip
W zestawie: 2 akumulatory, ładowarka szybkiego ładowania BL 1218,
metalowy uchwyt wiertarski szybkomocujący, walizka transportowa

40 00 892 300
12
2
10
10
20
wkręcanie twarde: 32
0-400 / 0-1500
0-22500
6
1,5-10
1,25 (z akumulatorem)
Nr art.
40 00 892 300

40 00 892 311
12
2
2 x 1,5
0-20000
1/4” Hex
0,9
Nr art.
40 00 892 311

KO
MR07

Wkrętarko-wiertarka udarowa akumulatorowa BSB 12 C2/2.0 Ah
wyjątkowa poręczna: długość zaledwie 190 mm · blokada wrzeciona ·
elektronika ze sterowaniem momentu obrotowego · moment obrotowy
ustawiany w 18 zakresach plus wiercenie · załączany stopień wiertła
udarowego · wbudowana dioda LED · metalowa obudowa przekładni ·
uchwyt z nakładką Softgrip · wskaźnik naładowania akumulatora ·
akumulatory PRO Li-Ion z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
W zestawie: 2 akumulatory, ładowarka szybkiego ładowania LL 1230,
Fixtec-SSBF, torba transportowa
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora Ah
Wydajność wiercenia w betonie mm
Wydajność wiercenia w stali mm
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie mm
Maks. moment dokręcający Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Ilość uderzeń min-¹
Ø śruby maks. mm
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego mm
Waga kg

Akumulatorowe narzędzie uniwersalne BMT 12 C-152B
uniwersalny uchwyt narzędziowy z możliwością mocowania popularnych
na rynku brzeszczotów · beznarzędziowa wymiana brzeszczotu · blokowany
przełącznik pracy ciągłej · pokrętło regulacji optymalnej prędkości · wskaźnik
poziomu naładowania akumulatora i podświetlenie diodowe LED w
obszarze roboczym
W zestawie: 2 akumulatory, ładowarka szybkiego ładowania LL 1230,
5x papier ścierny, brzeszczot do drewna, brzeszczot do metalu, torba
transportowa

Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora Ah
Wydajność wiercenia w stali mm
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie mm
Maks. moment dokręcający Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego mm
Waga kg
KO
MR07

40 00 892 310
18
4
13
55
wkręcanie twarde: 65
0-500 / 0-1900
1,5 - 13
1,6
Nr art.
40 00 892 310

EUR
259,00

KO
MR07

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wkrętarko-wiertarka udarowa
akumulatorowa BSB 18 CBL/4.0 Ah
silnik bezszczotkowy · blokada wrzeciona ·
elektronika ze sterowaniem momentu
obrotowego · moment obrotowy ustawiany w
21 zakresach plus wiercenie · załączany stopień
wiertła udarowego · wbudowana dioda LED ·
metalowa obudowa przekładni · uchwyt z nakładką Softgrip · wskaźnik
naładowania akumulatora · akumulatory PRO Li-Ion z zabezpieczeniem
przed przeciążeniem · długość zaledwie 151 mm bez uchwytu wiertarskiego ·
bity o dług. do 25 mm przy założonym uchwycie wiertarskim mogą
pozostawać w uchwycie 1/4” Hex · w akcesoriach nasadka kątowa i
momośrodowa
W zestawie: 2 akumulatory, ładowarka szybkiego ładowania BL 1218,
Fixtec-SSBF, dodatkowy uchwyt, zaczep do paska, torba transportowa
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Pojemność akumulatora Ah
Wydajność wiercenia w betonie mm
Wydajność wiercenia w stali mm
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie mm
Maks. moment dokręcający Nm
Ilość uderzeń min-¹
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego mm
Waga kg

40 00 892 302
18
4
14
13
45
wkręcanie twarde: 75
0-27300
1,5-13
2,1 (z akumulatorem)

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
40 00 892 302

EUR
329,00

Nr art.
Ø krążka ściernego mm
Moc znamionowa W
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Wrzeciono szlifujące
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

Nr art.
40 00 892 306

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
79,00

EUR
99,00

KO
MR07

Szlifierka kątowa WS 24-230 GEV
kompaktowy rodzaj konstrukcji, długość zaledwie 515 mm · silnik chroniony
przed pyłem · łagodny rozruch i blokada przed ponownym rozruchem ·
uchwyt i obudowa z tłumieniem drgań · obrotowy uchwyt, ustawiany w
7 pozycjach · blokada wrzeciona · spłaszczona i wytrzymała metalowa
obudowa przekładni · szybka regulacja osłony ochronnej Snap-in poprzez
naciśnięcie przycisku · samoodłączające się szczotki węglowe · uchwyt z
nakładką Softgrip
W zestawie: dodatkowy uchwyt AVS, zestaw mocujący
Nr art.
Ø krążka ściernego mm
Moc znamionowa W
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Wrzeciono szlifujące
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 892 306
125
1000
11500
M14
230 / 50
2,4

40 00 892 307
125
1200
11500
M14
230 / 50
2,3
Nr art.
40 00 892 307

KO
MR07

Szlifierka kątowa WS 10-125 S
kompaktowa i poręczna · blokada wrzeciona · ochrona przed ponownym
uruchomieniem · chroniony przed pyłem silnik i zoptymalizowana
konstrukcja układu chłodzenia · spłaszczona i wytrzymała metalowa
obudowa przekładni · beznarzędziowa szybka regulacja osłony ochronnej ·
system szybkiej wymiany Fixtec · uchwyt AVS z nakładką Softgrip
W zestawie: dodatkowy uchwyt AVS, zestaw mocujący
Nr art.
Ø krążka ściernego mm
Moc znamionowa W
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Wrzeciono szlifujące
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

Szlifierka kątowa WS 12-125 S Diamantset
kompaktowa i poręczna · blokada wrzeciona · ochrona przed ponownym
uruchomieniem · chroniony przed pyłem silnik i zoptymalizowana
konstrukcja układu chłodzenia · spłaszczona i wytrzymała metalowa
obudowa przekładni · beznarzędziowa szybka regulacja osłony ochronnej ·
uchwyt AVS z nakładką Softgrip
W zestawie: 2 diamentowe tarcze tnące, dodatkowy uchwyt AVS, zestaw
mocujący

KO
MR07

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 892 308
230
2400
6600
M14
230 / 50
5,6
Nr art.
40 00 892 308

EUR
199,00

KO
MR07

12/5

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Szlifierka mimośrodowa EX 125 ES
idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz na wysokości
powyżej głowy · elektroniczna nastawa prędkości obrotowej · uchwyt z
nakładką Softgrip · Pad Brake Control: hamulec tarczy szlifierskiej zapobiega
powstawaniu śladów obróbki na przedmiocie obrabianym · podstawa z 8
otworami · przyłącze zewnętrznego systemu odsysającego
w zestawie: tarcze ścierne, po 3 szt. K.60, K.80, K.120, worek na kurz,
płytka perforowana
Nr art.
Ø tarczy szlifierskiej mm
Promień drgań mm
Moc znamionowa W
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Liczba drgań min-¹
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 892 303
125
2,4
300
7000 - 12000 min - ¹
14000-24000
230 / 50
1,7
Nr art.
40 00 892 303

EUR
89,90

40 00 892 304
64 mm
47 mm
1600
5800
190 x 30
230 / 50
4,8
Nr art.
40 00 892 304

12/6

EUR
159,90

Nr art.
Głębokość skrawania w drewnie
Głębokość skrawania w stali
Głębokość skrawania w aluminium mm
Moc znamionowa W
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Skok mm
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

KO
MR07

40 00 892 305
135 mm
10 mm
30
730
500-3000
26
230 / 50
2,4
Nr art.
40 00 892 305

KO
MR07

Ręczna piła tarczowa KS 66-2
łatwa w obsłudze dźwignia regulacyjna do cięcia głębokiego i ukosowania
pod kątem do 56° · blokada wrzeciona · osłona z ciśnieniowego odlewu
aluminiowego · łatwa wymiana szczotek węglowych · zdmuchiwanie
wiórów · uchwyt typu Softgrip zapewniający komfortowe użytkowanie ·
możliwość zamocowania systemu odsysającego przy szynie piły
W zestawie: brzeszczot z węglików spiekanych Z-24W, zderzak równoległy,
klucz, torba transportowa
Nr art.
Wysokość skrawania 90°
Wysokość skrawania 45°
Moc znamionowa W
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Wymiary piły mm
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

Wyrzynarka STEP 1200 XE
elektroniczny regulator z nastawą prędkości obrotowej · szybka wymiana
brzeszczotu Fixtec · 4-krotny skok · AVS redukuje drgania w celu
podwyższenia komfortu obsługi · płyta podłogowa z odlewu aluminiowego
z beznarzędziową szybką regulacją cięcia skosów do 45° · załączane
zdmuchiwanie wiórów · nakładka Softgrip
W zestawie: brzeszczot, ochrona przed odskakiwaniem wiórów, adapter
odsysania, stopa ślizgowa, walizka transportowa

EUR
199,90

KO
MR07

Mieszadło ręczne Profi
mieszalniki opracowano do zastosowań profesjonalnych · charakteryzują
się one bardzo wysoką jakością i funkcjonalnością · dla długiego czasu
użytkowania decydująca jest solidna obudowa z aluminiowego odlewu
ciśnieniowego, z wysokiej jakości przekładnią stalową i silnymi mieszadłami
oraz ergonomicznym uchwytem · urządzenia nadają się znakomicie do
mieszania rzadkich, gęstych i ciężkich mieszanych substancji do 65 lub 90
litrów
W zestawie: RW 1400-2: mieszadło spiralne 140 mm, mieszadło spiralne
RW 1800-2 160 mm
Nr art.
Moc znamionowa W
Ø kosza mieszadła mm
Uchwyt narzędziowy
Ilość mieszanej substancji l
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Model
Model
RW 1400-2
RW 1800-2

40 00 896 590
1400
140
M14
65
230 / 50
7,0
RW 1400-2

40 00 896 591
1800
160
M14
90
230 / 50
7,5
RW 1800-2
Nr art.
40 00 896 590
40 00 896 591

EUR
154,35
189,75

KO
MX02
MX02

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Mieszadło EHR 18.1 S Set
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
Nr art.
Moc znamionowa W
Ø kosza mieszadła mm
Uchwyt narzędziowy
Prędkość obrotowa pod obciążeniem min-¹
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 897 038
1100
120
M14
0-450
0-800
230 / 50
4,1
Nr art.
40 00 897 038

Pilarka specjalna EDB 480.1
sztywna prowadnica · bezodbiciowe piłowanie · przeciąganie prowadnicy
przez nacięcie · zabezpieczenie przeciwpyłowe przekładni i użytkownika ·
łatwa wymiana brzeszczotu · do cięcia pustaków (bloczki poroton o klasie
wytrzymałości do 20 brzeszczotami Premium), betonu komórkowego,
tworzywa sztucznego, drewna oraz odpornych na ściskanie materiałów
izolacyjnych · łatwe cięcie po skosie w pustakach
W zestawie: zestaw brzeszczotów Universal Premium, ochrona tarczy
pilarskiej, narzędzie montażowe
Nr art.
Skok mm
Dł. cięcia mm
Moc znamionowa W
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

EUR
199,00

40 00 897 028
38
480
1800
2200
230 / 50
6,1
Nr art.
40 00 897 028

KO
MB11

EUR
468,00

KO
MR13

Brzeszczot specjalny
2-częściowy · przeciwbieżny · pasuje do piły rozpłatnicy EDB 480.1

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Model
Długość arkusza mm
Universal-Premium 480

Mieszadło EHR 20/2.6 S Set
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
Nr art.
Moc znamionowa W
Ø kosza mieszadła mm
Uchwyt narzędziowy
Prędkość obrotowa pod obciążeniem min-¹
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 897 039
1300
140
M14
0-250 / 0-450
0-400 / 0-730
230 / 50
5,1
Nr art.
40 00 897 039

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
99,00

KO
MX05

Szlifierka do betonu EBS 1802
na mniejsze i średnie powierzchnie · elektronika · łagodny rozruch ·
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
Nr art.
Ø krążka ściernego mm
Moc znamionowa W
Wrzeciono szlifujące
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

EUR
306,00

Nr art.
40 00 897 035

KO
MB11

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 897 026
125
1800
22,23 mm
10000
230 / 50
5,9
Nr art.
40 00 897 026

EUR
538,00

KO
MB11
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

40 00 897 029

Ściernica garnkowa diamentowa
do betonu · pasuje do EBS 1802
Ø mm Wersja
Otwór mm Model
125
dwurzędowe 22,23
Standard
125
dwurzędowe 22,23
Premium

Nr art.
40 00 897 029
40 00 897 030

EUR
71,00
102,00

KO
MX05
MX05

40 00 897 031

Ściernica garnkowa diamentowa
do posadzki, kleju do glazury, tynku twardego (posadzki) · do farb, kleju do
dywanów, powłok · pasuje do EBS 1802
Ø mm Wersja
Otwór mm Model
125
dwurzędowe 22,23
posadzka
125
wielorzędowa 22,23
powłoki

Nr art.
40 00 897 031
40 00 897 032

EUR
102,00
139,00

KO
MX05
MX05

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
Nr art.
Gł. rowka mm
Szer. rowka mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Moc znamionowa W
Ø tarczy tnącej mm
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 897 027
45
46
7500
2300
150 x 22,23
230 / 50
6,1
Nr art.
40 00 897 027

Ø mm Wersja
125
jednorzędowe
125
wielorzędowa
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Otwór mm
22,23
22,23

Nr art.
40 00 897 033
40 00 897 034

EUR
297,00
200,00

KO
MX05
MX05

KO
MB11

40 00 897 037

40 00 897 033

Ściernica garnkowa diamentowa PKD
do betonu, posadzki, kleju do glazury, kamienia naturalnego, tynku
miękkiego i twardego, farby, powłok, kleju do dywanów · pasuje do EBS 1802

EUR
614,00

Diamentowa tarcza tnąca
pasuje do EMF 150 i EMF 150.1
Ø mm
150
150

Model
EMF Standard
EMF Premium

Nr art.
40 00 897 036
40 00 897 037

EUR
68,00
82,00

KO
MX05
MX05

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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
Nr art.
Wydajność zamiatania z 2 miotłami m²/h
Szerokość robocza mm
Pojemność zbiornika l
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 897 214
2800
1 szczotka 700
38
19,5
1470 x 850 x 1120

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
40 00 897 214

EUR
420,00

40 00 897 223
2100
185
750
2,1
76 db(A)
5
230 / 50
5
360 x 280 x 260
Nr art.
40 00 897 223

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu, m
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

KO
MR05

Odkurzacz do pracy na sucho BL10P05A
kompaktowy i poręczny · duża moc ssania · wytrzymała konstrukcja ·
filtracja EPA 10 dla zdrowego klimatu w pomieszczeniu · zmienna regulacja
mocy ssania · zintegrowane akcesoria · automatyczne zwijanie kabla ·
wskaźnik poziomu napełnienia worka na kurz
w zestawie: wąż próżniowy, ssawka podłogowa kombi, nylonowa szczotka
tarczowa, nylonowa ssawka do tapicerki, worek do odkurzacza, filtr
wstępny, mikrofiltr powierza odlotowego, chromowana rura teleskopowa z
regulacją wysokości, filtr EPA 10
Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego
Długość przewodu, m
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

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

Nr art.
40 00 897 215

EUR
62,94

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, dysze do powietrza
przedłużane z tworzywa sztucznego 2 x 0,5 m, element filtracyjny
PET, ssawka szczelinowa 300 mm, ssawka podłogowa 300 mm, dysza
uniwersalna 115 mm, 1 worek filtra z włókniny
Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu, m
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

EUR
109,16

40 00 897 215
3600
200
1200
12
74
4
230 / 50
4,4
360 x 330 x 440

KO
MR05

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 897 220
3600
210
1250
20
64
5
230 / 50
7,5
375 x 385 x 505
Nr art.
40 00 897 220

EUR
159,00

KO
MR05
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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 filtra z włókniny
Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu, m
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu, m
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 897 221
3600
210
1250
20
64
5
230 / 50
8,5
390 x 400 x 525
Nr art.
40 00 897 221

EUR
199,00

Nr art.
40 00 897 222

12/10

EUR
289,00

KO
MR05

EUR
309,00

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 filtra z włókniny
Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu, m
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 897 222
3600
210
1250
25
64
5
230 / 50
9
375 x 392 x 530

40 00 897 225
3700
250
1500
30
59
7,5
230 / 50
10
450 x 380 x 595
Nr art.
40 00 897 225

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
Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu, m
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

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
filtra z włókniny

40 00 897 227
3700
250
1500
30
59
7,5
230 / 50
10
450 x 380 x 595
Nr art.
40 00 897 227

EUR
439,00

KO
MR05

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho ATTIX 44-2L 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 400 mm, ssawka szczelinowa
200 mm, płaski filtr karbowany PFTE, adapter narzędzi
Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu,
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu, m
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 897 231
4500
250
1400
42
60
7,5 m
220 - 240 / 50 - 60
16
565 x 385 x 605
Nr art.
40 00 897 231

EUR
609,00

Nr art.
40 00 897 224

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
599,00

EUR
509,00

KO
MR05

Odkurzacz ATTIX 33-2M IC
w pełni zautomatyzowany system oczyszczania filtra InfiniClean · klasa
pyłochłonności M · wtyczka urządzenia z automatyką włączania · miękki
start · regulacja prędkości obrotowej
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
Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu, m
Waga kg
Napięcie sieciowe V / Hz
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 897 224
4500
250
1400
30
60
7,5 m
220 - 240 / 50 - 60
16
565 x 385 x 565

40 00 897 228
3700
250
1500
37
59
7,5
230 / 50
13
450 x 440 x 735
Nr art.
40 00 897 228

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 · antystatyczny · 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
Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu,
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

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 filtra z włókniny

KO
MR05

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 897 233
4500
250
1400
30
60
7,5
14,5
220 - 240 / 50 - 60
565 x 385 x 520 mm
Nr art.
40 00 897 233

EUR
709,00

KO
MR05
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Element filtracyjny
włóknina PET zmywalna · Ø 174 x 145 mm
nadaje się do: Buddy II 12, Buddy II 18
Odkurzacz ATTIX 44-2H IC Asbest
w pełni zautomatyzowany system oczyszczania filtra InfiniClean · klasa
pyłochłonności H · wtyczka urządzenia z automatyką włączania · miękki start ·
regulacja prędkości obrotowej · płaska głowica silnika · antystatyczny ·
system akcesoriów Multifit · FlowSensor z optyczną i dźwiękową funkcją
ostrzegania · monitorowanie filtra HEPA z funkcją diody ostrzegawczej LED ·
dodatkowa kwalifikacja „azbest według TRGS 519
W zestawie: wąż próżniowy 4 m / DN 36 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 PFTE klasa M, element filtracyjny klasa H, adapter narzędzi AS
Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu,
Waga
Napięcie sieciowe V / Hz
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 897 230
4500
250
1400
42
60
7,5 m
16
220 - 240 / 50 - 60
565 x 385 x 605 mm
Nr art.
40 00 897 230

EUR
919,00

12/12

Nr art.
40 00 897 236

EUR
192,60

EUR
14,40

KO
MR05

Element filtracyjny
włóknina PET zmywalna Ø 185 x 140 mm
nadaje się 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
Nr art.
40 00 897 238

KO
MR05

Zestaw akcesoriów Saugen
warsztat · 6-częściowy · DN 36 mm · dla wszystkich odkurzaczy z
wyjątkiem bezpiecznych odkurzaczy
W komplecie: 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
6-częściowy

Nr art.
40 00 897 246

KO
MR05

EUR
34,10

KO
MR05

Zestaw akcesoriów Saugen
woda · 3-częściowy · DN 36 mm · dla wszystkich odkurzaczy z wyjątkiem
bezpiecznych odkurzaczy
W komplecie: 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
Zawartość
3-częściowy

Nr art.
40 00 897 237

EUR
90,00

KO
MR05

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Płaski filtr karbowany
PCFE- klasa M
pasuje do: ATTIX 33 / 44
Nr art.
40 00 897 213

EUR
54,10

KO
MR05

Worek filtracyjny z włókniny
5 szt.
nadaje się do: ATTIX 40 PC INOX / 40 XC
INOX, 50 PC / 50 XC / 50 PC EC / 50 PC
CLEANROOM / 50-2M PC / 50-2M XC
Nr art.
40 00 897 241

EUR
39,90

KO
MR05

Nr art.
40 00 897 212

EUR
32,40

KO
MR05

Element filtracyjny
HEPA - klasa H · pasuje do: ATTIX 33 / 44
Nr art.
40 00 897 209

EUR
75,80

KO
MR05

Worek filtracyjny z włókniny
5 szt.
nadaje się do: ATTIX 33 / 44 (klasa L)

Worek filtracyjny z włókniny
4 szt. + 1 szt. filtr wstępny
nadaje się do: Coupè Neo, Neo BL 10P05A
Nr art.
40 00 897 243

EUR
9,60

KO
MR05

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

Worek filtracyjny z włókniny
4 szt.
nadaje się do: Buddy II 12, Buddy II 18

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
40 00 897 244

EUR
11,50

KO
MR05

Worek filtracyjny z włókniny
4 szt. + 1 szt. filtr do pracy na mokro
nadaje się do: AERO 21 / 26 / 31

Nr art.
40 00 897 211

EUR
97,50

KO
MR05

Nr art.
40 00 897 210

EUR
21,60

KO
MR05

Worek do odkurzaczy
5 szt.
nadaje się do: ATTIX 33 / 44 (klasa M)
Nr art.
40 00 897 239

EUR
17,10

KO
MR05

Worek filtracyjny z włókniny
5 szt.
nadaje się do: ATTIX 30 / 30 PC / 30 XC /
30-2M PC / 30-2M XC
Nr art.
40 00 897 240

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Worek do odkurzaczy
5 szt.
nadaje się do: ATTIX 50 PC / 50 XC / 50 PC EC /
50 PC CLEANROOM, 560-21 XC, 50-2M PC / 50-2M XC / 50-0H PC
EUR
34,10

KO
MR05

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 897 242

EUR
28,50

KO
MR05

12/13

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Myjki wysokociśnieniowe C 120.7-6 PC
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 · aluminiowa
pompa · koncept dyszy Click & Clean · automatyczny start/stop ·
szybkozłączka
W zestawie: wąż wysokociśnieniowy o dług. 6 m, dysza Tornado, dysza
Powerspeed, pistolet wysokociśnieniowy i rura strumieniowa, spryskiwacz
pianą z butelką, szczotka Compact Patio Cleaner
Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Ciśnienie robocze bar
Maks. temperatura wlotu °C
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Skrzynka na narzędzia
nadaje się do: ATTIX 33 / 44
Nr art.
40 00 897 208

EUR
86,70

Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Ciśnienie robocze bar
Maks. temperatura wlotu °C
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 897 251
310/440
10-110
40
1,4
230 / 50
6
260 x 295 x 660
Nr art.
40 00 897 251

12/14

Nr art.
40 00 897 226

KO
MR05

Myjki wysokociśnieniowe 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

KO
MR05

EUR
155,38

KO
MR05

Myjki wysokociśnieniowe C 135.1-8 PCAD
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. 8 m, dysza Tornado PR, dysza
Powerspeed, pistolet wysokociśnieniowy i rura strumieniowa, spryskiwacz
pianą z butelką, szczotka krótka, szczotka Compact Patio, zestaw do
czyszczenia rur o dług. 8 m
Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Ciśnienie robocze bar
Maks. temperatura wlotu °C
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

EUR
96,55

40 00 897 226
310/440
10-120
40
1,4
230 / 50
6,2
260 x 295 x 710

40 00 897 253
350/520
135
40
1,8
230 / 50
11,2
280 x 250 x 850
Nr art.
40 00 897 253

EUR
226,81

KO
MR05

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Myjki wysokociśnieniowe C-PG 135.1-8 PCDI 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 - regulacja mocy Power Grip w pistolecie wysokociśnieniowym
W zestawie: wąż wysokociśnieniowy o dług. 8 m z bębnem z wężem,
dysza Tornado, dysza Powerspeed, pistolet wysokociśnieniowy i rura
strumieniowa, spryskiwacz pianą z butelką, szczotka Compact Patio, zestaw
do czyszczenia rur o dług. 8 m, wąż próżniowy o dług. 3 m
Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Ciśnienie robocze bar
Maks. temperatura wlotu °C
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Szczotka do czyszczenia płaskich powierzchni Patio Plus Cleaner
optymalne rozwiązanie do czyszczenia płytek, ścian i innych dużych
powierzchni · nadaje się do P 160.2-15 X-tra, P 150.2-10, P 150.2-10 X-tra, E
140.2-9 S X-tra, E 130.2-9 X-tra, C 130.1-6 X-tra, C 120.3-6, C 110.3-5 X-tra, C
120.7-6 PC, C 110.7-5 X-tra
Nr art.
40 00 897 255

40 00 897 252
350/520
135
40
1,8
230 / 50
11,2
280 x 250 x 850
Nr art.
40 00 897 252

EUR
285,63

EUR
87,20

KO
MR05

EUR
52,70

KO
MR05

EUR
66,10

KO
MR05

KO
MR05

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Wąż wysokociśnieniowy, przedłużenie
z systemem szybkozłączki
Długość m
7

Nr art.
40 00 897 256

Myjki wysokociśnieniowe P 150.2-10 X-tra
optymalna regulacja ciśnienia · aluminiowy uchwyt teleskopowy ·
wbudowana złączka węży · zintegrowany system środka czyszczącego
ze zdejmowanym zbiornikiem · duże koła · przyrząd do przechowywania
akcesoriów · zmniejszony hałas podczas pracy · mosiężna głowica cylindra ·
automatyczny start/stop · aluminiowa pompa · hak kabla
W zestawie: wąż wysokociśnieniowy o dług. 10 m z bębnem z wężem,
dysza Tornado PR, dysza Powerspeed, pistolet wysokociśnieniowy i rura
strumieniowa, zbiornik środka czyszczącego
Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Ciśnienie robocze bar
Maks. temperatura wlotu °C
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 897 250
540/610
10-150
60
2,9
230 / 50
26,8
390 x 380 x 975
Nr art.
40 00 897 250

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Zestaw do czyszczenia rur
do łatwego czyszczenia zatkanych odpływów, rur lub rynien
EUR
495,71

KO
MR05

Długość m
15

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 897 257
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Zamiatarka ręczna haaga 355
ślimaki napędowe i tuleje zębate z samosmarownego tworzywa
sztucznego, wzmacnianego włóknem szklanym · połączona kształtowo
budowa chroni sprzęgło przed kurzem, brudem i wilgocią · ręczne
zamiatanie szczotkami · system turboszczotek · obustronnie odstające
szczotki talerzowe · jednostronne prowadzenie boczne · regulacja
wysokości szczotek · walec zamiatający drobne zanieczyszczenia · uchwyt o
pchania z regulacją wysokości · przechowywanie w pionie
Nr art.
Wydajność zamiatania z 2 miotłami m²/h
Szerokość robocza mm
Pojemność zbiornika l
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 897 147
1600
z 2 szczotkami 550
20
7,2
578 x 543 x 215
Nr art.
40 00 897 147

EUR
211,00

KO
MR09

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho ISC L-1625 Top
automatyczne oczyszczanie filtra impulsem · nowa turbina wysokiej mocy
o lepszej wydajności zasysania · 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, rura uchwytowa ze stali
szlachetnej z suwakiem powietrza bocznego, rura ssąca ze stali szalachetnej
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
Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie bar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu, m
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 897 148
4500
280
1600
25
69
8
230 / 50
12,2
450 x 390 x 490
Nr art.
40 00 897 148

EUR
498,50

KO
MR09

Worek filtracyjny z włókniny
5 szt.
nadaje się do: do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i na sucho z
pojemnikiem o pojemności 20-22 litrów
Nr art.
40 00 897 167

EUR
19,95

KO
MB13

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, rura uchwytowa 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
Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu, m
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 897 150
4140
259
1400
20
69
8
230 / 50
8,5
430 x 390 x 550
Nr art.
40 00 897 150

12/16

Worek filtracyjny z włókniny
5 szt.
nadaje się do: do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i na sucho z
pojemnikiem o pojemności 25-35 litrów
EUR
272,90

KO
MR09

Nr art.
40 00 897 160

EUR
27,55

KO
MB13

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Element filtracyjny
poliester · pasuje do odkurzacza do pracy na mokro i na sucho HS A-1432
EWS und ADL-1420 EHP
Nr art.
40 00 897 153

EUR
43,80

KO
MB13

Zamiatarka ręczna HKM 700
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 · zamiata zanieczyszczenia każdej wielkości, od leżących płasko
kawałków papieru po puszki po napojach

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Kaseta z filtrem fałdowanym do odkurzaczy FKP 4300
do odkurzacza przemysłowego IS ARD-1225 EWS i ISC ARD-1425 EWS · (1
zestaw = 2 sztuki)
Nr art.
40 00 897 164

EUR
104,35

KO
MB13

Nr art.
40 00 897 165

EUR
53,30

KO
MB13

Nr art.
Wydajność zamiatania z 2 miotłami m²/h
Szerokość robocza mm
Pojemność zbiornika l
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 894 147
2800
2 szczotki 700
20
10
680 x 580 x 1000
Nr art.
40 00 894 147

EUR
105,00

KO
MX03

Wąż próżniowy 35-500
pasuje do odkurzaczy
przemysłowych STARMIX · szary ·
oba przyłącza są obracane i
wchodzą jedno w drugie
Wersja
tworzywo sztuczne

Długość mm
5000

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
Nr art.
Ø wiertła mm
Waga kg

40 00 897 154
maks. 14
0,134
Nr art.
40 00 897 154

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
17,15

Odkurzacz do pracy na sucho flexCAT 16 H
bardzo poręczny i kompaktowy · pasek do przenoszenia · filtr wkładowy z
oczyszczaniem Easy Push
W zestawie: wąż próżniowy 1 m / DN 35, uchwyt z regulacją dopływu
powietrza, pasek do przenoszenia, dysza okrągła ze szczotką, dysza płaska,
filtr wkładowy
Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu, m
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

KO
MB13

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 894 206
1800
194
1200
6
72,6
4,5
220-240 / 50
4,0
290 x 240 x 430
Nr art.
40 00 894 206

EUR
81,90

KO
MX03
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Odkurzacz do pracy na sucho flexCAT 112 Q B-CLASS
bardzo cichy odkurzacz · 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
Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie bar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu, m
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu, m
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 894 214
2633
210
900
12
63
8,5
230 / 50-60
5,8
400 x 400 x 330
Nr art.
40 00 894 214

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho wetCAT 362 IET
2-stopniowe silniki wyposażone w uzwojenie z miedzi i ochronę silnika ·
specjalna uszczelka między głowicą a pojemnikiem jest odporna
pozostałości oleju i chemikaliów · stalowe podwozie z uchwytem ·
mechanizm przechyłu · zintegrowane gniazdo wtykowe · 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

EUR
135,00

KO
MX03

40 00 894 208
10000
247
3600
62
76
8,5
220-240 / 50
21,9
570 x 700 x 1140
Nr art.
40 00 894 208

EUR
539,00

KO
MX03

Nr art.
40 00 894 200

EUR
11,50

KO
MX03

Worek filtracyjny z włókniny
do odkurzaczy cleancraft

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho wetCAT 116 E
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
Nr art.
Ilość powietrza l/min
Podciśnienie mbar
Moc znamionowa W
Pojemność zbiornika l
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Długość przewodu, m
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 894 207
3333
238
1300
16
71,2
8,5
220-240 / 50
10,4
400 x 400 x 640
Nr art.
40 00 894 207

12/18

40 00 894 201

Torebka filtrująca z papieru
do odkurzaczy cleancraft

EUR
165,00

KO
MX03

Do modelu
flexCAT 112 Q
wetCAT 116 E
wetCAT 362 IET

Zawartość szt.
5
10
10

Nr art.
40 00 894 201
40 00 894 202
40 00 894 203

EUR
8,90
26,90
71,90

KO
MX03
MX03
MX03

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Myjki wysokociśnieniowe HDR-K 44-13
bez ogrzewania · 3-tłokowa pompa osiowa z tarczą sterującą i aluminiową
głowicą · tłok ze stali szlachetnej · system szybkiego mocowania CLICKFAST · sterowanie pompowaniem Total Stop · zawór bezpieczeństwa ·
wyłącznik 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
Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 894 316
440
100
1,8
220-240 / 50-60
12,9
420 x 340 x 870
Nr art.
40 00 894 316

EUR
185,00

Nr art.
40 00 894 317

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
325,00

EUR
695,00

KO
MX03

Myjki wysokociśnieniowe HDR-K 77-18
bez ogrzewania · 3-tłokowa pompa osiowa z układem tłokowo-korbowym
i mosiężną głowicą · ceramiczny tłok · sterowanie pompowaniem Total
Stop · zawór bezpieczeństwa · silnik indukcyjny · wyłącznik ochronny
silnika · zbiornik środka czyszczącego i regulacja środka czyszczącego ·
regulowane ciśnienie robocze ze wskazaniem na manometrze · możliwość
przechowywania w poziomie, praca tylko pozycji poziomej · nadaje się
również do ciągłej pracy w zastosowaniach profesjonalnych i komercyjnych
W zestawie: wąż wysokociśnieniowy o dł. 15 m z bębnem z wężem,
pistolet natryskowy, rura strumieniowa z dyszą wielofunkcyjną, igła do
przepychania dysz, zestaw z filtrem do podłączania wody
Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 894 317
480
125
2,5
220-240 / 50
22,5
420 x 340 x 870

40 00 894 318
540
140
3,1
230 / 50
35
390 x 380 x 900
Nr art.
40 00 894 318

KO
MX03

Myjki wysokociśnieniowe HDR-K 48-15
bez ogrzewania · 3-tłokowa pompa osiowa z tarczą sterującą i mosiężną
głowicą · tłok ze stali szlachetnej · sterowanie pompowaniem Total Stop ·
zawór bezpieczeństwa · silnik indukcyjny · wyłącznik ochronny silnika ·
zbiornik środka czyszczącego
W zestawie: wąż wysokociśnieniowy o dł. 8 m z bębnem z wężem, pistolet
natryskowy, rura strumieniowa z dyszą wielofunkcyjną, rura strumieniowa
z rotacyjną dyszą punktową, igła do przepychania dysz, zestaw z filtrem do
podłączania wody
Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Myjki wysokociśnieniowe HDR-K 54-16
bez ogrzewania · 3-tłokowa pompa osiowa z tarczą sterującą i mosiężną
głowicą · tłok ze stali szlachetnej · sterowanie pompowaniem Total
Stop · zawór bezpieczeństwa · silnik indukcyjny · wyłącznik ochronny
silnika · zbiornik środka czyszczącego i regulacja środka czyszczącego ·
regulowane ciśnienie robocze ze wskazaniem na manometrze · możliwość
przechowywania w poziomie · także do częstego półprofesjonalnego
użytkowania
W zestawie: wąż wysokociśnieniowy o dł. 15 m z bębnem z wężem,
pistolet natryskowy, rura strumieniowa z dyszą wielofunkcyjną, igła do
przepychania dysz, zestaw z filtrem do podłączania wody

KO
MX03

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 894 319
770
170
5,0
400 / 50
47
390 x 380 x 900
Nr art.
40 00 894 319

EUR
1045,00

KO
MX03
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Element filtracyjny
Do modelu
odkurzarze A2001/3/4/54
Me/2101/2201/2254/2701/SE4001/2/
WD2.2/2.5/WD3
odkurzacz NT 27/1 Adv + NT 48/1
odkurzacz WD.5.600 MP

Myjki wysokociśnieniowe XTR 1007
kompaktowa myjka ciśnieniowa do mycia gorącą wodą ze spiralą grzewczą
ze stali szlachetnej · kocioł grzewczy zasilany olejem napędowym,
maksymalna temperatura na wylocie 80°C
W zestawie: wąż wysokociśnieniowy o długości 8 metrów ze stalową
wkładką, pistolet wysokociśnieniowy z mosiężnym rdzeniem, regulowana
lanca ciśnieniowa, zestaw dysz
Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Ciśnienie robocze bar
Maks. temperatura wlotu °C
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 897 128
Nr art.
40 00 897 126

EUR
12,60

KO
MR10

40 00 897 128
40 00 897 135

24,30
16,80

MR10
MR10

Nr art.
40 00 897 130

EUR
26,30

KO
MR10

Płaski filtr karbowany
Do modelu
odkurzacz NT35/1 Ap

40 00 896 832
450
145
40
2,3
230 / 50
39
750 x 430 x 700
Nr art.
40 00 896 832

EUR
689,00

KO
MB05

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
Uchwyt
1/4 ” sześciokąt

40 00 897 127

Uchwyt mm
6,3

Nr art.
40 00 894 499

EUR
32,20

KO
MC01

Torebka filtrująca z papieru
Do modelu
odkurzacz A2054
odkurzacz A2254/ 2554/ 2654
odkurzacz NT27/1

Zawartość szt.
5
5
5

Nr art.
40 00 897 131
40 00 897 125
40 00 897 127

EUR
10,45
11,10
21,00

KO
MR10
MR10
MR10

Nakrętka szybkomocująca FIXTEC
wymiana tarczy w ciągu kilku sekund · zwalnianie i dokręcanie ręką ·
bez użycia narzędzi · grubość jedynie 3 mm · zwiększona powierzchnia
szlifowania · zintegrowana złączka zabezpieczająca · dla szlifierek kątowych
wszystkich producentów z wrzecionem M14 i średnicą tarczy 115-150 mm
Nr art.
40 00 894 515

EUR
20,65

KO
MC01

40 00 897 123

Worek filtracyjny z włókniny
Nr art.
40 00 897 123
40 00 897 134
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EUR
15,10
11,10

KO
MR10
MR10

Nakrętka szybkomocująca SDS-clic
dla wszystkich dostępnych na rynku szlifierek kątowych z normalnym
kołnierzem M14 · do montażu tarczy bez narzędzi
Nr art.
40 00 894 500

EUR
34,79

KO
MU00

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Szlifierka do drewna i ostrzenia narzędzi WS 3000
narzędzi do obróbki drewna oraz drobnych ostrzy narzędziowych · chłodzony
powietrzem system szlifowania na sucho, brak konieczności chłodzenia
wodą · do ostrzenia siekier, noży, dłut płaskich aż do narzędzi tokarskich ·
szlifuje z możliwością obserwacji przez tarczę nośną -EDGE-VISION również
zaokrąglone ostrza i rury · szlifowanie na i pod krążkiem ściernym · otwór
szlifowania o zmiennym kącie 20,25,30,35 stopni, szerokość 58,2 mm ·
zestaw startowy z licznymi akcesoriami
Nr art.
Ø krążka ściernego mm
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 894 413
150
150
230 / 50
4,25
Nr art.
40 00 894 413

EUR
289,00

Szlifierka do ostrzenia wierteł Drill-Doctor DD-750X
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 · z bezpłatną
sztywną walizką do zastosowań mobilnych
Nr art.
40 00 894 402

Zakres szlifowania mm
2,5-19,0

EUR
286,65

KO
MX04

EUR
45,40
45,40

KO
MR08
MR08

KO
MX04

Ściernica diamentowa
diamentowy krążek ścierny do Drill-Doctor
Pasuje do
XP / DD500X / DD750X
XP / DD500X / DD750X

Uziarnienie
ziarno 100
drobnoziarnista 180

Nr art.
40 00 894 415
40 00 894 416

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

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
Zakres szlifowania mm
2,5-13,0

Nr art.
40 00 894 398

EUR
149,00

KO
MX04

Wiertarka stołowa B 13
niedroga wiertarka stołowa o napędzie paskiem wielorowkowym ·
precyzyjnie wykonany stół wiertarski, nachylenie ± 45° i obrót 360° ·
masywna, duża płyta podstawowa z rowkami, z tyłu mocno żeberkowana ·
szlifowany zabierak wielozębowy · oddzielny włącznik zatrzymania
awaryjnego, osłona paska wielorowkowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
W zestawie: uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 1,5-13 mm

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
Zakres szlifowania mm
2,5-13,0

Nr art.
40 00 894 399

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
198,45

Nr art.
Wydajność wiercenia mm
Wydajność wiercenia długotr. mm
Uchwyt wrzeciona
Skok roboczy mm
Wysunięcie mm
Liczba stopni
Prędkość obrotowa wrzeciona min-¹
Kolumna o Ø mm
Powierzchnia do mocowania mm
Moc silnika kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

KO
MX04

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 894 198
13
12
B16
50
104
5
520-2620
46
160 x 160
0,3
230 / 50
18
420 x 220 x 580
Nr art.
40 00 894 198

EUR
169,00

KO
MB09
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Wiertarka stołowa
D 23 Pro 230V / D 23 Pro 400V
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 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 B16, tuleja do
narzędzi ze stożkiem Morse‘a, wpusty teowe

Wiertarka stołowa B 16
niedrogie wiertarki stołowe i słupowe
o napędzie paskiem wielorowkowym
– precyzyjnie wykonany stół wiertarski,
nachylenie ± 45° i obrót 360° · masywna,
duża płyta podstawowa z rowkami, z
tyłu mocno żeberkowana · szlifowany
zabierak wielozębowy · oddzielny
włącznik zatrzymania awaryjnego, osłona
paska wielorowkowego z wyłącznikiem
bezpieczeństwa
W zestawie: uchwyt wiertarski
szybkomocujący 1-16 mm, wpusty teowe
Nr art.
Wydajność wiercenia mm
Wydajność wiercenia długotr. mm
Uchwyt wrzeciona
Skok roboczy mm
Wysunięcie mm
Liczba stopni
Prędkość obrotowa wrzeciona min-¹
Kolumna o Ø mm
Powierzchnia do mocowania mm
Moc silnika kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 894 199
16
15
MK2
65
125
5
660-2500
60
200 x 200
0,45
230 / 50
34
510 x 270 x 820
Nr art.
40 00 894 199

EUR
329,00

KO
MB09

40 00 894 233
16
12
MK2
65
152
5
680-2700 (mechanicznie bezstopniowo)
60
220 x 230
0,50
230 / 50
40
565 x 275 x 840
Nr art.
40 00 894 233
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40 00 894 215
25
20
MK2
80
180
12
200-2440
73
280 x 245
0,75
230 / 50
58
615 x 330 x 1015

Model
D 23 Pro 230V
D 23 Pro 400V

Nr art.
40 00 894 215
40 00 894 216

40 00 894 216
25
20
MK2
80
180
12
200-2440
73
280 x 245
0,75
400 / 50
63,5
615 x 330 x 1015
EUR
635,00
645,00

KO
MB09
MB09

EUR
715,00

KO
MB09

Wiertarka słupowa D 26 Pro
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 z precyzyjnymi
łożyskami kulkowymi · osłona ochronna
o regulowanej wysokości z wyłącznikiem
ochronnym · kierunek pracy prawo/lewo
W zestawie: uchwyt wiertarski
szybkomocujący 1-16 mm B16, tuleja do
narzędzi ze stożkiem Morse‘a, wpusty teowe

Wiertarka stołowa D 17 Pro
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 z precyzyjnymi
łożyskami kulkowymi · osłona ochronna
o regulowanej wysokości z wyłącznikiem
ochronnym
W zestawie: uchwyt wiertarski
szybkomocujący 1-16 mm B16, tuleja do
narzędzi ze stożkiem Morse‘a, wpusty teowe
Nr art.
Wydajność wiercenia mm
Wydajność wiercenia długotr. mm
Uchwyt wrzeciona
Skok roboczy mm
Wysunięcie mm
Liczba stopni
Prędkość obrotowa wrzeciona min-¹
Kolumna o Ø mm
Powierzchnia do mocowania mm
Moc silnika kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Nr art.
Wydajność wiercenia mm
Wydajność wiercenia długotr. mm
Uchwyt wrzeciona
Skok roboczy mm
Wysunięcie mm
Liczba stopni
Prędkość obrotowa wrzeciona min-¹
Kolumna o Ø mm
Powierzchnia do mocowania mm
Moc silnika kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

EUR
459,00

KO
MB09

Nr art.
Wydajność wiercenia mm
Wydajność wiercenia długotr. mm
Uchwyt wrzeciona
Skok roboczy mm
Wysunięcie mm
Liczba stopni
Prędkość obrotowa wrzeciona min-¹
Kolumna o Ø mm
Powierzchnia do mocowania mm
Moc silnika kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 894 234
25
20
MK3
85
210
12
200-2440
80
330 x 290
0,75
400 / 50
85
670 x 355 x 1640
Nr art.
40 00 894 234

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wiertarka słupowa D 33 Pro
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 z precyzyjnymi
łożyskami kulkowymi · osłona ochronna
o regulowanej wysokości z wyłącznikiem
ochronnym · kierunek pracy prawo/lewo
W zestawie: uchwyt wiertarski
szybkomocujący 1-16 mm B16, tuleja do
narzędzi ze stożkiem Morse‘a, wpusty teowe
Nr art.
Wydajność wiercenia mm
Wydajność wiercenia długotr. mm
Uchwyt wrzeciona
Skok roboczy mm
Wysunięcie mm
Liczba stopni
Prędkość obrotowa wrzeciona min-¹
Kolumna o Ø mm
Powierzchnia do mocowania mm
Moc silnika kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 894 217
30
25
MK4
120
254
9
120-1810
92
475 x 425
1,10
400 / 50
132
755 x 440 x 1705
Nr art.
40 00 894 217

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Wiertarka stołowa DX 13 V
bezstopniowa regulacja prędkości
obrotowej · najlepsze przeniesienie
mocy za pośrednictwem aluminiowych
kół pasowych · włącznik zatrzymania
awaryjnego · wrzeciono 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)
Nr art.
Wydajność wiercenia mm
Uchwyt wrzeciona
Skok roboczy mm
Wysunięcie mm
Liczba stopni
Prędkość obrotowa wrzeciona min-¹
Kolumna o Ø mm
Powierzchnia do mocowania mm
Moc silnika kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm
EUR
989,00

Nr art.
Wydajność wiercenia mm
Uchwyt wrzeciona
Skok roboczy mm
Wysunięcie mm
Liczba stopni
Prędkość obrotowa wrzeciona min-¹
Kolumna o Ø mm
Powierzchnia do mocowania mm
Moc silnika kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Nr art.
40 00 894 230

KO
MB09

Wiertarka stołowa B 24 H
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

40 00 894 230
13
B16
60
235
elektroniczna regulacja
100-3000
60
290 x 270
0,85
230 / 50
51
517 x 325 x 895
EUR
1050,00

KO
MR11

Wiertarka stołowa DX 15 V
płynna regulacja prędkości obrotowej
potencjometrem i elektronicznym
wyświetlaczem · najlepsze
przeniesienie mocy za pośrednictwem
aluminiowych kół pasowych ·
włącznik zatrzymania awaryjnego ·
wrzeciono z precyzyjnymi
łożyskami kulkowymi· regulowana
na wysokość osłona uchwytu z
mikroprzełącznikiem · klawiatura
foliowa z jasnym wyświetlaczem LED, ·
odporna na zanieczyszczenia i wodę,
łatwa w czyszczeniuodporny i łatwy
w czyszczeniu · klasa filtra EMV
A · cyfrowy wskaźnik prędkości
obrotowej
W zestawie: uchwyt wiertarski
szybkomocujący (1-13 mm)
Nr art.
Wydajność wiercenia mm
Uchwyt wrzeciona
Skok roboczy mm
Wysunięcie mm
Liczba stopni
Prędkość obrotowa wrzeciona min-¹
Kolumna o Ø mm
Powierzchnia do mocowania mm
Moc silnika kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 894 229
24
MK2
85
165
7
350-4000
80
280 x 300
0,85
400 / 50
92
665 x 434 x 998
Nr art.
40 00 894 229

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
1289,00

KO
MR11

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 894 232
15
MK2
60
235
elektroniczna regulacja
100-3000
60
290 x 290
0,85
230 / 50
66
481 x 475 x 980
Nr art.
40 00 894 232

EUR
1190,00

KO
MR11

12/23

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wiertarka stołowa DX 17 V
płynna regulacja prędkości obrotowej
· czytelny wyświetlacz OLED ze
wskazaniem prędkości obrotowej
wrzeciona, wskazaniem głębokości,
licznikiem sztuk i wybranym narzędziem,
włącznie z rozmiarem · aluminiowe
koło pasowe · włącznik zatrzymania
awaryjnego · regulowana na wysokość
osłona uchwytu z mikroprzełącznikiem
· sygnał akustyczny przy osiągnięciu
głębokości wiercenia · oświetlenie LED ·
stół wiertarski regulowany na wysokość
drążkiem zębatym · po podaniu średnicy
wiercenia / gwintowania oraz materiału
następuje optymalne, samoczynne
ustawienie prędkości obrotowej narzędzia
· przetwornik Siemens SINAMICS V20
W zestawie: uchwyt wiertarski
szybkomocujący 1-13 mm
Nr art.
Wydajność wiercenia mm
Wydajność wiercenia długotr. mm
Wydajność gwintowania
Uchwyt wrzeciona
Skok roboczy mm
Wysunięcie mm
Liczba stopni
Prędkość obrotowa wrzeciona min-¹
Kolumna o Ø mm
Powierzchnia do mocowania mm
Moc silnika kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 894 235
16
13
M8
B16
60
235
elektronicznie regulowana prędkość obrotowa
50-4000
60
290 x 290
1,0
230 / 50
73
425 x 475 x 980
Nr art.
40 00 894 235

EUR
1890,00

Uniwersalna szlifierka taśmowa GU 20 S
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 K.80, taśma szlifierska
Nr art.
Taśma szlifierska mm
Ø krążka ściernego mm
Moc znamionowa W
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

KO
MR11

40 00 894 916
75 x 762
200 x 30 x 32
600
2850
230 / 50
20,7
Nr art.
40 00 894 916

EUR
305,00

KO
MB08

40 00 894 917

Szlifierka podwójna GU 15 / GU 18 / GU 20
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 K.80 + K.36, ochrona przed iskrami
Nr art.
Ø krążka ściernego mm
Moc znamionowa W
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Model
GU 15
GU 18
GU 20

12/24

40 00 894 919
150 x 20 x 16
450
2850
230 / 50
10,7

40 00 894 917
175 x 25 x 32
450
2850
230 / 50
12,3

Nr art.
40 00 894 919
40 00 894 917
40 00 894 918

40 00 894 918
200 x 30 x 32
600
2850
230 / 50
18,5

EUR
139,00
155,00
189,00

KO
MB08
MB08
MB08

Ostrzałka taśmowa i talerzowa BTS 51
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 K.80, talerz szlifierski K.80
Nr art.
Taśma szlifierska mm
Prędkość taśmy m/s
Ø tarczy szlifierskiej mm
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 894 915
50 x 1000
22
150
750
230 / 50
20
Nr art.
40 00 894 915

EUR
499,00

KO
MR12

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Szlifierka taśmowa MBSM 75-200-2
praca bez drgań · osłona ochronna i górna
pokrywa taśmy szlifierskiej, odchylana ·
szlifowanie płaskie po zdjęciu montowanych
elementów · do stosowania z odsysem lub bez ·
system szybkiej wymiany taśmy szlifierskiej · łatwa regulacja biegu taśmy
· wspomagany sprężyną system automatycznego napinania taśmy szlifierskiej
Nr art.
Taśma szlifierska mm
Prędkość taśmy m/s
Ø wymiarów koła stykowego mm
Króciec odsysający o Ø mm
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 894 141
75 x 2000
14,5 / 29
200
2 x 100
1,5 / 2,2
400 / 50
72
1070 x 340 x 950
Nr art.
40 00 894 141

Piła taśmowa do metalu MBS 105
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
EUR
795,00

KO
MB07

Nr art.
Zakres cięcia dla Ø rur mm
Zakres cięcia rur czworokątnych mm
Zakres cięcia rur prostokątnych mm
Wymiary piły taśmowej mm
Prędkość skrawania m/min
Moc silnika kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Podstawa dł. x szer. mm

40 00 894 301
0°: 105 / -45°: 70
0°: 105 / -45°: 70
0°: 101 x 105 / -45°: 70 x 70
1335 x 13 x 0,65
30-80
0,85
230 / 50
18
720 x 320
Nr art.
40 00 894 301

EUR
435,00

KO
MB07

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
Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

W zestawie: 1 szczęka pryzmowa, okulary ochronne, narzędzie do obsługi
Nr art.
Zakres cięcia dla Ø rur mm
Zakres cięcia rur czworokątnych mm
Zakres cięcia rur prostokątnych mm
Wymiary piły mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Moc silnika kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 894 300
90°: 132 / 45°: 105
90°: 120 x 120 / 45°: 90 x 90
90°: 100 x 180 / 45°: 120 x 90
355 x 25,4
1300
2,2
230 / 50
23,5
Nr art.
40 00 894 300

EUR
485,00

KO
MR12

Tarcza do pilarki do cięcia metalu
do MTS 356 · wymiary 355 x 2,4 x 25,4 mm
Liczba zębów
80
80
90

Materiał
aluminium
stal
stal szlachetna

Nr art.
40 00 804 015
40 00 804 020
40 00 804 025

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
125,95
145,95
159,00

KO
MB07
MB07
MB07

Piła taśmowa do metalu MBS 150
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
Nr art.
Zakres cięcia dla Ø rur mm
Zakres cięcia rur czworokątnych mm
Zakres cięcia rur prostokątnych mm
Wymiary piły taśmowej mm
Prędkość skrawania m/min
Moc silnika kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Podstawa dł. x szer. mm

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 894 302
0°: 150 / -45°: 100 / -60°: 70
0°: 140 / -45°: 90 / -60°: 65
0°: 150 x 140 / -45°: 100 x 90 / -60°: 65 x 70
1735 x 13 x 0,65
30-80
1,5
230 / 50
30
1000 x 390
Nr art.
40 00 894 302

EUR
939,00

KO
MB07
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Wyrzynarka stołowa DKS 502 Vario
płynna regulacja ilości skoków · do obróbki miękkiego drewna, tworzywa
sztucznego itp. · wytrzymała konstrukcja żeliwna · zintegrowany regulowany
przyrząd do zdmuchiwania pyłu · przeźroczysta osłona brzeszczotu ·
przechylany stół roboczy od -45 do 0° · elastyczna lampa LED
W zestawie: brzeszczot do drewna, tworzywa sztucznego i gipsu
Nr art.
Moc znamionowa W
Wydajność cięcia mm
Prędkość obrotowa min-¹
Wysunięcie mm
Rozmiar stołu mm
Długość brzeszczotu mm
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Nr art.
Ilość powietrza l/min
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 892 736
100
350
230-240 / 50-60
0,572
Nr art.
40 00 892 736

EUR
58,30

KO
MB12

40 00 894 222
120
50
400-1600
406
410 x 253
133
230 / 50
12
610 x 310 x 290
Nr art.
40 00 894 222

EUR
139,00

KO
MB06

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
Nr art.
Temperatura powietrza °C
Ilość powietrza l/min
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe
Waga kg

40 00 892 743
300/500
240 / 450
1600
220-230/50-60 V/Hz
0,67
Nr art.
40 00 892 743

Pilarka ukośnica / piła kątownica KGZ 305 E
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
Nr art.
Wysokość skrawania 90°
Wysokość skrawania 45° mm
Kąt nachylenia °
Kątownik do skosów
Moc znamionowa W
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Wymiary piły mm
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 894 220
340 x 100 mm
240 x 40
45
45° - 45°
2000
4500
305 x 30
230 / 50
23
835 x 570 x 790
Nr art.
40 00 894 220
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EUR
309,00

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
Nr art.
Temperatura powietrza °C
Ilość powietrza l/min
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

KO
MB06

EUR
36,90

40 00 892 747
80-600
150 / 150-300 / 300-500
2000
220-230 / 50-60
0,85
Nr art.
40 00 892 747

EUR
59,90

KO
MB12

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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
Nr art.
Temperatura powietrza °C
Ilość powietrza l/min
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe
Waga kg

Nr art.
Temperatura powietrza °C
Ilość powietrza l/min
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe
Waga kg

40 00 892 744
80-630
150 / 300 / 500
2200
220-230/50-60 V/Hz
0,88
Nr art.
40 00 892 744

EUR
92,10

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
40 00 892 745

EUR
64,20

EUR
116,60

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
Nr art.
Temperatura powietrza °C
Ilość powietrza l/min
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 892 745
80-630
150 / 150 - 300 / 300 - 500
2200
220-230/50-60 V/Hz
0,85

40 00 892 746
80-650
150 - 500
2300
230 / 50-60 V/Hz
0,76
Nr art.
40 00 892 746

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
Nr art.
Temperatura powietrza °C
Ilość powietrza l/min
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe
Waga kg

Dmuchawa gorącego powietrza HG 2320 E
sprawdzona jakość wyznacza nowe standardy · bardzo wydłużony
czas użytkowania · precyzyjna obróbka elementów dzięki wskaźnikowi
temperatury · ochrona przed niebezpieczeństwem 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

KO
MB12

40 00 892 754
50-700
150 - 500
2300
220-230 / 50-60
0,84
Nr art.
40 00 892 754

EUR
369,00

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

Nr art.
Temperatura powietrza °C
Ilość powietrza l/min
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 892 753
80-630
150 - 500
2200
220-230 / 50-60
0,61
Nr art.
40 00 892 753

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
116,60

KO
MB12

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

12/27

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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 stosowania z: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2220 E,
HG 2320 E
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
Nr art.
40 00 892 759

EUR
49,90

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 pałeczek klejowych, standardowa i długa dysza, stacja ładowania
Nr art.
Wydajność klejenia g/min
Czas nagrzewania min
Ø naboju z klejem mm
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 892 767
ok. 22
3-5
11
500
220-240 / 50
0,33
Nr art.
40 00 892 767

KO
MB12

EUR
55,25

KO
MB12

Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco Neo 2
praca bez kabla dzięki technologii litowo-jonowej · nowy rodzaj klejenia na
gorąco bez kapania · uniwersalne urządzenie dla domu i warsztatu · gotowy
do pracy po 15 s · ciągłe zastosowanie do 30 min
W zestawie: 3 pałeczki klejowe, ładowarka Micro-USB
Nr art.
Napięcie akumulatora V
Temperatura obróbki °C
Wydajność klejenia g/min
Czas nagrzewania s
Ø naboju z klejem mm
Waga g

40 00 892 770
3,6
ok. 170
3
15
7
275
Nr art.
40 00 892 770

Pałeczki klejowe CRISTAL
dla niewidocznych połączeń · przeźroczysty i w niewielkim stopniu kapiący

EUR
49,00

KO
MB12

Zawartość
g
500
1000

Długość
mm
250
250

Ø naboju z klejem
mm
11
11

Nr art.
40 00 892 768
40 00 892 774

EUR

KO

7,10
14,10

MB12
MB12

Pistolet do klejenia na gorąco Gluematic 3002
wysoka skuteczność topienia · małe i poręczne wymiary · elektroniczna
regulacja · wymienne dysze jako akcesoria
Nr art.
Wydajność klejenia g/min
Czas nagrzewania min
Ø naboju z klejem mm
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 892 761
ok. 16
7
11
200
100-240 / 50
0,32
Nr art.
40 00 892 761

12/28

Pałeczki klejowe ULTRA POWER
uniwersalny, szczególnie silny klej topliwy · do sklejania różnych materiałów

EUR
18,25

KO
MB12

Zawartość
g
500
1000

Długość
mm
250
250

Ø naboju z klejem
mm
11
11

Nr art.
40 00 892 769
40 00 892 775

EUR

KO

8,90
14,80

MB12
MB12

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Zszywacz elektryczny J 102 dual power
niedrogi zszywacz elektryczny dla majsterkowiczów i do dekoracji ·
mechanizm ładowania z dołu z odblokowaniem zabezpieczającym
dla szybkiego i bezproblemowego ładowania · zabezpieczenie przed
uruchamianiem · okienko obserwacyjne zszywek · łatwe przestawianie do
stosowania drobnych zszywek lub zszywek z drutu płaskiego
Nr art.
Typ /długość zszywki mm
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 892 361
53, 53F / 6-14
230 / 50
1
Nr art.
40 00 892 361

EUR
39,55

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

EUR
57,05

Nr art.
Typ /długość zszywki mm
Typ /długość gwoździa mm
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 892 363
53 / 8-20 , 53F / 8-18
J/16-19
230 / 50
1,75
Nr art.
40 00 892 363

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
123,20

EUR
132,10

KO
MB12

Zszywacz elektryczny
J 171 extra power
profesjonalny zszywacz
elektryczny dzięki możli
wości stosowania zszywek
wąskich i gwoździ do 30 mm nadaje się szczególnie dobrze do prac
związanych z układaniem paneli z i bez standardowych profilowych
zaczepów do drewna · z długim noskiem do precyzyjnych prac w trudno
dostępnych miejscach · wyposażony w mechanizm ładowania od tyłu ·
ekspresowe usuwanie usterek · funkcja dobijania · ustawianie siły uderzenia
oraz okienko obserwacyjne zszywek · technika wielokrotnego uderzania
40 00 892 386
4/18-30
J/16-30
230 / 50
2,0
Nr art.
40 00 892 386

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

40 00 892 375
4 / 15-26
J/16-25
230 / 50
1,6
Nr art.
40 00 892 375

Nr art.
Typ /długość zszywki mm
Typ /długość gwoździa mm
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 892 362
11, 37, 53, 53F / 6-14
J 16
230 / 50
1,2
Nr art.
40 00 892 362

Nr art.
Typ /długość zszywki mm
Typ /długość gwoździa mm
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

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
Nr art.
Typ /długość zszywki mm
Typ /długość gwoździa mm
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

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

EUR
193,95

KO
MB12

Zszywacz akumulatorowy
J 214 dual power
technologia litowo-jonowa, brak efektu pamięci, brak samorozładowania ·
idealny dla różnego rodzaju prac dzięki możliwości zastosowania zszywek
z cienkiego drutu · powierzchnia uchwytu Soft-Touch dla wygody pracy ·
praktyczne okienko obserwacyjne zszywek · oświetlenie miejsca pracy LED ·
regulacja siły uderzenia · mechanizm ładowania z dołu z odblokowaniem
zabezpieczającym
W zestawie: 1 akumulator 3,6 V, ładowarka, walizka
Nr art.
Typ klamry
Typ gwoździ
Długość klamry mm
Długość gwoździa mm
Waga kg

KO
MB12

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 892 388
53
J
6-14
14
0,96
Nr art.
40 00 892 388

EUR
76,50

KO
MB12

12/29

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Elektryczna piła łańcuchowa CS 35 SB
mechaniczny hamulec przeciwodrzutowy · prowadnica łańcucha z gwiazdą
kierunkową · automatyczna pompa oleju · beznarzędziowa wymiana i
napinanie łańcucha · duży przełącznik · tylny uchwyt w miękkiej osłonie typu
Soft-Touch · stalowe pazury
W zestawie: prowadnica łańcucha, łańcuch piły, osłona prowadnicy, olej
Nr art.
Moc znamionowa W
Długość miecza mm
Podziałka piły łańcuchowej ”
Prędkość piły łańcuchowej m/s
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg

40 00 897 024
1900
350
3/8
14,5
230 / 50
4,6
Nr art.
40 00 897 024

EUR
144,00

KO
MB03

Piła silnikowa benzynowa CS 40 EA P / 38
silnik PureFire · system filtracji powietrza · ogranicznik zagłębienia ·
ergonomiczny uchwyt · hamulec łańcucha przymocowany obustronnie ·
syntetyczny filtr powietrza · duży otwór wlewu oleju i paliwa
W zestawie: prowadnica łańcucha, łańcuch piły, narzędzie
Nr art.
Długość miecza mm
Silnik
Moc silnika kW
Pojemność skokowa cm³
Podziałka piły łańcuchowej
Waga kg

40 00 897 007
300
2-suw
1,2
32,2
3/8 x 1,3 x 45 ogn.
3,8
Nr art.
40 00 897 007
40 00 897 008

Model
CS 33 EB P / 30
CS 40 EA P / 38

40 00 897 008
380
2-suw
1,8
39,6
0,325 x 1,3 x 64 ogn.
4,4
EUR
169,00
359,00

KO
MB03
MB03

Łańcuch piły
łańcuch piły
Długość szyny
mm
350

Grubość ogniw
napędowych
1,3

Podziałka
”
3/8

Nr art.
40 00 897 025

EUR

KO

13,40

MB03

Piła silnikowa benzynowa CS 51 EA P / 40
silnik PureFire · system filtracji powietrza · ogranicznik zagłębienia ·
ergonomiczny uchwyt · system Easy Start · syntetyczny filtr powietrza ·
return choke system
W zestawie: prowadnica łańcucha, łańcuch piły, narzędzie
Nr art.
Długość miecza mm
Silnik
Moc silnika kW
Pojemność skokowa cm³
Podziałka piły łańcuchowej
Waga kg

40 00 897 009
400
2-suw
2,4
50,1
0,325 x 1,3 x 66 ogn.
5,1
Nr art.
40 00 897 009

EUR
539,00

KO
MB03

Piła silnikowa benzynowa CS 33 EDTP
Top Handle = górny uchwyt do prac w drewnie · obsługa jedną dźwignią ·
system antywibracyjny w obszarze chwytu · system S-Start · ogranicznik
zagłębienia · automatic return choke · pompka paliwa · nowy silnik PureFire
jest zgodny z przepisami (EPA PHASE2, CARB Tier3)
W zestawie: prowadnica łańcucha, łańcuch piły, narzędzie
Nr art.
Długość miecza mm
Silnik
Moc silnika kW
Pojemność skokowa cm³
Podziałka piły łańcuchowej
Waga kg

40 00 897 006
300
2-suw
1,3
32,2
3/8 x 1,3 x 45 ogn.
3,4
Nr art.
40 00 897 006

12/30

Łańcuch piły
łańcuch piły

EUR
299,00

KO
MB03

Długość
szyny mm
300
380
400

Grubość ogniw
napędowych
1,3 Hobby 45TGL
1,3 64TGL
1,3 66TGL

Podziałka
”
3/8
0,325 mm
0,325 mm

Nr art.
40 00 897 023
40 00 897 021
40 00 897 022

EUR

KO

13,30
15,50
15,50

MB03
MB03
MB03

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Pompa ogrodowa EG-M 3800
do nawadniania zgromadzoną wodą lub do opróżniania cystern · silnik
asynchroniczny ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
Nr art.
Maks. ilość tłoczenia l/h
Wysokość tłoczenia maks. m
Maks. wysokość zasysania m
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Przyłącze ssące
Przyłącze ciśnieniowe
Obudowa pompy
Waga kg

40 00 893 823
3800
44
8
1200
230 / 50
gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
stal szlachetna
7,1

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
40 00 893 823

EUR
105,30

40 00 893 822
15000
9,5
1100
230 / 50
8
gwint zewnętrzny 31,8 mm (1 1/4”)
4,5
Nr art.
40 00 893 822

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
114,65

Nr art.
Maks. ilość tłoczenia l/h
Wysokość tłoczenia maks. m
Maks. wysokość zasysania m
Ciśnienie maks. bar
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Liczba kółek bieżnych
Przyłącze ssące
Przyłącze ciśnieniowe
Obudowa pompy
Wał napędowy
Waga kg

40 00 893 804
4300
50
8
5
1390
230 / 50
1
gwint wewnętrzny 31,8 mm (1 1/4”)
gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
stal szlachetna
stal szlachetna
12
Nr art.
40 00 893 804

KO
MB05

Pompa zanurzeniowa EDS-M 15000
wydajna pompa zanurzeniowa ze stali szlachetnej z wyłącznikiem
pływakowym do tłoczenia zanieczyszczonej wody o wielkości
zanieczyszczeń maks. 25 mm · króciec połączeniowy do montażu węża
25-32 mm
Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Wysokość tłoczenia m
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Długość przewodu, m
Gwint łączący
Waga kg

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

EUR
246,50

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
Nr art.
Maks. ilość tłoczenia l/h
Wysokość tłoczenia maks. m
Maks. wysokość zasysania m
Ciśnienie maks. bar
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe
Liczba kółek bieżnych
Przyłącze ssące
Przyłącze ciśnieniowe
Obudowa pompy
Wał napędowy
Waga kg

KO
MB05

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 893 813
4300
50
8
5
1390
230 / 50 V/Hz
1
gwint wewnętrzny 31,8 mm (1 1/4”)
gwint wewnętrzny 25,4 mm (1”)
stal szlachetna
stal szlachetna
13
Nr art.
40 00 893 813

EUR
355,20

KO
MR14

12/31

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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
Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Wysokość tłoczenia m
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Długość przewodu, m
Gwint łączący
Waga kg

Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Wysokość tłoczenia m
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Długość przewodu, m
Gwint łączący
Waga kg

40 00 893 814
5400
4
135
230 / 50
10
gwint zewnętrzny 25,4 mm (1”)
4
Nr art.
40 00 893 814

EUR
89,40

Nr art.
40 00 893 803

EUR
62,65

KO
MR14

EUR
242,70

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.
Wydajność tłoczenia l/h
Wysokość tłoczenia m
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Długość przewodu, m
Gwint łączący
Waga kg

40 00 893 803
3000
3,1
80
230 / 50
10
gwint zewnętrzny 20 mm (3/4”)
2,7

40 00 893 807
9000
7,5
430
230 / 50
10
gwint wewnętrzny 31,8 mm (1 1/4”)
4,9
Nr art.
40 00 893 807

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
Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Wysokość tłoczenia m
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Długość przewodu, m
Gwint łączący
Waga kg

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

40 00 893 806
9000
7,5
430
230 / 50
10
gwint wewnętrzny 31,8 mm (1 1/4”)
4,9
Nr art.
40 00 893 806

EUR
213,95

KO
MK01

Pompa zanurzeniowa FSP 300 Automatic
usuwanie czystej i zanieczyszczonej wody
z cząstkami stałymi o wielkości do 4,5
mm · zintegrowany, w pełni automatyczny
czujnik poziomu · przełączanie z trybu
automatycznego na tryb ręczny · odporna na
pracę ciągłą · zintegrowane zabezpieczenie przed
przeciążeniem z automatycznym cofaniem ·
potrójne uszczelnienie wału · korpus z tworzywa
sztucznego odpornego na uderzenia · minimalna
głębokość ssania 4,5 mm (tryb manualny) ·
wysokość włączania ok. 130 mm · wysokość
wyłączania ok. 75 mm
Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Wysokość tłoczenia m
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Długość przewodu, m
Gwint łączący
Waga kg

40 00 893 812
7200
6
270
230 / 50
10
gwint zewnętrzny 25,4 mm (1”)
4,0
Nr art.
40 00 893 812

12/32

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
EUR
125,10

KO
MR14

Nr art.
40 00 893 808

EUR
39,60

KO
MK01

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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
Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Wysokość tłoczenia m
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Długość przewodu, m
Gwint łączący
Waga kg

40 00 893 809
9000
7,5
430
230 / 50
5
gwint wewnętrzny 31,8 mm (1 1/4”)
5,1

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
40 00 893 809

EUR
235,60

40 00 893 810
14500
8,5
1000
230 / 50
10
gwint wewnętrzny 38,1 mm (1 1/2”)
10,2
Nr art.
40 00 893 810

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
406,60

Nr art.
Alternator
Gniazdka z uziemieniem
Moc ciągła kVA / kW
Urządzenie rozruchowe
Rodzaj paliwa
Pojemność zbiornika l
Czas pracy h
Poziom mocy akustycznej LWA dB(A)
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 809 069
synchroniczny IP23
2x230V 16A
2,5 / 2,5
rozrusznik ręczny
benzyna
20
14 (przy 3/4 obciążenia)
95
53
645 x 475 x 526
Nr art.
40 00 809 069

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
Nr art.
Wydajność tłoczenia l/h
Wysokość tłoczenia m
Moc znamionowa W
Napięcie sieciowe V / Hz
Długość przewodu, m
Gwint łączący
Waga kg

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 · AVR automatyczna regulacja napięcia · licznik godzin pracy

EUR
415,00

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
Nr art.
Alternator
Gniazdka z uziemieniem
Moc ciągła kVA / kW
Urządzenie rozruchowe
Rodzaj paliwa
Pojemność zbiornika l
Czas pracy h
Poziom mocy akustycznej LWA dB(A)
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

KO
MK01

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 809 078
synchroniczny IP23
2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
5/5
rozrusznik ręczny
benzyna
30
12 (przy 3/4 obciążenia)
97
90
786 x 570 x 600
Nr art.
40 00 809 078

EUR
795,00

KO
MR15

12/33

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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 · AVR automatyczna regulacja napięcia · licznik godzin pracy ·
zestaw kółek
Nr art.
Alternator
Gniazdka z uziemieniem
Moc ciągła kVA / kW
Urządzenie rozruchowe
Rodzaj paliwa
Pojemność zbiornika l
Czas pracy h
Poziom mocy akustycznej LWA dB(A)
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 809 079
synchroniczny IP23
1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
6,25 / 5
rozrusznik ręczny
benzyna
30
12 (przy 3/4 obciążenia)
97
93
786 x 570 x 600
Nr art.
40 00 809 079

EUR
896,00

12/34

EUR
950,00

KO
MX00

40 00 809 073
synchroniczny IP23
2x230V 16A
2,9 / 2,6
Honda GX200
rozrusznik ręczny
benzyna
20
18 (przy 3/4 obciążenia)
96
43
637 x 473 x 500
Nr art.
40 00 809 073

EUR
999,00

KO
MX00

Agregat prądotwórczy ESE 406 HS-GT
układ automatycznego wyłączania w razie braku oleju · składane uchwyty ·
wskaźnik stanu napełnienia zbiornika · zabezpieczenie przed przeciążeniem
alternatora · alternator z Low Distortion Device zapewniającym prawidłowe
napięcie
Nr art.
Alternator
Gniazdka z uziemieniem
Moc ciągła kVA / kW
Silnik
Urządzenie rozruchowe
Rodzaj paliwa
Pojemność zbiornika l
Czas pracy h
Poziom mocy akustycznej LWA dB(A)
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 809 066
synchroniczny IP23
1x230V / 1x12V
1,6 / 1,6
Yamaha MZ80
rozrusznik ręczny
benzyna
4
6 (przy 3/4 obciążenia)
65
20
540 x 330 x 505
Nr art.
40 00 809 066

Nr art.
Alternator
Gniazdka z uziemieniem
Moc ciągła kVA / kW
Silnik
Urządzenie rozruchowe
Rodzaj paliwa
Pojemność zbiornika l
Czas pracy h
Poziom mocy akustycznej LWA dB(A)
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

KO
MR15

Agregat prądotwórczy ESE 2000 i Silent
technologia falownika zapewniająca wysoką jakość prądu · oryginalny,
wyjątkowo trwały silnik Yamaha MZ80 · znakomicie wyciszony · układ
automatycznego wyłączania w razie braku oleju · zabezpieczenie przed
przeciążeniem alternatora · ECOtronic: ustawia optymalna prędkość
obrotową dla wymaganego obciążenia · manualne ssanie dla rozruchu na
zimno · wyświetlacz stanu eksploatacji
Nr art.
Alternator
Gniazdka z uziemieniem
Moc ciągła kVA / kW
Silnik
Urządzenie rozruchowe
Rodzaj paliwa
Pojemność zbiornika l
Czas pracy h
Poziom mocy akustycznej LWA dB(A)
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Agregat prądotwórczy ESE 306 HS-GT
układ automatycznego wyłączania w razie braku oleju · składane uchwyty ·
wskaźnik stanu napełnienia zbiornika · zabezpieczenie przed przeciążeniem
alternatora · alternator z Low Distortion Device zapewniającym prawidłowe
napięcie

40 00 896 275
synchroniczny IP23
2x230V 16A
4,2 / 3,9
Honda GX270
rozrusznik ręczny
benzyna
30
18 (przy 3/4 obciążenia)
97
61
800 x 538 x 576
Nr art.
40 00 896 275

EUR
1225,00

KO
MX00

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Agregat prądotwórczy ESE 506 DHS-GT
silnik OHV · układ automatycznego wyłączania w razie braku oleju ·
składane uchwyty · zabezpieczenie przed przeciążeniem alternatora ·
alternator z Low Distortion Device zapewniającym prawidłowe napięcie ·
regulowany komponentowo alternator wysokiej mocy przy 400 V · wskaźnik
stanu napełnienia zbiornika
Nr art.
Alternator
Gniazdka z uziemieniem
Moc ciągła kVA / kW
Silnik
Urządzenie rozruchowe
Rodzaj paliwa
Pojemność zbiornika l
Czas pracy h
Poziom mocy akustycznej LWA dB(A)
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 809 074
synchroniczny IP23
1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
5,4 / 4,3
Honda GX270
rozrusznik ręczny
benzyna
30
18 (przy 3/4 obciążenia)
97
76
800 x 538 x 576
Nr art.
40 00 809 074

EUR
1645,00

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Długość m
3
4,5

Nr art.
40 00 879 788
40 00 879 789

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
65,40

KO
MC00

Ładowarka do baterii START UP 80
narzędzie wielofunkcyjne do rozruchu,
ładowania i testowania akumulatorów
rozruchowych wmontowanych w pojeździe
z ochroną elektroniki pokładowej · funkcja testu i wskazanie stanu
naładowania przy pomocy 3 diod LED · ochrona przed zwarciem,
przeciążeniem i zamianą biegunów · zintegrowany schowek na kabel · do
ładowania akumulatorów rozruchowych ołowiowo-kwasowych, ołowiowowapniowych oraz z ogniwami spiralnymi · prąd zajarzania 1V/C: 50 A

EUR
19,70
28,60

KO
MB05
MB05

40 00 896 889
12
0,8-4,0
70
ładowanie: 1,2-70 / podtrzymanie: 1,2-130
230
0,69
170 x 90 x 51
Nr art.
40 00 896 889

40 00 896 882
12
3,5-7
maks.150
30-120
230
3,2
120 x 170 x 290

KO
MX00

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 akumulatorów rozruchowych AGM, żelowych, ołowiowowapniowych, START-STOP oraz z ogniwami spiralnymi
Nr art.
Napięcie ładowania V
Prąd ładowania A
Moc W
Pojemność Ah
Napięcie sieciowe V
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Nr art.
Napięcie ładowania V
Prąd ładowania A
Moc W
Pojemność Ah
Napięcie sieciowe V
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Nr art.
40 00 896 882

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
40 00 879 788 - do silników benzynowych
do 2500 cm³
40 00 879 789 - do silników benzynowych
do 5500 cm³ i silników wysokoprężnych do
3000 cm³
Przekrój kabla sieciowego mm²
16
25

Prostownik do akumulatorów TCB 120
do ładowania akumulatorów rozruchowych
AGM, żelowych, START-STOP, ołowiowowapniowych bez konieczności nadzoru ·
2 stopnie ładowania · ochrona elektroniki pojazdu · przyrząd zabezpieczający
przed przeciążeniem i zamianą biegunów · zabezpieczenie przed zamianą
biegunów z sygnałem ostrzegawczym · funkcja testowania akumulatora ze
wskaźnikiem stanu LED · przegroda na kable i zaciski · zaciski całkowicie
izolowane · możliwość ładowania baterii bez odłączania od zacisków

EUR
61,30

Nr art.
Napięcie ładowania V
Prąd ładowania A
Moc W
Pojemność Ah
Napięcie sieciowe V
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 896 890
12
13,5-25
ładowanie: 350 / rozruch: 1000
ładowanie: 40-170 / rozruch: 35-50
230
4,07
115 x 170 x 310
Nr art.
40 00 896 890

EUR
91,40

KO
MC00

Ładowarka do baterii START 300
konwencjonalna ładowarka do rozruchowych akumulatorów ołowiowokwasowych · wymagane jest wstępne naładowanie przed rozruchem
oraz monitorowanie procesu ładowania · zamontowane uchwyty · stopień
ochrony IP21 zabezpieczenie 80A · długość przewodu 2 m, Ø 10 mm²
Nr art.
Napięcie ładowania V
Prąd ładowania A
Moc W
Pojemność
Napięcie sieciowe V
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

KO
MC00

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 896 906
12 / 24
Boost 12V: 10-23 / 24V: 8-17
ładowanie 12V: 800 / 24V: 1200 / rozruch: 1400
ładowanie 12V: 42-300 / 24V: 38-224 / rozruch: 35-100 A
230
13,8
230 x 400 x 330
Nr art.
40 00 896 906

EUR
224,00

KO
MC00

12/35

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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 akumulatorów rozruchowych
AGM, żelowych, START-STOP, ołowiowo-wapniowych · ochrona elektroniki
pojazdu · możliwość ładowania głęboko rozładowanych baterii (od 1V) · ochrona
przed zamianą biegunów i przepięciem · całkowicie izolowane szczęki ładowania
Nr art.
Napięcie ładowania V
Prąd ładowania A
Moc W
Pojemność Ah
Napięcie sieciowe V
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 896 886
6 / 12 / 24
efektywnie: 11 / arytmetycznie: 3-7
maks.210
15-130
230
5,7
210 x 340 x 130
Nr art.
40 00 896 886

EUR
120,00

Nr art.
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego mm
Średnica wiercenia w stali mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 896 887
6 / 12 / 24
efektywnie: 22 / arytmetycznie: 7-10-15
maks.450
35-225
230
8,5
210 x 360 x 140
Nr art.
40 00 896 887

EUR
186,00

Nr art.
Napięcie ładowania V
Prąd ładowania A
Prąd zajarzania 1V/C
Moc W
Pojemność Ah
Napięcie sieciowe V
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Nr art.
40 00 896 888

12/36

KO
MC00

EUR
169,00

KO
MK00

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy RC 3700
podwójny mechanizm zapadkowy DuoPawl z 3 punktami zawieszenia
pozwalają uzyskiwać wysokie momenty obrotowe i symetryczną,
równomierną pracę · izolowany uchwyt · obrotowy wylot powietrza · przy
używaniu jako klucz płaski maksymalny moment obrotowy ręką 250 Nm
Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

EUR
687,00

KO
MK00

40 00 898 858
12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
90
170
460
6,3
0,9
Nr art.
40 00 898 858

KO
MC00

40 00 896 888
12 / 24
45
12V: 380A / 24V: 270A
2200
12V: 20-675 / 24V: 20-525
230
30
320 x 370 x 650

EUR
259,00

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy RC 3607
ergonomiczna, mocna grzechotka · chroniący przed zimnem,
antypoślizgowy uchwyt z tworzywa sztucznego · obniżona dźwignia
spustowa · odprowadzanie powietrza do tyłu
Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

Ładowarka do baterii
STARTIUM 680 E
profesjonalna, przenośna ładowarka z funkcją
rozruchu · 2 stopnie ładowania (5-15-30-45 (boost) /
5-15-25-35 (boost)) · umożliwia 100% ładowanie
wszystkich typów akumulatorów ołowiowych:
płynnych, żelowych, AGM, START-STOP, wapniowych,
VRLA · duża moc rozruchowa · automatyczny bez
regulacji zdalnej · ochrona elektroniki pokładowej w
trybie automatycznym · ładuje akumulatory 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

40 00 898 845
1-10
10
0-2000
460
6,3
1,15
Nr art.
40 00 898 845

KO
MC00

Prostownik do akumulatorów BATIUM 15-24
automatyczna ładowarka do baterii niezbędna w każdym profesjonalnym
warsztacie · z ładowaniem podtrzymującym · 3 stopnie ładowania · sterowanie
mikroprocesorowe · do ładowania bezobsługowych akumulatorów rozruchowych
AGM, żelowych, START-STOP, ołowiowo-wapniowych · ochrona elektroniki pojazdu ·
całkowicie izolowane szczęki ładowania · 24-godzinny program regeneracji do
przywrócenia częściowo zasiarczonych i głęboko rozładowanych baterii od 1V
Nr art.
Napięcie ładowania V
Prąd ładowania A
Moc W
Pojemność Ah
Napięcie sieciowe V
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Wiertarka pneumatyczna RC 4500
przełączanie jedną ręką prawo/lewo · odprowadzanie powietrza przez
uchwyt · uchwyt wiertarski szybkomocujący Röhm

40 00 898 859
12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
250
320
130
6,3
1,6
Nr art.
40 00 898 859

EUR
339,00

KO
MK00

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Pneumatyczny klucz udarowy RC 2202
ekstremalnie mały i mocny · zmiana biegu prawo/
lewo jedną ręką · wytrzymały mechanizm udarowy
Jumbo · długość konstrukcyjna zaledwie 112 mm ·
moc regulowana w 3 stopniach w obu kierunkach
Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Moment zwalniający Nm
Ilość uderzeń min-¹
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 855
12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
420
610
9000
540
6,3
1,3

Nr art.
Ø krążka ściernego mm
Prędkość obrotowa biegu
jałowego min-¹
Zużycie powietrza l/min
Wrzeciono szlifujące
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

Nr art.
40 00 898 855

EUR
189,00

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
Prędkość obrotowa biegu
jałowego min-¹
Ø tulei zaciskowej mm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg
JS
25

EUR
229,00

40 00 898 857
12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
220
300
7400
408
6,3
1,85
Nr art.
40 00 898 857

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
319,00

KO
MK00

40 00 898 831
2800
8 (5/16”)
840
6,3
1
Nr art.
40 00 898 831

KO
MK00

Pneumatyczny klucz udarowy RC 2235
klucz trzpieniowy TORX o wysokości głowicy 80 mm z końcówką
czworokątną · kompozytowa obudowa silnika · pokrętło biegu prawo / lewo
z 3 stopniami mocy (prawobieżnie) · odprowadzanie powietrza przez uchwyt
Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Moment zwalniający Nm
Ilość uderzeń min-¹
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

Nr art.
40 00 898 829

Pneumatyczne urządzenie do usuwania folii RC 7038
szlifierka z mocą silnika 400 W i regulacją mocy · kompozytowa obudowa ·
odprowadzanie powietrza tyłem · zawór dźwigniowy · idealne narzędzie do
usuwania pozostałości kleju, folii, pozostałości uszczelek itp.

40 00 898 863
12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
60-900
1300
8200
600
6,3
2
Nr art.
40 00 898 863

540
M14
6,3
1,5

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
Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Moment zwalniający Nm
Ilość uderzeń min-¹
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 829
125
12000

EUR
159,00

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
Nr art.
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Ø tulei zaciskowej mm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

EUR
342,00

JS
25

KO
MK00

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 898 832
2800
6
840
6,3
1
Nr art.
40 00 898 832

JS
25

EUR
159,00

KO
MK00

12/37

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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
Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7009
mocny silnik · wytrzymała obudowa z aluminium z antypoślizgową powłoką ·
odprowadzanie powietrza tyłem · dźwignia zabezpieczająca
Nr art.
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Ø tulei zaciskowej mm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 828
30000
6
144
6,3
0,37
Nr art.
40 00 898 828

Nr art.
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Ø tulei zaciskowej mm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 827
23000
6
228
6,3
0,76
Nr art.
40 00 898 827

EUR
77,00

EUR
199,00

KO
MK00

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
W zestawie: po jednym zestawie igieł 29 x 2 mm i 19 x 3 mm

Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7028
wysokiej jakości, mocny precyzyjny silnik · kompozytowa obudowa ·
odprowadzanie powietrza tyłem · system blokady wrzeciona · dźwignia zab
ezpieczająca
Nr art.
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Ø tulei zaciskowej mm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

Nr art.
Ilość uderzeń min-¹
Gwoździe mm
Ø tłoka mm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 838
3000
29 x 2 mm / 19 x 3
21
170
6,3
2,7
Nr art.
40 00 898 838

EUR
303,00

KO
MK00

EUR
109,00

KO
MK00

EUR
9,60

KO
MK00

40 00 898 825
27000
6
228
6,3
0,72
Nr art.
40 00 898 825

EUR
172,00

KO
MK00

Przecinak pneumatyczny RC 5100
płynna regulacja prędkości obrotowej ·
zawiera sprężynę podtrzymującą
Nr art.
Ilość uderzeń min-¹
Energia pojedynczego udaru J
Uchwyt narzędziowy
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 846
3000
6
11 mm sześciokątny
270
6,3
1,5
Nr art.
40 00 898 846

Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7048
wysokiej jakości, mocny precyzyjny silnik · kompozytowa obudowa ·
odprowadzanie powietrza tyłem · system blokady wrzeciona · dźwignia
zabezpieczająca · długość konstrukcyjna 250 mm
Nr art.
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Ø tulei zaciskowej mm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 826
27000
6
228
6,3
0,8
Nr art.
40 00 898 826

12/38

Sprężyna trzymająca dłuto RC 70
do przecinaka pneumatycznego RC 5100 mm
EUR
189,00

KO
MK00

Pasuje do
Przecinak pneumatyczny

Nr art.
40 00 898 860

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Dłuto płaskie SS 20 K
Dł. całkowita Szer. ostrza Uchwyt
mm
mm
140
20
11 mm
sześciokątny

Nr art.
40 00 898 861

EUR

KO

26,50

MK00

Dłuto płaskie RC 14 S
Dł. całkowita mm
135

Uchwyt
11 mm sześciokątny

Nr art.
40 00 898 862

EUR
26,50

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

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Nr art.
Siła rozciągająca N
Ø nitu mm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Gwint łączący
Waga kg

40 00 898 837
12000
2,4-5
1,2
6,3
6,3 mm (1/4”) IG
1,6
Nr art.
40 00 898 837

EUR
179,00

40 00 898 917
12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
750
850
7000
127
6,3
2,6
Nr art.
40 00 898 917

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Moment zwalniający Nm
Ilość uderzeń min-¹
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

EUR
200,70

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
Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Moment zwalniający Nm
Ilość uderzeń min-¹
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 915
12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
1054
1700
8000
139
6,3
1,98
Nr art.
40 00 898 915

EUR
244,10

KO
WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 9013M
odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dołu · bez wibracji ·
uchwyt chroniący przed zimnem · mocny podwójny udar
młotkowy · prawobieg: 3-stopniowo / lewobieg: 1-stopniowo
Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Moment zwalniający Nm
Ilość uderzeń min-¹
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

EUR
166,70

40 00 898 916
12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
678
1100
10000
127
6,3
1,24
Nr art.
40 00 898 916

KO
MK00

Pneumatyczny klucz udarowy 9012SPC
odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dołu · bez wibracji · uchwyt
chroniący przed zimnem · mocny mechanizm udarowy trzpienia ·
prawobieg: trzystopniowo / lewobieg: jednostopniowo
Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Moment zwalniający Nm
Ilość uderzeń min-¹
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

Pneumatyczny klucz udarowy 9012M
odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dołu · bez wibracji ·
wyjątkowo krótki rodzaj konstrukcji (zaledwie 92 mm) · obsługa
jednoręczna · uchwyt chroniący przed zimnem · mechanizm
udarowy młota Jumbo · prawobieg: trzystopniowo / lewobieg:
jednostopniowo

KO
WX26

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 898 909
20 mm (3/4”) A4-kąt.
1085
1890
7300
153
6,3
2,1
Nr art.
40 00 898 909

EUR
420,00

KO
WX26

12/39

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Pistolet do wydmuchiwania 9040-4
solidny korpus z przyłączem pneumatycznym do wyboru, albo przy
głowicy albo przy antypoślizgowym uchwycie · regulator pneumatyczny ·
wymienne, krótkie dysze z ochroną przed zarysowaniem · uchwyt chroniący
przed zimnem
Korpus
Ciśnienie robocze bar

aluminiowy
6,3
Nr art.
40 00 898 939

EUR
22,15

KO
WX26

Pistolet pneumatyczny do przedmuchiwania / odsysania 9043N-10
możliwość przełączania · obudowa metalowa · specjalna nasadka
deflektorowa chroni worek przed uszkodzeniem
Ciśnienie robocze bar

6,3
Nr art.
40 00 898 942

EUR
76,30

KO
WX26

Reduktor ciśnienia 9000-080
zastosowanie: redukcja ciśnienia roboczego w celu ochrony
wartościowych urządzeń pneumatycznych · regulator ciśnienia Inline do
wpinania w przewód pneumatyczny lub bezpośredniego podłączania do
urządzeń pneumatycznych napędzanych silnikowo
Gwint mm
(cale)

Ciśnienie
robocze bar

12,91 (1/4)

6,3

Ciśnienie
wejściowe
bar
10

Nr art.
40 00 898 908

EUR

KO

46,00

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
Nr art.
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Ø tulei zaciskowej mm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 931
2000-25000
6
74
6,3
0,4
Nr art.
40 00 898 931

EUR
108,00

KO
WX26

Wąż ciśnieniowy
gumowy ze standardową szybkozłaczką SK pasujący do wszystkich
sprężarek i narzędzi · bardzo elastyczny · odporny na olej · antystatyczny
maks. ciśnienie robocze 20 barów
Ø wewnętrzna mm
9
9

Pneumatyczna szlifierka prosta 9032M
do precyzyjnej obróbki przedmiotów także na ekstramalnie małej przestrzeni ·
długość węża 1500 mm · zawór obrotowy
Nr art.
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Ø tulei zaciskowej mm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 930
60000
3
75
6,3
0,21
Nr art.
40 00 898 930

12/40

Długość m
10
20

KO
WX26

EUR
17,50
28,00

KO
MB05
MB05

Pistolet przedmuchowy Kit 2
wąż spiralny PU 5 m odporny na załamania, 6x8 mm, ze stalowymi
łącznikami · średnica zwoju ok. 40 mm · pistolet z tworzywa sztucznego z
wygiętą przedłużką 100 mm
Nr art.
Ciśnienie robocze bar
Zapotrzebowanie na powietrze l/min
Waga kg

EUR
103,70

Nr art.
40 00 898 818
40 00 898 819

40 00 898 835
10
120
0,5
Nr art.
40 00 898 835

EUR
15,99

KO
MB05

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Pistolet przedmuchowy HF PRO 1000 Kombi
ze stopu lekkiego · wersja przemysłowa · dobre dozowanie · rura
wydmuchowa z piankową ochroną 300 mm · z turbodyszą maks. 2200 l/
min. przy ciśn. 10 barów, głowica rotacyjna 360 stopni maks. 2900 l/min.
przy ciśn. 10 barów · przedłużka 1000 mm

Pistolet przedmuchowy kurz
ze stopu lekkiego · polerowany precyzyjnie ·
solidne wykonanie · dobre dozowanie ·
maks. 10 barów
Ciśnienie
robocze bar
10

Zapotrzebowanie na
powietrze l/min
120

Waga
kg
0,25

Nr art.

EUR

KO

40 00 898 840

5,40

MB05

Pistolet przedmuchowy KSP-G 120
turbodysza do progresywnego zwiększania
ilości powietrza · gumowa dysza · idealny do
wydmuchiwania delikatnych przedmiotów
obrobianych - dokładne dozowanie · tworzywo
sztuczne wzmocnione włóknem szklanym ·
niklowane szybkozłącze w uchwycie zapewniające
optymalne trzymanie · przedłużenie 120 mm

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

Ciśnienie
robocze bar
10

Zapotrzebowanie na
powietrze l/min
160

Waga
kg
0,11

Nr art.

EUR

KO

40 00 898 836

9,25

MB05

Pistolet przedmuchowy KS 100-100
z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem
szklanym · regulacja strumienia powietrza w
uchwycie · z zamontowanym króćcem o średnicy
znamionowej 7,2 i rurą wydmuchową 100 mm
Ciśnienie
robocze bar
10

Zapotrzebowanie na
powietrze l/min
160

Waga
kg
0,26

Nr art.

EUR

KO

40 00 898 839

6,90

MB05

Pistolet przedmuchowy lang
ze stopu lekkiego · solidne wykonanie · dobre
dozowanie · maks. 10 barów · przedłużka 210 mm
Ciśnienie
robocze bar
10

Zapotrzebowanie na
powietrze l/min
120

Waga
kg
0,26

Nr art.

EUR

KO

40 00 898 841

6,15

MB05

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Ciśnienie
robocze bar
maks. 10

Zapotrzebowanie na
powietrze l/min
2200 - 2900

Waga
kg
0,66

EUR

KO

40 00 898 842

Nr art.

52,60

MB05

Nr art.
40 00 898 850

EUR
17,10

KO
MB05

Urządzenie do napełniania opon
ze stopu lekkiego · manometr z
kolorowym podziałem skali · gumowy
kaptur ochronny · solidne wykonanie ·
z zaworem spuszczania ciśnienia ·
manometr 10 barów
Wersja
nieskalibrowane

Urządzenie do napełniania opon
z aluminium · manometr charakteryzujący
się dobrym odczytem · maks. 10 barów · zabezpieczenie
manometru oraz przed nadmiernym ciśnieniem · przyłącze: standardowy
nypel SK · wąż 300 mm z adapterem samochodowym · z zestawem
przejściówek z mosiądzu do piłek, opon rowerowych i materacy
Wersja
niezalegalizowane

Nr art.
40 00 898 854

EUR
30,20

KO
MB05

Urządzenie do napełniania opon 25/GR 80 PRO
profesjonalne urządzenie do napełniania opon · całkowicie gumowana tuleja
ochronna · wytrzymała wtyczka szybkiego mocowania do standardowych
zaworów opony samochodowej · wskaźnik w psi i barach · normowane przyłącze
SK · manometr Wika (12 barów) ze wskaźnikiem 80 mm · wąż 750 mm
Wersja
niezalegalizowane

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art.
40 00 898 849

EUR
77,90

KO
MB05

12/41

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Urządzenie do napełniania opon TECH 63
opatentowany system obsługi · przyciski do napełniania i spuszczania ·
tworzywo sztuczne odporne na pękanie · manometr WIKA 63 mm ·
wąż gumowy 75 mm z adapterem samochodowym · maks. 10 barów ·
standardowy nypel SK
Nr art.
40 00 898 847

Wersja
niezalegalizowane

EUR
38,20

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
Nr art.
Pojemność zbiornika l
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Gwint łączący
Waga kg

40 00 898 820
0,5
130-200
2-3
6,3 mm (1/4”) IG
0,75
Nr art.
40 00 898 820

EUR
20,90

KO
MB05

Zestaw akcesoriów do kompresorów
w komplecie: pistolet do wydmuchiwania · urządzenie do kontroli ciśnienia
w oponach · przewód spiralny 5 m · uniwersalne dopasowanie
Nr art.
40 00 898 881

Zawartość
3 częściowy

EUR
21,40

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
Nr art.
Pojemność zbiornika l
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Gwint łączący
Waga kg

40 00 898 853
1
130-200
2-3
6,3 mm (1/4”) IG
0,5
Nr art.
40 00 898 853

EUR
42,60

KO
MB05

Zestaw akcesoriów do kompresorów
w komplecie: pistolet do wody z kubkiem spływowym · pistolet do
wydmuchiwania · urządzenie do kontroli ciśnienia w oponach · rozpylacz ·
przewód spiralny 5 m · uniwersalne dopasowanie
Nr art.
40 00 898 880

Zawartość
5 częściowy

EUR
33,95

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
Ciśnienie robocze bar

1
6,3
Nr art.
40 00 898 830

12/42

EUR
14,50

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
Nr art.
Pojemność zbiornika l
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Gwint łączący
Waga kg

40 00 898 851
0,7
320
6-8
6,3 mm (1/4”) IG
1,0
Nr art.
40 00 898 851

EUR
20,90

KO
MB05

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Granulat do piaskowania
żużel wielkopiecowy · odpowiedni do każdego
pistoletu do piaskowania · uziarnienie 0,5-0,8 mm ·
pojemność 1,5 litra
Uziarnienie mm

Nr art.

0,5-0,8

40 00 898 852

cena podstawowa
/ EUR
5,27 / 1l

EUR

KO

7,90

MB05

Pneumatyczny klucz udarowy 1/2” CSX
mały · kompaktowy · mocny · wyważony punkt ciężkości dla pracy bez
zmęczenia · z gumowanym uchwytem · moment obrotowy w prawą
i w lewą stronę ustawiany optymalnie i za pomocą lekko działającego
przełącznika
Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Ilość uderzeń min-¹
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

Nr art.
40 00 898 579

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy CSP 15
przełączanie w prawo-w lewo na głowicy przekładni · prędkość obrotowa
regulowana bezstopniowo · regulowane kierowanie powietrza wylotowego ·
gumowany uchwyt
Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

EUR
50,85

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

KO
MB05

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
40 00 898 589
12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
90
170
6,3
1,3
Nr art.
40 00 898 589

EUR
62,50

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Ilość uderzeń min-¹
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

EUR
53,60

40 00 898 587
12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
1200
6500
180
6,3
2
Nr art.
40 00 898 587

EUR
162,75

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
Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Ilość uderzeń min-¹
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 592
12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
345
7000
120
6,3
2,4
Nr art.
40 00 898 592

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

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
Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Ilość uderzeń min-¹
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

EUR
137,60

40 00 898 576
6,3 mm (1/4”) A4-kąt.
40
114
6,3
0,6
Nr art.
40 00 898 576

Nr art.
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcający Nm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 579
12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
600
9000
110
6,3
1,5

KO
MB05

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 898 588
20 mm (3/4”) A4-kąt.
1500
5000
210
6,3
2,5
Nr art.
40 00 898 588

EUR
288,30

KO
MB05
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Pneumatyczna szlifierka kątowa ST 125
pneumatyczna szlifierka kątowa z wyważonym punktem ciężkości ·
normowany uchwyt tarcz tnących i krążków ściernych
W zestawie: uchwyt, złączka
Nr art.
Ø krążka ściernego mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Zużycie powietrza l/min
Wrzeciono szlifujące
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

Nr art.
Ilość uderzeń min-¹
Gwoździe mm
Ø tłoka mm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 577
125
12000
320
M10
6,3
2,0
Nr art.
40 00 898 577

EUR
67,50

Nr art.
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Ø tulei zaciskowej mm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 583
22000
3+6
180
6,3
1
Nr art.
40 00 898 583

EUR
48,90

12/44

Nr art.
40 00 898 559

EUR
18,15

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
Nr art.
Ilość uderzeń min-¹
Energia pojedynczego udaru J
Uchwyt narzędziowy
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

EUR
78,30

KO
MB05

KO
MB05

40 00 898 584
150
10000
5
320
6,3
1,1
Nr art.
40 00 898 584

EUR
162,90

Zestaw igieł Pro
do czyszczenia i usuwania rdzy ze stalowych części lub również do
modelowania w kamieniu · 19 hartowanych igieł 3 mm
Pasuje do
pneumatyczny młotek igłowy
do usuwania rdzy Pro

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
Nr art.
Ø krążka ściernego mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego min-¹
Promień drgań mm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

Nr art.
40 00 898 578

KO
MB05

Pneumatyczna szlifierka prosta w zestawie
prędkość obrotowa regulowana bezstopniowo na uchwycie · zawiera 10 ściernic
trzpieniowych z węglika krzemu o różnej wielkości i uziarnieniu · walizka

40 00 898 578
3000
19 x 3
24
250
6,3
2,6

KO
MB05

40 00 898 554
4500
4-5
11 mm sześciokątny
113
6,3
1,6
Nr art.
40 00 898 554

EUR
30,38

KO
MB05

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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.
Ilość uderzeń min-¹
Energia pojedynczego udaru J
Uchwyt narzędziowy
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 586
3200
9
12,8 mm sześciokątny
160
6,3
2,5
Nr art.
40 00 898 586

Smarownica pneumatyczna ST
z elastycznym wężem smaru i sztywną rurką smaru
Nr art.
Zużycie powietrza l/skok
Ilość napełnienia ml
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

EUR
87,10

40 00 898 848
0,5
450
2-6,3
1,4
Nr art.
40 00 898 848

KO
MB05

EUR
34,95

KO
MB05

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

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
Nr art.
Siła rozciągająca N
Ø nitu mm
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Gwint łączący
Waga kg

40 00 898 824
9000
do 4,8
1,15
6,3
6,3 mm (1/4”) IG
1,5
Nr art.
40 00 898 824

Bęben z wężem pneumatycznym KIT 24-200 L
do każdej sprężarki ze zbiornikiem 24-200 l · łatwy montaż na każdym
zbiorniku wyposażonym w przyłącze 3/8”
W zestawie: uchwyt węża, klucz nasadowy, wąż ciśnieniowy 10 m
EUR
147,85

KO
MB05

Pistolet na kartusze pneumatyczny DP 310-Pro
profesjonalne urządzenie z opatentowanym zaworem spustowym
chroniącym przed cofaniem · do sprężarek z pojemnikiem o poj. od 2 l · do
popularnych na rynku kartuszy o średnicy do Ø 48 mm
Nr art.
Wielkość kartusza ml
Zużycie powietrza l/min
Ciśnienie robocze bar
Waga kg

40 00 898 593
310
60
6,3
2
Nr art.
40 00 898 593

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
45,09

Ø wewnętrzna mm
10

Długość m
10

Nr art.
40 00 898 843

EUR
35,95

KO
MB05

Bęben z wężem pneumatycznym Aero 8
automatyczne zwijanie · odporna na pęknięcie obudowa z tworzywa ·
stabilny, wychylny uchwyt ścienny · bardzo elastyczny wąż PU
Nr art.
Ø wewnętrzna mm
Ø zewn. mm
Ciśnienie robocze bar
Wąż przyłączowy mm
Waga kg
Długość m

KO
MB05

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 898 821
8
12
maks. 20
1000
3,7
8
Nr art.
40 00 898 821

EUR
79,25

KO
MB05
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Bęben z wężem pneumatycznym Aero 18
automatyczne zwijanie · bardzo elastyczny wąż z tkaniny · stabilna obudowa
z blachy stalowej, lakierowana proszkowo, chroni wąż przed zużyciem i
zapewnia porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy · stabilny, wychylny
uchwyt ścienny · zamontowany na stałe · do natychmiastowego użycia ·
przyrząd blokujący ze stali, bardzo wytrzymały · blokada zapobiega przed
niepożądanym automatycznym zwijaniem
Nr art.
Ø wewnętrzna mm
Ø zewn. mm
Ciśnienie robocze bar
Wąż przyłączowy mm
Waga kg
Długość m

40 00 898 822
10
15
maks. 20
1000
7
18
Nr art.
40 00 898 822

EUR
143,03

KO
MB05

Sprężarka Aerotec Airliner 5 GO
wersja bezolejowa · przenośna sprężarka tłokowa w wersji bezolejowej ·
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 · urządzenie można obsługiwać w pozycji stojącej i
leżącej
Nr art.
Wydajność zasysania l/min
Wydajność efektywna l/min
Pojemność zbiornika l
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 898 485
200
110
5
10
1,1
230 / 50
15
320 x 270 x 380
Nr art.
40 00 898 485

EUR
147,83

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
Nr art.
Pojemność zbiornika l
Ciśnienie robocze bar
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 898 844
14
10
9
240 x 240 x 500
Nr art.
40 00 898 844

EUR
83,09

KO
MB05

Sprężarka Aerotec Airliner Silent
wersja bezolejowa · 1-cylindrowy agregat z wytrzymałym silnikiem
indukcyjnym · cicha praca, poziom ciśnienia akustycznego zaledwie 66 dB ·
zintegrowany uchwyt kabla elektrycznego · regulator ciśnienia · gumowe
przyssawki · idealna do gwoździarek i zszywaczy, przedmuchiwania oraz
malowania aerografem i innych drobnych prac lakierniczych
Nr art.
Wydajność zasysania l/min
Wydajność efektywna l/min
Pojemność zbiornika l
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

12/46

Nr art.
Wydajność zasysania l/min
Wydajność efektywna l/min
Pojemność zbiornika l
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 898 481
140
70
6
8
0,4
230 / 50
7,5
300 x 340 x 320
Nr art.
40 00 898 481

Sprężarka Aerotec Vento Silent 6
przenośna sprężarka tłokowa w wersji bezolejowej · łączony bezpośrednio
za pomocą kołnierza 1-cylindrowy agregat z tłokiem teflonowym · 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
66db(A) / 85 LwA

EUR
121,50

KO
MB05

40 00 898 488
110
90
6
8
0,7
230 / 50
15
530 x 210 x 540
Nr art.
40 00 898 488

EUR
248,67

KO
MB05

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Sprężarka Aerotec 220-24
sprężarka tłokowa, 1-cylindrowa,
smarowana olejem · gotowa do
podłączenia za pomocą armatur
zabezpieczających · bezpieczna,
całkowicie automatyczna eksploatacja
za pomocą czujnika ciśnienia, odciążenie
rozruchowe i wyłącznik ochronny silnika ·
z manometrem ciśnienia wewnętrznego
zbiornika i regulacją ciśnienia
spustowego · 1 szybkozłączka · śruba
spustowa kondensatu · cylinder z żeliwa
szarego i całkowicie aluminiowy tłok
Nr art.
Wydajność zasysania l/min
Wydajność efektywna l/min
Pojemność zbiornika l
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Sprężarka Aerotec Zenith 260 PRO
wersja bezolejowa · przenośna
sprężarka tłokowa w wersji bezolejowej ·
bezobsługowy 1-cylindrowy agregat
PRO z silnikiem przemysłowym ·
odciążenie rozruchowe za pomocą
czujnika ciśnienia Condor · dwie nogi
zapewniające stabilność · duże koła z
twardej gumy i pałąk transportowy ·
zawiera regulator filtra do pobierania
sprężonego powietrza bez kondensatu
oraz bęben z wężem ciśnieniowym o
dług. 5 metrów

40 00 898 490
210
130
24
8
1,5
230 / 50
25
600 x 255 x 590
Nr art.
40 00 898 490

Nr art.
Wydajność zasysania l/min
Wydajność efektywna l/min
Pojemność zbiornika l
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm
EUR
159,90

Nr art.
Wydajność zasysania l/min
Wydajność efektywna l/min
Pojemność zbiornika l
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.

EUR
468,00

Nr art.
Wydajność zasysania l/min
Wydajność efektywna l/min
Pojemność zbiornika l
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 898 482
280
170
50
10
1,8
230 / 50
38
850 x 325 x 700
Nr art.
40 00 898 482

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

EUR
398,25

KO
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Sprężarka Aerotec 650-90-15 bar
sprężarka tłokowa w smarowanej olejem wersji 2-stopniowej · napędzany
pasem klinowym 2-cylindrowy agregat rzędowy · odciążenie rozruchowe
za pomocą czujnika ciśnienia Condor · usuwanie kondensatu za pomocą
zaworu kulowego · wymaga atestu ZÜS · w komplecie z przełącznikiem faz
Nr art.
Wydajność zasysania l/min
Wydajność efektywna l/min
Pojemność zbiornika l
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

EUR
328,00

KO
MB05

40 00 898 492
350
250
50
10
2,2
230 / 50
50
860 x 380 x 710
Nr art.
40 00 898 492

KO
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Sprężarka Aerotec 310-50 FC
sprężarka tłokowa z przytwierdzonym
bezpośrednio 1-cylindrowym agregatem
Longlife · smarowanie olejowe · odciążenie rozruchowe za pomocą czujnika
ciśnienia 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

EUR
263,12

Sprężarka Aerotec 400-50
sprężarka tłokowa, 2-cylindrowa, smarowana
olejem · gotowa do podłączenia za pomocą
armatur zabezpieczających · bezpieczna, całkowicie
automatyczna eksploatacja za pomocą czujnika
ciśnienia, odciążenie rozruchowe i wyłącznik ochronny
silnika · z manometrem ciśnienia wewnętrznego zbiornika i regulacją ciśnienia
spustowego · 1 szybkozłączka · śruba spustowa kondensatu · cylinder z żeliwa
szarego i całkowicie aluminiowy tłok
Nr art.
Wydajność zasysania l/min
Wydajność efektywna l/min
Pojemność zbiornika l
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 898 491
315
190
2 x 11
10
2,2
230 / 50
39
660 x 570 x 530
Nr art.
40 00 898 491

Nr art.
40 00 898 495

KO
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Sprężarka Aerotec 290-20
sprężarka tłokowa, 1-cylindrowa,
kompaktowa , smarowana olejem · gotowa
do podłączenia za pomocą armatur
zabezpieczających · bezpieczna, całkowicie
automatyczna eksploatacja za pomocą czujnika
ciśnienia, odciążenie rozruchowe i wyłącznik
ochronny silnika · z manometrem ciśnienia wewnętrznego
zbiornika i regulacją ciśnienia spustowego · 2 szybkozłączki ·
śruba spustowa kondensatu · cylinder z żeliwa szarego i całkowicie aluminiowy
tłok · system składanego uchwytu · z dużymi kołami na pompowanych oponach

40 00 898 495
240
140
24
10
1,8
230 / 50
24
575 x 430 x 700

KO
MB05

Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

40 00 898 496
420
310
90
15
3,0
400 / 50
75
935 x 400 x 1000
Nr art.
40 00 898 496

EUR
1150,20

KO
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12/47

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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 · badanie TÜV nie wymagane ·
odciążenie rozruchowe za pomocą sterowania czujnikiem ciśnienia ·
usuwanie kondensatu za pomocą zaworu kulowego · zawiera wtyczkę
przełącznika faz
Nr art.
Wydajność zasysania l/min
Wydajność efektywna l/min
Pojemność zbiornika l
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Nr art.
Wydajność zasysania l/min
Wydajność efektywna l/min
Pojemność zbiornika l
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

40 00 898 487
600
375
90
10
3
400 / 50
75
975 x 390 x 800
Nr art.
40 00 898 487

EUR
809,00

40 00 898 494
780
520
90
10
4
400 / 50
85
1070 x 390 x 800
Nr art.
40 00 898 494

12/48

40 00 898 499
690
520
270
10
4,0
400 / 50
140
800 x 595 x 1800
Nr art.
40 00 898 499
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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 czujnika ciśnienia Condor · usuwanie
kondensatu za pomocą zaworu kulowego · dwa kółka skrętne z przodu
zapewniają łatwą obsługę · zawiera wtyczkę przełącznika faz · zgodność ze
wzorem PvI
Nr art.
Wydajność zasysania l/min
Wydajność efektywna l/min
Pojemność zbiornika l
Ciśnienie robocze bar
Moc znamionowa kW
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Dł. x szer. x wys. mm

Sprężarka Aerotec N59-270 PRO
stojący · 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
Zawiera zestaw amortyzatorów zapewniających bezdrganiową pracę

KO
MB05
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Sprężarka śrubowa Aerotec COMPACK 3
ta sprężarka śrubowa pozwala na 24-godzinną przenośną pracę –
podłączanie metodą „plug and play w najbardziej niekorzystnych warunkach
przestrzennych · podstawowe wyposażenie do wykorzystywania w
przenośnych serwisach · boczne uchwyty · gumowe amortyzatory chronią
przed drganiami · sterownik mikroprocesorowy do programowania i
wyświetlania najważniejszych parametrów pracy
Nr art.
Ciśnienie robocze bar
Wydajność efektywna l/min
Moc silnika kW
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)
Napięcie sieciowe V / Hz
Waga kg
Wys. x szer. x gł. mm

EUR
1165,00

EUR
1723,00

40 00 898 497
10
360
3
69
400 / 50
44
550 x 390 x 430
Nr art.
40 00 898 497

EUR
2155,00

KO
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

