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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

NOWOŚCI w programie (wypis)

Piktogramy

Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi/
ogólnymi Napięcie akumulatora V

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

Napięcie akumulatora V Maks. średnica mm

Napięcie akumulatora V Maks. średnica mm

Napięcie akumulatora V Uchwyt narzędziowy
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Narzędzia na baterie

strona 12/4 – 12/8

Technika czyszczenia
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Generatory prądu
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Pompy
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12 V

12 V

12 V

18 V

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

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

wkręcanie miękkie: 25,5
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-425 / 0-1500
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego [mm] 1,5 - 10
Ciężar [kg] 1,1
Nr art. 8000 593 646
EUR 169,00
KO MR19

Wkrętarka akumulatorowa DCD 701 D2 g

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

Napięcie akumulatora [V] 12
Pojemność akumulatora [Ah] 2
Wydajność wiercenia w betonie [mm] 10
Wydajność wiercenia w stali [mm] 10
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie [mm] 20

Maks. moment dokręcający [Nm] wkręcanie twarde: 57,5 /  
wkręcanie miękkie: 25,5

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-425 / 0-1500
Ilość uderzeń [min-¹] 0-7225 / 0-25500
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego [mm] 1,5-10
Ciężar [kg] 1,2
Nr art. 8000 593 648
EUR 189,00
KO MR19

Wkrętarko-wiertarka udarowa akumulatorowa  
DCD 706 D2 g

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

Napięcie akumulatora [V] 12
Pojemność akumulatora [Ah] 2
Maks. moment dokręcający [Nm] 163
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-950 / 0-1950 / 0-2850
Ilość uderzeń [min-¹] 0-3600
Uchwyt narzędziowy 6,3 mm (1/4”) i6-kąt.
Ciężar [kg] 1
Nr art. 8000 593 654
EUR 219,00
KO MR19

Wkrętarka udarowa DCF801D2 g

silnik bezszczotkowy · elektroniczna regulacja obrotów i udaru · elektronika 
przełącznika zapewniająca precyzyjne dozowanie mocy · elektroniczny 
3-biegowa przekładnia · elektronika zabezpieczająca (kontrolowanie 
temperatury akumulatora, poboru prądu oraz ochrony przed 
rozładowaniem) · pierścień diodowy z 3 mocnymi lampkami LED
W zestawie: 2 akumulatory, ładowarka szybkiego ładowania, klips na 
pasek, skrzynka T-STAK

Napięcie akumulatora [V] 18
Pojemność akumulatora [Ah] 2
Wydajność wiercenia w stali [mm] 13
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie [mm] 30

Maks. moment dokręcający [Nm] wkręcanie twarde: 65 /  
wkręcanie miękkie: 26

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-450 / 0-1650
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego [mm] 1,5-13
Ciężar [kg] 1,4
Nr art. 8000 504 057
EUR 205,00
KO MR19

Wkrętarka akumulatorowa DCD 708 D2T g

silnik bezszczotkowy · przekładnia w całości z metalu · 15-stopniowy moduł 
momentu obrotowego · elektronika przełącznika zapewniająca precyzyjne 
dozowanie mocy · elektronika zabezpieczająca: kontrolowanie temperatury 
akumulatora, poboru prądu oraz ochrony przed rozładowaniem · 
wbudowana dioda LED
W zestawie: 2 akumulatory, ładowarka szybkiego ładowania, klips na 
pasek, skrzynka T-STAK
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Napięcie akumulatora [V] 18
Pojemność akumulatora [Ah] 2
Wydajność wiercenia w betonie [mm] 13
Wydajność wiercenia w stali [mm] 13
Wydajność wiercenia w miękkim drewnie [mm] 30

Maks. moment dokręcający [Nm] wkręcanie twarde: 65 /  
wkręcanie miękkie: 26

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-450 / 0-1650
Ilość uderzeń [min-¹] 0-7650 / 0-28050
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego [mm] 1,5-13
Ciężar [kg] 1,5 (z akumulatorem)
Nr art. 8000 504 071
EUR 235,00
KO MR19

Wkrętarko-wiertarka udarowa akumulatorowa  
DCD 709 D2T g

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

Napięcie akumulatora [V] 18
Pojemność akumulatora [Ah] 2
Maks. moment dokręcający [Nm] 190
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-2800
Ilość uderzeń [min-¹] 0-3200
Uchwyt narzędziowy 6,3 mm (1/4”) i6-kąt.
Ø śruby maks. M10
Ciężar [kg] 1,3
Nr art. 8000 504 072
EUR 335,00
KO MR19

Wkrętarka udarowa DCF 809 D2T g

silnik bezszczotkowy · elektroniczna regulacja obrotów i udaru · elektronika 
przełącznika zapewniająca precyzyjne dozowanie mocy · elektronika 
zabezpieczająca (kontrolowanie temperatury akumulatora, poboru prądu 
oraz ochrony przed rozładowaniem) · pierścień diodowy z 3 mocnymi 
lampkami LED
W zestawie: 2 akumulatory, ładowarka szybkiego ładowania, klips na 
pasek, skrzynka T-STAK

Napięcie akumulatora [V] 10,8-18
Napięcie wejściowe [V] 230
Ciężar [kg] 6
Nr art. 8000 242 995
EUR 269,00
KO MR19

Radio na plac budowy DWST1-81078 g

wygodne użytkowanie dzięki integracji z systemem TSTAK · pełnia 
przestrzennego dźwięku dzięki zestawowi głośników 4+1+1 · 
kompatybilność FlexVolt w obu kierunkach (zasilanie z akumulatora) 
oraz ładowanie akumulatora (brak akumulatora w zestawie) · kolorowy 
wyświetlacz · obsługa za pomocą mobilnej aplikacji (Android + Apple iOS) w 
zasięgu do 30 m · kabel ładujący USB i przyłącze Aux - klasa ochrony IP 54

Napięcie akumulatora [V] 10,8-18
Napięcie wejściowe [V] 230
Ciężar [kg] 2,8
Nr art. 4681 016 001
EUR 167,00
KO MR19

Radio na plac budowy DCR 020 g

akumulator XR-Li-Ion i radio sieciowe · kompaktowe, solidne radio DAB(+) / 
FM · zasilanie prądowe możliwe ze wszystkich akumulatorów wsuwanych 
XR Li-Ion 10,8-18 V marki Dewalt · specjalny schowek „Tech Box” do 
ochrony i przechowywania zewnętrznych urządzeń audio · wejście AUX 
3,5 mm AUX do odtwarzania i przyłącze USB do ładowania zewnętrznych 
urządzeń audio · kabel zasilania sieciowego 1,8 m oraz mechanizm zwijający 
bezpośrednio w urządzeniu · możliwość ustawienia w pamięci 10 stacji FM 
i 5 AM
Dostawa bez akumulatora
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Napięcie akumulatora [V] 18
Pojemność akumulatora [Ah] 2
Nr art. 4681 116 034
EUR 161,00
KO MR19

Akumulatorowy zestaw startowy DCB 115 D2 g

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

Napięcie akumulatora [V] 18
Pojemność akumulatora [Ah] 5
Nr art. 4681 116 035
EUR 231,00
KO MR19

Akumulatorowy zestaw startowy DCB 115 P2 g

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

Napięcie akumulatora [V] 18
Wydajność wiercenia w stali [mm] 13
Wydajność wiercenia  
w miękkim drewnie [mm]

40

Maks. moment dokręcający [Nm] wkręcanie twarde: 70 /  
wkręcanie miękkie: 27

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-550 / 0-2000
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego [mm] 1,5 - 13
Ciężar [kg] 1,7 (z akumulatorem)
Nr art. 4681 116 013
EUR 150,00
KO MR19

Wkrętarka akumulatorowa DCD 791 NT g

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

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

55

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

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

Wkrętarko-wiertarka udarowa akumulatorowa DCD 
996 NT g

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

Napięcie akumulatora [V] 18 / 54
Maks. moment dokręcający [Nm] 447
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-900 min-¹ / 0-2000
Ilość uderzeń [min-¹] 0-3100
Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Ø śruby metryczny: M20
Ciężar [kg] 2,3 (z akumulatorem 5Ah)
Nr art. 4681 116 117
EUR 275,00
KO MR19

Wkrętarka udarowa DCF 894 NT g

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

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

Napięcie akumulatora [V] 18
Wydajność wiercenia w betonie [mm] 24
Wydajność wiercenia w stali [mm] 13
Wydajność wiercenia w  
miękkim drewnie [mm]

26

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-1100
Ilość uderzeń [min-¹] 0-4600~
Energia pojedynczego udaru [J] 2,1
Uchwyt narzędziowy SDS-plus
Ciężar [kg] 3,3 (z akumulatorem)
Nr art. 4681 116 048
EUR 294,00
KO MR19

Młotowiertarka akumulatorowa DCH 273 NT g

silnik w technologii bezszczotkowej · optymalnie dobrany 
elektropneumatyczny mechanizm udarowy · elektroniczne sprzęgło 
zapewniające równomierny wysoki moment obrotowy · blokada obrotów 
i udaru · Perform & Protect: bezpieczna i małomęcząca praca dzięki 
skutecznej redukcji drgań uzyskanej poprzez zastosowanie specjalnej 
mechaniki tłumienia silnika, przekładni i mechanizmu udarowego · 
wbudowana jasnobiała dioda LED · gumowany uchwyt
W zestawie: brak akumulatora + ładowarki, dodatkowy uchwyt, klips na 
pasek, T-STAK-Box II

Napięcie akumulatora [V] 18
Ø krążka ściernego [mm] 125
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 9000
Wrzeciono szlifujące M14
Ciężar [kg] 2,5 (z akumulatorem)
Nr art. 4681 116 055
EUR 249,00
KO MR19

Akumulatorowa szlifierka kątowa DCG 405 NT g

silnik bezszczotkowy · Perform & Protect: elektroniczny hamulec silnika 
i sprzęgło · ochrona przed przeciążeniem · ochrona przed ponownym 
uruchomieniem · kratki ochronne w szczelinach powietrza chłodzącego · 
szybka regulacja pokrywy ochronnej 
W zestawie: dodatkowy uchwyt, pokrywa ochronna do szlifowania, 
nakrętka szybkomocująca, skrzynka T STAK II, bez akumulatora i ładowarki

Napięcie akumulatora [V] 18
Ø tarczy szlifierskiej [mm] 125
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 8000-12000
Promień drgań [mm] 2,6
Ciężar [kg] 0,93
Nr art. 8000 504 058
EUR 169,00
KO MR19

Szlifierka mimośrodowa DCW 210 NT g

silnik bezszczotkowy · elektroniczna regulacja prędkości obrotowej 
optymalnie rozmieszczonym kółkiem radełkowanym · łagodny rozruch i 
utrzymywanie stałej prędkości obrotowej · Perform & Protect · przełączniki 
i łożysko przekładni zabezpieczone przed pyłem · niska wysokość 
konstrukcyjna
W zestawie: worek na pył, skrzynka T-STAK II, bez akumulatora i ładowarki

Piła szablasta akumulatorowa DCS 367 NT g

innowacyjne wzornictwo, obsługa jedną ręką · silnik 
bezszczotkowy · elektroniczna regulacja prędkości obrotowej · przełącznik 
ryglujący i elektroniczny hamulec silnika · beznarzędziowa wymiana 
brzeszczotu · obracana stopa piły · silna dioda LED · gumowany uchwyt · do 
akumulatorów 18 V XR i 54 V XR Flexvolt
W zestawie: skrzynka T STAK, bez akumulatora i ładowarki

Napięcie akumulatora [V] 18
Skok [mm] 28,6
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-2900
Ciężar 2,9 kg (z akumulatorem 5 Ah)
Nr art. 8000 147 672
EUR 235,00
KO MR19
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Napięcie akumulatora [V] 18 / 54
Głębokość skrawania w drewnie [mm] 135
Głębokość skrawania w stali [mm] 10
Głębokość skrawania w aluminium [mm] 25
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 1000-3200
Skok [mm] 26
Ciężar [kg] 2
Nr art. 8000 504 076
EUR 249,00
KO MR19

Wyrzynarka akumulatorowa DCS 335 NT g

silnik bezszczotkowy · chłodzony powietrzem silnik z elektroniczną 
regulacją prędkości obrotowej · nastawa prędkości obrotowej kółkiem 
radełkowanym · elektr. hamulec silnika · duży przełącznik ustalający · 
stopa piły po obu stronach regulowana pod nachyleniem 45° precyzyjnie i 
beznarzędziowo
W zestawie: adapter odciągowy kompatybilny z Airlock, nakładka ochronna 
na stopę piły, skrzynka T-STAK II, bez akumulatora i ładowarki

Napięcie akumulatora [V] 18
Wysokość skrawania 90° [mm] 64
Wysokość skrawania 45° [mm] 57
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 5200
Wymiar brzeszczota [mm] 184x16
Ciężar [kg] 3,4 (z akumulatorem)
Nr art. 4681 116 047
EUR 285,00
KO MR19

Ręczna pilarka tarczowa akumulatorowa DCS 570 NT g
elektronika zabezpieczająca · elektroniczny hamulec silnika · blokada 
wrzeciona · frezowana czołowo aluminiowa stopa piły · wbudowana dioda 
LED i odpylanie · obudowa przekładni i pokrywa ochronna z aluminium · 
odpylanie kompatybilne z Airlock
W zestawie: brak akumulatora, brak ładowarki, brzeszczot z węglików 
spiekanych Z-30, walizka T STAK VI

Wydajność wiercenia w betonie [mm] 26
Wydajność wiercenia w stali [mm] 13
Wydajność wiercenia 
w miękkim drewnie [mm]

30

Moc znamionowa [W] 800
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-1500
Ilość uderzeń [min-¹] 0-5500
Energia pojedynczego udaru [J] 2,6
Uchwyt narzędziowy SDS-plus
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 2,6
Nr art. 8000 147 423
EUR 190,00
KO MJ15

Wiertarka udarowa i przecinak pneumatyczny  
D 25133 K g

przekładnia z pełną synchronizacją · elektr. regulacja obrotów i udaru · 
blokada obrotów i udaru · duży przełącznik · sprzęgło przeciążeniowe · 
przełączalne szczotki węglowe
W zestawie: gumowany dodatkowy uchwyt, ogranicznik głębokości 
wiercenia, skrzynka T-STAK

Ø krążka ściernego [mm] 125
Moc znamionowa [W] 800
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 11800
Wrzeciono szlifujące M14
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 1,8
Nr art. 8000 149 880
EUR 89,00
KO MJ15

Szlifierka kątowa DWE 4057 g

bardzo mała średnica obudowy · uzwojenie zalane żywicą epoksydową · 
ochrona przed ponownym uruchomieniem z wyłącznikiem ochronnym · 
łagodny rozruch · wyłączające szczotki węglowe · blokada wrzeciona
W zestawie: nakrętka mocująca, kołnierz mocujący, dodatkowy uchwyt, 
pokrywa ochronna, narzędzie montażowe
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Ø krążka ściernego [mm] 230
Moc znamionowa [W] 2600
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 6500
Wrzeciono szlifujące M14
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 5,4
Nr art. 8000 593 691
EUR 199,00
KO MJ15

Szlifierka kątowa DWE 496 g

uzwojenie zalane żywicą epoksydową · ochrona przed ponownym 
uruchomieniem z wyłącznikiem ochronnym · łagodny rozruch · przełącznik z 
blokadą do pracy nieprzerwanej · blokada wrzeciona
W zestawie: nakrętka mocująca, kołnierz mocujący, dodatkowy uchwyt, 
pokrywa ochronna

Ø tarczy szlifierskiej [mm] 125
Promień drgań [mm] 2,6
Moc znamionowa [W] 280
Liczba drgań [min-¹] 8000-12000
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 1,3
Nr art. 8000 149 913
EUR 168,00
KO MR19

Szlifierka mimośrodowa DWE 6423 g

Perform & Protect: wyjątkowo niski poziom wibracji i efektywne ssanie, 
kompatybilność z AirLock · przełącznik i obudowa przekładni, pyłoszczelne · 
łagodny rozruch i utrzymywanie stałej prędkości obrotowej
W zestawie: zbiornik wyłapywania pyłu

Skok [mm] 40
Dł. cięcia [mm] 430
Moc znamionowa [W] 1700
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 3000
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 5,5
Nr art. 4681 716 031
EUR 459,00
KO MR19

Pilarka specjalna DWE 397 g

wydajny silnik · bezwibracyjny i bezodrzutowy system podwójnego 
brzeszczota z szybkim zatrzymaniem w 3 sekundy · system szybkiej 
wymiany · sztywna prowadnica · przystosowanie do cięcia pod kątem · 
zintegrowany zacisk końcowy · uchwyty całkowicie osłonięte gumą · 
idealnie nadaje się do cięcia pustaków o klasie wytrzymałości do 12 N/mm²
W zestawie: brzeszczot z węglików spiekanych DT2974, ochrona tarczy 
pilarskiej, klucz sześciokątny

Model Długość arkusza [mm] Nr art. EUR KO
DT 2974 430 4681 716 033 85,90 MR19

Brzeszczot specjalny DT 2974 g

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

Model Długość arkusza [mm] Nr art. EUR KO
DT 2978 430 8000 148 289 36,90 MR19

Brzeszczot specjalny DT 2978 g

uniwersalna tarcza do szybkiego, łatwego cięcia drewna twardego i 
miękkiego, drewna opałowego, kartonu, gipsokartonu, płyt pilśniowych  
(nie płyt wiórowych)

Głębokość skrawania w drewnie [mm] 130
Głębokość skrawania w stali [mm] 12
Głębokość skrawania w aluminium [mm] 30
Moc znamionowa [W] 701
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 800-3100
Skok [mm] 26
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 2,8
Nr art. 4681 716 041
EUR 254,00
KO MJ15

Wyrzynarka DW 333 KT g

wydajny silnik z elektroniką pełnofalową · elektroniczna regulacja prędkości 
obrotowej · beznarzędziowy system do szybkiej wymiany brzeszczotu · 
trzystopniowe sterowanie skokiem wahadłowym · odpylanie · innowacyjny, 
wyważony układ napędowy drążka popychającego · regulacja pochylenia 
45° (lewo / prawo)
W zestawie: brzeszczot do wyrzynarki, nakładka ochronna na stopę piły, 
adapter odciągowy, skrzynka TSTAK Box II
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Wysokość skrawania 90° [mm] 67
Wysokość skrawania 45° [mm] 49
Moc znamionowa [W] 1600
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 5200
Wymiar brzeszczota [mm] 190 x 30
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 4
Nr art. 8000 149 909
EUR 246,00
KO MJ15

Ręczna piła tarczowa DWE 575 K g

wytrzymały silnik o wysokim momencie obrotowym · łatwa i precyzyjna 
regulacja głębokości cięcia oraz kąta · dodatkowy uchwyt do bezpiecznej 
pracy oburącz · ukosowanie pod kątem do 57°
W zestawie: brzeszczot z węglików spiekanych WZ-24, zderzak 
równoległy, nasadka na pokrywę ochronną do odciągu wiórów, narzędzie 
do montażu, walizka transportowa

Moc znamionowa [W] 300
Kąt oscylacji [°] 2 x 1,6
Liczba drgań [min-¹] 0-22000
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 1,5
Nr art. 4681 016 021
EUR 237,00
KO MJ15

Narzędzie wielofunkcyjne DWE 315 KT g

szybka, beznarzędziowa wymiana akcesoriów · idealnie zaprojektowana pod 
kątem ergonomii obudowa/uchwyt · płynna regulacja · włącznik z blokadą · 
lampka LED · punkty mocowania do odciągu i ogranicznika głębokości
W zestawie: 1 płytka szlifierska, 8 tarcz ściernych Z60 / Z120, 9 tarcz 
ściernych Z240, 1 brzeszczot do drewna z gwoździami, 1 szpachla, 
1 adapter akcesoriów (innych marek), 1 klucz trzpieniowy, 1 brzeszczot 
segmentowy, 1 brzeszczot segmentowy z węglików spiekanych, 
1 brzeszczot precyzyjny, 1 brzeszczot do cięcia wgłębnego, 1 odciąg pyłu, 
1 ogranicznik głębokości, skrzynka T-STAK II

Wysokość skrawania 90° [mm] 250 x 60
Wysokość skrawania 45° [mm] 170 x 48
Kąt nachylenia 48° L
Kątowniki do skosów 48° - 48°
Moc znamionowa [W] 1300
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 4600
Wymiar brzeszczota [mm] 216 x 30
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 12
Nr art. 8000 149 939
EUR 349,00
KO MR19

Pilarka ukośnica / piła kątownica DWS 773 g

cięcia poprzeczne, ukosowanie pod kątem, cięcia pod kątem i podwójne 
cięcia pod kątem, ustawiane szybko, precyzyjnie i łatwo · standardowe 
ukosowanie przy kątach 0° / 15° / 22,5° / 30° oraz 45°, a także 
bezproblemowa szybka regulacja do 48° (lewo) · frezowana czołowo 
płyta podstawowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego · uchwyty do 
noszenia · funkcja blokady wysuwu i głowicy piły
W zestawie: brzeszczot z węglików spiekanych WZ-24, zacisk przedmiotu 
obrabianego

Wysokość skrawania 90° [mm] 270 x 60
Wysokość skrawania 45° [mm] 190 x 48
Kąt nachylenia 48° L
Kątowniki do skosów 50° - 50°
Moc znamionowa [W] 1800
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 6300
Wymiar brzeszczota [mm] 216 x 30
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 15
Nr art. 8000 149 941
EUR 549,00
KO MR19

Pilarka ukośnica / piła kątownica DWS 777 g

cięcia poprzeczne, ukosowanie pod kątem, cięcia pod kątem i podwójne 
cięcia pod kątem, ustawiane szybko, precyzyjnie i łatwo · standardowe 
ukosowanie przy kątach 0° / 15° / 22,5° / 30° oraz 45°, a także 
bezproblemowa szybka regulacja do 48° (lewo) · frezowana czołowo 
płyta podstawowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego · uchwyty do 
noszenia · funkcja blokady wysuwu i głowicy piły · zderzak obrabianego 
przedmiotu, przesuwny po lewej stronie · wskaźnik linii cięcia LED XPS, 
milimetrowa dokładność
W zestawie: brzeszczot z węglików spiekanych WZ-24, zacisk przedmiotu 
obrabianego, wymienna ochrona przed odskakiwaniem wiórów, narzędzie 
montażowe
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Moc znamionowa [W] 1600
Ø kosza mieszadła [mm] 140
Uchwyt narzędziowy M14
Prędkość obrotowa pod obciążeniem [min-¹] 0-380 / 0-600
Ilość mieszanej substancji [l] 90
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6,7
Nr art. 4000 896 589
EUR 115,20
KO MX02

Mieszadło ręczne RW 1600 A
duży ergonomiczny uchwyt z zabezpieczeniem ze zintegrowanymi 
elementami obsługi · płynna regulacja prędkości obrotowej · blokada 
włączania · obudowa z odlewu aluminiowego z wysokiej jakości 
przekładnią · do mieszania rzadkich, ciągliwych i ciężkich materiałów
W zestawie: mieszadło spiralne 140 mm

Moc znamionowa [W] 1800
Ø kosza mieszadła [mm] 160
Uchwyt narzędziowy M14
Prędkość obrotowa pod obciążeniem [min-¹] 150-300~ min-¹ / 300-650~
Ilość mieszanej substancji [l] 90
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 7,5
Nr art. 4000 896 591
EUR 189,75
KO MX02

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

Moc znamionowa [W] 1100
Ø kosza mieszadła [mm] 120
Uchwyt narzędziowy M14
Prędkość obrotowa pod obciążeniem [min-¹] 0-450
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-800
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 4,1
Nr art. 4000 897 038
EUR 199,00
KO MB11

Mieszadło ręczne 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

Moc znamionowa [W] 1300
Ø kosza mieszadła [mm] 140
Uchwyt narzędziowy M14
Prędkość obrotowa pod obciążeniem [min-¹] 0-250 min-¹ / 0-450
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-400 min-¹ / 0-730
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 5,1
Nr art. 4000 897 039
EUR 306,00
KO MB11

Mieszadło ręczne 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
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Ø krążka ściernego [mm] 125
Moc znamionowa [W] 1800
Wrzeciono szlifujące 22,23 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 10000
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 5,9
Nr art. 4000 897 026
EUR 538,00
KO MR13

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

Ø [mm] Wersja Otwór [mm] Nr art. EUR KO
125 dwa rzędy / 

standard
22,23 4000 897 029 71,00 MX05

125 dwa rzędy / 
premium

22,23 4000 897 030 102,00 MX05

Ściernica garnkowa diamentowa
do betonu · pasuje do EBS 1802

Ø [mm] Wersja Otwór [mm] Nr art. EUR KO
125 dwa rzędy / 

posadzka
22,23 4000 897 031 102,00 MX05

125 wiele rzędów / 
powłoki

22,23 4000 897 032 139,00 MX05

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] Nr art. EUR KO
125 6 segmentów PKD 

spiczastych
22,23 4000 897 033 297,00 MX05

125 6 segmentów PKD 
okrągłych

22,23 4000 897 034 200,00 MX05

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

Gł. rowka [mm] 45
Szer. rowka [mm] 46
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 7500
Moc znamionowa [W] 2300
Ø tarczy tnącej [mm] 150 x 22,23
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6,1
Nr art. 4000 897 027
EUR 614,00
KO MR13

Bruzdownica EMF 150.1
wytrzymały i mocny silnik · elektronika · łagodny rozruch · wyłączanie 
temperaturowe i przeciążeniowe · dioda przeciążeniowa LED · blokada 
wrzeciona · równoległa pozycja uchwytu · blokada węża próżniowego · 
regulacja głębokości frezu ·  obróbka przy krawędzi do 15 mm · ustawianie 
szerokości rowka w stopniach co 1 mm · zamknięta opuszczana osłona · 
cięcie przesuwne
W zestawie: 2 diamentowe tarcze tnące Premium (beton), narzędzie 
kruszące, narzędzie montażowe, walizka

Ø [mm] Model Nr art. EUR KO
150 EMF standard 4000 897 036 68,00 MX05
150 EMF premium 4000 897 037 82,00 MX05

Diamentowa tarcza tnąca
pasuje do EMF 150 i EMF 150.1
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Szerokość robocza [mm] 310
Listwa ssąca [mm] 321
Wydajność z powierzchni [m²/h] 620
Prędkość obrotowa szczotek [min-¹] 2100
Zbiornik świeżej/brudnej wody [l] 3/4
Napięcie sieciowe 220-240 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 15
Dł. x szer. x wys. [mm] 400 x 360 x 1150
Nr art. 4000 897 262
EUR 1247,00
KO MR05

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

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

Nr art. 4000 897 214
EUR 455,00
KO MR05

Zamiatarka ręczna SW 200
tryb ręczny · system zamiatania z nadrzucaniem · główny walec zamiatający 
z beznarzędziową regulacją wysokości, obustronny napęd · składany pałąk 
ochronny · zdejmowany zbiornik z nieczystościami · dwa filtry skutecznie 
chroniące przed pyleniem w trakcie pracy · nierdzewna rama
W zestawie: 1 główny walec zamiatający, 1 szczotka boczna, 2 filtry

Ilość powietrza [l/min] 2340
Podciśnienie [mbar] 110
Moc znamionowa [W] 700
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 76
Długość przewodu, [m] 7
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 450 x 300 x 280
Nr art. 4000 897 263
EUR 151,18
KO MR05

Odkurzacz do pracy na sucho Bravo SR10P07A
wytrzymała konstrukcja · funkcja wylotu powietrza · duży worek na pył o 
poj, 4,3 l · regulacja siły ssania · zintegrowane akcesoria · elektroniczny 
wskaźnik pełnego worka · szybka wymiana akcesoriów Click Fit
W zestawie: wąż próżniowy, chromowana rura teleskopowa, dysza 
wydmuchowa, nylonowa szczotka okrągła, ssawka do tapicerki, ssawka 
szczelinowa, ssawka do podłóg twardych, ssawka podłogowa kombi, 
worek na pył, filtr wstępny, filtr EPA 10

Ilość powietrza [l/min] 3600
Podciśnienie [mbar] 200
Moc znamionowa [W] 1200
Pojemność zbiornika [l] 12
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 74
Długość przewodu, [m] 4
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 4,4
Dł. x szer. x wys. [mm] 360 x 330 x 440
Nr art. 4000 897 215
EUR 67,14
KO MR05

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

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

Ilość powietrza [l/min] 3600
Podciśnienie [mbar] 210
Moc znamionowa [W] 1250
Pojemność zbiornika [l] 20
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 64
Długość przewodu, [m] 5
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 7,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 375 x 385 x 505
Nr art. 4000 897 220
EUR 175,00
KO MR05

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho AERO 21-01 PC
oczyszczanie filtra Push & Clean · funkcja przedmuchiwania · kieszeń na 
akcesoria i narzędzia · system akcesoriów Multifit · uchwyt na kable
W zestawie: wąż próżniowy 1,9 m / DN 32 mm, 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

Ilość powietrza [l/min] 3600
Podciśnienie [mbar] 210
Moc znamionowa [W] 1250
Pojemność zbiornika [l] 20
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 64
Długość przewodu, [m] 5
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 8,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 390 x 400 x 525
Nr art. 4000 897 221
EUR 217,00
KO MR05

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

Ilość powietrza [l/min] 3600
Podciśnienie [mbar] 210
Moc znamionowa [W] 1250
Pojemność zbiornika [l] 25
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 64
Długość przewodu, [m] 5
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 9
Dł. x szer. x wys. [mm] 375 x 392 x 530
Nr art. 4000 897 222
EUR 308,00
KO MR05

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

Ilość powietrza [l/min] 3700
Podciśnienie [mbar] 250
Moc znamionowa [W] 1500
Pojemność zbiornika [l] 30
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 59
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 10
Dł. x szer. x wys. [mm] 450 x 380 x 595
Nr art. 4000 897 225
EUR 334,00
KO MR05

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho ATTIX 30-01
uchwyt na akcesoria i kable · system akcesoriów Multifit · Silent Power
W zestawie: wąż próżniowy 3,5 m / DN 32 mm, rury przedłużające z 
aluminium 2 x 0,5 m, element filtracyjny PET, ssawka szczelinowa 300 mm, 
ssawka podłogowa do zanieczyszczeń mokrych i suchych 300 mm, worek 
filtra z włókniny
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Ilość powietrza [l/min] 3700
Podciśnienie [mbar] 250
Moc znamionowa [W] 1500
Pojemność zbiornika [l] 30
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 59
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 10
Dł. x szer. x wys. [mm] 450 x 380 x 595
Nr art. 4000 897 227
EUR 472,00
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

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

Nr art. 4000 897 228
EUR 548,00
KO MR05

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

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

Nr art. 4000 897 224
EUR 643,00
KO MR05

Odkurzacz do pracy na 
mokro i sucho ATTIX 33-
2L IC Mobile
w pełni zautomatyzowany system 
oczyszczania filtra InfiniClean · wtyczka urządzenia z automatyką włączania · 
miękki start · regulacja prędkości obrotowej · płaska głowica silnika · 
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

Ilość powietrza [l/min] 4500
Podciśnienie [mbar] 250
Moc znamionowa [W] 1400
Pojemność zbiornika [l] 42
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 60
Długość przewodu, 7,5 m 
Napięcie sieciowe 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Ciężar [kg] 16
Dł. x szer. x wys. [mm] 565 x 385 x 605
Nr art. 4000 897 231
EUR 653,00
KO MR05

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
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Ilość powietrza [l/min] 4500
Podciśnienie [mbar] 250
Moc znamionowa [W] 1400
Pojemność zbiornika [l] 30
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 60
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 230 - 240 V / 50 - 60 Hz
Ciężar [kg] 14,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 565 x 385 x 520
Nr art. 4000 897 234
EUR 767,00
KO MR05

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

Ilość powietrza [l/min] 4500
Podciśnienie [mbar] 250
Moc znamionowa [W] 1400
Pojemność zbiornika [l] 42
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 60
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 230 - 240 V / 50 - 60 Hz
Ciężar [kg] 16
Dł. x szer. x wys. [mm] 565 x 385 x 605
Nr art. 4000 897 261
EUR 985,00
KO MR05

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

Zawartość Nr art. EUR KO
6-częściowy 4000 897 236 208,20 MR05

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

Zawartość Nr art. EUR KO
3 szt. 4000 897 237 97,30 MR05

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

Nr art. EUR KO
4000 897 246 15,88 MR05

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

Nr art. EUR KO
4000 897 238 36,90 MR05

Element filtracyjny
włóknina PET zmywalna Ø 185 x 140 mm
Pasuje do: AERO 21 / 26 / 31, ATTIX 30 / 30 PC, 40 PC INOX, 50 PC, 50 PC 
EC, 751-11 / 751-21, 791-21 EC, 30-2M PC, 50-2M PC, 751-2M
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Nr art. EUR KO
4000 897 213 58,60 MR05

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

Nr art. EUR KO
4000 897 209 82,00 MR05

Element filtracyjny
HEPA - klasa H · pasuje do: ATTIX 33 / 44

Zawartość Nr art. EUR KO
5 szt. i 1x filtr wstępny 4000 897 266 13,03 MR05

Worek filtracyjny z włókniny
Pasuje do: Bravo SR10P07A

Zawartość Nr art. EUR KO
4 szt. i 1x filtr wstępny 4000 897 243 10,50 MR05

Worek filtracyjny z włókniny
Pasuje do: Coupè Neo, Neo BL 10P05A, Neo R10P05A

Zawartość Nr art. EUR KO
4 szt. 4000 897 244 13,03 MR05

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

Zawartość Nr art. EUR KO
4 szt. i 1x filtr do pracy na mokro 4000 897 239 18,50 MR05

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

Zawartość Nr art. EUR KO
5 szt. 4000 897 240 36,90 MR05

Worek filtracyjny z włókniny
Pasuje do: ATTIX 30 / 30 PC / 30 XC / 30-2M PC / 30-2M XC

Zawartość Nr art. EUR KO
5 szt. 4000 897 241 43,20 MR05

Worek filtracyjny z włókniny
Pasuje do: ATTIX 40 PC INOX / 40 XC INOX, 50 PC / 50 XC / 50 PC EC / 50 
PC CLEANROOM / 50-2M PC / 50-2M XC
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Zawartość Nr art. EUR KO
5 szt. 4000 897 212 35,00 MR05

Worek filtracyjny z włókniny
Pasuje do: ATTIX 33 / 44 (klasa L)

Nr art. EUR KO
4000 897 211 105,50 MR05

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

Nr art. EUR KO
4000 897 210 23,40 MR05

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

Nr art. EUR KO
4000 897 242 30,90 MR05

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

Wydajność tłoczenia [l/h] 310/440
Ciśnienie robocze [bar] 10-110
Maks. temperatura wlotu [°C] 40
Moc znamionowa [kW] 1,4
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6
Dł. x szer. x wys. [mm] 260 x 295 x 660
Nr art. 4000 897 251
EUR 104,96
KO MR05

Myjka wysokociśnieniowa C 110.7-5 X-tra
optymalny wybór dla codziennych zadań związanych z czyszczeniem 
w gospodarstwie domowym · proste i ergonomiczne wzornictwo · 
system Anti-Drill zapobiegający skręcaniu węża wysokociśnieniowego · 
przechowywanie akcesoriów bezpośrednio przy urządzeniu · szybkozłączka · 
koncept dyszy Click & Clean · aluminiowa pompa · automatyczny start/
stop · duże koła
W zestawie: wąż wysokociśnieniowy o dług. 5 m, dysza Tornado, dysza 
Powerspeed, pistolet wysokociśnieniowy i rura strumieniowa, spryskiwacz 
pianą z butelką

Wydajność tłoczenia [l/h] 350/520
Ciśnienie robocze [bar] 135
Maks. temperatura wlotu [°C] 40
Moc znamionowa [kW] 1,8
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 11,2
Dł. x szer. x wys. [mm] 280 x 250 x 850
Nr art. 4000 897 265
EUR 197,39
KO MR05

Myjka wysokociśnieniowa C 135.1-8 PC
klasa Compact · proste i ergonomiczne wzornictwo · system Anti-Drill 
węża HD · akcesoria bezpośrednio w urządzeniu · aluminiowa pompa · 
automatyczny start/stop · koncept dyszy Click & Clean
W zestawie: wąż wysokociśnieniowy o dł. 8 m z bębnem z wężem, 
pistolet wysokociśnieniowy i rura strumieniowa, dysza Tornado, dysza 
Powerspeed, spryskiwacz pianą z butelką, Compact Patio
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Wydajność tłoczenia [l/h] 350/520
Ciśnienie robocze [bar] 10-135
Maks. temperatura wlotu [°C] 40
Moc znamionowa [kW] 1,8
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 11,2
Dł. x szer. x wys. [mm] 280 x 250 x 850
Nr art. 4000 897 259
EUR 231,01
KO MR05

Myjka wysokociśnieniowa C-PG 135.1-8 X-tra
klasa Compact · aluminiowa pompa · automatyczny start/stop · hak 
kabla · system Anti-Drill · przechowywanie akcesoriów bezpośrednio przy 
urządzeniu · koncept dyszy Click & Clean · regulacja mocy Power Grip w 
pistolecie wysokociśnieniowym
W zestawie: wąż wysokociśnieniowy o dł. 8 m z bębnem z wężem, 
pistolet wysokociśnieniowy i rura strumieniowa, dysza Tornado, dysza 
Powerspeed, spryskiwacz pianą z butelką

Wydajność tłoczenia [l/h] 610
Ciśnienie robocze [bar] 180
Maks. temperatura wlotu [°C] 60
Moc znamionowa [kW] 2,9
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 26,8
Dł. x szer. x wys. [mm] 390 x 380 x 975
Nr art. 4000 897 264
EUR 546,13
KO MR05

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

Nr art. EUR KO
4000 897 260 87,31 MR05

Szczotka do czyszczenia płaskich pow. Power Patio
optymalne rozwiązanie do czyszczenia płytek, ścian i innych dużych 
powierzchni · pasuje do: C 110.7-5 X-tra, C 120.7-6 PC, C 135.1-8 PCAD, 
C-PG 135.1-8 PCDI X-tra, D-PG 140.4-9 X-tra, D 140.4-9 PAD X-tra,  
E 145.4-9 PAD X-tra, P 150.2-10 X-tra, P 160.2-15 X-tra

Długość [m] Nr art. EUR KO
7 4000 897 256 57,90 MR05

Wąż wysokociśnieniowy, przedłużenie
z systemem szybkozłączki

Długość [m] Nr art. EUR KO
15 4000 897 257 70,17 MR05

Zestaw do czyszczenia rur
do łatwego czyszczenia zatkanych odpływów, rur lub rynien
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Wydajność zamiatania z 2 miotłami [m²/h] 1600
Szerokość robocza [mm] z 2 szczotkami bocznymi 550
Pojemność zbiornika [l] 20
Ciężar [kg] 7,2
Dł. x szer. x wys. [mm] 578 x 543 x 215
Nr art. 4000 897 147
EUR 229,90
KO MR09

Napięcie akumulatora [V] 18
Pojemność akumulatora [Ah] 5,2
Ilość powietrza [l/min] 2100
Podciśnienie [mbar] 120
Pojemność zbiornika [l] 7,5
Powierzchnia filtra [m²] 360
Ciężar [kg] 6,2 (bez akumulatora)
Nr art. 4000 897 173
EUR 449,00
KO MR09

Akumulatorowy odkurzacz Quadrix L 18V Top
odkurzacz do pracy na sucho przystosowany do zastosowań komercyjnych, 
klasa pyłochłonności L · PressClean: ręczne oczyszczanie filtra · funkcja 
przedmuchiwania · praca przez dłuższy czas w trybie eco, tryb boost dający 
maksymalną wydajność · duży włącznik ułatwiający włączanie i wyłączanie, 
także nogą · zintegrowane schowki na wszystkie akcesoria · zwarta 
konstrukcja przystosowana do stawiania jeden na drugim, system Systainer
W zestawie: 2 akumulatory Li Power (Sojusz Systemów 
Bezprzewodowych – CAS), ładowarka, wąż próżniowy 3 m Ø 32 mm, 
obrotowa złączka, ssawka szczelinowa, dysza ssawna, pas nośny, odciąg 
pyłu po wierceniu bohrfixx, worek filtracyjny z włókniny

Ilość powietrza [l/min] 4140
Podciśnienie [mbar] 259
Moc znamionowa [W] 1400
Pojemność zbiornika [l] 20
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 72
Długość przewodu, [m] 8
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 8,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 430 x 390 x 550
Nr art. 4000 897 150
EUR 299,20
KO MR09

Odkurzacz do pracy na  
mokro i sucho NSG uClean ADL-1420 EHP
gniazdo urządzenia · bezstopniowy regulator prędkości obrotowej · funkcja 
przedmuchiwania · miękki rozruch/wyłączanie z ruchem bezwładnym · 
zwijanie węża i mocowanie wtyczki · pozycja parkowania · detekcja 
poziomu wody · element wielofunkcyjny i magazynek na akcesoria
W zestawie: wąż próżniowy 3,2 m / DN 35 mm, 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

Ilość powietrza [l/min] 2700
Podciśnienie [mbar] 280
Moc znamionowa [W] 1600
Pojemność zbiornika [l] 25
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 69
Długość przewodu, [m] 8
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 12,2
Dł. x szer. x wys. [mm] 450 x 390 x 490
Nr art. 4000 897 148
EUR 555,00
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 szlachetnej 
2 x 0,5 m, ssawka szczelinowa 220 mm, złączka gumowa (stopniowana), 
ssawka 370 mm z nakładką do twardych podłóg, taśma na rzep, kaseta z 
filtrem fałdowanym do odkurzaczy, worek filtracyjny z włókniny

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
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Zawartość Nr art. EUR KO
5 szt. 4000 897 167 21,70 MB13

Worek filtracyjny z włókniny
do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i na sucho  
z pojemnikiem o pojemności 20-22 l
Nadaje się do: do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i na sucho z 
pojemnikiem o pojemności 20-22 litrów

Zawartość Nr art. EUR KO
5 szt. 4000 897 160 30,10 MB13

Worek filtracyjny z włókniny
do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i na sucho z pojemnikiem  
o pojemności 25-35 l
Nadaje się do: do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i na sucho z 
pojemnikiem o pojemności 25-35 litrów

Nr art. EUR KO
4000 897 153 47,65 MB13

Element filtracyjny FKP 3600
poliester · pasuje do odkurzacza do pracy na mokro i na sucho HS A-1432 
EWS und ADL-1420 EHP

Nr art. EUR KO
4000 897 164 113,60 MB13

Kaseta z filtrem fałdowanym do odkurzaczy FKP 4300
do odkurzacza przemysłowego IS ARD-1225 EWS i ISC ARD-1425 EWS ·  
(1 zestaw = 2 sztuki)

Wersja Długość [mm] Nr art. EUR KO
tworzywo sztuczne 5000 4000 897 174 62,80 MB13

Wąż próżniowy 35-500
pierścień bocznego powietrza do bezstopniowej regulacji siły ssania ·  
z możliwością łączenia i przedłużania · pasuje do odkurzaczy  
przemysłowych STARMIX

Ø wiertła [mm] maks. 14
Ciężar [kg] 0,134
Nr art. 4000 897 154
EUR 19,60
KO MB13

Pochłaniacz pyłu BF 12 Bohrfixx
nakładka odkurzacza do odsysania pyłu po wierceniu bezpośrednio z 
wywierconego otworu · opatentowany system 2-komorowy · całkowicie 
bezpyłowa praca · brak pyłu po wierceniu na ścianie · niezawodne 
trzymanie nawet na nierównym i perforowanym podłożu · nie nadaje się 
do odkurzaczy z oczyszczaniem filtra z wykorzystaniem „zasady płukania 
wstecznego powietrzem”

Wydajność zamiatania z 2 miotłami [m²/h] 2800
Szerokość robocza [mm] z 2 szczotkami bocznymi 700
Pojemność zbiornika [l] 20
Ciężar [kg] 10
Dł. x szer. x wys. [mm] 680 x 580 x 1000
Nr art. 4000 894 147
EUR 105,00
KO MX03

Zamiatarka ręczna HKM 700 g

innowacyjny system walców tandemowych · ręczny napęd · do stosowania 
w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków · odporne na zużycie walce 
zamiatająca z regulacją wysokości, poliamidowe szczotki boczne · wygodne 
i łatwe prowadzenie · nie zajmuje wiele miejsca dzięki składanemu 
uchwytowi · zamiata zanieczyszczenia każdej wielkości, od leżących płasko 
kawałków papieru po puszki po napojach
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Ilość powietrza [l/min] 2633
Podciśnienie [bar] 210
Moc znamionowa [W] 900
Pojemność zbiornika [l] 12
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 63
Długość przewodu, [m] 8,5
Napięcie sieciowe 230 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 5,8
Dł. x szer. x wys. [mm] 400 x 400 x 330
Nr art. 4000 894 214
EUR 135,00
KO MX03

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

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

Ilość powietrza [l/min] 3333
Podciśnienie [mbar] 238
Moc znamionowa [W] 1300
Pojemność zbiornika [l] 16
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 71,2
Długość przewodu, [m] 8,5
Napięcie sieciowe 220-240 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 10,4
Dł. x szer. x wys. [mm] 400 x 400 x 640
Nr art. 4000 894 207
EUR 165,00
KO MX03

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho wetCAT 116 E g

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

Ilość powietrza [l/min] 10000
Podciśnienie [mbar] 247
Moc znamionowa [W] 2900
Pojemność zbiornika [l] 62
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 76
Długość przewodu, [m] 8,5
Napięcie sieciowe 220-240 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 21,9
Dł. x szer. x wys. [mm] 570 x 700 x 1140
Nr art. 4000 894 208
EUR 570,00
KO MX03

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho  
wetCAT 362 IET g

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, moc przyłączowa 
1000 W · pojemnik ze stali szlachetnej
W zestawie: wąż próżniowy 4 m / DN 38, wtykana rura ssąca, uchwyt z 
regulacją dopływu powietrza, ssawka do podłóg na sucho, dysza do podłóg 
na mokro, dysza okrągła ze szczotką, dysza płaska, redukcja, filtr Nanotech

Ilość powietrza [l/min] 1800
Podciśnienie [mbar] 194
Moc znamionowa [W] 1200
Pojemność zbiornika [l] 6
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 72,6
Długość przewodu, [m] 4,5
Napięcie sieciowe 220-240 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 4,0
Dł. x szer. x wys. [mm] 290 x 240 x 430
Nr art. 4000 894 206
EUR 81,90
KO MX03

Odkurzacz do pracy na sucho flexCAT 16 H g

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
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. flexCAT 16 H 4000 894 200 11,50 MX03

Worek filtracyjny z włókniny g

do odkurzaczy cleancraft

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
 5 szt. flexCAT 112 Q 4000 894 201 8,90 MX03
10 szt. wetCAT 116 E 4000 894 202 26,90 MX03
10 szt. wetCAT 362 IET 4000 894 203 71,90 MX03

Torebka filtrujące z papieru g

do odkurzaczy cleancraft

Wydajność tłoczenia [l/h] 440
Ciśnienie robocze [bar] 100
Moc znamionowa [kW] 1,8
Napięcie sieciowe 220-240 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 12,9
Dł. x szer. x wys. [mm] 420 x 340 x 870
Nr art. 4000 894 316
EUR 185,00
KO MX03

Myjka wysokociśnieniowa  
HDR-K 44-13 g

bez ogrzewania · 3-tłokowa pompa osiowa z 
tarczą sterującą i aluminiową głowicą · tłok ze stali 
szlachetnej · system szybkiego mocowania  
CLICK-FAST · sterowanie pompowaniem Total 
Stop · zawór bezpieczeństwa · 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

Wydajność tłoczenia [l/h] 480
Ciśnienie robocze [bar] 125
Moc znamionowa [kW] 2,5
Napięcie sieciowe 220-240 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 22,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 420 x 340 x 870
Nr art. 4000 894 317
EUR 325,00
KO MX03

Myjka wysokociśnieniowa  
HDR-K 48-15 g

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

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

Nr art. 4687 112 000
EUR 745,00
KO MC09

Myjka wysokociśnieniowa HD 5/17 CX Plus
bez ogrzewania · akcesoria przechowywane w urządzeniu · mosiężna 
głowica cylindra i automatyczne usuwanie ciśnienia · pałąk do trzymania 
wsuwany przez naciśnięcie przycisku · może pracować w pozycji stojącej i 
leżącej
W zestawie: wąż wysokociśnieniowy o dł. 15 m z bębnem z wężem, 
pistolet natryskowy EASY!Force, rura strumieniowa 840 mm, ręczna 
potrójna dysza, frezarka do zanieczyszczeń

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

Nr art. 4687 112 027
EUR 1170,00
KO MC09

Myjka wysokociśnieniowa HD 7/14-4 M
bez ogrzewania · automatyczne usuwanie ciśnienia · 4-biegunowy, 
wolnobiegowy silnik · może pracować w pozycji stojącej i 
leżącej · pałąk do trzymania wsuwany przez naciśnięcie przycisku · pistolet 
wysokociśnieniowy EASY!Force i szybkozłącza EASY!Lock · wyłączanie 
ciśnienia · PVH Exklusivmodell
W zestawie: wąż wysokociśnieniowy o dł. 10, pistolet ręczny, rura 
strumieniowa 840 mm, dysza power
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Ilość powietrza [l/min] 4440
Podciśnienie [mbar] 254
Moc znamionowa [W] 1380
Pojemność zbiornika [l] 20
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 66
Długość przewodu, [m] 6
Napięcie sieciowe 220-240 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 8,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 440 x 380 x 470
Nr art. 4687 212 042
EUR 289,90
KO MB04

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 20/1 Ap Te
PVH Exklusivmodell · półautomatyczne oczyszczanie filtra · automatyka 
włączania/wyłączania · wyjmowana kaseta filtracyjna · zintegrowane 
przechowywanie akcesoriów · klasa pyłochłonności L
W zestawie: wąż próżniowy 2,5 m / DN 35 mm, rura ssąca metalu  
2x 0,5 m, ssawka podłogowa do zanieczyszczeń mokrych i suchych 
300 mm, ssawka szczelinowa, złączka do elektronarzędzi, płaski filtr 
karbowany worek filtracyjny z włókniny

Ilość powietrza [l/min] 4440
Podciśnienie [mbar] 254
Moc znamionowa [W] 1380
Pojemność zbiornika [l] 30
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 69
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 220-240 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 13,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 560 x 370 x 580
Nr art. 4687 212 043
EUR 569,00
KO MC09

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

Ilość powietrza [l/min] 2 x 3180
Podciśnienie [mbar] 225
Moc znamionowa [W] maks. 2300
Pojemność zbiornika [l] 50
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 76
Długość przewodu, [m] 7,5
Napięcie sieciowe 220-240 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 17,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 580 x 510 x 850
Nr art. 4000 897 121
EUR 379,00
KO MB04

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

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. A2054 4000 897 131 10,08 MB04
5 szt. A2254/ 2554/ 2654 4000 897 125 11,76 MB04
5 szt. NT27/1 4000 897 127 21,00 MB04

Torebka filtrujące z papieru

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. NT 20/1 Ap Te 8000 330 654 15,00 MB04

Worek filtracyjny z włókniny
torba filtracyjna z włókniny, odporna na rozerwanie, klasa pyłochłonności M
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Zawartość Do modelu Nr art. EUR KO
5 szt. NT 35/1 4000 897 123 16,00 MB04
4 szt. WD 4, WD 5, WD 6 4000 897 134 12,60 MB04
5 szt. NT 30/1 Tact Te L Adv 8000 595 071 25,00 MB04

Worek filtracyjny z włókniny

Do modelu Nr art. EUR KO
A2001-4/54Me/2101/2201/2254/2701/4001/2 4000 897 126 14,28 MB04
NT 27/1 Adv / NT 48/1 4000 897 128 23,00 MB04
WD.5.600 MP 4000 897 135 16,80 MB04

Element filtracyjny

Do modelu Nr art. EUR KO
odkurzacz NT 50/2 Me Classic Edition 8000 329 381 60,00 MB04

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

Nr art. EUR KO
8000 328 428 53,00 MB04

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

Nr art. EUR KO
4000 897 130 27,00 MB04

Płaski filtr karbowany
pasuje do odkurzaczy NT35/1 Ap 

Wydajność tłoczenia [l/h] 450
Ciśnienie robocze [bar] 145
Maks. temperatura wlotu [°C] 40
Moc znamionowa [kW] 2,3
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 39
Dł. x szer. x wys. [mm] 750 x 430 x 700

Nr art. 4000 896 832
EUR 706,60
KO MB05

Myjka wysokociśnieniowa XTR 1007
kompaktowa myjka ciśnieniowa do mycia gorącą wodą ze spiralą grzewczą 
ze stali szlachetnej · kocioł grzewczy zasilany olejem napędowym · w 
czasie pracy można zmieniać z wody gorącej na wodę zimną · maksymalna 
temperatura: wlot 40°C / wylot 80°C
W zestawie: wąż wysokociśnieniowy o długości 8 metrów ze stalową 
wkładką, pistolet wysokociśnieniowy z mosiężnym rdzeniem, regulowana 
lanca ciśnieniowa, zestaw 5 dysz
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Nr art. EUR KO
4000 894 515 20,85 MC01

Nakrętka szybkomocująca FIXTEC
wymiana tarczy w ciągu kilku sekund · zwalnianie i dokręcanie ręką · 
bez użycia narzędzi · grubość jedynie 8 mm · zwiększona powierzchnia 
szlifowania · zintegrowana złączka zabezpieczająca · dla szlifierek kątowych 
wszystkich producentów z wrzecionem M14 i średnicą tarczy 115-150 mm

Nr art. EUR KO
4000 894 498 13,60 MX13

Nakrętka szybkomocująca DT 3559 g

pasuje do wszystkich szlifierek kątowych z wrzecionem napędowym M14 · 
brak dodatkowego narzędzia do wymiany tarczy · w razie konieczności 
można otworzyć kluczem do nakrętek z otworami bocznymi · do 
mocowania tarcz tnących i krążków ściernych

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

Szlifierka do ostrzenia 
wierteł Drill-Doctor XP
idealna do ostrzenia standardowych wierteł krętych HSS o kącie 
wierzchołka 118° · łatwe pozycjonowanie wierteł · bezstopniowy uchwyt 
zaciskowy z igłami zaciskowymi, nie są wymagane żadne tuleje zaciskowe · 
łatwa wymiana pierścieni szlifujących · znakomity szlif płaszcza stożkowego 
poprzez sterowany krzywkami uchwyt zaciskowy · możliwe ostrzenie w 
jednym mocowaniu

Zakres szlifowania [mm] Nr art. EUR KO
2,5-13,0 4000 894 399 215,55 MX04

Szlifierka do ostrzenia 
wierteł Drill-Doctor 
DD-500X
kąt wierzchołka 118° i 135° · bardzo łatwe pozycjonowanie wierteł · stabilne 
kły pozycjonujące zapewniające długi czas użytkowania · znakomity szlif 
płaszcza stożkowego poprzez sterowany krzywkami uchwyt zaciskowy · 
bezstopniowy uchwyt zaciskowy z igłami zaciskowymi, nie są wymagane 
żadne tuleje zaciskowe · zmienne ostrzenie w jednym mocowaniu · łatwa 
wymiana pierścieni szlifujących

Zakres szlifowania [mm] Nr art. EUR KO
2,5-19,0 4000 894 403 286,65 MX04

Szlifierka do ostrzenia wierteł  
Drill-Doctor DD-750X (Tasche)
kąt wierzchołka bezstopniowo od 115° do 140° · łatwe pozycjonowanie 
wierteł · znakomity szlif płaszcza stożkowego poprzez sterowany krzywkami 
uchwyt zaciskowy · bezstopniowy uchwyt zaciskowy z igłami zaciskowymi, 
nie są wymagane żadne tuleje zaciskowe · zmienne ostrzenie w jednym 
mocowaniu · łatwa wymiana pierścieni szlifujących · regulowana wydajność 
skrawania zwiększa czas użytkowania pierścieni szlifujących

Pasuje do Uziarnienie Nr art. EUR KO
XP / DD500X / 
DD750X

ziarno 100 4000 894 415 45,40 MR08

XP / DD500X / 
DD750X

drobnoziarnista 180 4000 894 416 45,40 MR08

Ściernica diamentowa
diamentowy krążek ścierny do Drill-Doctor

Uchwyt Uchwyt [mm] Nr art. EUR KO
1/4 ” sześciokąt 6,3 4000 894 499 32,20 MC01

Uchwyt kątowy do bitów WB 1
do zastosowania w przypadku wąskich i trudno dostępnych miejsc · wymiar 
narożny 30 mm 
  
pasuje do wszystkich maszyn · sześciokątny uchwyt bitów 1/4” 
magnetyczny · dla wszystkich bitów standardowych · przekładnia ze 
specjalnej stali hartowanej · uchwyt obracany o 360°-regulowany · jakość 
przemysłowa · 400 obr./min
W zestawie: 10 bitów
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Wydajność wiercenia [mm] 13
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 12
Uchwyt wrzeciona B16
Skok wrzeciona [mm] 50
Wysunięcie [mm] 104
Liczba stopni 5
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 520-2620
Kolumna o Ø [mm] 46
Powierzchnia do mocowania [mm] 160 x 160
Moc silnika [kW] 0,3
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 18
Dł. x szer. x wys. [mm] 420 x 220 x 580
Nr art. 4000 894 188
EUR 139,00
KO MB09

Wiertarka stołowa  
B 13 basic g

napęd pasem 
klinowym · stół wiertarski z 
nachylaniem ± 45° · ogranicznik 
głębokości wiercenia · osłona z 
wyłącznikiem ochronnym · oddzielny 
włącznik zatrzymania awaryjnego
W zestawie: uchwyt wiertarski 
13 mm, wpusty teowe 14 mm

Wydajność wiercenia [mm] 15,5
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 14
Uchwyt wrzeciona MK2
Skok wrzeciona [mm] 65
Wysunięcie [mm] 125
Liczba stopni 5
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 660-2500
Kolumna o Ø [mm] 60
Powierzchnia do mocowania [mm] 200 x 200
Moc silnika [kW] 0,45
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 34
Dł. x szer. x wys. [mm] 510 x 270 x 820

Nr art. 4000 894 189
EUR 299,00
KO MB09

Wiertarka stołowa  
B 16 basic g

napęd pasem 
klinowym · stół wiertarski z 
nachylaniem ± 45° · ogranicznik 
głębokości wiercenia · osłona z 
wyłącznikiem ochronnym · oddzielny 
włącznik zatrzymania awaryjnego
W zestawie: uchwyt wiertarski 
szybkomocujący 1-16 mm, tuleja do 
narzędzi ze stożkiem Morse‘a MK2, 
wpusty teowe 14 mm

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

Nr art. 4000 894 190
EUR 395,00
KO MB09

Wiertarka stołowa  
B 17 Pro basic g

napęd pasem klinowym · wrzeciono z 
precyzyjnymi łożyskami kulkowymi · 
stół wiertarski z przebiegającymi po 
przekątnej rowkami teowymi i 
rynienką na wodę chłodzącą po 
obwodzie · ogranicznik głębokości 
wiercenia · osłona z wyłącznikiem 
ochronnym · oddzielny włącznik 
zatrzymania awaryjnego
W zestawie: uchwyt wiertarski 
szybkomocujący 1-16 mm, tuleja do 
narzędzi ze stożkiem Morse‘a MK2, 
wpusty teowe 12 mm

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

Nr art. 4000 894 233
EUR 510,00
KO MB09

Wiertarka stołowa  
D 17 Pro  g

wyłącznik ochronny zgodny 
z IP 54 · cyfrowy wskaźnik 
głębokość wiercenia i prędkości 
obrotowej zintegrowany w 
obudowie · oddzielny włącznik 
zatrzymania awaryjnego · precyzyjny 
otwór wrzeciona · wrzeciono z 
precyzyjnymi łożyskami kulkowymi · 
ogranicznik głębokości wiercenia · 
precyzyjnie wykończony, stabilny 
stół wiertarski z przebiegającymi 
po przekątnej rowkami teowymi 
i rynienką na wodę chłodzącą po 
obwodzie · osłona pasa klinowego 
z wyłącznikiem ochronnym · duże, 
osłona ochronna o regulowanej 
wysokości z wyłącznikiem 
ochronnym
W zestawie: uchwyt wiertarski 
szybkomocujący 1-16 mm, tuleja 
do narzędzi ze stożkiem Morse‘a, 
wpusty teowe 12 mm
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Model D 23 Pro 230V D 23 Pro 400V
Wydajność wiercenia [mm] 25 25
Wydajność wiercenia 
długotr. [mm]

20 20

Uchwyt wrzeciona MK2 MK2
Skok wrzeciona [mm] 80 80
Wysunięcie [mm] 180 180
Liczba stopni 12 12
Prędkość obrotowa 
wrzeciona [min-¹]

200-2440 200-2440

Kolumna o Ø [mm] 73 73
Powierzchnia do mocowania 
[mm]

280 x 245 280 x 245

Moc silnika [kW] 0,75 0,75
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 58 63,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 615 x 330 x 1015 615 x 330 x 1015

Nr art. 4000 894 215 4000 894 216
EUR 709,00 719,00
KO MB09 MB09

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

napęd pasowy za pośrednictwem aluminiowych 
kół pasowych (pokrywa z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa) · włącznik zatrzymania 
awaryjnego · wyłącznik ochronny zgodny z IP 54 · 
ogranicznik głębokości wiercenia · stół wiertarski 
z nachylaniem ± 45° · regulacja wysokości stołu 
wiertarskiego drążkiem zębatym, przebiegające 
po przekątnej stołu rowki teowe i po obwodzie 
rynienka na wodę chłodzącą · precyzyjny otwór 
wrzeciona · bardzo wysoka dokładność ruchu 
obrotowego · wrzeciono z precyzyjnymi łożyskami 
kulkowymi · osłona ochronna o regulowanej 
wysokości z wyłącznikiem ochronnym · w wersji 
400 V dodatkowo z kierunkiem pracy prawo/lewo
W zestawie: uchwyt wiertarski szybkomocujący 
1-16 mm, tuleja do narzędzi ze stożkiem Morse‘a, 
wpusty teowe

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

Nr art. 4000 894 234
EUR 799,00
KO MB09

Wiertarka słupowa D 26 Pro g

napęd pasowy za pośrednictwem aluminiowych 
kół pasowych (pokrywa z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa) · włącznik zatrzymania 
awaryjnego · wyłącznik ochronny zgodny z IP 54 · 
ogranicznik głębokości wiercenia · stół wiertarski 
z nachylaniem ± 45° · regulacja wysokości stołu 
wiertarskiego drążkiem zębatym, przebiegające 
po przekątnej stołu rowki teowe i po obwodzie 
rynienka na wodę chłodzącą · precyzyjny otwór 
wrzeciona · bardzo wysoka dokładność ruchu 
obrotowego · wrzeciono 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

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

Nr art. 4000 894 217
EUR 1099,00
KO MB09

Wiertarka słupowa D 33 Pro g

napęd pasowy za pośrednictwem aluminiowych 
kół pasowych (pokrywa z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa) · włącznik zatrzymania 
awaryjnego · wyłącznik ochronny zgodny z IP 54 · 
ogranicznik głębokości wiercenia · stół wiertarski 
z nachylaniem ± 45° · regulacja wysokości stołu 
wiertarskiego drążkiem zębatym, przebiegające 
po przekątnej stołu rowki teowe i po obwodzie 
rynienka na wodę chłodzącą · precyzyjny otwór 
wrzeciona · bardzo wysoka dokładność ruchu 
obrotowego  · wrzeciono z precyzyjnymi łożyskami 
kulkowymi · osłona ochronna o regulowanej 
wysokości z wyłącznikiem ochronnym · kierunek 
pracy prawo/lewo
W zestawie: uchwyt wiertarski szybkomocujący 
1-16 mm, tuleja do narzędzi ze stożkiem Morse‘a, 
wpusty teowe

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

Nr art. 4000 894 229
EUR 1380,00
KO MR11

Wiertarka stołowa B 24 H g

dokładność ruchu obrotowego 
lepiej niż 0,015 mm (pomiar w tulei 
wrzecionowej) · wrzeciono z precyzyjnymi 
łożyskami kulkowymi · aluminiowe koła pasowe · 
osłona pasa z wyłącznikiem ochronnym · naciąg 
paska wielorowkowego · ogranicznik głębokości 
wiercenia · oddzielny włącznik zatrzymania 
awaryjnego · stół wiertarski obracany 360° ze 
skośnie biegnącymi rowkami teowymi 14 mm · 
dźwignia uchwytu wiertarskiego z aluminiowego 
odlewu ciśnieniowego z nakładką Softgrip · 
osłona ochronna o regulowanej wysokości z 
wyłącznikiem ochronnym
W zestawie: uchwyt wiertarski szybkomocujący 
(1-16 mm) B16, trzpień stożkowy MK2 B16, 
wpusty teowe, lampa maszynowa
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

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

Nr art. 4000 894 230
EUR 1090,00
KO MR11

Wiertarka stołowa  
DX 13 V g

bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej · najlepsze przeniesienie 
mocy za pośrednictwem 
aluminiowych kół pasowych · 
włącznik zatrzymania awaryjnego · 
wrzeciono z precyzyjnymi łożyskami 
kulkowymi · regulowana na 
wysokość osłona uchwytu z 
mikroprzełącznikiem · klawiatura 
foliowa z jasnym wyświetlaczem 
LED, odporna na zanieczyszczenia 
i wodę, łatwa w czyszczeniu · klasa 
filtra EMV A · głowica wiertnicza 
z regulacją wysokości · cyfrowy 
wskaźnik prędkości obrotowej
W zestawie: uchwyt wiertarski 
szybkomocujący (1-13 mm)

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

Nr art. 4000 894 232
EUR 1250,00
KO MR11

Wiertarka stołowa  
DX 15 V g

płynna regulacja prędkości 
obrotowej potencjometrem i 
elektronicznym wyświetlaczem · 
najlepsze przeniesienie mocy za 
pośrednictwem aluminiowych kół 
pasowych · włącznik zatrzymania 
awaryjnego · wrzeciono z 
precyzyjnymi łożyskami kulkowymi· 
regulowana na wysokość osłona 
uchwytu z mikroprzełącznikiem · 
klawiatura foliowa z jasnym 
wyświetlaczem LED, · odporna 
na zanieczyszczenia i wodę, łatwa 
w czyszczeniu · klasa filtra EMV 
A · cyfrowy wskaźnik prędkości 
obrotowej
W zestawie: uchwyt wiertarski 
szybkomocujący (1-13 mm)

Wydajność wiercenia [mm] 16
Wydajność wiercenia długotr. [mm] 13
Wydajność gwintowania M8
Uchwyt wrzeciona B16
Skok wrzeciona [mm] 60
Wysunięcie [mm] 235
Liczba stopni elektronicznie regulowana prędkość 

obrotowa
Prędkość obrotowa wrzeciona [min-¹] 50-4000
Kolumna o Ø [mm] 60
Powierzchnia do mocowania [mm] 290 x 290
Moc silnika [kW] 1,0
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 73
Dł. x szer. x wys. [mm] 425 x 475 x 980

Nr art. 4000 894 235
EUR 1980,00
KO MR11

Wiertarka stołowa  
DX 17 V g

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

Model GU 15 GU 18 GU 20
Ø krążka ściernego [mm] 150 x 20 x 16 175 x 25 x 32 200 x 30 x 32
Moc znamionowa [W] 450 450 600
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa biegu 
jałowego [min-¹]

2850 2850 2850

Ciężar [kg] 10,7 12,3 18,5
Nr art. 4000 894 919 4000 894 917 4000 894 918
EUR 149,00 165,00 199,00
KO MB08 MB08 MB08

Szlifierka podwójna GU 15 / GU 18 / GU 20 g

ciężkie, trwałe wykonanie przemysłowe z bezobsługowym silnikiem · 
obudowa z aluminium odlewanego w sposób ciągły · wyważony silnik z 
łożyskami kulkowymi o wysokiej jakości · stabilna, regulowana podkładka 
pod obrabiany element 
W zestawie: po 1 krążku ściernym NK Z.80 + Z.36, ochrona przed iskrami
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

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

Nr art. 4000 894 916
EUR 325,00
KO MB08

Uniwersalna szlifierka 
taśmowa GU 20 S g

ciężkie, trwałe wykonanie przemysłowe 
z bezobsługowym silnikiem · obudowa 
z aluminium odlewanego w sposób 
ciągły · duże i ciężkie kołnierze 
mocujące zapewniają równomierną 
pracę · mniejsze tarcie i nagrzewanie 
dzięki grafitowej nakładce · górny zderzak 
zapewnia szybkie i wygodne szlifowanie · 
beznarzędziowe ustawianie biegu taśmy 
za pomocą śruby z gałką
W zestawie: krążek ścierny NK Z.80, 
taśma szlifierska

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

Nr art. 4000 894 915
EUR 499,00
KO MR12

Ostrzałka taśmowa  
i talerzowa BTS 51 g

obracane ramię szlifierskie · ręcznie 
regulowany naciąg taśmy szlifierskiej · 
precyzyjna regulacja równoległego biegu 
taśmy · dwa stoły szlifierskie, 
obracane ściskiem dociskowym 
krawędziowym · króciec odsysający przy 
obudowie wyłapującej iskry
W zestawie: taśma szlifierska K.80, 
tarcza szlifierska K.80

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

Nr art. 4000 894 141
EUR 795,00
KO MB07

Szlifierka taśmowa MBSM 75-
200-2 g

praca bez drgań · osłona ochronna i górna 
pokrywa taśmy szlifierskiej, odchylana · 
szlifowanie płaskie po zdjęciu montowanych 
elementów · do stosowania z odsysem 
lub bez · system szybkiej wymiany 
taśmy szlifierskiej · łatwa regulacja biegu 
taśmy · wspomagany sprężyną system 
automatycznego napinania taśmy szlifierskiej

Zakres cięcia dla Ø rur [mm] 0°: 132 mm / 45°: 105
Zakres cięcia rur czworokątnych [mm] 0°: 120 x 120 mm / 45°: 90 x 90
Zakres cięcia rur prostokątnych [mm] 0°: 100 x 180 mm / 45°: 120 x 90
Wymiar brzeszczota [mm] 355 x 25,4
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 1300
Moc silnika [kW] 2,2
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 23,5
Nr art. 4000 894 300
EUR 485,00
KO MR12

Piła tarczowa do cięcia 
metalu MTS 356 g

do profili i rur ze stali, żelaza, 
miedzi, mosiądzu, aluminium, 
tworzywa sztucznego, materiałów 
kompozytowych i stali szlachetnej · z 
ogranicznikiem głębokości · kątownik 
i równoległy do ukosowania do 
45º · wyciągana skrzynka na wióry · 
blokada wrzeciona · silnik z łagodnym 
rozruchem
W zestawie nie ma brzeszczota 
 
W zestawie: 1 szczęka pryzmowa, 
okulary ochronne, narzędzie do 
obsługi

Materiał aluminium stal stal szlachetna
Piła o Ø [mm] 355 355 355
Szerokość [mm] 2,4 2,4 2,4
Liczba zębów 80 80 90
Ø otworu [mm] 25,4 25,4 25,4
Nr art. 4000 804 015 4000 804 020 4000 804 025
EUR 125,95 145,95 159,00
KO MB07 MB07 MB07

Tarcza do pilarki  
do cięcia metalu g

do MTS 356 · wymiary 355 x 2,4 x 
25,4 mm

Zakres cięcia dla Ø rur [mm] ze stołem / 45°: 45 mm / 90°: 115
Zakres cięcia rur czworokątnych [mm] ze stołem / 45°: 40 mm / 90°: 105
Zakres cięcia rur prostokątnych [mm] ze stołem / 45°: 30 x 45 mm / 90°: 100 x 115
Wymiary piły taśmowej [mm] 1140 x 13 x 0,6
Prędkość skrawania [m/min] 42/144
Moc silnika [kW] 1,1
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6,6
Dł. x szer. x wys. [mm] 590 x 205 x 415
Nr art. 4000 894 299
EUR 155,00
KO MJ04

Piła taśmowa do metalu SQ-V10 g

do przycinania materiałów ze stali o niewielkiej wytrzymałości na 
rozciąganie, a także rur, profili ze stali, aluminium i metali kolorowych · 
nadaje się również do cięcia drewna, tworzywa sztucznego i innych 
cienkich metali nieżelaznych · rama aluminiowa · dźwignia do łatwego 
zwalniania i mocowania brzeszczotu · chroniące materiał i niemal 
beziskrowe piłowanie bez chłodziwa · lampa robocza LED · zakres cięcia 
bez stołu 90°: 127x127 mm
W zestawie: taśma pilarska, walizka transportowa
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Ciężar [kg] Pasuje do Nr art. EUR KO
13 piła taśmowa SQ-V10 4000 894 298 99,00 MJ04

Stół roboczy g

z imadłem

Dł. taśmy [mm] 1140
Szer. taśmy [mm] 13
Gr. taśmy [mm] 0,65
Liczba zębów na cal 10-14
Nr art. 4000 894 304
EUR 15,90
KO MB07

Brzeszczot do piły taśmowej M42 g

Sprint M42 pasuje do Quantum SQ-V10

Zakres cięcia dla Ø rur [mm] 0°: 105 / -45°: 70
Zakres cięcia rur czworokątnych [mm] 0°: 105 / -45°: 70
Zakres cięcia rur prostokątnych [mm] 0°: 101 x 105 / -45°: 70 x 70
Wymiary piły taśmowej [mm] 1335 x 13 x 0,65
Prędkość skrawania [m/min] 30-80
Moc silnika [kW] 0,85
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 18
Nr art. 4000 894 301
EUR 435,00
KO MB07

Piła taśmowa do metalu MBS 105 g

płynna regulacja prędkości skrawania · przekładnia specjalna · silnik 
napędowy prądu stałego · monitorowanie poboru prądu pod kątem 
przeciążenia · odlewane koła biegu taśmy ze szlifowaną powierzchnią 
bieżną · masywna rama piły z aluminiowego odlewu 
ciśnieniowego · regulowane prowadnice piły tnącej · stabilna, 
antypoślizgowa płyta podłogowa
W zestawie: bimetalowa taśma tnąca, ogranicznik materiału

Zakres cięcia dla Ø rur [mm] 0°: 150 mm / -45°: 100 mm / -60°: 70
Zakres cięcia rur czworokątnych [mm] 0°: 140 mm / -45°: 90 mm / -60°: 65
Zakres cięcia rur prostokątnych [mm] 0°: 150 x 140 mm / -45°: 100 x 90 mm / 

-60°: 65 x 70
Wymiary piły taśmowej [mm] 1735 x 13 x 0,65
Prędkość skrawania [m/min] 30-80
Moc silnika [kW] 1,5
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 30

Nr art. 4000 894 302
EUR 939,00
KO MB07

Piła taśmowa do metalu MBS 150 g

płynna regulacja prędkości skrawania · przekładnia specjalna · silnik 
napędowy prądu stałego · elektroniczny nadzór temperatury i poboru 
amperów · odlewane koła biegu taśmy ze szlifowaną powierzchnią 
bieżną · masywny, regulowany pałąk piły z aluminiowego odlewu 
ciśnieniowego · dwa ruchome, regulowane prowadnice piły tnącej z 
metalowym zgarniaczem wiórów · napięcie taśmy tnącej regulowane od 
frontu kołem ręcznym
W zestawie: bimetalowa taśma tnąca, ogranicznik materiału

Siła nacisku [t] 10
Skok tłoka [mm] 175
Ø tłoka [mm] 40
Wysokość w świetle [mm] min.:194 / maks.: 364
Szerokość w świetle [mm] 340
Głębokość ramy [mm] 110
Ciężar [kg] 54,7
Dł. x szer. x wys. [mm] 570 x 495 x 1058

Nr art. 4000 894 305
EUR 275,00
KO MX03

Prasa warsztatowa WPP 10 TE g

prasa stołowa o niskiej wysokości konstrukcyjnej · 3-stopniowa regulacja 
wysokości stołu z trzpieniami ustalającymi, rozstaw otworów 85 mm · 
posuw tłoka za pomocą hydraulicznej pompy ręcznej · siłownik prasujący 
z wbudowaną sprężyną powrotną · manometr wskazujący ciśnienie 
prasowania · (bez zestawu trzpieni dociskowych)
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

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

Nr art. 4000 894 306
EUR 625,00
KO MX03

Prasa warsztatowa  
WPP 15 E g

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

Pasuje do Nr art. EUR KO
WPP 10 TE, WPP 15 E 4000 894 307 69,00 MX03

Zestaw trzpieni dociskowych g

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

Moc znamionowa [W] 120
Wydajność cięcia [mm] 52
Prędkość obrotowa [min-¹] 550-1600
Wysunięcie [mm] 405
Rozmiar stołu [mm] 414 x 254
Długość brzeszczotu [mm] 133
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 12
Dł. x szer. x wys. [mm] 630 x 320 x 380
Nr art. 4000 894 236
EUR 149,00
KO MB06

Wyrzynarka stołowa DKS 504 Vario g

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

Wysokość skrawania 90° [mm] 220 x 70
Wysokość skrawania 45° [mm] 155 x 35
Kąt nachylenia 45 ° L / 45° R
Kątowniki do skosów 45° - 45°
Moc znamionowa [W] 1500
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 4500
Wymiar brzeszczota [mm] 210 x 30
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 10,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 650 x 450 x 430
Nr art. 4000 894 197
EUR 165,00
KO MB06

Pilarka ukośnica / piła kątownica KGZ 210 E g

z funkcją pociągania · płyta podstawowa i podstawa obrotowa z 
aluminiowego odlewu ciśnieniowego · laserowa projekcja na obrabianym 
przedmiocie · bezstopniowo regulowane podwójne ukosowanie i podwójne 
nachylenie · regulowane szyny ograniczające i wyjmowane z boku elementy 
pomocnicze do dłuższych przedmiotów obrabianych · ograniczenie 
głębokości ukosowania 2-krotnie regulowane
W zestawie: ścisk stolarski, zacisk, worek na pył, brzeszczot

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

Nr art. 4000 894 220
EUR 315,00
KO MB06

Pilarka ukośnica / piła kątownica KGZ 305 E g

z funkcją pociągania · łagodny rozruch  · płyta podstawowa i podstawa 
obrotowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego · laserowa projekcja 
na obrabianym przedmiocie do kontroli pozycji cięcia · bezstopniowo 
regulowane podwójne ukosowanie i podwójne nachylenie · regulowane 
szyny urządzenia i wyjmowane z boku nakładane elementy pomocnicze · 
ograniczenie głębokości ukosowania 2-krotnie regulowane
W zestawie: brzeszczot z węglików spiekanych WZ-48, ścisk stolarski, 
zacisk, worek na pył
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Ilość powietrza [l/min] 100
Moc znamionowa [W] 350
Napięcie sieciowe 230-240 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 0,572
Nr art. 4000 892 736
EUR 58,30
KO MB12

Dmuchawa gorącego powietrza HL-Stick
kompaktowa dmuchawa gorącego powietrza o wszechstronnym 
zastosowaniu dla modelarzy i majsterkowiczów · urządzenie ręczne i 
stojące w jednym · zintegrowana lampka robocza LED · ergonomiczny 
kształt do prac również w trudno dostępnych miejscach · silnik szczotkowy · 
ogrzewanie ceramiczne · do lutowania / rozlutowywania, obkurczania, 
odklejania, obróbki folii, suszenia i formowania · z dyszą redukcyjną 7 mm, 
dysza redukcyjna z reflektorem ochronnym, dysza reflektora 10 mm i 
40 mm

Temperatura powietrza [°C] 300/500
Ilość powietrza [l/min] 240 / 450
Moc znamionowa [W] 1600
Napięcie sieciowe 220-230 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 0,67
Nr art. 4000 892 743
EUR 36,90
KO MB12

Dmuchawa gorącego  
powietrza HL 1620 S
niezbędna jako element każdego 
standardowego wyposażenia 
w gospodarstwie domowym i 
w warsztacie · do odmrażania, 
obkurczania, suszenia i wiele 
innych · dzięki poprawionemu 
położeniu środka ciężkości model 
przyjemnie leży w ręku · silnik 
szczotkowy · ogrzewanie mikanitowe

Temperatura powietrza [°C] 300/500
Ilość powietrza [l/min] 240 / 450
Moc znamionowa [W] 1600
Napięcie sieciowe 220-230 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 0,67
Nr art. 4000 892 749
EUR 40,80
KO MB12

Dmuchawa gorącego  
powietrza HL 1620 S KF-Set
w każdym wyposażeniu 
standardowym przydatne narzędzie 
w gospodarstwie domowym 
i warsztacie · do odmrażania, 
obkurczania, suszenia i wiele 
innych · dzięki poprawionemu 
położeniu środka ciężkości model 
przyjemnie leży w ręku · silnik 
szczotkowy · ogrzewanie mikanitowe
W zestawie: dysza wylotowa 
50 mm, walizka 

Temperatura powietrza [°C] 80-600
Ilość powietrza [l/min] 150 / 150-300 / 300-500
Moc znamionowa [W] 2000
Napięcie sieciowe 220-230 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 0,85
Nr art. 4000 892 747
EUR 61,70
KO MB12

Dmuchawa gorącego  
powietrza HL 1920 E
bardzo poręczne uniwersalne 
urządzenie · perfekcyjnie wyważona · 
bezstopniowa regulacja temperatury 
za pomocą pokrętła · możliwość 
ustawienia wyższych temperatur 
roboczych · zabezpieczenie 
przed przegrzaniem w przypadku 
stosowania dysz redukcyjnych · 
3-stopniowa dmuchawa · możliwość 
zawieszania · antypoślizgowa 
podstawa · silnik szczotkowy 

Temperatura powietrza [°C] 80-630
Ilość powietrza [l/min] 150 / 300 / 500
Moc znamionowa [W] 2200
Napięcie sieciowe 220-230 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 0,88
Nr art. 4000 892 744
EUR 92,10
KO MB12

Dmuchawa gorącego  
powietrza HL 2020 E KF
wskaźnik ciepła nie informuje o 
niebezpieczeństwie oparzenia 
na rurze wydmuchowej, 
również przy wyjętym kablu 
zasilającym · nowoczesny joystick 
zapewnia zoptymalizowaną 
i intuicyjną ergonomię 
obsługi · wymienny kabel 
zasilający · wyświetlacz · uchwyt 
do zawieszenia · silnik szczotkowy · 
ogrzewanie ceramiczne · temperatura 
powietrza ustawiana płynnie co 10°C
W zestawie: dysza redukcyjna 
9 mm, walizka z tworzywa 
sztucznego

Temperatura powietrza [°C] 80-630
Ilość powietrza [l/min] 150 / 150 - 300 / 300 - 500
Moc znamionowa [W] 2200
Napięcie sieciowe 220-230 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 0,85
Nr art. 4000 892 745
EUR 67,45
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
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Temperatura powietrza [°C] 80-630
Ilość powietrza [l/min] 150 / 150-300 / 300-500
Moc znamionowa [W] 2200
Napięcie sieciowe 220-230 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 0,85
Nr art. 4000 892 748
EUR 94,25
KO MB12

Dmuchawa gorącego powietrza HG 2120 E KF-Set
profesjonalne, uniwersalne urządzenie · dzięki poprawionemu położeniu 
środka ciężkości urządzenie przyjemnie leży w ręku · Softgrip · uchwyt 
do zawieszenia · silnik szczotkowy · ogrzewanie ceramiczne · praktyczna 
obsługa jedną ręką · płynnie ustawiana temperatura powietrza
W zestawie: dysza reflektorowa, dysza o szerokim strumieniu 50 mm, 
dysza redukcyjna 9 mm, węże termokurczliwe, walizka 

Temperatura powietrza [°C] 80-630
Ilość powietrza [l/min] 150 - 500
Moc znamionowa [W] 2200
Napięcie sieciowe 220-230 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 0,61
Nr art. 4000 892 753
EUR 118,95
KO MB12

Dmuchawa gorącego powietrza HG 2220 E
smukła, lekka, trwała · w komplecie filtr drobnego pyłu · łatwa wymiana 
kabla sieciowego · ergonomiczny kształt uchwytu z przyjemną miękką 
wkładką · silnik szczotkowy o wydłużonym czasie użytkowania ok. 750 
godzin · manualne ustawianie temperatury w 9 stopniach

Temperatura powietrza [°C] 80-650
Ilość powietrza [l/min] 150 - 500
Moc znamionowa [W] 2300
Napięcie sieciowe 230 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 0,76
Nr art. 4000 892 746
EUR 120,10
KO MB12

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

Temperatura powietrza [°C] 50-700
Ilość powietrza [l/min] 150 - 500
Moc znamionowa [W] 2300
Napięcie sieciowe 220-230 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 0,84
Nr art. 4000 892 754
EUR 376,40
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. EUR KO
4000 892 759 49,90 MB12

Zestaw akcesoriów do opalarek
12-częściowy w walizce · dla wszystkich typowych zastosowań opalarek, 
jak usuwanie farby, zgrzewanie plandek, zgrzewanie tworzyw sztucznych, 
obkurczanie wiązek kabli · punktowe podgrzewanie i formowanie oraz wielu 
innych zastosowań 
możliwość zastosowania do: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2220 
E, HG 2320 E
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

Napięcie akumulatora [V] 3,6
Temperatura obróbki [°C] ok. 170
Wydajność klejenia [g/min] 3
Czas nagrzewania [s] 15
Ø naboju z klejem [mm] 7
Ciężar [g] 275
Nr art. 4000 892 770
EUR 49,00
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 wkłady do klejenia na gorąco, ładowarka Micro-USB
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Wydajność klejenia [g/min] ok. 16
Czas nagrzewania [min] 7
Ø naboju z klejem [mm] 11
Moc znamionowa [W] 200
Napięcie sieciowe 100-240 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 0,32
Nr art. 4000 892 761
EUR 18,25
KO MB12

Pistolet do klejenia na gorąco Gluematic 3002
wysoka skuteczność topienia · małe i poręczne wymiary · elektroniczna 
regulacja · wymienne dysze jako akcesoria

Wydajność klejenia [g/min] ok. 22
Czas nagrzewania [min] 3-5
Ø naboju z klejem [mm] 11
Moc znamionowa [W] 500
Napięcie sieciowe 220-240 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 0,33
Nr art. 4000 892 767
EUR 55,25
KO MB12

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

Wydajność klejenia [g/min] 25
Czas nagrzewania [min] < 3
Ø naboju z klejem [mm] 11
Moc znamionowa [W] 300
Temperatura [°C] 190
Dokładność [°C] ± 3
Napięcie sieciowe 220-230 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 0,58
Nr art. 4000 892 750
EUR 125,90
KO MB12

Pistolet do klejenia na gorąco GluePRO 300 KF
ergonomiczna obsługa · 50% mniejszy nakład siły · precyzyjne, 
elektroniczne sterowanie temperaturą · regulowane ogrzewanie rurki 
zapewnia szybkie nagrzewanie i stałą temperaturę · opatentowany posuw 
równoległy zapewniający niewielkie zużycie · indywidualnie regulowana 
regulacja skoku · ochrona przed ponownym uruchomieniem · wymienne 
dysze · skok linii kleju do 500 mm
W zestawie: zdejmowany stojak, zintegrowana możliwość zawieszenia, 
walizka z tworzywa sztucznego

Wydajność klejenia [g/min] 30
Czas nagrzewania [min] < 2 (do 190°C)
Ø naboju z klejem [mm] 11
Moc znamionowa [W] 400
Temperatura [°C] 40-230
Dokładność [°C] ± 2
Napięcie sieciowe 220-230 V / 50-60 Hz
Ciężar [kg] 0,6
Nr art. 4000 892 751
EUR 177,80
KO MB12

Pistolet do klejenia na gorąco GluePRO 400 LCD KF
ergonomiczna obsługa · 50% mniejszy nakład siły · precyzyjne, 
elektroniczne sterowanie temperaturą · regulowane ogrzewanie rurki 
zapewnia szybkie nagrzewanie i stałą temperaturę · opatentowany posuw 
równoległy zapewniający niewielkie zużycie · indywidualnie regulowana 
regulacja skoku · ochrona przed ponownym uruchomieniem · wymienne 
dysze · skok linii kleju do 500 mm · wielofunkcyjny, kolorowy wyświetlacz 
LED/LCD · temperatura ustawiana w krokach co 1°C · funkcja LOC
W zestawie: zdejmowany stojak, zintegrowana możliwość zawieszenia, 
długa dysza, walizka z tworzywa sztucznego
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Zawartość  
[g]

Długość  
[mm]

Ø naboju z 
klejem [mm]

Nr art. EUR KO

600 300 11 4000 892 730 10,50 MB12

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

Zawartość  
[g]

Długość  
[mm]

Ø naboju z 
klejem [mm]

Nr art. EUR KO

600 300 11 4000 892 731 14,50 MB12

Wkład do klejenia na gorąco FAST
nie zawiera rozpuszczalnika · do klejenia drewna, papieru, tektury, gumy, 
CR, tekstyliów, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, takich jak ABS, 
PC, PE, PP, PCW, pleksiglas · wytrzymałość uzyskiwana po ok. 30 sek. · 
twardnienie po 8 sek. · temperatura obróbki 190°C

Zawartość  
[g]

Długość  
[mm]

Ø naboju z 
klejem [mm]

Nr art. EUR KO

600 300 11 4000 892 732 14,50 MB12

Wkład do klejenia na gorąco FLEX
nie zawiera rozpuszczalnika · do dużych powierzchni · do klejenia drewna, 
papieru, papieru lakierowanego, tektury, tworzyw sztucznych, takich 
jak ABS, PA, PC, PE, PET, pleksiglas, PMMA, PP, PCW i twarde PCW · 
wytrzymałość uzyskiwana po ok. 100-120 sek. · twardnienie po 60-80 sek. · 
temperatura obróbki 190°C

Zawartość  
[g]

Długość  
[mm]

Ø naboju z 
klejem [mm]

Nr art. EUR KO

600 300 11 4000 892 733 14,50 MB12

Wkład do klejenia na gorąco LOW MELT
nie zawiera rozpuszczalnika · do materiałów wrażliwych na temperaturę · do 
klejenia papieru, tektury, gumy, CR, ABS, POM, twardego PCW, pianki PU, 
styropianu · wytrzymałość uzyskiwana po ok. 80-100 sek. · twardnienie po 
40-50 sek. · temperatura obróbki 130°C

Zawartość  
[g]

Długość  
[mm]

Ø naboju z 
klejem [mm]

Nr art. EUR KO

 500 250 11 4000 892 769 8,90 MB12
1000 250 11 4000 892 775 14,80 MB12

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

Zawartość  
[g]

Długość  
[mm]

Ø naboju z 
klejem [mm]

Nr art. EUR KO

  96 150  7 4000 892 771 3,10 MB12
 500 250 11 4000 892 768 7,10 MB12
1000 250 11 4000 892 774 14,10 MB12

Wkład do klejenia na gorąco CRISTAL
dla niewidocznych połączeń · przeźroczysty i w niewielkim stopniu kapiący
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Typ /długość klamry [mm] 11, 37, 53, 53F / 6-14
Typ /długość gwoździa [mm] J 16
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 1,2
Nr art. 4000 892 362
EUR 58,25
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

Typ /długość klamry [mm] 53 / 8-20 , 53F / 8-18
Typ /długość gwoździa [mm] J/16-19
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 1,75
Nr art. 4000 892 363
EUR 125,65
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

Typ /długość klamry [mm] 4 / 15-26
Typ /długość gwoździa [mm] J/16-25
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 1,6
Nr art. 4000 892 375
EUR 134,80
KO MB12

Zszywacz elektryczny J 165 profi power
zszywacz panelowy o bardzo niewielkim odbiciu do prac związanych z 
układaniem paneli, nadaje się również do mocowania standardowych 
profilowych zaczepów do drewna · z długim noskiem do precyzyjnych 
prac · wyposażony w mechanizm ładowania od tyłu · ze zintegrowanym 
przesuwnikiem zszywek · ekspresowe usuwanie usterek · funkcja 
dobijania · ustawianie siły uderzenia oraz okienko obserwacyjne zszywek

Typ klamry 53
Typ gwoździ J
Długość klamry [mm] 6-14
Długość gwoździa [mm] 14
Ciężar [kg] 0,96
Nr art. 4000 892 388
EUR 78,05
KO MB12

Zszywacz akumulatorowy J 214 Li-Ion
technologia litowo-jonowa · bezodrzutowa praca · można stosować zszywki 
z cienkiego drutu i gwoździe · miękki uchwyt · okienko obserwacyjne 
zszywek · wbudowana dioda LED · regulacja siły uderzenia · mechanizm 
ładowania z dołu z odblokowaniem zabezpieczającym
W zestawie: 1 akumulator 3,6 V, ładowarka, walizka
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Maks. ilość tłoczenia [l/h] 3800
Wysokość tłoczenia maks. [m] 44
Maks. wysokość zasysania [m] 8
Moc znamionowa [W] 1200
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Przyłącze ssące gw. wewn. 25,4 mm (1”) 
Przyłącze ciśnieniowe gw. wewn. 25,4 mm (1”) 
Obudowa pompy stal szlachetna
Ciężar [kg] 8,1
Nr art. 4000 893 823
EUR 105,30
KO MB05

Pompa ogrodowa EG-M 3800
do nawadniania zgromadzoną wodą lub do opróżniania cystern · silnik 
asynchroniczny ze zintegrowaną ochroną przed przeciążeniem 

Wydajność tłoczenia [l/h] 15000
Wysokość tłoczenia [m] 9,5
Moc znamionowa [W] 1100
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 8
Przyłącze gwintowane gw. zewn. 31,8 mm (1 1/4”)
Ciężar [kg] 7,3
Nr art. 4000 893 822
EUR 114,65
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

Maks. ilość tłoczenia [l/h] 4300
Wysokość tłoczenia maks. [m] 50
Maks. wysokość zasysania [m] 8
Ciśnienie maks. [bar] 5
Moc znamionowa [W] 1390
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Liczba kółek bieżnych 1
Przyłącze ssące gw. wewn. 31,8 mm (1 1/4”)
Przyłącze ciśnieniowe gw. wewn. 25,4 mm (1”)
Obudowa pompy stal szlachetna
Wał napędowy stal szlachetna
Ciężar [kg] 12
Nr art. 4000 893 804
EUR 255,90
KO MR14

Pompa ogrodowa GPN 1500
do zaopatrywania w wodę, podwyższania ciśnienia, nawadniania i 
wykorzystywania zebranej deszczówki · solidny i bezobsługowy ślizgowy 
pierścień uszczelniający · nadaje się do pracy ciągłej · włącznik / wyłącznik · 
bardzo cicha praca · zintegrowany wyłącznik termiczny

Maks. ilość tłoczenia [l/h] 4300
Wysokość tłoczenia maks. [m] 50
Maks. wysokość zasysania [m] 8
Ciśnienie maks. [bar] 5
Moc znamionowa [W] 1390
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Liczba kółek bieżnych 1
Przyłącze ssące gw. wewn. 31,8 mm (1 1/4”)
Przyłącze ciśnieniowe gw. wewn. 25,4 mm (1”)
Obudowa pompy stal szlachetna
Wał napędowy stal szlachetna
Ciężar [kg] 13
Nr art. 4000 893 813
EUR 367,45
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
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Wydajność tłoczenia [l/h] 5400
Wysokość tłoczenia [m] 4
Moc znamionowa [W] 135
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane gw. zewn. 25,4 mm (1”)
Ciężar [kg] 4
Nr art. 4000 893 814
EUR 92,65
KO MR14

Pompa do oczka wodnego DW 5500
wszystkie główne podzespoły z tworzywa sztucznego wzmacnianego 
włóknem szklanym · ceramiczny wał · może tłoczyć wodę z ciałami obcymi 
o średnicy do Ø 8 mm · bezuszczelkowe wykonanie · nadaje się do pracy 
ciągłej · niski pobór prądu · system samooczyszczania ANTI-CLOG · do 
strumyków, fontann, oczek wodnych, wody infiltracyjnej i deszczówki · 
zintegrowany wyłącznik termiczny

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

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność tłoczenia [l/h] 3000
Wysokość tłoczenia [m] 3,1
Moc znamionowa [W] 80
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane gw. zewn. 20 mm (3/4”)
Ciężar [kg] 2,7
Nr art. 4000 893 803
EUR 64,95
KO MR14

Pompa zanurzeniowa ULTRA ZERO
płaska ssawka · pompa zanurzeniowa o nadzwyczaj niewielkim poborze 
mocy · do usuwania zanieczyszczonej wody o średnicy cząstek stałych do 
2 mm oraz do zasilania sztucznych strumieni i zabaw wodnych · idealna do 
stosowania jako zasysająca płasko pompa do minimalnej głębokości ssania 
3 mm ·  ze zintegrowanym wyłącznikiem termicznym

Wydajność tłoczenia [l/h] 7200
Wysokość tłoczenia [m] 6
Moc znamionowa [W] 270
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane gw. zewn. 25,4 mm (1”)
Ciężar [kg] 4
Nr art. 4000 893 815
EUR 129,70
KO MR14

Pompa zanurzeniowa EGO 300 GI B
czysta i zanieczyszczona woda z cząstkami stałymi o wielkości do 4,5 mm · 
zintegrowany, w pełni automatyczny czujnik poziomu · przełączanie 
z trybu automatycznego na tryb ręczny · nadaje się do pracy ciągłej · 
zabezpieczenie przed przeciążeniem z automatycznym cofaniem · potrójne 
uszczelnienie wału · obudowa z tworzywa sztucznego odporna na 
uderzenia · minimalna głębokość ssania 4,5 mm (tryb manualny) · wysokość 
włączania ok. 130 mm · wysokość wyłączania ok. 75 mm

Wydajność tłoczenia [l/h] 9000
Wysokość tłoczenia [m] 7,5
Moc znamionowa [W] 430
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane gw. wewn. 31,8 mm (1 1/4”)
Ciężar [kg] 4,9
Nr art. 4000 893 807
EUR 251,80
KO MK01

Pompa zanurzeniowa OPTIMA MFS
płaska ssawka · ze stali szlachetnej · do usuwania zanieczyszczonej wody 
o średnicy cząstek stałych do 10 mm · z nasadzaną ssawką płaską 
minimalna głębokość ssania 3 mm · absolutnie odporna na pracę 
ciągłą · wszystkie główne podzespoły ze stali szlachetnej · z wytrzymałym 
uszczelnieniem pierścieniem ślizgowym · zintegrowany wyłącznik 
termiczny · wielkość zanieczyszczeń przy ssawce płaskiej maks. 3 mm
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność tłoczenia [l/h] 9000
Wysokość tłoczenia [m] 7,5
Moc znamionowa [W] 430
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane gw. wewn. 31,8 mm (1 1/4”)
Ciężar [kg] 4,9
Nr art. 4000 893 806
EUR 220,60
KO MK01

Pompa zanurzeniowa OPTIMA MA
ze stali szlachetnej · do usuwania zanieczyszczonej wody o średnicy 
cząstek stałych do 10 mm · absolutnie odporna na pracę ciągłą · wszystkie 
główne podzespoły ze stali szlachetnej · z wytrzymałym uszczelnieniem 
pierścieniem ślizgowym · wyłącznik pływakowy dla pracy automatycznej · 
zintegrowany wyłącznik termiczny

Nr art. EUR KO
4000 893 808 41,15 MK01

Ssawka płaska
do pompy zanurzeniowej Optima · pokryta gumą, odporna na uderzenia 
nakładka z tworzywa sztucznego dla Optima MA · umożliwia płaskie 
zasysanie przy minimalnej głębokości ssania 3 mm · łatwy montaż

Wydajność tłoczenia [l/h] 9000
Wysokość tłoczenia [m] 7,5
Moc znamionowa [W] 430
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 5
Przyłącze gwintowane gw. wewn. 31,8 mm (1 1/4”)
Ciężar [kg] 5,1
Nr art. 4000 893 809
EUR 244,20
KO MK01

Pompa zanurzeniowa OPTIMA MS
ze stali szlachetnej · odpowiednia do wąskich szybów, wymiary 
szybu: 200 x 220 mm · do usuwania zanieczyszczonej wody o średnicy 
cząstek stałych do 10 mm · absolutnie odporna na pracę ciągłą · wszystkie 
główne podzespoły ze stali szlachetnej · z wytrzymałym uszczelnieniem 
pierścieniem ślizgowym · magnetyczny wyłącznik pływakowy dla pracy 
automatycznej · zintegrowany wyłącznik termiczny

Wydajność tłoczenia [l/h] 14500
Wysokość tłoczenia [m] 8,5
Moc znamionowa [W] 1000
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Długość przewodu, [m] 10
Przyłącze gwintowane gw. wewn. 38,1 mm (1 1/2”)
Ciężar [kg] 10,2
Nr art. 4000 893 810
EUR 419,80
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
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Alternator synchroniczny IP23
Gniazdka z zestykiem uziemiającym 2x230V 16A
Moc ciągła 2,5 kVA / 2,5 kW
Silnik 1-cyl., 4-suw, OHV
Urządzenie rozruchowe rozrusznik ręczny
Rodzaj paliwa benzyna
Pojemność zbiornika [l] 20
Czas pracy [h] 15 (przy 3/4 obciążenia)
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] 96
Ciężar [kg] 52
Dł. x szer. x wys. [mm] 640 x 475 x 526

Nr art. 4000 809 067
EUR 426,00
KO MR15

Agregat prądotwórczy ESE 3000 BS
układ automatycznego wyłączania w razie braku oleju · wyświetlacz 4 
w 1 (V/Hz/h/brak oleju) · składane uchwyty · wskaźnik stanu napełnienia 
zbiornika · regulacja napięcia AVR · zabezpieczenie przed przeciążeniem 
alternatora · liczniki godzin pracy

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

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Nr art. 4000 809 078
EUR 815,00
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

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

Nr art. 4000 809 081
EUR 919,00
KO MR15

Agregat prądotwórczy ESE 6000 DBS
układ automatycznego wyłączania w razie braku oleju · wyświetlacz 4 
w 1 (V/Hz/h/brak oleju) · składane uchwyty · wskaźnik stanu napełnienia 
zbiornika · regulacja napięcia AVR · zabezpieczenie przed przeciążeniem 
alternatora · licznik godzin pracy · zestaw kółek

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

Nr art. 4000 809 048
EUR 1069,00
KO MX00

Agregat prądotwórczy ESE 2300 i
technologia inwerterowa · układ automatycznego wyłączania w razie 
braku oleju · zabezpieczenie przed przeciążeniem alternatora · zależna 
od obciążenia prędkość obrotowa silnika · przyłącze do ładowania baterii 
12 V · przyłącze USB · zestaw kółek · możliwość łączenia równoległego · 
wysuwany uchwyt
Zakres zastosowania: odbiorniki elektroniczne o mocy do 1800 W, 
elektronarzędzia o mocy do 1650 W, urządzenia ogrodnicze o mocy do 
1450 W
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

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

Nr art. 4000 809 073
EUR 1049,00
KO MX00

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

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

Nr art. 4000 896 275
EUR 1289,00
KO MX00

Agregat prądotwórczy ESE 406 HS-GT
układ automatycznego wyłączania w razie braku oleju · wskaźnik stanu 
napełnienia zbiornika · zabezpieczenie przed przeciążeniem alternatora · 
alternator z Low Distortion Device zapewniającym prawidłowe napięcie

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

Nr art. 4000 809 074
EUR 1689,00
KO MX00

Agregat prądotwórczy ESE 506 DHS-GT
silnik OHV · układ automatycznego wyłączania w razie braku oleju · 
zabezpieczenie przed przeciążeniem alternatora · alternator z Low Distortion 
Device zapewniającym prawidłowe napięcie · regulowany komponentowo 
alternator wysokiej mocy przy 400 V · wskaźnik stanu napełnienia zbiornika

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

Nr art. 4000 809 047
EUR 1219,00
KO MX00

Agregat prądotwórczy ESE 3000 i
technologia inwerterowa · układ automatycznego wyłączania w razie 
braku oleju · zabezpieczenie przed przeciążeniem alternatora · zależna od 
obciążenia prędkość obrotowa silnika · przyłącze do ładowania baterii 12 V · 
przyłącze USB · zestaw kółek · składany uchwyt
Zakres zastosowania: odbiorniki elektroniczne o mocy do 3000 W, 
elektronarzędzia o mocy do 2750 W, urządzenia ogrodnicze o mocy do 
2350 W
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Przekrój kabla 
sieciowego [mm²]

Długość [m] Nr art. EUR KO

16 3 4000 879 788 19,70 MB05
25 4,5 4000 879 789 28,60 MB05

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

Wygląd rzeczywisty może  
odbiegać od ilustracji

Napięcie ładowania [V] 12 lub 5 przez USB
Prąd rozruchowy [A] 800
Ciężar [kg] 1,86
Dł. x szer. x wys. [mm] 267 x 195 x 50
Nr art. 4000 896 909
EUR 258,00
KO MC00

Urządzenie rozruchowe STARTRONIC 800
działa niezależnie od zasilania sieciowego, bez wewnętrznej baterii do 
baterii samochodowych 12 V · superkondensatory wykorzystują napięcie 
resztkowe (ab 5V) baterii pojazdu do naładowania (przez 150-200 sek.) 
i uruchamiają silnik · tryb „Bypass” (przy napięciu pokładowym poniżej 8V) 
do rozruchu przy głęboko rozładowanej baterii · tryb „Glow” (podgrzewania) 
do rozruchu silnika wysokoprężnego w niskich temperaturach · brak straty 
mocy nawet przy 10000 użyć · ochrona elektroniki pokładowej · wstępne 
podładowanie poprzez zapasową baterię 12 V, gniazdo zapalniczki lub port 
Micro-USB · nadaje się do baterii rozruchowych
W zestawie: kabel przyłączeniowy do gniazda zapalniczki, torba do 
noszenia

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

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Napięcie ładowania [V] 12
Prąd ładowania [A] 0,8-4,0
Moc [W] 70
Pojemność [Ah] ładowanie: 1,2-70 / podtrzymanie: 1,2-130
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 0,69
Dł. x szer. x wys. [mm] 170 x 90 x 51
Nr art. 4000 896 889
EUR 61,30
KO MC00

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

Napięcie ładowania [V] 12
Prąd ładowania [A] 2 / 8
Moc [W] 130
Pojemność [Ah] ładowanie: 4-160 / podtrzymanie: 4-240
Napięcie sieciowe [V] 220-240
Ciężar [kg] 0,95
Dł. x szer. x wys. [mm] 200 x 96 x 59
Nr art. 4000 896 910
EUR 78,00
KO MC00

Ładowarka do baterii ARTIC 8000
sterowana mikroprocesorowo ładowarka baterii wyposażona w funkcję 
ładowania podtrzymującego do baterii rozruchowych 12 V · 2 tryby 
ładowania: SLOW do baterii < 15 Ah, FAST do baterii o większych 
pojemnościach · wyświetlacz cyfrowy wyświetlający w czasie 
rzeczywistym stan naładowania baterii i postęp ładowania · COLD 
CHARGE: specjalny tryb ładowania w niskich temperaturach (poniżej 5°C) 
oraz do baterii Start&Stop (AGM) · odporna na uderzenia, pyłoszczelna i 
bryzgoszczelna obudowa (IP65)
W zestawie: 2 zestawy przyłączy 350/300 mm (zaciski i gniazdo)

Napięcie ładowania [V] 12
Prąd ładowania [A] 3,5-7
Moc [W] maks.150
Pojemność [Ah] 20-120
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 3,2
Dł. x szer. x wys. [mm] 120 x 170 x 290
Nr art. 4000 896 882
EUR 70,00
KO MC00

Prostownik do akumulatorów TCB 120
do ładowania baterii rozruchowych AGM, żelowych, START-STOP, 
ołowiowo-wapniowych 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 baterii ze wskaźnikiem stanu LED · 
przegroda na kable i zaciski · zaciski całkowicie izolowane · możliwość 
ładowania baterii bez odłączania od zacisków · możliwość ładowania 
głęboko rozładowanych baterii (od 4 V)
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Napięcie ładowania [V] 12
Prąd ładowania [A] 9 - 17
Moc [W] ładowanie: 350 / rozruch: 1000
Pojemność [Ah] ładowanie: 40-170 / rozruch: 35-50
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 4,07
Dł. x szer. x wys. [mm] 115 x 170 x 310
Nr art. 4000 896 890
EUR 92,60
KO MC00

Ładowarka do baterii START UP 80
narzędzie wielofunkcyjne do rozruchu, ładowania i 
testowania baterii 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 baterii rozruchowych 
ołowiowo-kwasowych, ołowiowo-wapniowych oraz z ogniwami spiralnymi · 
prąd rozruchowy 1V/C: 50 A

Napięcie ładowania [V] 12 / 24
Prąd ładowania [A] Boost 12V: 10-23 / 24V: 8-17
Moc [W] ładowanie 12V: 800 / 24V: 1200 / rozruch: 3600
Pojemność ładowanie 12V: 42-300 / 24V: 38-224 /  

rozruch: 35-100 A
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 13,8
Dł. x szer. x wys. [mm] 230 x 400 x 330
Nr art. 4000 896 906
EUR 238,00
KO MC00

Ładowarka do baterii  
START 300
konwencjonalna ładowarka do 
rozruchowych baterii ołowiowo-
kwasowych · wymagane jest wstępne naładowanie przed rozruchem 
oraz monitorowanie procesu ładowania · zamontowane uchwyty · stopień 
ochrony IP21 zabezpieczenie 80A · długość przewodu 2 m, Ø 10 mm²

Napięcie ładowania [V] 6 / 12 / 24
Prąd ładowania [A] efektywnie: 11 / arytmetycznie: 3-7
Moc [W] maks.210
Pojemność [Ah] 15-130
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 5,4
Dł. x szer. x wys. [mm] 210 x 340 x 130
Nr art. 4000 896 886
EUR 121,00
KO MC00

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

Napięcie ładowania [V] 6 / 12 / 24
Prąd ładowania [A] efektywnie: 22 / arytmetycznie: 7-10-15
Moc [W] maks.450
Pojemność [Ah] 35-225
Napięcie sieciowe [V] 230
Ciężar [kg] 8,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 210 x 360 x 140
Nr art. 4000 896 887
EUR 187,00
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 baterii 
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

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

Nr art. 4000 896 888
EUR 653,00
KO MC00

Ładowarka do baterii STARTIUM 680 E
profesjonalna, przenośna ładowarka z funkcją rozruchu · 4 stopnie 
ładowania (5-15-25-35 (boost)) · umożliwia 100% ładowanie wszystkich 
typów baterii ołowiowych: płynnych, żelowych, AGM, START-STOP, 
wapniowych, VRLA od napięcia resztkowego 1V · duża moc rozruchowa · 
automatyczny bez regulacji zdalnej · ochrona elektroniki pokładowej w 
trybie automatycznym · ładuje baterie rozruchowe bez przepięcia, bez 
konieczności nadzoru · funkcja SOS Recovery · automatycznie reguluje 
intensywność ładowania i pokazuje · napięcie i stan naładowania baterii 
na wyświetlaczu cyfrowym · test alternatora · ustawiane ponowne 
uruchomienie z zapisem ostatnich parametrów · Ø kabla 25 mm x 2300 mm
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Rozpiętość uchwytu wiertarskiego [mm] 1-10
Średnica wiercenia w stali [mm] 10
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 0-2000
Zużycie powietrza [l/min] 460
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,15
Nr art. 4000 898 845
EUR 269,00
KO MK00

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

Uchwyt narzędziowy 6,3 mm (1/4”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 30
Moment zwalniający [Nm] 45
Prędkość obrotowa [min-¹] 280
Zużycie powietrza [l/min] 510
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,67
Nr art. 4000 898 867
EUR 159,00
KO MK00

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy RC 3068
przekładnia planetarna z 3 kołami stożkowymi · 4 stopnie mocy regulowane 
pierścieniem · napęd z końcówką czworokątną czworokątne z blokadą 
kulkową · klamka zabezpieczająca · kompozytowa obudowa · wylot 
regulowany w zakresie 360° 

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 60
Moment zwalniający [Nm] 100
Prędkość obrotowa [min-¹] 190
Zużycie powietrza [l/min] 720
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,25
Nr art. 4000 898 866
EUR 179,00
KO MK00

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy RC 3678
przekładnia planetarna z 3 kołami stożkowymi · 4 stopnie mocy regulowane 
pierścieniem · napęd z końcówką czworokątną czworokątne z blokadą 
kulkową · klamka zabezpieczająca · kompozytowa obudowa · wylot 
regulowany w zakresie 360° 

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 420
Moment zwalniający [Nm] 610
Obroty maks. [min-¹] 9000
Zużycie powietrza [l/min] 540
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,3
Nr art. 4000 898 855
EUR 194,00
KO MK00

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

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 60-900
Moment zwalniający [Nm] 1300
Obroty maks. [min-¹] 8200
Zużycie powietrza [l/min] 600
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Poziom hałasu [dB(A)] 93
Ciężar [kg] 2
Nr art. 4000 898 863
EUR 259,00
KO MK00

Pneumatyczny klucz udarowy RC 2277
najlepsza jakość materiału w nowym kształcie · kompozytowa obudowa 
silnika · aluminiowa obudowa mechanizmu udarowego z ramką przycisku 
Start · 3-stopniowa regulacja mocy dokręcania · odprowadzanie powietrza 
przez uchwyt · maks. moc odkręcania osiągana jest już po 10 sekundach

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 220
Moment zwalniający [Nm] 300
Obroty maks. [min-¹] 7400
Zużycie powietrza [l/min] 408
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,85
Nr art. 4000 898 857
EUR 333,00
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
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ø krążka ściernego [mm] 125
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 12000
Zużycie powietrza [l/min] 540
Wrzeciono szlifujące M14
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,5
Nr art. 4000 898 829
EUR 332,00
KO MK00

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

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 2800
Ø tulei zaciskowej [mm] 8 (5/16”)
Zużycie powietrza [l/min] 840
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1
Nr art. 4000 898 831
EUR 166,00
KO MK00

Pneumat. 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.

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 2800
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 840
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1
Nr art. 4000 898 832
EUR 166,00
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7068
szlifierka z mocą silnika 400 W i regulacją mocy · kompozytowa 
obudowa · odprowadzanie powietrza tyłem · zawór dźwigniowy · do prac ze 
szczotkami technicznymi i pozostałymi akcesoriami pracującymi z niewielką 
prędkością obrotową

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 30000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 144
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,37
Nr art. 4000 898 828
EUR 81,00
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7009
mocny silnik · wytrzymała obudowa z aluminium z antypoślizgową 
powłoką · odprowadzanie powietrza tyłem · dźwignia zabezpieczająca

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 27000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 228
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,72
Nr art. 4000 898 825
EUR 179,00
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7028
wysokiej jakości, mocny precyzyjny silnik · kompozytowa obudowa · 
odprowadzanie powietrza tyłem · system blokady wrzeciona · dźwignia zab
ezpieczająca

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 27000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 228
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,8
Nr art. 4000 898 826
EUR 197,00
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7048
wysokiej jakości, mocny precyzyjny silnik · kompozytowa obudowa · 
odprowadzanie powietrza tyłem · system blokady wrzeciona · dźwignia 
zabezpieczająca · długość konstrukcyjna 250 mm
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Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 23000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 228
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,76
Nr art. 4000 898 827
EUR 208,00
KO MK00

Pneumatyczna szlifierka prosta RC 7128
wersja kątowa · mocny silnik z regulatorem mocy · kompozytowy korpus z 
dodatkową gumową obudową · odprowadzanie powietrza tyłem · system 
blokady wrzeciona · dźwignia zabezpieczająca

Taśma szlifierska [mm] 10x330
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 18000
Zużycie powietrza [l/min] 400
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,8
Nr art. 4000 898 833
EUR 203,00
KO MK00

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

Ilość uderzeń [min-¹] 3000
Gwóźdź [mm] 29 x 2 mm / 19 x 3
Ø tłoka [mm] 21
Zużycie powietrza [l/min] 170
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2,7
Nr art. 4000 898 838
EUR 316,00
KO MK00

Pneumatyczny młotek igłowy do usuwania rdzy  
RC 5625
izolowany uchwyt i odprowadzanie powietrza do przodu · specjalnie do 
domowych prac w detalach z igłami 29 x 2 mm · bardziej zgrubne prace z 
igłami 19 x 3 mm
W zestawie: po jednym zestawie igieł 29 x 2 mm i 19 x 3 mm

Ilość uderzeń [min-¹] 3000
Energia pojedynczego udaru [J] 6
Uchwyt narzędziowy 11 mm sześciokątny
Zużycie powietrza [l/min] 270
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,5
Nr art. 4000 898 846
EUR 114,00
KO MK00

Przecinak pneumatyczny RC 5100
płynna regulacja prędkości obrotowej · zawiera sprężynę podtrzymującą

Pasuje do przecinak pneumatyczny
Nr art. 4000 898 860
EUR 6,20
KO MK00

Sprężyna trzymająca dłuto RC 70
do przecinaka pneumatycznego RC 5100 mm

Dł. całkowita 
[mm]

Szer. ostrza 
[mm]

Uchwyt Nr art. EUR KO

140 20 11 mm 
sześciokątny

4000 898 861 26,50 MK00

Dłuto płaskie SS 20 K

Dł. całkowita [mm] Uchwyt Nr art. EUR KO
135 11 mm sześciokątny 4000 898 862 26,50 MK00

Przecinak do blachy RC 14 S
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Siła rozciągająca [N] 12000
Ø nitu [mm] 2,4-5
Zużycie powietrza [l/min] 1,2
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane gw. wewn. 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 1,6
Nr art. 4000 898 837
EUR 186,00
KO MK00

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

Uchwyt narzędziowy [mm] wkręt sześciokątny 17
Maks. moment dokręcający [Nm] 54
Prędkość obrotowa [min-¹] 400
Zużycie powietrza [l/min] 84
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,48
Nr art. 4000 898 951
EUR 184,40
KO WX26

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy 9023M-1
dzięki wymiennym grzechotkom możliwość zastosowania gniazda 
czworokątnego 1/4” (6,3 mm) i 3/8” (10 mm) oraz uchwytu sześciokątnego 
1/4” (6,3 mm) · kierunek pracy prawo i lewo: jednostopniowo · innowacyjna 
koncepcja 5-lamelowa · wysoka niezawodność i możliwość nieprzerwanej 
pracy

Uchwyt narzędziowy 10 mm (3/8”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 54
Prędkość obrotowa [min-¹] 300
Zużycie powietrza [l/min] 103
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,5
Nr art. 4000 898 925
EUR 159,30
KO WX26

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy 9021P-2
krótkie wykonanie, długość zaledwie 150 mm · ręczne dokręcanie 
momentami obrotowymi >261 Nm · całkowicie zabudowana głowica 
zapobiega wnikaniu wiórów · bez wibracji · uchwyt chroniący przed 
zimnem · kierunek pracy prawo/lewo: jednostopniowo · zawór dźwigniowy

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 750
Moment zwalniający [Nm] 850
Obroty maks. [min-¹] 7000
Zużycie powietrza [l/min] 127
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2,6
Nr art. 4000 898 917
EUR 177,80
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 9012SPC
odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dołu · bez wibracji · uchwyt 
chroniący przed zimnem · mocny mechanizm udarowy trzpienia · 
prawobieg: trzystopniowo / lewobieg: jednostopniowo · zalecany moment 
obrotowy 550 Nm

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 678
Moment zwalniający [Nm] 1200
Obroty maks. [min-¹] 8800
Zużycie powietrza [l/min] 127
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,27
Nr art. 8000 465 351
EUR 214,10
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 
9012M-1
mechanizm udarowy młota 
Jumbo · obsługa jednoręczna dla prawo- i 
leworęcznych · prawobieg: trzystopniowo, 
lewobieg: jednostopniowo · odprowadzanie 
powietrza przez uchwyt · uchwyt chroniący przed 
zimnem · wyjątkowo krótkie wykonanie, zaledwie 
80 mm · zalecany moment obrotowy 610 Nm

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 678
Moment zwalniający [Nm] 1600
Obroty maks. [min-¹] 11000
Zużycie powietrza [l/min] 133
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,3
Nr art. 4000 898 944
EUR 258,00
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 9012MTT
podwójny mechanizm udarowy · innowacyjny 
8-lemelowy silnik pneumatyczny, moc udarowa 
większa o 25% · obsługa jednoręczna dla prawo- i 
leworęcznych · prawobieg: dwustopniowo, lewobieg: 
jednostopniowo · odprowadzanie powietrza przez 
uchwyt · uchwyt chroniący przed zimnem · wyjątkowo 
krótkie wykonanie, zaledwie 110 mm · zalecany 
moment obrotowy 542 Nm
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 1054
Moment zwalniający [Nm] 1700
Obroty maks. [min-¹] 8000
Zużycie powietrza [l/min] 139
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,98
Nr art. 4000 898 915
EUR 260,30
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy  
9012EL-SPC
odprowadzanie powietrza przez uchwyt 
do dołu · bez wibracji · uchwyt chroniący 
przed zimnem · mocny podwójny udar 
młotkowy · prawobieg: czterostopniowo / lewobieg: 
jednostopniowo · obsługa jedną ręką innowacyjnym 
przełącznikiem z tyłu urządzenia · zalecany moment 
obrotowy 881 Nm

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 1356
Moment zwalniający [Nm] 2200
Obroty maks. [min-¹] 8300
Zużycie powietrza [l/min] 244
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,6
Nr art. 4000 898 945
EUR 260,30
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 9012TT
podwójny mechanizm udarowy · innowacyjny 
8-lemelowy silnik pneumatyczny, moc udarowa 
większa o 25% · obsługa jednoręczna dla prawo- i 
leworęcznych · prawobieg: dwustopniowo, 
lewobieg: jednostopniowo · odprowadzanie 
powietrza przez uchwyt · uchwyt chroniący przed 
zimnem · krótkie wykonanie, zaledwie 128 mm · 
zalecany moment obrotowy 948 Nm

Uchwyt narzędziowy 20 mm (3/4”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 1085
Moment zwalniający [Nm] 1890
Obroty maks. [min-¹] 7300
Zużycie powietrza [l/min] 153
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2,1
Nr art. 4000 898 909
EUR 447,80
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 9013M
odprowadzanie powietrza przez uchwyt 
do dołu · bez wibracji · uchwyt chroniący 
przed zimnem · mocny podwójny udar 
młotkowy · prawobieg trzystopniowo / lewobieg 
jednostopniowo · zalecany moment obrotowy 
922 Nm

Uchwyt narzędziowy 20 mm (3/4”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 2170
Moment zwalniający [Nm] 4100
Obroty maks. [min-¹] 5200
Zużycie powietrza [l/min] 147
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 4,5
Nr art. 4000 898 946
EUR 681,00
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy  
9013TT
podwójny mechanizm udarowy · innowacyjny 
8-lemelowy silnik pneumatyczny, moc udarowa 
większa o 25% · obsługa jednoręczna dla prawo- i 
leworęcznych · prawobieg: dwustopniowo, 
lewobieg: jednostopniowo · odprowadzanie 
powietrza przez uchwyt · uchwyt chroniący przed 
zimnem · krótkie wykonanie, zaledwie 184 mm · 
zalecany moment obrotowy 1890 Nm

Uchwyt narzędziowy 25,4 mm (1”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 2400
Moment zwalniający [Nm] 3400
Obroty maks. [min-¹] 5500
Zużycie powietrza [l/min] 283
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 7,8
Nr art. 4000 898 907
EUR 1163,00
KO WX26

Pneumatyczny klucz udarowy 9014PS-1
bezpośredni mechanizm udarowy · niewielkie wibracje i wysoka moc · w 
odbiorze napędu znajduje się otwór do blokowania narzędzi oraz pierścień 
ustalający na klucz nasadowy · zoptymalizowana obsługa po obu stronach 
dla prawo- i leworęcznych · prawo-/lewobieg: trzystopniowo · obsługa 
jednoręczna · odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dołu · uchwyt 
chroniący przed zimnem · przyłącze powietrza na uchwycie od dołu i od tyłu

Rodzaj przyłącza Przyłącze Nr art. EUR KO
złącze wtykowe DN 7,2 4000 898 942 81,40 WX26

Pistolet pneumatyczny do  
przedmuchiwania / odsysania 9043N-10
przełączanie jedną ręką · obudowa metalowa · odsysanie zanieczyszczeń 
do worka na kurz oraz przedmuchiwanie powierzchni · specjalna nasadka 
deflektorowa chroni worek przed uszkodzeniem · ciśnienie robocze 6,3 bar
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 2000-25000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 74
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,4
Nr art. 4000 898 931
EUR 115,20
KO WX26

Pneumatyczna szlifierka prosta 9032N-1
lekka i poręczna, do szlifowania, wygładzania, polerowania i gratowania · 
płynna regulacja prędkości obrotowej pokrętłem · wylot powietrza obracany 
w zasięgu 360° · uchwyt chroniący przed zimnem · zawór dźwigniowy

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 25000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 84
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,33
Nr art. 4000 898 948
EUR 87,55
KO WX26

Pneumatyczna szlifierka prosta 9032M-1
poręczne urządzenie do szlifowania, wygładzania, polerowania 
i usuwania zadziorów · wysoka niezawodność i możliwość nieprzerwanej 
pracy · innowacyjna koncepcja 5-lamelowa · dźwignia włączając z 
zabezpieczeniem · uchwyt chroniący przed zimnem

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 60000
Ø tulei zaciskowej [mm] 3
Zużycie powietrza [l/min] 75
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,23
Nr art. 4000 898 930
EUR 110,70
KO WX26

Pneumatyczna szlifierka prosta 9032M
do precyzyjnej obróbki przedmiotów także na ekstramalnie małej 
przestrzeni · długość węża 1500 mm · zawór obrotowy

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 2000-20000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 74
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,5
Nr art. 4000 898 932
EUR 138,50
KO WX26

Pneumatyczna szlifierka prosta 9032N-5
wersja kątowa · do szlifowania, wygładzania, polerowania i usuwania 
zadziorów także w ciasnych przestrzeniach · płynna regulacja prędkości 
obrotowej pokrętłem · wylot powietrza obracany w zasięgu 360° · uchwyt 
chroniący przed zimnem · zawór dźwigniowy

Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 18000
Ø tulei zaciskowej [mm] 6
Zużycie powietrza [l/min] 84
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,48
Nr art. 4000 898 949
EUR 122,60
KO WX26

Pneumatyczna szlifierka prosta 9032M-5
wersja kątowa · poręczne urządzenie do szlifowania, wygładzania, 
polerowania i usuwania zadziorów · uchwyt chroniący przed zimnem · 
wysoka niezawodność i możliwość nieprzerwanej pracy · innowacyjna 
koncepcja 5-lamelowa · dźwignia włączając z zabezpieczeniem · wytrzymały 
wielołożyskowy mechanizm przekładniowy o 2,5-krotnie dłuższej 
żywotności w porównaniu z pozostałymi przekładniami dostępnymi na 
rynku

Ø krążka ściernego [mm] 50-59
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 18000
Zużycie powietrza [l/min] 84
Wrzeciono szlifujące 3/8” 24 UNF
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,53
Nr art. 4000 898 950
EUR 144,20
KO WX26

Pneumatyczna szlifierka kątowa 9033M-7
poręczne urządzenie do pracy w trudno dostępnych miejscach · do ściernic 
o grubości 1-4 mm · regulowana pokrywa ochronna · uchwyt chroniący 
przed zimnem · wysoka niezawodność i możliwość nieprzerwanej 
pracy · innowacyjna koncepcja 5-lamelowa · dźwignia włączając z 
zabezpieczeniem · wytrzymały wielołożyskowy mechanizm przekładniowy 
o 2,5-krotnie dłuższej żywotności w porównaniu z pozostałymi 
przekładniami dostępnymi na rynku
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Jeżeli w opisie nie zostały podane inne informacje, dostawa odbywa się bez zawartości lub wyposażenia.          Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Taśma szlifierska [mm] 10x330
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 19000
Zużycie powietrza [l/min] 94
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,8
Nr art. 4000 898 935
EUR 195,40
KO WX26

Pneumatyczna nakładka szlifująca 9033N-4
płynna regulacja prędkości obrotowej · mocowanie zapewniające szybką 
wymianę taśmy · automatyczna regulacja biegu taśmy · precyzyjna 
regulacja biegu taśmy · możliwość obrotu biegu taśmy o 360° · uchwyt 
chroniący przed zimnem

Głębokość skrawania w stali [mm] 3
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 9500
Skok [mm] 10
Zużycie powietrza [l/min] 99
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,4
Nr art. 4000 898 947
EUR 222,70
KO WX26

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

Siła rozciągająca [N] 8700
Ø nitu [mm] 2,4-4,8
Zużycie powietrza [l/skok] 1
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane gw. wewn. 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 1,5
Nr art. 4000 898 938
EUR 161,80
KO WX26

Nitownica pneumatyczna 9037
wytrzymała obudowa metalowa · do nitów 
stalowych: 2,4 - 4,8 mm, nitów ze stali 
szlachetnej: 2,4 - 3,2 mm, nitów aluminiowych: 
2,4 - 4,8 mm · złącze wtykowe z przegubem 
obrotowym pozwalającym na uniwersalne 
zastosowanie · 4 końcówki (jedna zamontowana)

Siła rozciągająca [N] 14700
Ø nitu [mm] 3-6,4
Zużycie powietrza [l/skok] 2,64 
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane gw. wewn. 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 2,11
Nr art. 8000 462 850
EUR 535,00
KO WX26

Nitownica pneumatyczna  
9037N-2
wytrzymała obudowa metalowa · do nitów 
stalowych, ze stali szlachetnej, nitów 
aluminiowych i miedziowych do 6,4 mm · 
złącze wtykowe z przegubem obrotowym 
pozwalającym na uniwersalne zastosowanie · 
5 końcówki (jedna zamontowana)

Gwint [mm] (cale) Ciśnienie robocze [bar] Nr art. EUR KO
12,91  (1/4) 6,3 4000 898 908 49,10 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 · w zestawie 
przejściówka gwint zewnętrzny (gw. zewn.) 12,91 mm (1/4”) na gwint 
zewnętrzny (gw. zewn.) 12,91 mm (1/4”) do przyłączania urządzenia · 
niezawodna praca w liniach sprężonego powietrza 
ciężar ze złączką przyłącza pneumatycznego: 140 g

Zużycie powietrza [l/min] 130-200
Ciężar [kg] 0,58
Nr art. 4000 898 830
EUR 14,50
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 
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D Artykul nie na stanie magazynu, zakup odbywa się po otrzymaniu zamówienia.         a  = dostawa realizowana jest przez spedycję 
         +  = możliwe jest otwarcie opakowania          Objaśnienie symboli znajduje się przed spisem treści.

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Pojemność zbiornika [l] 0,5
Zużycie powietrza [l/min] 200
Ciśnienie robocze [bar] 3
Przyłącze gwintowane gw. wewn. 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 0,75
Nr art. 4000 898 820
EUR 20,90
KO MB05

Pistolet pneumatyczny do farby
lekki pistolet z kubkiem spływowym z tworzywa 
sztucznego · regulowany dopływ powietrza i farby · 
głowica natryskowa z okrągłym, szerokim i płaskim 
strumieniem · duża wydajność powierzchniowa · 
równomierny strumień farby
W zestawie: dysza 1,5 mm

Pojemność zbiornika [l] 1
Zużycie powietrza [l/min] 130-200
Ciśnienie robocze [bar] 2-3
Przyłącze gwintowane gw. wewn. 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 0,5
Nr art. 4000 898 853
EUR 45,05
KO MB05

Pistolet pneumatyczny do farby Kit-Line HVLP
zasobnik z zamkiem bagnetowym · bezstopniowa regulacja strumienia 
okrągłego i szerokiego · regulacja ilości materiału · samodzielnie regulowany 
łącznik · odpowiedni również do nakładania lakierów wodnych 
W zestawie: dysza ze stali szlachetnej 1,8 mm, pędzel do czyszczenia, 
klucz montażowy, walizka

Pojemność zbiornika [l] 0,7
Zużycie powietrza [l/min] 320
Ciśnienie robocze [bar] 6-8
Przyłącze gwintowane gw. wewn. 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 1,0
Nr art. 4000 898 851
EUR 20,90
KO MB05

Pneumatyczny pistolet do  
piaskowania ST
naczynie zasysania z systemem zamka 
bagnetowego · przeznaczony do uziarnienia 0,2-
0,8 mm · pasuje do przyłącza Standard SK universal

Uziarnienie [mm] Nr art. EUR KO
0,5-0,8 4000 898 852 7,90 MB05

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

Uchwyt narzędziowy 6,3 mm (1/4”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 40
Zużycie powietrza [l/min] 113
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,52
Nr art. 4000 898 576
EUR 50,85
KO MB05

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy CSP 15
przełączanie w prawo-w lewo na głowicy przekładni · prędkość 
obrotowa regulowana bezstopniowo · regulowane kierowanie powietrza 
wylotowego · gumowany uchwyt 

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 90
Zużycie powietrza [l/min] 170
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,3
Nr art. 4000 898 589
EUR 62,50
KO MB05

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy CSP 90
przełączanie w prawo-w lewo na głowicy przekładni · prędkość obrotowa 
regulowana bezstopniowo · gumowany uchwyt · regulowane kierowanie 
powietrza wylotowego

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 475
Moment zwalniający [Nm] 475
Obroty maks. [min-¹] 6500
Zużycie powietrza [l/min] 120
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,4
Nr art. 4000 898 594
EUR 172,20
KO MB05

Pneumatyczny klucz udarowy CSX 475 
długość głowicy tylko 88 mm · opatentowany mechanizm zmiany biegu 
prawo/lewo na uchwycie · prawobieg 3-stopniowo, lewobieg 1-stopniowo · 
lewobieg z maksymalną siłą

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 345
Obroty maks. [min-¹] 7000
Zużycie powietrza [l/min] 120
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 4,06
Nr art. 4000 898 592
EUR 55,30
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
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Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 880
Moment zwalniający [Nm] 880
Obroty maks. [min-¹] 9500
Zużycie powietrza [l/min] 140
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,3
Nr art. 4000 898 595
EUR 133,60
KO MB05

Pneumatyczny klucz udarowy  
CSX 880
długość głowicy tylko 109 mm · opatentowany 
kształt pozwala komfortowo zmieniać bieg prawo/
lewo, dzięki czemu możliwa jest praca jedną ręką · 
prawobieg 3-stopniowo, lewobieg 2-stopniowo · 
lewobieg z maksymalną siłą

Uchwyt narzędziowy 12,5 mm (1/2”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 1200
Obroty maks. [min-¹] 6500
Zużycie powietrza [l/min] 180
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2
Nr art. 4000 898 587
EUR 162,75
KO MB05

Pneumatyczny klucz udarowy  
CSP 1200
poręczny i lekki klucz udarowy CSP 
Composite · idealny do profesjonalnych 
zastosowań w rzemiośle i przemyśle · dzięki 
wyważonemu środkowi ciężkości idealny 
pomocnik w pracy bez zmęczenia · moment 
obrotowy w prawą i w lewą stronę ustawiany 
optymalnie i za pomocą lekko działającego 
przełącznika · nowość: regulacja momentu 
obrotowego bezpośrednio na przełączniku z 
przodu · długość głowicy tylko 165 mm

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

Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Uchwyt narzędziowy 20 mm (3/4”) A4-kąt.
Maks. moment dokręcający [Nm] 1500
Obroty maks. [min-¹] 5000
Zużycie powietrza [l/min] 210
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2,5
Nr art. 4000 898 588
EUR 288,30
KO MB05

Pneumatyczny klucz udarowy  
CSP 1500
poręczny i lekki klucz udarowy CSP 
Composite · idealny do profesjonalnych 
zastosowań w rzemiośle i przemyśle · dzięki 
wyważonemu środkowi ciężkości idealny 
pomocnik w pracy bez zmęczenia · moment 
obrotowy w prawą i w lewą stronę ustawiany 
optymalnie i za pomocą lekko działającego 
przełącznika · nowość: regulacja momentu 
obrotowego bezpośrednio na przełączniku z 
przodu · długość głowicy tylko 190 mm

Ø krążka ściernego [mm] 125
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 12000
Zużycie powietrza [l/min] 320
Wrzeciono szlifujące M10 
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2,0
Nr art. 4000 898 577
EUR 67,50
KO MB05

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

Prędkość obrotowa biegu jałowego 
[min-¹]

25000

Ø tulei zaciskowej [mm] 3 + 6
Zużycie powietrza [l/min] 180
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 0,92
Nr art. 4000 898 583
EUR 48,90
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

Ø krążka ściernego [mm] 150
Prędkość obrotowa biegu jałowego [min-¹] 10000
Promień drgań [mm] 5
Zużycie powietrza [l/min] 320
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2,3
Nr art. 4000 898 584
EUR 78,30
KO MB05

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa ST 150
do profesjonalnego użytkowania · zintegrowane odsysanie za pomocą 
worka na kurz · możliwość podłączenia do odsysania zewnętrznego · 
prędkość obrotowa regulowana bezstopniowo · idealna dla obszaru napraw 
karoserii i obróbki drewna · regulowany skok mimośrodu
W zestawie wąż odsysający o długości 1 metra oraz worek na kurz, talerz 
szlifierski na rzep z 6 otworami 10 mm
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Ilość uderzeń [min-¹] 3000
Gwóźdź [mm] 19 x 3
Ø tłoka [mm] 24
Zużycie powietrza [l/min] 250
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2,6
Nr art. 4000 898 578
EUR 162,90
KO MB05

Pneumatyczny młotek igłowy do  
usuwania rdzy Pro
jakość przemysłowa · do czyszczenia i usuwania rdzy 
ze stalowych części lub również do modelowania w 
kamieniu · gumowany uchwyt
W zestawie: zestaw igieł 19 x 3 mm, złączka

Pasuje do pneumatyczny młotek igłowy do usuwania rdzy Pro
Nr art. 4000 898 559
EUR 18,15
KO MB05

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

Ilość uderzeń [min-¹] 4500
Energia pojedynczego udaru [J] 4-5
Uchwyt narzędziowy 11 mm sześciokątny
Zużycie powietrza [l/min] 113
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 1,6
Nr art. 4000 898 554
EUR 30,38
KO MB05

Przecinak pneumatyczny 
CSP 150 Set
do wykonywania rowków i prac 
przy karoserii · ekstremalnie mały 
i poręczny · gumowany uchwyt · 
odprowadzanie powietrza do dołu
W zestawie: 4 przecinaki, walizka z 
tworzywa sztucznego

Ilość uderzeń [min-¹] 3200
Energia pojedynczego udaru [J] 9
Uchwyt narzędziowy 12,8 mm sześciokątny
Zużycie powietrza [l/min] 160
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Ciężar [kg] 2,5
Nr art. 4000 898 586
EUR 90,40
KO MB05

Przecinak pneumatyczny STX II
wytrzymały przecinak do wymagających zastosowań podczas 
prac związanych z kuciem i przebijaniem · długość przecinaka 
175 mm · długość urządzenia 225 mm · zestaw obejmuje 5 
przecinaków w różnych wersjach oraz walizkę z tworzywa 
sztucznego

Siła rozciągająca [N] 9000
Ø nitu [mm] do 4,8
Zużycie powietrza [l/min] 1,15
Ciśnienie robocze [bar] 6,3
Przyłącze gwintowane gw. wewn. 6,3 mm (1/4”)
Ciężar [kg] 1,5
Nr art. 4000 898 824
EUR 153,00
KO MB05

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

Pojemność zbiornika [l] 14
Ciśnienie robocze [bar] 10
Ciężar [kg] 9
Dł. x szer. x wys. [mm] 240 x 240 x 500
Nr art. 4000 898 844
EUR 85,90
KO MB05

Zbiornik ze sprężonym 
powietrzem
przenośny · sprężone 
powietrze zawsze pod ręką · 
napełnianie dowolną sprężarką · 
szybkozłączka · regulator ciśnienia 
do dokładnego ustawiania ciśnienia 
oddawania · manometr ciśnienia 
wewnętrznego zbiornika 

Wydajność zasysania [l/min] 105
Wydajność efektywna [l/min] 65
Pojemność zbiornika [l] 6
Ciśnienie robocze [bar] 8
Moc znamionowa [kW] 0,75
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 15
Dł. x szer. x wys. [mm] 380 x 380 x 385
Nr art. 4000 898 498
EUR 145,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec Supersil 6
wersja bezolejowa · przenośny · bezobsługowy 2-cylindrowy agregat · 
poziom ciśnienia akustycznego zaledwie 74 Lp/ 59 dB(A) · zawiera reduktor 
ciśnienia do dokładnego ustawiania ciśnienia oddawania i gumowe nóżki
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność zasysania [l/min] 70
Wydajność efektywna [l/min] 55
Pojemność zbiornika [l] 6
Ciśnienie robocze [bar] 8
Moc znamionowa [kW] 0,3
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 6
Dł. x szer. x wys. [mm] 300 x 340 x 320
Nr art. 4000 898 481
EUR 112,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec Airliner Silent
wersja bezolejowa · 1-cylindrowy agregat z wytrzymałym silnikiem 
indukcyjnym · cicha praca, poziom ciśnienia akustycznego zaledwie 68 dB · 
zintegrowany uchwyt kabla elektrycznego · regulator ciśnienia · gumowe 
przyssawki · idealna do gwoździarek i zszywaczy, przedmuchiwania oraz 
malowania aerografem i innych drobnych prac lakierniczych

Wydajność zasysania [l/min] 200
Wydajność efektywna [l/min] 110
Pojemność zbiornika [l] 5
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 1,1
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 8,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 490 x 190 x 380
Nr art. 4000 898 485
EUR 142,00
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

Wydajność zasysania [l/min] 190
Wydajność efektywna [l/min] 125
Pojemność zbiornika [l] 5
Ciśnienie robocze [bar] 15
Moc znamionowa [kW] 1,1
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 23
Dł. x szer. x wys. [mm] 530 x 310 x 390

Nr art. 4000 898 513
EUR 498,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec  Extreme 15
wersja bezolejowa · 2 cylindry · agregat w układzie V · dzięki 
opatentowanemu chłodzeniu zasysanego powietrza nadaje się do 
pracy ciągłej · silnik wolnoobrotowy 1450 min¹ · reduktor ciśnienia 
i 2 manometry · 1 przyłącze sprężonego powietrza z szybkozłączką 
zabezpieczającą · zawór kulowy do spuszczania kondensatu · wyłącznik 
ciśnieniowy NEMA z odciążeniem rozruchowym · zawory ze stali 
szlachetnej

Wydajność zasysania [l/min] 110
Wydajność efektywna [l/min] 90
Pojemność zbiornika [l] 6
Ciśnienie robocze [bar] 8
Moc znamionowa [kW] 0,7
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 15
Dł. x szer. x wys. [mm] 530 x 210 x 540

Nr art. 4000 898 488
EUR 259,00
KO MB05

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 
68 db(A) / 85 Lp
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność zasysania [l/min] 210
Wydajność efektywna [l/min] 130
Pojemność zbiornika [l] 24
Ciśnienie robocze [bar] 8
Moc znamionowa [kW] 1,5
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 24
Dł. x szer. x wys. [mm] 600 x 260 x 590

Nr art. 4000 898 490
EUR 159,90
KO MB05

Sprężarka Aerotec 220-24
sprężarka tłokowa, 1-cylindrowa, smarowana olejem · gotowa do 
podłączenia za pomocą armatur zabezpieczających · bezpieczna, całkowicie 
automatyczna eksploatacja za pomocą wyłącznika ciśnieniowego, 
odciążenie rozruchowe i 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

Wydajność zasysania [l/min] 175
Wydajność efektywna [l/min] 105
Pojemność zbiornika [l] 10
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 1,1
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 30,5
Dł. x szer. x wys. [mm] 405 x 395 x 690

Nr art. 4000 898 479
EUR 299,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec Zenith 250 TECH
wersja bezolejowa · przestawny · bezobsługowy 1-cylindrowy agregat · 
odciążenie rozruchowe za pomocą wyłącznika ciśnieniowego Condor · 
manometr ciśnienia tłoka i manometr roboczy, jak również regulator 
ciśnienia są wbudowane w konsolę, dzięki czemu znajdują się w zasięgu 
wzroku użytkownika

Wydajność zasysania [l/min] 240
Wydajność efektywna [l/min] 140
Pojemność zbiornika [l] 24
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 1,8
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 24
Dł. x szer. x wys. [mm] 575 x 430 x 700

Nr art. 4000 898 495
EUR 289,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec Zenith 260 PRO
wersja bezolejowa · 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 uchwyt na wąż wraz z wężem 
ciśnieniowym o dług. 5 metrów

Wydajność zasysania [l/min] 315
Wydajność efektywna [l/min] 190
Pojemność zbiornika [l] 2 x 11
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 2,2
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 39
Dł. x szer. x wys. [mm] 660 x 570 x 530

Nr art. 4000 898 491
EUR 468,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 290-20
przenośna sprężarka montażowa w wersji smarowanej olejem · wytrzymała 
rama chroniąca urządzenie oraz osprzęt · przejrzysta jednostka obsługi z 2 
szybkozłączkami do pobierania powietrza · rozkładany pałąk transportowy; 
blokada poprzez sprężynowy kołek · 2 boczne wgłębienia do chwytania · 
odciążenie rozruchowe za pomocą wyłącznika ciśnieniowego
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność zasysania [l/min] 280
Wydajność efektywna [l/min] 170
Pojemność zbiornika [l] 50
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 1,8
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 38
Dł. x szer. x wys. [mm] 850 x 325 x 700

Nr art. 4000 898 482
EUR 328,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 310-50 FC
sprężarka tłokowa z przytwierdzonym bezpośrednio 1-cylindrowym 
agregatem Longlife · smarowanie olejowe · odciążenie rozruchowe za 
pomocą wyłącznika ciśnieniowego Condor · niski środek ciężkości dla 
zachowania stabilności i łatwego transportu · zawór kulowy do spuszczania 
kondensatu · bardzo duży regulator ciśnienia i czytelne manometry ciśnienia 
w zbiorniku i ciśnienia roboczego · poziom ciśnienia akustycznego 97 Lp/78 
dB

Wydajność zasysania [l/min] 350
Wydajność efektywna [l/min] 235
Pojemność zbiornika [l] 50
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 2,2
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 50
Dł. x szer. x wys. [mm] 860 x 380 x 710

Nr art. 4000 898 492
EUR 386,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 400-50
wersja smarowana olejem · łączony bezpośrednio za pomocą kołnierza 
2-cylindrowy agregat w układzie V · zawiera reduktor ciśnienia · duże, 
profilowane kółka z twardej gumy na łożyskach kulkowych · usuwanie 
kondensatu za pomocą zaworu kulowego · odciążenie rozruchowe za 
pomocą wyłącznika ciśnieniowego Condor

Wydajność zasysania [l/min] 360
Wydajność efektywna [l/min] 230
Pojemność zbiornika [l] 90
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 2,2
Napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 59
Dł. x szer. x wys. [mm] 535 x 480 x 1170

Nr art. 4000 898 519
EUR 599,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec  420-90 V TECH
napędzany pasem klinowym 2-cylindrowy agregat rzędowy · smarowanie 
olejowe · reduktor ciśnienia do dokładnego ustawiania ciśnienia oddawania · 
odciążenie rozruchowe poprzez wyłącznik ciśnieniowy CONDOR MDR 1 · 
zawór kulowy do spuszczania kondensatu · wykonane z twardej gumy kółka 
na łożyskach kulkowych

Wydajność zasysania [l/min] 420
Wydajność efektywna [l/min] 310
Pojemność zbiornika [l] 90
Ciśnienie robocze [bar] 15
Moc znamionowa [kW] 3,0
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 75
Dł. x szer. x wys. [mm] 935 x 400 x 1000

Nr art. 4000 898 496
EUR 1220,00
KO MB05

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 wyłącznika ciśnieniowego Condor · usuwanie kondensatu 
za pomocą zaworu kulowego · wymaga atestu ZÜS · w komplecie z 
przełącznikiem faz
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Narzędzia i urządzenia elektryczne, pneumatyczne

Wydajność zasysania [l/min] 600
Wydajność efektywna [l/min] 375
Pojemność zbiornika [l] 90
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 3
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 75
Dł. x szer. x wys. [mm] 975 x 390 x 800

Nr art. 4000 898 487
EUR 845,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 600-90 TECH
manometry ciśnienia w kotle i ciśnienia oddawania o średnicy 63 mm 
wraz z dużym, poręcznym regulatorem ciśnienia są zabezpieczone i 
umieszczone w konsoli · dzięki temu użytkownik ma wgląd we wszystkie 
niezbędne informacje o ciśnieniu roboczym · napędzany paskiem klinowym 
2-cylindrowy 1-stopniowy agregat rzędowy · zgodność ze wzorem Pvl · 
odciążenie rozruchowe za pomocą sterowania wyłącznikiem ciśnieniowym · 
usuwanie kondensatu za pomocą zaworu kulowego · zawiera wtyczkę 
przełącznika faz

Wydajność zasysania [l/min] 780
Wydajność efektywna [l/min] 520
Pojemność zbiornika [l] 90
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 4
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 85
Dł. x szer. x wys. [mm] 1070 x 390 x 1040

Nr art. 4000 898 494
EUR 1236,00
KO MB05

Sprężarka Aerotec 780-90
przewoźna przemysłowa sprężarka tłokowa w smarowanej olejem wersji 
2-stopniowej · napędzany pasem klinowym 2-cylindrowy agregat rzędowy · 
odciążenie rozruchowe za pomocą 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

Wydajność zasysania [l/min] 690
Wydajność efektywna [l/min] 520
Pojemność zbiornika [l] 270
Ciśnienie robocze [bar] 10
Moc znamionowa [kW] 4,0
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 140
Dł. x szer. x wys. [mm] 800 x 595 x 1800

Nr art. 4000 898 499
EUR 1799,00
KO MB05

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

Ciśnienie robocze [bar] 10
Wydajność efektywna [l/min] 360
Moc silnika [kW] 3
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] 69
Napięcie sieciowe 400 V / 50 Hz
Ciężar [kg] 44
Wys. x szer. x gł. [mm] 550 x 390 x 430

Nr art. 4000 898 497
EUR 2155,00
KO MB05

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
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