
Typ TH 3610 D

Objednací číslo 3402060

Cena bez DPH  179 990 Kč 

Vzdálenost mezi hroty 980 mm

Točný průměr nad ložem soustruhu 356 mm

Otáčky vřetene 70 – 2 000 ot/min

Počet rychlostí 8

Kužel vřetene MK6 

Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-1 č. 5

Max. výška upnutí nožového držáku 16 mm

Kužel / Průměr / Zdvih pinoly koníku MK3 / Ø 42 mm / 120 mm

Rozsah posuvu nožového suportu 100 mm

Rozsah posuvu příčného suportu 170 mm

Hnací motor 1,5 kW / 400 v

Rozměry (Délka x šířka x výška) 1 930 × 725 × 1 350 / 1 620 mm

Hmotnost 610 kg

Součást dodávky: 3-čelisťové sklíčidlo ø 200 mm, Pevná luneta, prů-

chod Ø 100 mm, Pohyblivá luneta, průchod Ø 95 mm, LED osvětlení 

stroje, Redukční pouzdro MK6 / MK3, 2 pevné hroty MK3, Čtyřstranný 

nožový držák, Sada výměnných kol, Seřizovací nářadí

OPTIturn TH 3610 D
Plně vybavený soustruh s vodicím 
a tažným šroubem a s digitálním 
odměřováním polohy DPA 21.

 Kalené a broušené vodicí dráhy lože
 Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
 Kalená a broušená ozubená kola a hřídele jsou uložené v přesných 

ložiscích a běží v olejové lázni
 Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
 Nožní brzda pro nouzové zastavení
 Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů
 LED pracovní lampa
 Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo Schneider
 Ruční kola s jemně nastavitelnou stupnicí 0,04 / 0,02 mm
 Digitální odměřování DPA 21  se skleněnými pravítky

Digitální odměřování se 
skleněnými pravítky

Tříčelisťové sklíčidlo 
TOS Svitavy, Ø 200 mm

Točný průměr nad 
ložem 356 mm

Volejte zdarma       800 100 709       0800 004 203   

A dalších 63 strojů v akční nabídce  

Tříčelisťové sklíčidlo
TOS Svitavy, Ø 200 mm

Akční nabídka 

s dárkovými šeky ke každému stroji

+ šeky v hodnotě

18 000 Kč | 648 €

1. 9. – 31. 12. 2017



... a mnoho dalších.

Pravidla akční nabídky s dárkovými šeky Cadhoc

Při zakoupení výrobku z tohoto akčního letáku obdrží zákazník dárkové šeky Cadhoc 

v hodnotě uvedené u výrobku v tomto akčním letáku. Zákazník z České republiky obdrží 

šeky, jejichž hodnota je uvedena v CZK, zákazník ze Slovenské republiky šeky v EUR. 

Za tyto šeky je možné zakoupit široké spektrum výrobků a služeb. 

Seznam stovek obchodních partnerů akceptujících šeky Cadhoc 

naleznete na www.seky.cz a www.seky.sk. 

A jaký dárek si vyberete vy? 

Sedačku nebo telku? Nebo raději oboje? 

Lístky na divadla? Nebo let balónem…?

ými šek

Pravid

... a mnoho dalšíc

bídky
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Typ B 17 Pro

Objednací číslo 3003171

Cena bez DPH 9 990 Kč

Vrtací výkon trvalý | ocel 12 mm

Vrtací výkon max. | ocel 16 mm

Vrtací hloubka 65 mm

Vyložení 152 mm

Kužel vřetene MK2

Otáčky vřetene 500 – 2 520 ot/min

Počet stupňů rychlosti 5 

Rozměry stolu 235 × 220 mm

Velikost T-drážky 12 mm

Naklopení/otočení vrtacího stolu ±45°/360°

Průměr sloupu 60 mm

Max. vzdálenost vřetene a stolu 325 mm

Max. vzdálenost vřetene a základny 530 mm

Příkon motoru 500 W / 230 V

Rozměry 260 × 600 × 860 mm

Hmotnost 39 kg

  Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
  Rychloupínací vrtací hlavička OPTIMUM 1 – 16 mm 
  Nastavitelný hloubkový doraz
  Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami  sklopný o ±45° a otočný o 360°
  Přístupný bezpečnostní vypínač s krytím IP 54, nulovým spínačem
  Snadný přístup a ovladatelnost
  Tichý a výkonný elektromotor

Stolní vrtačka B 17 Pro – spolehlivá a přesná.

Přesná rychloupí-
nací hlavička

Ergonomická páka 
posuvu „Softgrip“

upípíppp

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

E
pppp

Typ B 24 H (230 V)

Objednací číslo 3020241

Cena bez DPH  32 990 Kč 

Vrtací výkon trvalý | ocel 20 mm

Vrtací výkon max. | ocel 24 mm

Vyložení 165 mm

Vrtací hloubka 85 mm

Kužel vřetene MK2

Otáčky vřetene 350 – 4 000 ot/min

Počet rychlostí 7

Rozměry stolu 280 × 300 mm 

Velikost T-drážky 14 mm

Rozměry prac. plochy základny 280 × 260 mm

Max. vzdálenost vřeteno-stůl 515 mm

Max. vzdálenost vřeteno-základna 681 mm

Průměr sloupu 80 mm

Příkon motoru 850 W

Rozměry 665 × 435 × 1 000 mm

Hmotnost 84 kg

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

+ šeky v hodnotě

1 000 Kč | 36 €

  Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím 

s broušenými drážkovými unašeči
  Kvalitní klínový řemen Gates poskytuje 

lepší přenos síly a delší životnost
  Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý 

chod a stabilitu
  Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
  Masivní základna s T-drážkami, na zadní 

straně žebrovaná
  Osvětlení pracovního stolu
  Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem

  Ozubená tyč pro výškové nastavení stolu
  Nastavitelný hloubkový doraz
  Zesílená objímka stolu
  Pracovní základna stroje s  T-drážkami
  Tichý a výkonný elektromotor 

Stolní vrtačka B 24 H (230 V) 
Kvalitní dílenská vrtačka v robustním provedení.

+ šeky v hodnotě

3 500 Kč | 126 €

Zesílená objímka stolu

Maximální vrtací výkon 24 mm

6 €

uu
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  Kalené a broušené hlavní vřeteno zajišťuje vysokou přesnost oběhu
  Plynulá změna otáček pomocí frekvenčního měniče
  Závitovací cyklus
  Digitální ukazatel otáček vřetene
  Snadná výměna nástroje pomocí vestavěného vyražeče
  Velký rozsah otáček
  Osvětlení stroje
  Těžké, masivní litinové provedení
  Doraz vrtací hloubky lze nastavit pomocí milimetrové stupnice
  Nízkoúdržbová převodovka s tukovým mazáním
  Převodovka s ozubenými koly z polyamidu PA6
  Velmi klidný chod díky broušenému unašeči
  Nožní ovládání závitování (volitelné příslušenství)

Sloupová převodová vrtačka DH 28 GSV
Převodová vrtačka se závitovacím cyklem a s plynulou regulací otáček 
pomocí frekvenčního měniče.

  Jednorychlostní
  Rychloupínání
  Příkon motoru 1 100 W
  Vyobrazený jádrový vrták není součástí dodávky

  Vrtačka speciálně konstruovaná pro vrtání ocelí
  Výkonný motor pro nejobtížnější práce
  Pro jádrové vrtáky Weldon 19 mm
   Přesné vrtání otvorů pomocí dlouhého vedení pinoly
  Uzemnění s dvojitou izolaci, proto je ideální pro staveniště
  Velká magnetická přídržná síla
  Kvalitní konstrukce
   Chladicí médium je přiváděno středem nástroje
  Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na režim plného vrtání
  Rychloupínání jádrových vrtáků

Magnetická vrtačka Metallkraft® MB 351
Kvalitní stroj pro mnohostranné použití.

Typ MB 351

Objednací číslo 3860351

Cena bez DPH  14 990 Kč  

Max. ø vrtáku | Jádrový vrták 35 mm

Max. hloubka vrtání | Jádrový vrták 50 mm

Max. ø vrtáku | Běžný vrták 1) 13 mm 1)

Max. hloubka vrtání | Běžný vrták 1) 110 mm 1)

Upnutí vřetene M27

Otáčky při zatížení (ot/min) 330

Příkon motoru 1 100 W / 230 V

Rozměry magnetické základny 165 × 80 mm

Přídržná síla 15 000 N

Hlavní rozměry 450 × 330 × 260 mm

Hmotnost 12,7 kg
1 Při použítí nástavce a sklíčidla. 

Rozsah dodávky
  Nádobka na chladící kapalinu 
  Ochranný štítek
  Montážní klíče
  Kufr pro uložení stroje
  Bezpečnostní řetěz

Typ DH 28 GSV

Objednací číslo 3034235 

Cena bez DPH  79 990 Kč 

Vrtací výkon trvalý | ocel Ø 23 mm

Vrtací výkon max. | ocel Ø 26 mm

Vyložení 260 mm

Vrtací hloubka 127 mm

Kužel vřetene MK3

Otáčky vřetene 45 – 3 200 ot/min

Plynulá regulace otáček Ano

Počet rychlostí 4

Rozměry pracovního stolu 376 × 394 mm

Otočení pracovního stolu 360°

T-drážky 14 mm

Rozměry prac. plochy základny 350 × 356 mm

Max. vzdál. vřeteno-stůl 875 mm

Max. vzdál. vřeteno-základna 1 285 mm

Průměr sloupu 92 mm

Příkon motoru 1,5 kW / 400 V

Rozměry 670 × 550 × 2 080 mm

Hmotnost 175 kg

Součást dodávky Kuželový trn MK3/B16

GSV
k 

   Závitovací cyklus

  Pravý/levý chod

   Přepínač rychlosti 
motoru

   Nouzový vypínač

  Zapnutí/Vypnutí

   Osvětlení stroje

   ZZávitovací cyklus

+ šeky v hodnotě

8 000 Kč | 288 €

+ šeky v hodnotě

1 500 Kč | 54 €

Max. průměr jádrové-
ho vrtáku 35 mm

Max
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Profesionální sloupová vrtačka B 40 GSM
S převodovým soukolím, elektromagnetickým spínáním strojního posuvu pinoly, 
závitovacím cyklem, osvětlením a chlazením. 

  Velmi klidný chod díky broušeným ozubeným kolům 
  Automatické mazání ozubených kol pomocí olejového čerpadla 
  Tuhé vřeteno je kaleno a broušeno a zaručuje vysokou přesnost 
  Všechny důležité ovládací prvky jsou umístěny na přední straně
  9 rychlostí řaditelných pákami na přední straně stroje 

a dvoustupňový elektromotor dávají 18 rychlostních stupňů
  Uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním motoru 
  Přepínač chodu vpravo-vlevo se dvěma stupni rychlosti
  Chladící zařízení
  Integrovaná lampa k osvětlení pracovního stolu
  Jednoduchá výměna nástrojů pomocí vyražeče
  Nastavitelný hloubkový doraz s milimetrovou stupnicí
  Závitovací cyklus nastavitelný pomocí dvou koncových spínačů – 

automatická změna otáček

   Závitovací cyklus

  Pravý/levý chod

   Přepínač rychlosti 
motoru

   Nouzový vypínač

  Zapnutí/Vypnutí

   Osvětlení stroje

   Z Závitovací cyklus

  Elektromagnetické 
spínání strojního 
posuvu tlačítky na 
rukojetích. U hlubokých 
otvorů může být posuv 
pro zlepšení tvorby 
třísek přerušen a obno-
ven bez časového 
zpoždění – pouhým 
stisknutím tlačítka na 
páce posuvu

  Při závitovacím cyklu 
se stisknutím tlačítka 
změní smysl otáčení 
vřetene.

Broušená ozubená kolaaa

Typ B 40 GSM                                  

Objednací číslo 3034400

Cena bez DPH  114 990 Kč 

Vrtací výkon trvalý | ocel 30 mm

Vrtací výkon max. | ocel 35 mm

Max. velikost závitu | ocel M24

Kužel vřetene MK4

Vrtací hloubka 180 mm

Vyložení 350 mm

Otáčky vřetene 50 – 1 450 ot/min

Počet stupňů rychlosti 9 × 2

Strojní posuv vřetene (počet/rozsah) 2 rychlosti / 0,1 – 0,2 mm/ot.

Rozměry stolu 560 × 560 mm

Max. zatížení stolu 250 kg

T-drážky 18 mm

Rozměry základny 510 × 500 mm

Vzdálenost vřetene a stolu max. 780 mm 

Vzdálenost vřetene a základny max. 1 320 mm

Průměr sloupu 150 mm

Příkon motoru 1,5 kW / 400 V, dvoustupňový

Hlavní rozměry 935 × 560 × 2 280 mm

Hmotnost 500 kg

Součást dodávky   Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm, B16
  Kuželový trn MK4 / B16
  Osvětlení stolu
  Chlazení

+ šeky v hodnotě

12 000 Kč | 432 €

Chlazení je součástí dodávky

Masivní sloup Ø 150 mm

Velký pracovní stůl 560 × 560 mm

p Ø 150 mm
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  Frézovací hlava sklopná o ±90° umožňuje frézování a vrtání pod různým úhlem
  Stranově přestavitelný sloup rozšiřuje možnosti pojezdu při sklopené hlavě
  Elektronicky nastavitelné otáčky vřetene v rozsahu 100 – 3 000 ot/min
  Jednoduchá a přehledná obsluha
  Všechny osy s nastavitelným noniusem
  Kužel vřetene MK2
  Vymezitelná vůle rybinových vedení ve všech třech osách 

pomocí klínových lišt
  Přesný křížový stůl

BF 16 Vario
Malá ekonomická frézka určená pro přesné 
opracování menších dílů.

Typ BF 16 Vario

Objednací číslo 3338116

Cena bez DPH  25 990 Kč 

Trvalý vrtací výkon 12 mm*

Max. vrtací výkon 16 mm*

Max. průměr nožové hlavy 63 mm

Max. průměr stopkové frézy 20 mm

Max. vzdálenost vřetene a stolu 275 mm

Vyložení 170 mm

Kužel vřetene / Upnutí MK2 / M 10

Otáčky vřetene 100 – 1 500 ot/min

200 – 3 000 ot/min

Vrtací hloubka 50 mm

Velikost/rozteč T-drážky 10/35 mm

Rozměry stolu 400 × 120 mm

Úhel naklopení frézovací hlavy ±90°

Rozsah posuvu osy X / Y / Z 220 / 160 / 210 mm

Příkon motoru 500 W / 230 V

Rozměry stroje 505 × 465 × 795 mm

Hmotnost stroje 60 kg
* S předvrtáním

Součást dodávky 
  Utahovací tyč se závitem M10
  Kuželový trn MK2/M10/B16
  Ochranný kryt sklíčidla
  Seřizovací nářadí

Dvourychlostní 
převodovka
Dvourychlostnííí 
převodovka

  Vyobrazený kleštinový upínač a dráž-
kovací fréza nejsou součástí dodávky, 
jedná se o volitelné příslušenství.

Typ MB 4

Objednací číslo 3338450 

Cena bez DPH  59 990 Kč 

Trvalý vrtací výkon 28 mm

Max. vrtací výkon 32 mm

Max. ø nožové hlavy 63 mm

Max. ø stopkové frézy 28 mm

Kužel vřetene MK4 / M16

Posuv pinoly 120 mm

Vyložení 275 mm

Otáčky vřetene 95 – 3 200 ot/min

Počet rychlostí 12 (6 převodů × 2 rychlosti motoru)

Úhel naklopení hlavy ± 60°

T-drážky – velikost | rozteč | počet 14 mm | 63 mm | 3

Rozměry stolu 800 × 240 mm

Rozsah posuvu - osa X 450 mm

Rozsah posuvu - osa Y 200 mm

Rozsah posuvu - osa Z 430 mm

Příkon motoru, 2 stupně 1 100 / 1 500 W / 400 V

Rozměry stroje 800 × 1 120 × 1 350 mm

Hmotnost stroje 320 kg

Univerzální vrtačko-frézka MB 4
Přesná převodová vrtačko-frézka s 12 rychlostmi otáček.

  Výškově přestavitelná frézovací hlava, sklopná o ±60°
  Těžké litinové provedení 
  Masivní, povrchově přesně obrobený křížový stůl
  Závitovací cyklus
  Nastavitelné klínové lišty
  Šest převodových stupňů v kombinaci s dvoustupňovým motorem poskytuje dvanáct rychlostí
  Chod vpravo-vlevo
  Posuv pinoly pomocí tří pákových rukojetí (vrtání)
  Jemný posuv pinoly ručním kolečkem
  Ve vřeteni je umístěn otvor umožňující vyražení nástroje, popř. redukce

Součást dodávky
  Seřizovací nářadí
  Redukce MK4/MK3

B 4

ct rychlostí

y

+ šeky v hodnotě

3 000 Kč | 108 €

+ šeky v hodnotě

6 000 Kč | 216 €

Pohodlné řazení otáček 
na předním panelu

Výkonný dvou-
rychlostní motortí

VV

Závitovací cyklusss
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  Masivní provedení z kvalitní litiny, masivní křížový stůl s přesným povrchem
  Všechny vodící rybinové plochy kaleny. Seřizování vůlí pomocí klínových lišt
  Digitální odměřování všech 3 os (osa Z na konzole)
  V základní výbavě strojní posuv osy X, posuv osy Y možno přiobjednat
  Plynulá regulace rychlosti frekvenčním měničem zn. Lenze
  Vysoká přesnost díky kuželíkovým ložiskům <0,01 mm měřeno na pinole
  Univerzálně přestavitelná frézovací hlava otočná o 360° a sklopná o ±90°
  Strojní posuv pinoly
  Nastavitelný hloubkový doraz, přepínač chodu vpravo-vlevo, nouzový vypínač
  Standardně dodávané s chladící soustavou

Typ MF 2 V

Objednací číslo 3336030 

Cena bez DPH  304 990 Kč 
 

Trvalý vrtací výkon Ø 20 mm

Max. vrtací výkon Ø 24 mm

Max. průměr nožové hlavy Ø 80 mm

Max. průměr stopkové frézy Ø 18 mm 

Upínání vřetene ISO 40 DIN 2080

Zdvih pinoly 127 mm

Vyložení 213 – 533 mm

Otáčky vřetene 10 – 5 100 ot/min

Počet rychlostí 6, plynule

Strojní posuv pinoly 0,04 | 0,08 | 0,15 mm/ot.

Rozměry pracovního stolu 1 240 × 230 mm

Nosnost prac. stolu max. 230 kg

T-drážky – velikost | rozteč | počet 16 mm | 63 mm | 3

Vzdálenost vřetene od stolu 57 – 463 mm

Pojezd frézovací hlavy 320 mm

Otáčení / Sklápění frézovací hlavy 360° / ±45°

Rozsah posuvu - osa X / Y / Z 800 / 305 / 406 mm

Celkový příkon 1 500 W / 400 V

Rozměry (š × h × v) 1 450 × 1 400 × 2 150 mm

Hmotnost 950 kg

Přehledný 
ovládací panel

MB 4 P
Univerzální vrtačko-frézka s digitálním odměřováním polohy 
a litinovým podstavcem.

  Broušená převodová kola běžící v olejové lázni 

zajišťují velmi klidný chod 
  Velký rozsah otáček 95 - 3 200 ot/min a 12 rychlostí
  Dvoustupňový kvalitní elektromotor
  Ruční posuv pinoly s ručním jemným přísuvem
  Strojní posuv pinoly
  Strojní posuv v ose X, elektrický zdvih osy Z

  Frézovací hlavu lze naklopit o ± 60°
  Vrtání / závitovací cyklus
  Stabilní sloup s masivním rybinovým vedením
  Masivní litinový podstavec s kanálem na třísky
  Standardně dodávané s chladící soustavou
  Výškově stavitelný ochranný kryt s mikrospínačem

MF 2 V (s odměřováním)
Univerzální vrtačko-frézka pro profesionální použití. S plynulou regulací otáček 
pomocí frekvenčního měniče a digitálním odměřováním polohy DPA 21.

Digitální odměřo-
vání osy X, Y, Z

lá

Strojní posuv 
osy X

o

Stro

Součást dodávky
  Seřizovací nářadí
  Redukce MK4/MK3
  Podstavec

Jemný manu-
ální posuv

nu-
vv

Typ MB 4 P

Objednací číslo 3338460 

Cena bez DPH  139 990 Kč 

Trvalý vrtací výkon 28 mm

Max. vrtací výkon 32 mm

Max. průměr nožové hlavy 63 mm

Max. průměr stopkové frézy 28 mm

Kužel vřetene MK4

Posuv pinoly 120 mm

Vyložení 275 mm

Otáčky vřetene 95 – 3 200 ot/min

Počet rychlostí 12 (6 převodů × 2 rychlosti)

Rozměry stolu 800 × 240 mm

T-drážky – velikost | rozteč | počet 14 mm | 80 mm | 3

Naklopení frézovací hlavy ± 60°

Rozsah posuvu - osa X / Y / Z 450 / 200 / 350 mm

Příkon motoru 1 100 W / 1 500 W / 400 V

Hlavní rozměry 1 000 × 1 300 × 2 220 mm

Hmotnost 515 kg

Strojní posuv osy X

+ šeky v hodnotě

15 000 Kč | 540 €

+ šeky v hodnotě

30 000 Kč | 1 080 €

Součást dodávky
  Chladící zařízení
  Strojní posuv stolu v ose X
  Seřizovací nářadí
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Typ TU 2004 V

Objednací číslo 3420310

Cena bez DPH 32 990 Kč

Točný průměr nad ložem 200 mm

Vzdálenost mezi hroty 300 mm

Výška hrotu 100 mm

Průchod vřetene 21 mm

Kužel vřetene MK3

Otáčky vřetene 150 – 2 500 ot./min, 2 rychlosti

Stoupání závitů | metrické 0,5 – 3 mm/záv.

Stoupání závitů v palcích 10 – 44 záv./1“

Rychlost posuvu 0,1 | 0,2 mm/ot.

Max. posuv nožového suportu 55 mm

Max. posuv příčného suportu 75 mm

Kužel pinoly koníku MK2

Posuv pinoly koníku 65 mm

Příkon motoru 600 W / 230 V

Hlavní rozměry 830 × 425 × 360 mm

Hmotnost 61 kg

Točný průměr 330 mm
Soustruh TH 3309
Plně vybavený stroj s vodicím a tažným šroubem.

Součást dodávky
  3-čelisťové sklíčidlo Ø 100 mm
  Pevné hroty MK2 a MK3
  Ochranný kryt sklíčidla
  Čtyřstranný držák nože
  Souprava výměnných kol pro řezání závitů 
  Kufřík s nářadím
  Zkušební protokol

Součást dodávky
  3-čelisťové sklíčidlo ø 160 mm
  Pevná luneta, průchod Ø 19 – 70 mm 
  Pohyblivá luneta, průchod Ø 16 – 50 mm 
  LED osvětlení stroje
  Redukční pouzdro MK5 / MK3
  Dva pevné hroty MK3
  Čtyřstranný nožový držák
  Sada výměnných kol 
  Seřizovací nářadí

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“

Součást dodávky
 3-čelisťové sklíčidlo ø 160 mm

  Plynulá regulace otáček: 150 – 1 250 a 300 – 2 500 ot./min s digitálním ukazatelem
  Kalené vřeteno uložené v přesných kuželíkových ložiscích
  Kalené čelo vřetene (DIN 6350)
  Velký rozsah řezání závitů
  Vodící šroub pro řezání závitů nebo strojní posuv
  Prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené a přesně broušené
  Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt
  Přepínač chodu vpravo-vlevo s nulovou polohou
  Provedení dle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)

+ šeky v hodnotě

3 500 Kč | 126 €

Plynulá regulace otáček
Tříčelisťové sklíčidlo 

ø 100 mm

PlP ynulá re
TřTříč

  Kalené a broušené vodicí dráhy lože
  Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
  Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
  Kalená a broušená převodová kola hlavního vřetene pro klidný chod
  Ochranný jistič
  Uzamykatelný hlavní vypínač
  Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
  Koník lze přestavit o ±10 mm pro soustružení kuželů
  Ochranný kryt vodícího šroubu
  Podstavec stroje se skříňkou na nářadí
  Vyjímatelná vana na třísky s vedením
  Bezpečnostní ruční kola v ose X a Y
  Nožní brzda pro nouzové zastavení

Typ TH 3309

Objednací číslo 3402030 

Cena bez DPH  129 990 Kč 

Vzdálenost mezi hroty 830 mm

Točný průměr nad ložem 330 mm

Točný průměr nad suportem 196 mm

Výška hrotu 156 mm

Upnutí / Průchod vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 4 / 38 mm

Kužel vřetene / pinoly koníku MK5 / MK3

Průměr / zdvih pinoly koníku Ø 32 mm / 110 mm

Otáčky vřetene 60 – 2 000 ot/min, 8 rychlostí

Posuv podélný 0,052 – 1,392 mm/ot (32 rychlostí)

Posuv příčný 0,014 – 0,38 mm/ot (32 rychlostí)

Stoupání závitů – metrické 0,4 – 7 mm (26 možností)

Stoupání závitů – v palcích 56 – 4 záv./1“ (34 možností)

Max. posuv nožového suportu 98 mm

Max. posuv příčného suportu 164 mm

Příkon motoru 1 500 W / 400 V

Hlavní rozměry 1 685 × 745 × 1 320 / 1 590 mm

Hmotnost 430 kg

TU 2004 V
Kompaktní soustruh s plynulou elektronickou regulací otáček vřetene.

+ šeky v hodnotě

15 000 Kč | 540 €
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Sklíčidlo „Made in Czech Republic“Sklíčidlo Made in Czech Republic“Litinový podstavec 
a lože z jednoho kusu

Indukčně kalené 
a broušené lože

é 
e

Typ TH 4210

Objednací číslo 3462050 

Cena bez DPH  234 990 Kč 

Točný průměr nad ložem 420 mm

Točný průměr nad suportem 250 mm

Výška hrotu 210 mm

Vzdálenost mezi hroty 1 000 mm

Kužel vřetene MK 6

Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6

Otáčky vřetene 45 – 1 800 ot/min

Počet rychlostí 16

Výška upnutí nožového držáku max. 20 × 20 mm

Rozsah posuvu nožového suportu 140 mm

Rozsah posuvu příčného suportu 230 mm

Rychlost podélného posuvu 0,05 – 1,7 mm/ot (17 rychlostí)

Rychlost příčného posuvu 0,025 – 0,85 mm/ot (17 rychlostí)

Stoupání závitů - metrické 0,2 – 14 mm/záv. (39 možností)

Stoupání závitů - v palcích 72 – 2 záv./palec (45 možností)

Trapézový závit 8 – 44 (21 možností)

Modulový závit 0,3 – 3,5 (18 možností)

Kužel pinoly koníku MK 4

Příkon motoru vřetene 4,5 kW / 400 V

Rozměry 915 × 1 375 × 2 025 mm

Hmotnost 1 160 kg

+ šeky v hodnotě

5 000 Kč | 180 €

  Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
  Kalené čelo vřetene (DIN 55021)
  Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
  Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
  Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
  S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv 
  Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené

  Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt
  Hlavní vypínač (IP54) s podpěťovým spouštěčem, nouzovým 

vypínačem s aretací a přepínačem chodu vpravo-vlevo
  Výkonný, bezúdržbový motor

Soustruh TU 2506
Přesný soustruh s posuvovou skříní pro náročné uživatele. 

Typ TU 2506

Objednací číslo 3425003 

Cena bez DPH  45 990 Kč 

Točný průměr nad ložem 250 mm

Vzdálenost mezi hroty 550 mm

Výška hrotu 125 mm

Šířka lože 135 mm

Průchod vřetene 26 mm

Kužel vřetene MK4  

Kužel pinoly koníku MK2

Posuv pinoly koníku 65 mm

Otáčky vřetene 125 – 2 000 ot/min

Počet rychlostí 6

Stoupání závitů metrické 0,2 – 3,5 mm/záv. (18 voleb)

Stoupání závitů v palcích 8 – 56 záv./1“ (20 voleb)

Posuv podélný 0,07 – 0,4 mm/ot. (5 voleb)

Max. posuv nožového suportu 70 mm

Max. posuv příčného suportu  110 mm

Příkon motoru 750 W / 400 V

Rozměry stroje 1 250 × 650 × 420 mm

Hmotnost 125 kg

Součást dodávky
  3-čelisťové sklíčidlo Ø 125 mm
  Pevný hrot MK2 a MK4
  Upínací srdce
  HSS soustružnický nůž
  Čtyřhranný nožový držák
  Seřizovací nářadí
  Sada výměnných kol
  Zkušební protokol

Soustruh TH 4210
Přesný soustruh vybavený vodícím a tažným šroubem pro snadnou obsluhu.

  Kalené a broušené vodicí dráhy lože
  Chladicí zařízení se zvláštní nádrží chladicí kapaliny, 

ukazatelem hladiny a odlučovačem oleje
  Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
  Kalené a broušené vřeteno běží v olejové lázni. Je 

uložené ve dvou přesných nastavitelných kuželíkových 

ložiscích
  Pravý / levý chod lze přepnout na podélném suportu
  Centrální jednotka mazání v podélném suportu

  Litinový podstavec a lože z jednoho kusu
  Ochranný kryt vodícího šroubu
  Nožní brzda pro nouzové zastavení
  Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z
  Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů

+ šeky v hodnotě

23 000 Kč | 828 €
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Typ S 275 N

Objednací číslo 3300260 

Cena bez DPH  51 990 Kč 

Řezný rozsah 0° 225 mm

Řezný rozsah 0° 235 × 150 mm

Řezný rozsah 45°  155 mm

Řezný rozsah 45° 210 × 155 mm

Řezný rozsah 60° 90 mm

Řezný rozsah 60°  120 × 90 mm

Počet rychlostí 2

Rychlost pásu 45 a 90 m/min

Rozměry pásu 2 480 × 27 × 0,9 mm

Příkon motoru 1 100 W / 400 V

Hlavní rozměry stroje 1 380 × 580 × 930 mm

Hmotnost 185 kg

  Těžké litinové provedení
  Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru
  Standardně dodávané s chladícím čerpadlem
  Natočení ramene 0° – 60°
  Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
  Masivní svěrák s rychloupínací pákou
  Kartáč na třísky
  Plynule nastavitelná rychlost sklápění pomocí hydraulického válce
  Velká přesnost řezu, tichý a klidný chod
  Automatické vypnutí po dokončení řezu

Profesionální pásová pila S 275 N
Dvourychlostní pásová pila na kov s úhlováním pomocí otočného ramene.

Otočné rameno +60°

Masivní litinový 
rychlo upínací svěrák Koncový vypínač

Chladící zařízeníCC

h

Hydraulické sklá-
pění ramene pily

Kon

HHHH

Příkon motoru 850 W

+ šeky v hodnotě

6 000 Kč | 216 €

+ šeky v hodnotě

1 500 Kč | 54 €

  Vhodné pro řezání železa, oceli, hliníku, mědi, PVC a teflonu
  Plynulá regulace rychlosti v rozmezí 30 – 80 m/min
  Obzvláště tichý chod – o 60 % tišší než ostatní srovnatelné pásové pily
  Převodovka s dvěma velkými ozubenými koly z tvrzené oceli
  Stejnosměrný motor s nízkými otáčkami a uhlíkovým kartáčem
  Elektronická kontrola teploty a příkonu chrání motor proti přetížení
  Rameno z tlakového hliníkového odlitku s přepravní pojistkou
  Dvě nastavitelná vedení pilového pásu s kovovými kartáči na odstranění třísek
  Stabilní základová deska s protiskluzovými nožkami
  Včetně dorazu materiálu a bi-metalového pilového pásu

u 850 WW

Pásová pila na kov  SP 11 V
Přenosná pásová pila na kov s velmi tichým chodem 
a plynulou regulací rychlosti pilového pásu.

Typ SP 11 V

Objednací číslo 3300070

Cena bez DPH  12 690 Kč 

Řezný rozsah 0° 105 mm

Řezný rozsah 0° 100 mm

Řezný rozsah 0° 100 × 100 mm

Řezný rozsah 45°  65 mm

Řezný rozsah 45° 60 mm

Řezný rozsah 45° 60 × 65 mm

Příkon motoru 850 W / 230 V

Rychlost pilového pásu 30  – 80 m/min

Rozměry pilového pásu 1 335 × 13 × 0,65 mm

Prostor pro ustavení pily 720 × 320 mm 

Hmotnost 18 kg

Součást dodávky Pilový pás Bi-metal 6/10 z/"
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S 181 / S 181 G
Masivní pásové pily na kov s hydraulickým spouštěním ramene a integrovaným chladícím zařízením. 
OPTIsaw S 181 G s řazením rychlostí pomocí převodové skříně s ozubenými koly.

  Masivní litinové provedení
  Automatické vypnutí po dokončení řezu
  Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
  Rychloupínací svěrák nastavitelný v rozsahu 0 – 45°
  Sériově dodávané chladící zařízení v podstavci stroje
  Spouštění ramene plynule nastavitelné (hydraulicky)
  Stírací kartáč na třísky
  Tichý a klidný chod

S 181:
  Čtyři rychlosti přestavitelné pomocí klínového řemene

S 181 G:
  Tři rychlosti pásu měnitelné pomocí převodovky s ozubenými koly

Typ S 181 S 181 G

Objednací číslo 3300181 3300182 

Cena bez DPH  33 990 Kč  35 990 Kč 

Řezný rozsah 0° 180 mm 180 mm

Řezný rozsah 0° 180 mm 180 mm

Řezný rozsah 0° 178 × 240 / 50 × 300 mm 180 × 240 / 65 × 300 mm

Řezný rozsah 45° 110 mm 110 mm

Řezný rozsah 45° 150 mm 150 mm

Řezný rozsah 45° 170 × 110 mm 170 × 110 mm

Rozměr pásu 2 360 × 20 × 0,9 mm 2 360 × 20 × 0,9 mm

Rychlost pásu 21 / 33,5 / 45 / 50 m/min 45 / 65 / 77 m/min

Příkon motoru 750 W / 400 V 750 W / 400 V

Příkon čerpadla chlazení 90 W 90 W

Rozměry

Délka 1 295 mm 1 275 mm

Šířka bez opěry materiálu 450 mm 450 mm

Šířka s opěrou materiálu 600 mm 720 mm

Výška se sklopeným ramenem 1 060 mm 1 060 mm

Výška se zvednutým ramenem 1 550 mm 1 600 mm

Hmotnost 130 kg 130 kg

Součást dodávky   Pilový pás Bi-metal 5/8 z/"

+ šeky v hodnotě

4 000 Kč | 144 €

+ šeky v hodnotě

4 000 Kč | 144 €

S 181

S 181 G

Pohodlná manipulace

Integrované chlazení

Snadno přestavi-
telný svěrák

P

avi-
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Typ GU 20 S

Objednací číslo 3101575 

Cena bez DPH  8 490 Kč 

Rozměr brusného kotouče 200 × 30 / Ø 32 mm

Rozměry brusného pásu 75 × 762 mm

Rychlost brusného pásu 16 m/s

Obvodová rychlost kotouče 30 m/s

Rozsah naklopení adaptéru 90°

Průměr odsávacího nátrubku Ø 32 mm

Rozměry brusné podložky 87 × 180 mm

Otáčky motoru 2 850 ot/min

Příkon motoru 600 W / (400 V)

Rozměry 501 × 261 × 459 mm

Hmotnost 20,7 kg

Kombinovaná bruska 
GU 20 S (400 V)

Univerzální bruska s pásovým adaptérem.

  Brusný pás na grafitovém podkladu
  Doraz umožňuje rychlé a pohodlné broušení obrobku
  Seřízení chodu brusného pásu pomocí šroubu
  Korundový brusný kotouč a brusný pás součástí dodávky

Typ GU 20 P

Objednací číslo (400 V) 3101540

Cena bez DPH  4 590 Kč 

Rozměr kotouče / upnutí 200 × 20 / Ø 16 mm

Otáčky motoru 2 850 ot/min

Příkon motoru 600 W / 230 V

Rozměry 545 × 200 × 262 mm

Hmotnost 10,6 kg

Leštička GU 20 P (230 V)
Robustní stroj na leštění kovu.

  Měkký a tvrdý leštící kotouč
  Bezúdržbový motor, vyvážený rotor s kvalitními 

kuličkovými ložisky
  Gumové podložky pro tlumení vibrací

  Ekonomické a efektivní řešení pro všechny nástrojárny 

a strojírenské provozy
  Kotouče s vysokými otáčkami – CBN pro HSS vrtáky nebo 

SD kotouče (vol. příslušenství) na karbidové vrtáky
  Vysoká přesnost broušení a minimální úběr materiálu 

vrtáku při přebrušování zajišťuje vyšší výkon, přesnější 

výsledek práce a delší životnost nástroje
  Vývod pro připojení odsávání

Bruska na spirálové vrtáky pravé GS-1
Perfektně naostřený vrták během okamžiku. 
Mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení. 

Typ GS-1

Obj. číslo 8301001

Cena bez DPH 19 690 Kč

Typ vrtáků Spirálové pravé

Průměr vrtáku 2 – 13 mm (s adaptérem d0 16 mm)

Úhel  broušení 90 – 140°

Otáčky 5 300 ot./min

Rozměry mm 280 × 133 × 155 mm

Hmotnost 7 kg

Perfektní ostří během minuty

Průměr vrtáku 
2 – 13 mm

Perfe

Prů

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 18 €

+ šeky v hodnotě

2 000 Kč | 72 €

+ šeky v hodnotě

1 000 Kč | 36 €

Průměr kotouče 200 mmuče 200 mm
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  Dvourychlostní provedení, nižší rychlost pro broušení 

nerezové oceli
  Možnost plynulého naklopení brusné jednotky
  Plocha pro rovinné broušení, po jednoduché demontáži 

opěrky možnost průběžného broušení
  Rychlá výměna brusného pásu
  Vývod pro připojení odsávání
  Nastavitelný ochranný štítek

Profesionální pásová bruska na kov 
MBSM 150-200-2

Typ MBSM 150-200-2

Objednací číslo 3922150 

Cena bez DPH  20 990 Kč 

Rozměr brus. pásu 150 × 2 000 mm

Rychlost pásu 14,5 / 29 m/s

Průměr kontakního kola 200 mm

Průměr odsávání 100 mm

Příkon motoru 2 100/2 800 W / 400 V

Rozměry 1070 × 415 × 950 mm

Hmotnost 90 kg

Broušení dlouhých obrobků

Dvě rychlosti – 14,5 a 29 m/s

Možnost libovolné-
ho naklopení

MoMoMMMMMMMožnost libovolné-
ho naklopení

Víceúčelová pásová bruska KRBS 101
K tvarovému broušení trubek, profilů i pásoviny, 
k rovinnému i běžnému broušení.

  Snadná obsluha díky jednoduchému nastavení upínacího mechanismu
  Brusný úhel lze nastavit v rozsahu 30 – 90° a 0 – 60°
  Rychloupínací držák umožňuje brusný váleček snadno a rychle vyměnit 

bez použití nářadí
  Velká kuličková ložiska zajišťují dlouhou životnost
  Praktický držák válečků na podstavci stroje
  Rychlé přepínání mezi broušením trubek a rovinným broušením
  Dvě rychlosti brusného pásu (15 m/s vhodná pro ušlechtilou ocel a hliník, 

30 m/s vhodná pro ocel)
  Výkonný motor
  Témeř všechna nastavení stroje lze provést bez nářadí
  Dvě vyjímatelné nádoby na třísky
  Nátrubek Ø 100 mm pro připojení odsávání

Typ KRBS 101

Objednací číslo 3921001 

Cena bez DPH  42 990 Kč 

Rozměry pásu 100 × 2 000 mm

Příkon motoru 2 500 / 3 300 W

Otáčky motoru 1 400 / 2 800 ot/min

Rychlost pásu 15 / 30 m/s

Použitelné pro průměry 20 – 76 mm

Nastavitelný brusný úhel 30 – 90° (0 – 60°)

Rozměry 1 175 × 520 × 1 130 mm

Hmotnost 159 kg

Rozsah dodávky   Standardní brusný pás K36
  2 nádoby na třísky
  Brusný váleček 42 mm

+ šeky v hodnotě

5 000 Kč | 180 €

Dvě rychlosti pásu 15 a 30 m/s

Volitelné příslušenství

Výměnné válečky pro KRBS 101

ø 20 mm 3705120  1 749 Kč 

ø 26 mm 3705126  1 919 Kč 

ø 32 mm 3705132  1 919 Kč 

ø 42 mm 3705142  2 090 Kč 

ø 48 mm 3705148  2 090 Kč 

ø 60 mm 3705160  2 690 Kč 

ø 76 mm 3705176  2 990 Kč 

Brusné pásy 2000 × 100 mm, zirkon

P 40 BP2000100040Z  179 Kč 

P 60 BP2000100060Z  149 Kč 

P 80 BP2000100080Z  139 Kč 

P 120 BP2000100120Z  139 Kč 

+ šeky v hodnotě

2 000 Kč | 72 €
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Tvářecí stroje

Posuvný hydraulický válecPP ccc

+ šeky v hodnotě

1 500 Kč | 54 €

+ šeky v hodnotě

1 000 Kč | 36 €

Hydraulické lisy Unicraft®
Lisy s dobrým poměrem cena/výkon pro mnohostrané použití 
v dílnách, garážích, při výuce atd.

  Větší pracovní prostor díky válci s vestavěnou vratnou pružinou 
  Píst lze zastavit v jakékoliv poloze
  Lis WPP 30 E je možné ovládat ručně nebo pomocí připojeného 

tlakového vzduchu

+ šeky v hodnotě

3 000 Kč | 108 €

€

tí 

Provoz lisu WPP 30 E mož-

ný také pomocí stlačené-

ho vzduchu (min. plnící 

množství 200 l/min).

Typ WPP 10 TE WPP 15 E WPP 30 E

Obj. číslo 6300011 6300016 6300030

Cena bez DPH  7 190 Kč  14 990 Kč  23 990 Kč 

Průměr pístu 40 mm 70 mm

Lisovací tlak 10 t 15 t 30 t

Rozměry základny (A×B) 570 × 495 mm 700 × 560 mm 795 × 700 mm

Výška (C) 1 058 mm 1 616 mm 1 800 mm

Vnitřní šířka (D) 340 mm 500 mm 535 mm

Pracovní rozsah (E-H) 194 – 364 mm 173 – 985 mm 150 – 1 030 mm

Zdvih pístu 175 mm 160 mm 150 mm

Příčný posuv pístu (G) - 169 mm 200 mm

Pracovní tlak stl. vzduchu - - 7,5 – 8,5 bar

Hmotnost 54,7 kg 91,5 kg 171 kg

Stolní ruční lis WPP 10 TE

Ruční lis WPP 15 E Ruční / Pneumatický lis WPP 30 E

G

C
D

F

A

B

E
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Tvářecí stroje

Všechny tři
hřídele hnané a samo-

statně přestavitelné

Zakružovačka profilů Z 100
Možnost posouvání samostatně přestavitelných bočních 
kladek poskytuje vyšší variabilitu použití proti klasickým 
zakružovacím strojům.

  Tuhá a výkonná zakružovačka dovoluje zakružovat profily 

a trubky z klasických i ušlechtilých ocelí, mědi i lehkých kovů 
  Všechny tvářecí kladky jsou samostatně poháněny
  Středová i boční kladky jsou přestavitelné
  Odměřování nastavených poloh je pomocí přesných mecha-

nických počítadel
  Na jednom stroji je možno vyrábět malé kroužky 

i zakružovat velké profily
  Materiál je zpracováván ve vodorovné rovině
  Možno vyrobit zakružovačku s konstrukčími úpravami dle 

požadavku zákazníka
  Zakružovačka se standardně dodává bez kladek (voli-

telné příslušenství), je možno také vyrobit jakoukoliv sadu 

kladek dle požadavků zákazníka

Typ Z 100

Objednací číslo 1100000 

Cena bez DPH  189 990 Kč 

Počet poháněných kladek 3

Základna stroje 883 × 625 mm

Pracovní výška 966 mm

Průměr hřídelí 45 mm

Max. šířka tvářecích kladek 100 mm

Standardní průměr kladek 150 mm

Rozteč bočních hřídelí min. 250 , max. 610 mm

Napájecí napětí 3 × 400 V/50 Hz

Celkový příkon 1 150 W

Rozměry (š × v × h) 955 × 860 × 1250 mm

Hmotnost 440 kg

Profil Rozměr Min. Ø

10×10 120

15×15 150

30×30 300

30×10 120

45×20 150

70×15 300

25×10 120

45×20 150

100×10 200

50×50×8 400

50×50×8 500

20×20×3 150

60×60×5 1 000

50×50×8 400

Profil Rozměr Min. Ø

15×15×2 180

50×50×4 600

40×20 750

60×30 800

30×15 400

50×20 600

60×40 1 000

G 3/8" 120

G 1" 250

G 2" 450

22 × 2 120

48 × 3,5 350

70 × 4 500

Ø 10 120

Ø 35 300

Ruční ohýbačka WB 100 
s nastavitelným úhlem ohybu

  Pro přesné tváření za studena i za tepla
  Ploché a čtvercové profily
  Masivní konstrukce s otvory pro ukotvení
  Plynule nastavitelný úhel ohýbání
  Snadné, rychlé a přesné excentrické upínání
  Vysoká přesnost opakování ohybu až do 120°
  Ideální pro zámečnictví a údržbu

Typ WB 100

Objednací číslo 3776101

Cena bez DPH  6 290 Kč 

Rozměry 550 × 320 × 240 mm

Hmotnost 30 kg

Ohýbání – za studena / za tepla

Plochá ocel 100 × 8 / 100 × 15 mm

Čtvercový profil 20 × 20 mm / 25 × 25 mm

a
ř
a
ř

hřídele hnhh a
statně př

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 18 €

+ šeky v hodnotě

15 000 Kč | 540 €
Volitelné příslušenství:

Stavitelné kladky pro Z 100
  Slouží k zakružování pásoviny na výšku i na plocho, 

plných i jeklových profilů ( , , ). Umožňují 

plynulé nastavení šířky dle ohýbaného materiálu 

v rozmezí 10 – 70 mm. Vnitřní průměr 45 mm.

Objednací číslo: 1100303

Cena bez DPH:   15 490 Kč 
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Tvářecí stroje
Ruční ohýbačka plechu FSBM FSBM 1270-20 E 
S nožním ovládáním horní lišty. Univerzálně použitelná pro 
řemeslné dílny a průmysl.

Horní segmentová lišta

Nožní pedál

a

Univerzální tabulové nůžky BSS 1250 E
Masivní litinové provedení pro dílnu a průmysl.

Typ BSS 1250 E

Objednací číslo 3816002

Cena bez DPH  64 990 Kč 

Šířka materiálu max. 1 250 mm

Tloušťka plechu max.* 1,50 mm

Velikost stolu 1 530 × 600 mm

Rozměry 2 450 × 1 000 × 1 820 mm

Hmotnost 490 kg
* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

  Pro plech do tl. 1,5 mm (400 N/mm²) a šířky 1 250 mm
  Volný průchod umožňuje zpracování plechu ve svitcích
  Velký litinový stůl 1 530 × 600 mm
  Přítlačná lišta zajišťuje perfektní řez
  Doraz nastavitelný pomocí ručního kola

Max. šířka plechu 1 250 mm

+ šeky v hodnotě

5 000 Kč | 180 €

Typ FSBM 1270-20 E
Objednací číslo 3772127

Cena bez DPH  49 990 Kč 

Pracovní šířka max. 1 270 mm

Tloušťka plechu max.* 2,0 mm

Úhel ohybu max. 135°

Hmotnost 315 kg

Rozměry 1 600 × 950 × 1 175 mm

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

  Robustní konstrukce s vysokou vlastní hmotností
  Kvalitní zpracování a jednoduché provedení
  Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu nechává obě ruce volné 

pro ohýbání a manipulaci s materiálem 
  Horní lišta je dělená na segmenty
  Široké rozevření mezi lištami až 25 mm 
  Samomazné kluzné ložiska

+ šeky v hodnotě

6 000 Kč | 216 €
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Stavební kotoučová pila Holzstar® TKS 315 Pro
Univerzální pila pro domácí dílnu nebo na stavbu. 
Konstrukčně přizpůsobená k snadnému přemísťování.

  Předsazená kolečka a sklopné rukojeti umožňují snadné přemísťování
  Posuvný suport s lehkým chodem valivého vedení a možností řezu pod úhlem
  Náklon pilového kotouče se stupnicí 0 – 45° nastavitelný pomocí ručního kolečka
  Nastavení výšky pilového kotouče
  Rychloupínací hliníkový příložník se stupnicí
  Odsávací nátrubek ø 100 mm na krytu pilového kotouče
  Vypínač stroje ovládá motorovou brzdu
  Součástí dodávky je pilový kotouč ø 315 mm / 36 zubů
  Sklopné nohy spoří místa při transportu – jednoduché složení pomocí křídlových matic
  Žárově zinkovaný pracovní stůl s volitelnou možností stranového nebo délkového rozšíření

Typ TKS 315 Pro (230 V)

Objednací číslo 5903251 

Cena bez DPH  12 490 Kč 

Průměr pilového kotouče max. 315 mm

Max. prořez 90° / 45° 90 / 50 mm

Rozměry / výška stolu 800 × 550 / 810 mm

Otáčky 2 800 ot/min

Příkon motoru 2 200 W / 230 V

Rozměry (d × š × v) 2 000 × 1 360 × 1 000 mm

Hmotnost 44 kg

Rozsah dodávky Posuvný suport, prodloužení 

stolu, rovnoběžný doraz, pilový 

kotouč s krytováním

TKS 315 Pro

s prodloužením stolu, posuvným suportem 

s úhlovým dorazem a druhým hliníkovým 

dorazem (viz volitelné příslušentví).

Sklopné nohy 

a rychloupínací 

šrouby umožňují 

rychlé složení 

stroje bez pomoci 

nářadí pro 

přepravu nebo 

úsporu místa.

Volitelné příslušenství Obj. číslo Cena bez DPH

Pil. kotouč ø 315 mm, 28 zubů 5263128  1 499 Kč 

Přídavné rozšíření stolu (800 × 550 mm) 5913251  1 249 Kč 

Hliníkový profil pro doraz 5910315  239 Kč 

+ šeky v hodnotě

1 500 Kč | 54 €

Univerzální víceúčelový stroj Holzstar® UMK 6
Hobby stroj pro řezání, frézování, srovnávání, hoblování s protahem a dlabání.

  Posuvný suport zajišťuje jednoduché a bezpečné vedení obrobku při řezání a frézování
  Stavitelný úhlový a koncový doraz pro přesnou práci
  Ke stroji lze připojit odsávací zařízení 
  Praktický rám s podvozkem, který ulehčí přesouvání stroje a zajistí optimální pracovní 

výšku, lze zakoupit jako příslušenství
  Vhodný pro použití jako mobilní pracoviště na stavbě nebo v dílně

Typ UMK 6

Objednací číslo 5905600

Cena bez DPH  23 490 Kč 

Příkon motoru 1 000 W / 230 V

Hmotnost 52 kg

Kotoučová pila

Rozměry posuvného suportu 120 × 740 mm

Rozsah posuvu suportu 500 mm

Max. průměr pilového kotouče 200 mm

Otáčky pilového kotouče 4 200 ot./min

Max. výška řezu 65 mm

Rozměry pracovního stolu 620 × 300 mm

Srovnávací hoblovka

Pracovní šířka / délka 154 / 620 mm

Max. úběr třísky 1,5 mm

Otáčky hoblovací hřídele 6 000 ot./min

Počet hoblovacích nožů 2

Hoblovka s protahem

Délka stolu 320 mm

Šířka protahu 154 mm

Min./max. výška protahu 9 / 92 mm

Max. úběr třísky 1,0 mm

Rychlost posuvu 7 m/min

Stolní frézka

Upnutí vřetene 12 mm

Upnutí frézy 6 / 8 mm

Výškové nastavení vřetene 0 – 42 mm

Otáčky vřetene 9 000 ot./min

Dlabačka

Rozměry pracovního stolu 260 × 125 mm

Rozsah upínání sklíčidla 13 mm

Upnutí vrtáku 6 / 8 / 10 mm

Hloubka dlabání 95 mm

Vrtací šířka / délka 60 / 45 mm

a frézování

í pracovní 

+ šeky v hodnotě

2 000 Kč | 72 €
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  Základová deska a otočný talíř ze slitiny hliníku
  Laserový ukazatel k vyznačení linie řezu
  Plynulé dvojité nastavení úkosu
  Nastavitelné dorazové kolejnice a boční vytahovací 

dorazy pro delší obrobky
  Dvojitě nastavitelné omezení hloubky řezu 

s jednoduše přepínatelným dorazem
  Odlehčení při rozběhu
  Posuvná hlava pily
  Odsávací nátrubek

Okružní pila s posuvnou hlavou 
Holzstar® KGZ 305 E

Typ KGZ 305 E

Objednací číslo 5702305

Cena bez DPH  6 990 Kč 

Příkon motoru 2 000 W / 230 V

Otáčky pil. kotouče 4 500 ot/min

Průměr pil. kotouče 305 mm

Řezný rozsah při naklopení/úkosu (v × š)

0°/0° 100 × 340 mm

45°/0° vlevo 40 × 340 mm

45°/0° vpravo 40 × 340 mm

0°/45° vlevo 100 × 240 mm

45°/45° vlevo 40 × 240 mm

45°/45° vpravo 40 × 240 mm

Rozměry (d × š × v) 835 × 570 × 790 mm

Hmotnost 23 kg

úkosooooooo u

ejnice a boční vytahovací 

zení hloubky řezu

m dorazem

GZ 305 E
+ šeky v hodnotě

1 500 Kč | 54 €

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 18 €

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 18 €

Volitelné příslušenství Obj. číslo Cena bez DPH

Prodloužení lože na 1 000 mm 5920451  1 639 Kč 

Typ DB 450

Objednací číslo 5920450

Akční cena bez DPH 5 990 Kč

Točný průměr max. 254 mm

Výška lože 127 mm

Točná délka 450 / 1 000* mm

Upnutí sklíčidla M33 × 3,5

Kužel vřetene / koníku MK2 / MK2

Otáčky / stupně 680 – 2 800 ot/min

Počet rychlostí 5

Příkon motoru 370 W / 230 V

Rozměry 820 × 300 × 430 mm

Hmotnost 38 kg
* S volitelným prodloužením lože, viz volitelné příslušenství.

Kompaktní soustruh na dřevo Holzstar® DB 450
Ideální provedení pro hobby a domácí dílnu.

  Pět rychlostí otáček nastavitelných pomocí klínového řemene
  Litinový podstavec, koník i vřeteník
  Jednoduše nastavitelná opěrka soustružnického nože
  Vzdálenost hrotů 450 mm, 1 000 mm jako volitelné příslušenství

DB 450 s prodloužením lože na vzdálenost 

hrotů 1 000 mm (viz volitelné příslušenství).

Celolitinové provedení

Pět rychlostí otáček vřetene

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

  Hliníkový doraz hoblovky, naklápěcí 0 – 45°
  Hoblovací stůl z žebrovaného odlitku z AL slitiny
  Automatický posuv
  Nožová hřídel se dvěma HSS hoblovacími noži
  Koncovka pro připojení odsávání Ø 100 mm

Typ ADH 305

Objednací číslo 5905305

Akční cena bez DPH 14 490 Kč

Rozměry stolu hoblovky / protahu 1 075 × 310 / 500 × 305 mm

Max. pracovní šířka 305 mm

Max. úběr třísky 2 mm

Ø hoblovacího válce 50 mm

Počet hoblovacích nožů 2

Otáčky válce 9 500 ot/min

Příkon motoru 1 800 W / 230 V

Rozměry 1 135 × 600 × 570 mm

Hmotnost 42 kg

yy

Dva hoblovací nože

Stůl z Al slitiny

Motor 1,8 kW

S

WW

AL slitiny

ími noži

0 mm
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Pásové pily na dřevo Holzkraft® HBS 351 a HBS 433
Přesné pásové pily na dřevo pro řemeslníky. 

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

Typ HBS 351 HBS 433 

Objednací číslo 5153501 5154303

Cena bez DPH  23 990 Kč  43 990 Kč 

Rozměry prac. stolu 495 × 356 mm 610 × 431 mm

Řezná rychlost 650 / 400 m/min 900 / 450 m/min

Max. řezná výška 200 mm 270 mm

Max. řezná šířka 

– s pravítkem

– bez pravítka

321 mm

346 mm

370 mm

410 mm

Úhel naklopení stolu* -10° – +45° -10° – +45°

Délka pilového pásu 2 562 mm 3 345 mm

Příkon motoru 550 W / 230 V 1 500 W / 400 V

Rozměry (d × š × v) 610 × 445 × 1 753 mm 768 × 512 × 2 048 mm

Hmotnost 80 kg 130 kg

* Z bezpečnostních důvodů je třeba od 20° použít podpěru

  Dvojité kyvné uložení pracov-

ního stolu.Sklon stolu od -10° 

do +45° se nastavuje ručním 

kolem pomocí ozubené tyče.

  Rychloupínací páka 

s výstředníkem. Při výměně 

pilového pásu nedojde ke 

změně nastavení jeho napnutí.

+ šeky v hodnotě

3 000 Kč | 108 €
+ šeky v hodnotě

5 000 Kč | 180 €

 Hliníkový př
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Kompresory a pneunářadí

  Univerzálně použitelné v domácích dílnách nebo pro montáže
  Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
  Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
  Plně automatické zapínání a vypínání
  Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou

 Řada Mobilboy – snadno použitelné kompresory pro domácí dílnu 
s maximálním tlakem až 10 bar.

Typ Mobilboy 221/24 OF E Mobilboy 301/24 E

Objednací číslo 2002222 2003326

Cena bez DPH  5 090 Kč  8 290 Kč 

Sací výkon 200 l/min 260 l/min

Plnicí výkon cca 102 l/min 170 l/min

Maximální tlak 8 bar 10 bar

Objem tlakové nádoby 24 l 24 l

Válce/stupně 1/1 1/1

Otáčky 2 850 ot/min 2 850 ot/min

Příkon motoru 1,5 kW / 230 V 1,8 kW / 230 V

Hmotnost 24 kg 26 kg

Rozměry (d × š × v) mm 570 × 255 × 590 580 × 310 × 615

Hl. ak. výkonu LwA 94 dB(A) 97 dB(A)

  Zadní plastová kola
  Gumové nožky nebo přísavky vpředu
  1,8 m dlouhý připojovací kabel

Mobilboy 301/24 E 10 bar

Bezolejový!Mobilboy 221/24 OF E
  Není nutná výměna oleje
  Stlačený vzduch a kondenzát neobsahují olej – 

nedochází k ohrožení životního prostředí

+ šeky v hodnotě

1 000 Kč | 36 €

+ šeky v hodnotě

1 000 Kč | 36 €

  Kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem
  Odlehčení při rozběhu motoru
  Tepelná ochrana motoru
  Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou

  Gumové patky pro tlumení vibrací
  Regulátorem tlaku lze plynule nastavit požadovaný pracovní tlak
  Spínače a armatury jsou chráněny trubkovým rámem proti poškození

Kompresor Airboy Kitt 90
Přenosný profi kompresor pro vysoký výkon při každodenním použití. Ideální pro řemeslníky, montážní práce atd.

Typ Airboy Kitt 90

Objednací číslo 2001237

Cena bez DPH  12 990 Kč 

Sací výkon 85 l/min

Plnicí výkon cca 49 l/min

Maximální tlak 15 bar

Objem tlakové nádoby 2,4 l 

Válce/stupně 1/1

Otáčky 1 420 ot/min

Příkon motoru 0,6 kW / 230 V

Hmotnost 21 kg

Rozměry (d × š × v) 510 × 270 × 400 mm

Hl. ak. výkonu LwA 85 dB(A)

15 bar

+ šeky v hodnotě

1 500 Kč | 54 €
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Kompresory a pneunářadí

  Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu 

zajišťují optimální chlazení kompresoru
  Kvalitní elektromotor s vysokým 

kroutícím momentem chráněný moto-

rovým jističem
  Přídavný chladič s chladicími lamelami 

snižuje tvorbu kondenzátu
  Stabilní ochranná klec řemenového 

pohonu 

  Rozběhový kondenzátor a odlehčovací 

ventil usnadňují spuštění kompresoru
  Tlaková nádoba s pojistným venti-

lem, manometrem a ventilem pro 

vypouštění kondenzátu
  Se všemi bezpečnostními prvky, 

připraven k okamžitému zapojení

Airstar 403/50 E – solidní kompresor pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí 

klínového řemene a dvouválcovým agregátem ze šedé litiny.

Typ Airstar 403/50 E

Objednací číslo 2009433 

Cena bez DPH  14 690 Kč 

Sací výkon 365 l/min

Plnicí výkon cca 266 l/min

Maximální tlak 10 bar

Objem tlakové nádoby 50 l

Válce/stupně 2/1

Otáčky 1 375 ot/min

Příkon motoru 2,2 kW / 400 V

Hmotnost 57,5 kg

Rozměry (d × š × v) 870 × 400 × 700 mm

Hl. akustického výkonu LwA 94 dB(A)

+ šeky v hodnotě

1 500 Kč | 54 €

  S kvalitními rychlospojkami a značkovým 

tlakovým spínačem CONDOR
  Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují 

optimální chlazení kompresoru
  Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím 

momentem je chráněný motorovým jističem
  Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje 

nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby 

a snižuje tak tvorbu kondenzátu
  Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manome-

trem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
  Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu 

směru otáčení
  Se všemi bezpečnostními prvky
  Připravený k okamžitému zapojení
  Regulátor tlaku s filtrem
  Práškovou barvou chráněná tlaková nádo-

ba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění
  Pružné pancéřové vedení s tepelnou ochra-

nou je odolné proti vibracím a má tak dlouhou 

životnost
  Stabilní řiditelný podvozek s parkovací 

brzdou ve spojení s velkými koly z 

PU pěny zabraňující defektu umožňují 

pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor 

nadzvedávat

Airstar 703/200 a 853/100 – poctivý kompresor pro řemeslníky s vysoce výkonným 

dvoustupňovým, dvouválcovým agregátem.

+ šeky v hodnotě

5 000 Kč | 180 €
+

5 

Typ Airstar 703/200 Airstar 853/100

Objednací číslo 2009732 2009831 

Cena bez DPH  40 990 Kč  34 990 Kč 

Sací výkon 650 l/min 850 l/min

Plnicí výkon cca 520 l/min 680 l/min

Maximální tlak 10 bar 10 bar

Objem tlakové nádoby 200 l 100 l

Válce/stupně 2/2 2/2

Otáčky 950 ot/min 1 240 ot/min

Příkon motoru 4 kW / 400 V 5,5 kW / 400 V *

Hmotnost 109 kg 112 kg

Rozměry (d × š × v) v mm 1 120 × 640 × 1 150 1 110 × 480 × 1 000
* U kompresorů s výkonem 5,5 kW může být nutné použít spínač hvězda-trojúhelník

+ šeky v hodnotě

4 000 Kč | 144 €

Airstar 703/200

Airstar 853/100
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Kompresory a pneunářadí

  Dvoustupňový dvouválcový výkonný agregát s nízkými 

otáčkami zajišťuje velmi klidný chod bez vybrací a tím delší 

životnost s nižším opotřebením
  Přídavný mezichladič pro dodatečné chlazení
  Kvalitní elektromotory s vysokým kroutícím momentem je 

chráněný motorovým jističem před přehřátím a přetížením
  Fázový měnič pro ruční změnu směru otáčení
  Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ven-

tilem pro vypouštění kondenzátu
  Se všemi bezpečnostními prvky
  Připravený k okamžitému zapojení

  Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit 

pracovní tlak při současném odlučování nečistot, oleje 

a kondenzátu
  Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let 

záruka proti jejímu prorezavění
  S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým 

spínačem CONDOR
  Pružné pancéřové vedení s tepelnou ochranou je odol-

né proti vibracím a má tak dlouhou životnost

Typ Airstar 703/270/10 H Airprofi 853/270/10 VK

Objednací číslo 2028753 2024812K 

Cena bez DPH  37 990 Kč  95 990 Kč 

Sací výkon 650 l/min 850 l/min

Plnicí výkon cca 520 l/min 680 l/min

Maximální tlak 10 bar 10 bar

Objem tlakové nádoby 270 l 270 l

Válce/stupně 2/2 2/2

Otáčky 950 ot/min 1 240 ot/min

Příkon motoru 4 kW / 400 V 5,5 kW / 400 V

Hmotnost 160 kg 170 kg

Rozměry (d × š × v) v mm 1 950 × 600 × 1 250 780 × 710 × 1 870

Hl. akustického výkonu LWA 80 dB(A) 83 dB(A)

Stacionární kompresor Airstar 703/270/10 H a Airprofi 853/270/10 VK
Výkonné stroje s dvoustupňovým a dvouválcovým agregátem.

Motor 5,5 kW

Airstar 703/270/10 H

+ šeky v hodnotě

4 500 Kč | 162 €

Airstar 853/270/10 VK

+ šeky v hodnotě

6 000 Kč | 216 €

Objem tlakové nádoby 270 litrů

Součást dodávky:

  Jemný filtr

   Kondenzační sušička

Odlehčovací ventil

  Bezpečnostní paleta
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Rychlospojky s otočným 
kloubem a ochranou 
proti zlomení hadice.

Typ SAR 10/15 PRO

Objednací číslo 2105814

Cena bez DPH  4 790 Kč 
Délka hadice 15 m

Vnější Ø hadice 15,5 mm

Vnitřní Ø hadice 10 mm

Provozní tlak 15 bar

Koncovka 1/4"

Hmotnost 7 kg

Typ IS ½“ Super MINI

Objednací číslo 2401208

Cena bez DPH  4 890 Kč 
Spotřeba vzduchu cca 420 l/min

Utahovací moment Pravý chod: 

255, 480, 680 Nm

Levý chod: 

250, 470, 610 Nm

Provozní tlak 6,3 bar

Upnutí ½  " čtyřhran

Hmotnost 1,2 kg

Typ IS 1/2" DP

Objednací číslo 2401364

Cena bez DPH  5 490 Kč 
Spotřeba vzduchu cca 450 l/min

Utahovací moment Pravý chod: 

460, 690, 920 Nm

Levý chod 

max. 1 085 Nm

Provozní tlak 6,3 bar

Upnutí ½  " čtyřhran

Hmotnost 2,0 kg

  Vysoce kvalitní PU hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou pro profi použití
  Ocelová konstrukce, lze namontovat na stěnu nebo strop
  Jednoduchým zatáhnutím lze hadici na libovolném místě zaaretovat/navinout
  Kvalitní rychlospojky
  Provozní teplota: -5°C až + 40°C
  Délka připojovací hadice 2 m

Navíjecí buben s hadicí SAR 10/15 PRO

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 18 €
Typ HVLP PRO

Objednací číslo 2101700

Cena bez DPH 4 290 Kč

Pracovní tlak 2 – 2,5 bar

Spotřeba vzduchu 200 – 270 l/min

Hmotnost 0,92 kg

  Pro profesionální použití
  Plynulé nastavení kruhového nebo plochého 

paprsku
  Plynulé dávkování barvy a množství vzduchu 
  Trysky 1,5 mm z nerez oceli
  Nádobka na barvu 680 ml 
  V polstrovaném kufříku s regulátorem tlaku, 

třemi filtry a často používanými díly

Stříkací pistole HVLP PRO

Včetně regulátoru tlaku

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 18 €

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 18 €

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 18 €

P PRO

MINI

Nmm

Příklepový utahovák 
IS ½" Super MINI - sada

  Velmi krátké provedení – pouze 

99 mm
  Jednoduchý kladívkový příklep

  Odvod odpadního vzduchu 

držadlem zamezuje víření prachu
  Nízké vibrace

Průmyslový příklepový utahovák 
IS ½" DP

  Dvojitý kladívkový příklep
  Otočná přípojka vzduchu zabraňuje 

kroucení tlakové hadice
  Kompozitní materiál – lehký, izoluje 

proti chladu
  Funkce „Soft start“

  Pro náročné použití v oblasti 

autoprůmyslu, na montážních 

linkách i v zemědělství
  Odvod odpadního vzduchu 

držadlem zamezuje víření prachu
  Nízké vibrace

23

IS 1/2" DP

o 2401364

DPH  5 490 Kč 
chu cca 450 l/min

ment Pravý chod:

460460 6, 69090, 92920 N0 Nmm

Levý chod 

max. 1 085 Nm

6,3 bar

½  " čtyřhran

2,0 kg

ě

8 €

1   Snadné ovládání pomocí postranního přepínače
2    Nastavení utahovacího momentu u ovládací páčky

1

2
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  Ergonomický tvar pistole, izolované držadlo a odvod odpadního vzdu-

chu směrem dopředu
  K odstranění rzi a starých nánosů na ráfcích, rámových konstrukcích 

a úzkých místech u pevných kovových dílů (ne plechových), oklepání 

barvy, omítky a betonu, strusky při svařování, i k opracování kamene
  Dlouhá životnost jehel ze speciální oceli (19 jehel, Ø 3 mm)

  Velký brusný talíř 
  Dodatečná rukojeť pro praváky i leváky

Jehlový oklepávač – pistole NP PRO

Leštící bruska PS 7

Typ NP PRO

Objednací číslo 2402640

Cena bez DPH  5 090 Kč 

Počet úderů 3 200 /min

Spotřeba vzduchu 170 l/min

Délka jehel 180 mm, Ø 3 mm

Pracovní tlak max. 6,3 bar

Hmotnost 2,6 kg

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 18 €

Volitelné příslušenství Obj. číslo Cena bez DPH

Náhradní sada jehel NP PRO 2402605  339 Kč 

  Malý příruční utahovák pro práce na těžko přístupných místech (délka pouze 

140 mm) s bohatým příslušenstvím
  Levý / pravý chod
  Pogumovaná ráčnová hlavice umožňuje pracovat i s citlivými materiály
  Ergonomická plastová rukojeť s izolací proti chladu a vibracím (pouze ½  " modely)
  Jednoduché nastavení směru otáčení na hlavici

Ráčnový utahovák RS 3⁄8" PRO

noduché nastavení směru otáčení na hlavici

Typ RS ³⁄8” PRO – sada

Objednací číslo 2401505

Cena bez DPH  4 090 Kč 

Spotřeba vzduchu cca 220 l/min

Utahovací moment 27 Nm

Provozní tlak max. 6,3 bar

Upnutí 3⁄8" čtyřhran

Hmotnost 0,4 kg

Typ NG 90 PRO

Objednací číslo 2405905

Cena bez DPH  5 990 Kč 

Spotřeba vzduchu 4,8 l/výstřel

Provozní tlak 6 bar

Hmotnost 4,5 kg

Typ PS 7

Objednací číslo 2403290

Cena bez DPH  4 590 Kč 

Spotřeba vzduchu cca 400 l/min

Ø brusného kotouče 178 mm

Otáčky cca 2 800 ot/min

Provozní tlak max. 6,3 bar

Upnutí M14 × 2

Hmotnost 2,2 kg

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 18 €

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 18 €

Náhradní molitanový kotouč

Náhradní talíř 180 mm

Leštící kotouč z jehněčí kůže

Volitelné příslušenství Obj. číslo Cena bez DPH

Náhradní talíř 180 mm 2403291  459 Kč 

Náhradní molitanový kotouč 2403292  459 Kč 

Leštící kotouč z jehněčí kůže 2403294  709 Kč 

6
5

7

Hřebíkovač NG 90 PRO
  Pro výrobu beden, 

EUROpalet, bednění 

a pažení, sbíjených vaz-

níků, montáž podkladů 

střešní krytiny, atd.
  S nastavitelným odvodem 

vzduchu
  Pogumovaná rukojeť s 

izolací proti chladu a vib-

racím
  Se zásobníkem a kontaktní 

pojistkou
  Pro hřebíky spojené 

v pásech pod úhlem 34°, 

Typ RN, délka 55 – 90 mm, 

tl. drátu 2,87 / 3,05 / 

3,33 mm, 

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 18 €

Hřebíky Typ RN v pásech, sklon 34°

60 × 2,87 mm, 2 500 ks 2405960  1 419 Kč 

70 × 3,10 mm, 2 500 ks 2405970  1 809 Kč 

90 × 3,10 mm, 2 500 ks 2405990  2 390 Kč 
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Vysavače

Třímotorový vysavač wetCAT 362 IET 
pro suché i mokré sání.

Typ wetCAT 116 E wetCAT 362 IET

Obj. číslo 7001120 7001370

Cena bez DPH  4 390 Kč  14 290 Kč 

Typ sání suché i mokré suché i mokré

Max. výkon 1 300 W 3 600 W

Množství vzduchu 3 333 l/min 10 000 l/min

Objem nádoby 16 l 62 l

Průměr / délka hadice 36 mm / 2 m 38 mm / 4 m

Počet motorů 1 3

Chlazení motoru Bypass Bypass

Hladina akustického tlaku 71,2 dB(A) 76 dB(A)

Elektrické připojení 230 V 230 V

Délka kabelu 8,5 m 8,5 m

Materiál nádoby Plast Nerezová ocel

Rozměry (d x š x v) v mm 400 × 400 × 640 570 x 700 x 1 140 mm

Hmotnost 10,4 kg 21,9 kg

Kvalita 

Made in 

Europe

  Rozsah dodávky 

wetCAT 116 E

  Pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic
  Motory je vybaven ochranou
  Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
  Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
  Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
  Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění

  Pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic
  Všechny motory jsou vybaveny ochranou motoru
  Dvoustupňové motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
  Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
  Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
  Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a jakémukoliv přetočení
  Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
  Ergonomický design hlavy s háky na kabely
  Sací motor je vybavený hlukovým filtrem, který zajišťuje tichý provoz
  Tři motory se samostatnými vypínači. Obsluha si může vybrat, kolik motorů spustí. 

hou životnost

chchemiemikálkáliíií

a pevná

ní

hem čištění

motorů spustí. 

Jednomotorový vysavač wetCAT 116 E 
pro suché i mokré sání.





 P
 Erg
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 Tři m

+ šeky v hodnotě

1 500 Kč | 54 €

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 18 €
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Vysavače
Vysokotlaký čistič HDR-K 48-15 na studenou vodu
Efektivní čištění obkladů, stěn a jiných velkých ploch.

  Základní model ve třídě s indukčními motory
  Vodní filtr se snadnou kontrolou a údržbou chrání 

čerpadlo před nečistotami ve vodě
  Spolehlivé axiální čerpadlo s hliníkovou hlavou a třemi 

nerezovými písty
  Zvýšená životnost hlavy čerpadla díky automatickému 

pojistnému ventilu
  Rychlá výměna koncovek bez použití nářadí díky 

rychloupínacímu systému CLICK-FAST

Rozsah dodávky HDR-K 48-15:
Ruční stříkací pistole, stříkací trubice 

s rotující tryskou pro bodový paprsek, 

stříkací trubice s multifunkční tryskou 

pro bodový i vějířový paprsek s nasta-

vením úhlu, jehla pro čištění trysky, 

sada pro připojení vody s filtrem, 

vestavěná nádrž na čistící prostředek, 

vestavěný buben s hadicí a rukojetí, 

8 m tlaková hadice

Typ HDR-K 48-15

Obj. číslo 7101481

Cena bez DPH  8 790 Kč 

Pracovní tlak 125 bar

Max. tlak 150 bar

Max. čerpané množství 480 l/h

Max. přívodní teplota 50 °C

Délka napájecího kabelu 5 m

Příkon motoru P1 2,5 kW / 230 V

Otáčky motoru 2 800 ot/min

Délka tlakové hadice 8 m

Výztuž tlakové hadice -

Rozměry (d x š x v) 420 x 360 x 930 mm

Hmotnost 22,5 kg

+ šeky v hodnotě

2 000 Kč | 72 €

+ šeky v hodnotě

1 000 Kč | 36 €

+ šeky v hodnot

|2 000 Kč |

  Velmi robustní stroj s jednoduchou údržbou
  Nerezový rám potažený plastem
  Výkon a univerzálnost je doplněn o moderní ergonomii
  Vytahovací napájecí kabel usnadňuje přepravu a údržbu
  Dlouhá životnost, spolehlivost a velmi 

tichý chod díky nové redukční převodovce 

s nylonovými ozubenými koly

Vhodný pro:
  Základní čištění vodou tvrdých a vinylových podlah
  Čištění koberců pěnou nebo práškem
  Suchá údržba: Voskování a leštění vinylových podlah

Čistící stroj ESM 432-2 – elektricky 
poháněný, pro profesionální použití

Typ ESM 432-2

Obj. číslo 7201432

Cena bez DPH  19 490 Kč 

Pracovní šířka 420 mm

Otáčky kartáče / talíře / 160 ot/min 

Příkon motoru 1,1 kW / 230 V

Délka napájecího kabelu 15 m

Objem nádrže 15 l

Rozměry (d x š x v) 565 × 450 × 1 160 mm

Hmotnost 35 kg

Rozsah dodávky   Čistící kartáč PPL 0,75
  Napájecí kabel

Platnost nabídky 1. 9. – 31. 12. 2017. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena.
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Manipulační technika

  Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
  Automatická regulace napětí AVR
  Ochranný jistič chrání před přetížením
  Vypnutí při nedostatku oleje
  Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
  Dlouhá výdrž díky velké nádrži
  Nádrž s ukazatelem hladiny
  Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
  12 V přípojka pro nabíjení baterií

PG-E 60 SEA
  Vhodná pro pohon jednofázových dílenských 

kompresorů, např. Airstar 401/50.

PG-E 80 TEA
  Vhodná pro pohon třífázových kompresorů do 

výkonu 4 kW, např. Airstar 703/100

Elektrocentrály PG-E 60 SEA a PG-E 80 TEA
Elektrocentrály se synchronním generátorem vhodné pro dílnu i poloprofesionální využití.

Typ PG-E 60 SEA PG-E 80 TEA

Objednací číslo 6706060 6706080

Cena bez DPH  21 990 Kč  23 990 Kč 

Napětí 230 V 230 V / 400 V

Max. výkon LTP* 230 V 5,5 kW 3,75 kW

Trvalý výkon COP 230 V 5,0 kW 3,25 kW

Max. výkon LTP* 400 V - 7,0 kW

Trvalý výkon COP 400 V - 6,5 kW

Motor SC188F SC190F

Pohonná hmota Benzín Benzín

Startér El. startér / Ruční El. startér / Ruční

Provozní doba při 50% zatížení 16 h 13 h

Provozní doba při 100% zatížení 8,2 h 8,5 h

Objem nádrže 25 l 25 l

Hladina akustického tlaku 76 dB(A) 76 dB(A)

Hladina akustického výkonu LWA 96 dB(A) 96 dB(A)

Zásuvky 2× 230 V Schuko, 

1× 230 V CEE 32A

2× 230 V Schuko,

1× 400 V CEE 16A

Stupeň krytí generátoru IP 23 IP 23

Stupeň krytí zásuvek IP 44 IP 44

Rozměry (d × š × v) v mm 700 × 526 × 580 700 × 526 × 580

Hmotnost 81 kg 88 kg

*Krátkodobý maximální výkon

  Všechny modely jsou vybavené sklopnou rukojetí.

PG-E 60 SEA

PG-E 80 TEA

PG-E 80 TEA

PG-E 60 SEA

230 V 

230 V

400 V 

+ šeky v hodnotě

2 000 Kč | 72 €

+ šeky v hodnotě

2 500 Kč | 90 €
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Manipulační technika

Typ FHT 500

Objednací číslo 6150500

Cena bez DPH  9 590 Kč  

Nosnost 500 kg 

Rozměry stolu 855 × 500 × 50 mm

Max. zvedací výška 900 mm

Min. výška stolu 340 mm

Výška úchopu 805 mm

Počet sešlápnutí pedálu 

pro dosažení max. výšky

55

Průměr kol 127 mm

Hmotnost 120 kg

FHT 500 – pojízdný nůžkový zvedací stůl 
s nosností 500 kg.

  Mnohostranné pohodlné použití
  Jednoduché zvedání do potřebné polohy pomocí nožní páky
  Robustní kolečka s krytováním a brzdou pro větší bezpečnost 

při manipulaci se stolem
  Ručně ovládané spouštění stolu
  Bezpečností ventil proti přetížení chrání obsluhu i pumpu
  Robustní ocelová konstrukce

  Lehce jdoucí hydraulická pumpa s tvrdě pochro-

movaným pístem a přetlakovým ventilem
  Mechanický rychlozdvih s maximální výškou vidli-

ce 800 mm jen s 23 kyvy oje
  Oj s potažením umělou hmotou
  Velmi tichá hliníková řízená kolečka s plně pogu-

movaným povrchem a dvojitá vidlicová kolečka 

z polyuretanu (PU)

PHH 1001 – kombinace paletového vozíku a nůžkového stolu.

Typ PHH 1001

Objednací číslo 6150100

Cena bez DPH  17 490 Kč 

Nosnost 1 000 kg 

Celková šířka 540 mm 

Šířka vidlice 160 mm 

Délka vidlice 1150 mm 

Min. výška vidlice 85 mm 

Max. výška vidlice 800 mm 

Rozsah rejdu 210°

Výška zdvihu 715 mm

Průměr kol 74 × 50 mm / 180 × 50 mm

Hmotnost 122 kg

+ šeky v hodnotě

2 000 Kč | 72 €

Nosnost 500 kg

+ šeky v hodnotě

1 000 Kč | 36 €
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Manipulační technika

Typ VTR 6

Objednací číslo 6192060

Cena bez DPH  6 190 Kč 

Nosnost 6 000 kg

Rozměry 320 × 270 × 110 mm

Počet válečků 4

Rozměr válečků 85 × 90 mm

Rozměr tyčí 1,4 m / ø 25 mm

Hmotnost cca 11 kg / ks (cca 30 kg komplet)

Přepravní plošina VTR 6 – sada
Sada transportních podvozků s nosností 6 tun.

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

Nosnost 6 tun

+ šeky v hodnotě

1 000 Kč | 36 €

Univerzální naviják (hupcuk) USZ 1600
Ideální pro zvedání, táhání a přibližování.

  Vybavený ochranou proti přetížení
  Antikorozní a nárazuvzdorné pouzdro
  Lze použít horizontálně i vertikálně
  Jednoduché vedení lan s rovnoměrným rozložením zatížení
  Vysoká provozní rychlost

Nosnost při zdvihu

Statické zatížení 

(bez zdvihu/spouštění)

Nosnost 

patky

Typ MH 20

Objednací číslo 6190020

Cena bez DPH  13 990 Kč 

Nosnost při zdvihu/spouštění max. 15 t

Statické zatížení max. 20 t

Celkový zdvih max. 140 mm

Délka vyšroubování horní opěry 60 mm

Výška horní opěry 325 – 465 mm

Nosnost patky max. 12 t

Výška patky 40 / 100 mm

Rozměry (d × š × v) 296 × 372 × 325 mm

Hmotnost 31 kg

Strojní zvedák MH 20
  Pro bezpečné zvedání těžkých břemen
  Stabilní svařovaná ocelová konstrukce pro velké zatížení
  Nastavitelné plynulé spouštění
  Možnost vyšroubování horní opěry

Typ USZ 1600

Objednací číslo 6170516

Cena bez DPH  5 990 Kč 

Max. zatížení v tahu 1 600 kg

Tlak na páku 441 N

Posun lana / zdvih páky 55 mm

Délka pracovního lana cca 20 m   

Průměr pracovního lana 11 mm  

Hmotnost 14,5 kg 

+ šeky v hodnotě

1 000 Kč | 36 €
PLATÍ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 18 €
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Typ DX 13 V DX 15 V DX 17 V

Objednací číslo 3020150 3020155 3020170

Cena bez DPH  28 290 Kč  31 990 Kč  49 990 Kč 

Vrtací výkon trvalý | ocel (S235JR) Ø 11 mm Ø 12 mm Ø 13 mm

Vrtací výkon max. | ocel (S235JR) Ø 13 mm Ø 15 mm Ø 16 mm

Velikost závitu max. | ocel (S235JR) - - M8

Kužel vřetene B16 MK2 B16

Vrtací hloubka 60 mm 60 mm 60 mm

Vyložení 235 mm 235 mm 235 mm

Otáčky vřetene 100 – 3 000 ot/min 100 – 3 000 ot/min 50 – 4 000 ot/min

Počet rychlostí Plynulá regulace otáček Plynulá regulace otáček Plynulá regulace otáček

Rozměry pracovního stolu - 290 × 290 mm 290 × 290 mm 

Vzdálenost vřeteno-stůl - 98 – 375 mm 98 – 375 mm

Otočení pracovního stolu - 360° 360°

T-drážky prac. stolu - Velikost / Rozteč - 10 mm / 100 mm 10 mm / 100 mm

Rozměry prac. plochy základny 290 × 270 mm 280 × 260 mm 290 × 280 mm

Vzdálenost vřeteno-základna 92 – 297 mm 290 – 255 mm 385 mm

T-drážky základny - Velikost / Rozteč 14 / 100 mm 14 / 100 mm 14 / 100 mm

Průměr sloupu 60 mm 60 mm 60 mm

Příkon motoru 850 W / 230 V 850 W / 230 V 1 000 W / 230 V

Rozměry stroje 517 × 325 × 895 mm 481 × 475 × 980 mm 425 × 475 × 980 mm

Hmotnost 51 kg 66 kg 73 kg

Součást dodávky   Rychloupínací hlavička 

1 – 13 mm

  Rychloupínací hlavička 

1 – 13 mm

  Rychloupínací hlavička 

1 – 13 mm

DX 13 V / DX 15 V / DX 17 V
Stolní vrtačky s plynulou regulací otáček.

  Výborný přenos síly díky hliníkovým řemenicím 
  Vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích
  Výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčidla 

s mikrospínačem
  Displej odolný proti špíně a vodě
  Ovládací tlačítka s kontrastním LED displejem pro 

zobrazení otáček
  EMC filtr, třída B (použitelný v domácnostech)
  Nouzový vypínač

DX 13 V 
  Výškově nastavitelná vrtací hlava

DX 15 V 
  Výškově nastavitelný pracovní stůl
  Upnutí MK2

DX 17 V 
  Garantovaná přesnost ≤ 0,03 mm, měřeno na 

vřetenu
  Závitovací cyklus
  Volba jazyku menu DE-EN-FR-RUS
   Digitální referenční bod
  Digitální počítadlo dílů
  Akustický signál při dosažení vrtací hloubky
  Snížené otáčky v závitovacím cyklu
  Siemens frekvenční měnič SINAMICS V20
  LED osvětlení vestavěné vlevo a vpravo ve vrtací 

hlavě

Volitelné příslušenství:
  Univerzální podstavec

Rozměry (d x š x v): 
800 × 340 × 420 mm

Objednací číslo: 3353000

Cena bez DPH:  4 290 Kč 

  Vrtačka OPTIdrill DX 17 V automaticky 

nastaví vhodné otáčky podle materiálu 

a průměru vrtáku,
  Volba režimu vrtání nebo závitování
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  Pojízdné a přenosné čističe se dvěma 

koly a držadlem
  Total Stop řízení čerpadla: zapnutí 

a zastavení motoru čerpadla bez 

zpoždění pomocí tlakového spínače 

a otevření či zavření pistole
  Tepelná ochrana motoru
  Dlouhá životnost díky axiálnímu čer-

padlu s třemi písty
  Praktické držáky pro stříkací pistoli, 

trubici, vysokotlakou hadici a napá-

jecí kabel

HDR-K 39-12 až HDR-K 48-15
  Vodní filtr se snadnou kontrolou 

a údržbou chrání čerpadlo před 

nečistotami ve vodě
  Spolehlivé axiální čerpadlo s hliníko-

vou hlavou a třemi nerezovými písty
  Zvýšená životnost hlavy čerpadla 

díky automatickému pojistnému 

ventilu
  Rychlá výměna koncovek bez použití 

nářadí díky rychloupínacímu systému 

CLICK-FAST na stříkací pistoli

  Efektivní čištění obkladů, stěn 

a jiných velkých ploch díky dodáva-

nému čističi

HDR-K 54-16 až HDR-K 90-20
  Vestavěná nádrž na čisticí prostředek 

s jednoduchým dávkováním
  Kvalitní přípojky se závitem
  Vodní filtr se snadnou kontrolou 

a údržbou chrání čerpadlo před 

nečistotami ve vodě
  Velmi robustní axiální čerpadlo 

s mosaznou hlavou a třemi odolnými 

keramickými písty
  4-pólový a pomaloběžný elektromo-

tor s dlouhou životností určený pro 

intenzivní použití
  Nastavitelný pracovní tlak pro 

přizpůsobení ke konkrétnímu úkolu 

čištění, zobrazení nastaveného tlaku 

na manometru

Vysokotlaké čističe HDR-K na studenou vodu

HDR-K 39-12:
  Vysoká síla čistění 

navzdory kompaktní 

konstrukci
  Lehký a snadno 

přenosný a sklado-

vatelný
  Stříkací zařízení pěny 

s nádobou o objemu 

0,5 l
  Čistič ploch pro efek-

tivní čištění s ochra-

nou proti rozstřiku

Typ HDR-K 39-12 HDR-K 44-13 HDR-K 48-15 HDR-K 54-16 HDR-K 60-13 HDR-K 77-18 HDR-K 90-20

Obj. číslo 7101391 7101441 7101481 7102541 7102601 7102771 7102902

Cena bez DPH  2 890 Kč  5 090 Kč  8 790 Kč  18 490 Kč  20 990 Kč  27 590 Kč  35 990 Kč 

Pracovní tlak 80 bar 100 bar 125 bar 140 bar 110 bar 170 bar 200 bar

Max. tlak 120 bar 135 bar 150 bar 160 bar 130 bar 180 bar 200 bar

Max. čerpané množství 390 l/h 440 l/h 480 l/h 540 l/h 600 l/h 770 l/h 900 l/h

Max. přívodní teplota 50 °C 50 °C 50 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Délka napájecího kabelu 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

Příkon motoru P1 1,5 kW 1,8 kW 2,5 kW 3,1 kW 2,6 kW 5,0 kW 7,4 kW

Otáčky motoru 3 400 ot/min 3 400 ot/min 2 800 ot/min 2 800 ot/min 1 450 ot/min 1 450 ot/min 1 450 ot/min

Elektrické připojení 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Délka tlakové hadice 5 m 6 m 8 m 15 m 15 m 15 m 15 m

Výztuž tlakové hadice - - - Ocelová Ocelová Ocelová Ocelová

Rozměry (d x š x v) v mm 280 x 240 x 650 420 x 340 x 870 420 x 360 x 930 390 x 380 x 900 390 x 380 x 900 390 x 380 x 900 670 x 490 x 900

Hmotnost 5,9 kg 12,9 kg 22,5 kg 35 kg 36 kg 47 kg 61,5 kg

HDR-K 44-13:
  Tryska pro stříkání 

pěny a vestavěná 

nádrž na čistící pro-

středek
  Čistič ploch pro efek-

tivní čištění s ochra-

nou proti rozstřiku

HDR-K 48-15:
  Základní model ve 

třídě s indukčními 

motory

HDR-K 54-16 / HDR-K 

60-13:
  Automatický 

pojistný ventil pro 

odvod tlaku z hlavy 

čerpadla
  Možnost skladování 

v horizontální poloze

HDR-K 77-18:
  Výkonný čistič pro 

použití ve stálém 

provozu
  Možnost skladování 

v horizontální poloze

HDR-K 90-20:
  Řízení čerpadla 

snižuje opotřebení 

zařízení 
  Automatický pojist-

ný ventil, ukazatel 

stavu oleje a měrka 

oleje
  Výkonný čistič pro 

použití ve stálém 

provozu



Vybraný stroj si vyzkoušejte
Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout 

a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.

Případný záruční i pozáruční servis
Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhrad-

ních dílů. Případná reklamace u nás není žádné dobrodružství. 

Předprodejní  kontrola
Každý produkt před prodejem zkontrolujeme 

a prověříme jeho stav a funkčnost. Dle možností 

jsme schopni prodávaný stroj upravit podle vašich požadavků.

Proč je výhodné nakupovat u nás?

Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout P

a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.
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a prověříme jeho stav a funkčnost. Dle možností 

jsme schopni prodávaný stroj upravit podle vašich požadavků.

Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhrad-

ních dílů. Případná reklamace u nás není žádné dobrodružství.

První hanácká BOW spol. s r.o., Příčná 84/1, 779 00 Olomouc, tel: 585 378 012, fax: 585 378 013, e-mail: bow@bow.cz, www.bow.cz

     Ustavení a zaškolení
Současně s dodáním stroje můžeme zároveň provést jeho 

ustavení a zaškolení obsluhy a opětovnou kontrolu přesnosti.

Vybraný strojj ssii vvyyzzkkoouuššeejjtteV

K nám to nemáte nikde daleko.
 Široká síť prodejců v České  republice 

i na Slovensku. Kontakty  naleznete na 

našem webu.

Váš prodejce

Či ti í t h ik

Již 24 let na trhu

Váš svět strojů...

rhu

Či ti í t h ik
Či ti í t h ik

utr
Již 24 let na trhu

Váš svět strtrojů...

trhurhurhu

Či ti í t h ik

Již 24 let na trhu

Váš svět strojů...

rhu

Vyžádejte si naše katalogy 
– zašleme Vám je zdarma!
Nebo o ně požádejte Vašeho prodejce. 

A v elektronické podobě je naleznete 

na www.bow.cz.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 9. – 13. 10. 2017
Pavilon P - 031 – obráběcí stroje (konvenční i CNC)
Pavilon B - 029 – tvářecí stroje


