
Soustruh TH 4620
Masivní, plně vybavený soustruh s digitálním odměřováním polohy. Mimořádně klidný 
chod bez vibrací zajišťuje podstavec a lože, které jsou odlity z jednoho kusu. 
Volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče.

  Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6

  Kalené a broušené vřeteno uložené kuželíkových ložiscích, které běží v olejové lázni

  Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm

  Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, ozubená kola jsou kalená a broušená, 

uložená v olejové lázni

  Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny

  Kalené a broušené vodící plochy lože

  Centrální mazání vodících ploch 

  Koník přestavitelný pro soustružení kuželů o ±15 mm

  Mechanická nožní brzda vřetene

  Provedení podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)

  Digitální odměřování všech tří os pomocí skleněných pravítek

Typ TH 4620

Objednací číslo 3462130 

Cena bez DPH 399 990 Kč |  15 384 €

Akční cena bez DPH 359 990 Kč | 13 846 €

Vzdálenost mezi hroty 2 000 mm

Točný průměr nad ložem 465 mm

Točný průměr nad suportem 270 mm

Točný průměr bez můstku 690 mm

Výška hrotu 230 mm

Délka můstku 240 mm

Šířka lože 300 mm

Průchod vřetene 58 mm

Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6

Kužel vřetene MK6

Kužel pinoly koníku MK4

Otáčky vřetene 25 – 2 000 ot/min

Posuv podélný 0,031 – 1,7 mm/ot. (42)

Posuv příčný 0,014 – 0,784 mm/ot. (42)

Max. posuv nož. suportu 125 mm

Max. posuv příčného suportu 285 mm

Příkon motoru 5 500 W / 400 V

Hlavní rozměry 3 250 × 1 245 × 1 568 mm

Hmotnost 2 000 kg

  3-čelisťové sklíčidlo ø 250 mm

  Pevná luneta s průchodem Ø 160 mm

  Pohyblivá luneta s průchodem Ø 100 mm

  Rychloupínací nožový držák SWH 5-B 

(volitelně čtyřpolohová nožová hlava)

  Držák pro čtyřhranné nože D 25×120 mm

  Podstavec stroje

  Chladicí zařízení

  Dva pevné hroty MK4

  Redukční pouzdro MK6/MK4

  Stěna ostřiku (namontovaná)

  Nožní brzda vřetene

  Halogenová lampa 50 W/24 V

  Kufřík s nářadím

  Olejová náplň

  Digitální odměřování

  Ukazatel polohy DPA 21

Volejte zdarma       800 100 709      0800 004 203   +  30 strojů v akci  

Váš svět strojů...

  Akční nabídka 

             1. 5. – 31. 8. 2018

ušetríte 

1 538 €
ušetříte 

40 000 Kč

Součást dodávky:

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“

Soustruh je osazený 3-čelisťovým 

sklíčidlem české výroby TOS Svitavy.
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Při příležitosti oslav 25. výročí založení firmy První hanácká BOW jsme pro Vás vybrali 

5 strojů, které budou cenově zvýhodněné po celý rok.

Jedná se o prověřené a spolehlivé zástupce jednotlivých druhů kovoobráběcích strojů, které 

dohromady tvoří nezbytný základ každé menší či větší dílny. Více informací o výroční nabídce 

naleznete v novém katalogu pro rok 2018 a na bow.cz nebo bow.sk.

První hanácká BOW slaví 25 let

B 33 Pro 
Sloupová vrtačka vysoké kvality – spolehlivá a přesná.

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

MBSM 75-200-2
Pásová bruska pro profesionální broušení.

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

 S 131 GH
Vhodná pro lehké řezací práce. Oboustranně otočné rameno od -45° do +60°.

  Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky

  Přepínač chodu vpravo-vlevo 

  Rychloupínací vrtací hlavička OPTIMUM 1 – 16 mm

  Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím

  Kvalitní ozubené řemeny zlepšují přenos síly a snižují výko-

novou ztrátu 

  Nastavitelný hloubkový doraz

  Masivní dimenzovaná základna s T-drážkami, na zadní 

straně žebrovaná

  Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami  sklopný o ±45° 

a otočný o 360°

  Plynulá regulace otáček: 150 – 1 250 a 300 – 2 500 ot/min

  Digitální ukazatel zvolených otáček

  Kalené vřeteno uložené v přesných kuželíkových ložis-

cích

  Kalené čelo vřetene (DIN 6350)

  Koník je možno vychýlit ±2,5 mm pro soustružení kuželů

  Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol

  S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo automatický 

posuv

  Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně 

broušené

  Provedení dle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)

  Klidný chod bez vibrací zaručuje výborné pracovní výsledky

  Plocha pro rovinné broušení

  Rychlá výměna brusného pásu

  Vývod pro připojení odsávání

  Nastavitelný ochranný štítek

  Po jednoduché demontáži opěrky možnost průběžného 

broušení

  Dvourychlostní provedení, nižší rychlost pro broušení 

nerezové oceli

  Možnost plynulého naklopení brusné jednotky

  Výškově přestavitelná frézovací hlava, sklopná o ±60°

  Těžké litinové provedení 

  Masivní, povrchově přesně obrobený křížový stůl

  Nastavitelné klínové lišty

  Šest převodových stupňů v kombinaci s dvoustupňo-

vým motorem poskytuje dvanáct rychlostí

  Chod vpravo-vlevo

  Posuv pinoly pomocí tří pákových rukojetí (vrtání)

  Jemný posuv pinoly ručním kolečkem

  Závitovací cyklus pro snadnou výrobu závitů

  Ve vřeteni je umístěn otvor umožňující vyražení nástro-

je, popř. redukce

  Samočinné sklápění ramene pomocí plynule nastavitel-

ného hydraulického válce

  Tříbodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích

  Automatický koncový vypínač

  Oboustranně otočné rameno pily od -45° do +60°

  Tři rychlosti volitelné pomocí řemenice

  Rychloupínací svěrák

  Nastavitelný délkový doraz

  Podstavec s kolečky

  Klidný a tichý chod

novou ztrátunovou ztrátu

ě 

Platnost výroční nabídky 15. 5. – 31. 12. 2018. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.
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B 20
Stolní vrtačka určená pro široké použití od hobby až po dílnu, údržbu a servis.

  Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
  Dlouhé ergonomicky konstruované rukojeti s ukončením  „Softgrip”  poskytují jisté držení
  Přepínač chodu vpravo-vlevo
  Nastavitelný hloubkový doraz
  Kvalitní klínové řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu
  Přesně obrobený pracovní stůl s drážkami do X, je sklopný od -45° do +45° a otočný o 360° 
  Masivní, na spodní straně žebrovaná základní deska s drážkami
  T-matice pro upevnění svěráku
  Hlavní vypínač v krytí IP 54
  Výkonný a tichý hliníkový elektromotor

Typ B 20 (400 V)

Objednací číslo 3008203

Cena bez DPH  12 490 Kč  | 480 €

Akční cena bez DPH 10 990 Kč | 423 €

Vrtací výkon trvalý | ocel 18 mm

Vrtací výkon max. | ocel 20 mm

Kužel vřetene MK2

Vyložení 170 mm

Vrtací hloubka 80 mm

Otáčky vřetene 210 – 2 220 ot/min

Počet stupňů rychlosti 12 

Rozměry stolu 275 × 275 mm

T-drážky 14 mm

Naklopení/otočení vrtacího stolu ±45°/360°

Max. vzdálenost vřetene a stolu 450 mm

Rozměry prac. plochy zákl. desky 205 × 200 mm

Max. vzdál. vřetene a zákl. desky 635 mm

Příkon motoru 550 W

Rozměry 700 × 300 × 990 mm

Hmotnost 53 kg

Typ DH 28 GSV

Objednací číslo 3034235

Cena bez DPH  79 990 Kč  | 3 077 €

Akční cena bez DPH 69 990 Kč | 2 692 €

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

Počet rychlostí 4

Rozměry pracovního stolu 376 × 394 mm

T-drážky 14 mm

Rozměry prac. plochy základny 350 × 356 mm

Příkon motoru 1,5 kW / 400 V

Rozměry v mm 670 × 550 × 2 080

Hmotnost 175 kg

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

  Kalené a broušené hlavní vřeteno zajišťuje vysokou přesnost oběhu
  Plynulá změna otáček pomocí frekvenčního měniče
  Digitální ukazatel otáček vřetene
  Snadná výměna nástroje pomocí vestavěného vyražeče
  Velký rozsah otáček
  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
  Závitovací cyklus
  Nožní ovládání závitování (volitelné příslušenství)

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

Součást dodávky
  Kuželový trn MK3/B16

Plynulá regulace 
otáček vřetene

Stůl 376 × 394 mm

Max. vrtací výkon 20 mm

ušetríte 

58 €
ušetříte 

1 500 Kč

ušetríte 

385 €
ušetříte 

10 000 Kč

cece 
ee

mm
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4 Platnost nabídky 1. 5. – 31. 8. 2018. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

  Protizávaží usnadňuje nastavení osy Z
  Plynulá regulace otáček
  Jednoduchá výměna nástroje díky rychloupínacímu mechanismu
  Široké vodící dráhy v ose Z
  Připravené drážky pro snadné nalepení magnetických pásek
  Invertorový motor
  Všechna vedení jsou broušená a škrábaná (mazání pomocí mazacích kapes)
  Přesné zpracování, velmi klidný chod
  Frézovací hlavu lze naklápět o ± 45°
  Stabilní, přesně broušené a škrábané rybinové vedení s klínovými lištami pro vymezení vůle
  Digitální ukazatel otáček na frézovací hlavě

MH 25 V
Stabilní frézka s elektronickou plynulou regulací otáček.

Typ MH 25 V

Objednací číslo 3338155

Cena bez DPH  75 990 Kč  | 2 923 €

Akční cena bez DPH 67 990 Kč | 2 615 €

Max. průměr nožové frézy 50 mm

Max. průměr stopkové frézy 25 mm

Vyložení 185 mm

Kužel vřetene BT 30

Otáčky vřetene 200 – 4 000 ot/min

Počet rychlostí El. plynulá regulace otáček

Rozsah naklopení hlavy 45°

Rozměry křížového stolu 620 × 180 mm

Velikost / počet / rozteč T-drážek 12 mm / 3 / 50 mm

Rozsah posuvu - osa X/Y/Z 400/210/270 mm, ruční

Příkon motoru vřetene 1 500 W / 230 V

Celkový příkon 2 000 W / 230 V

Rozměry (h × š × v) 914 × 844 × 1 119 mm

Hmotnost 192 kg

Typ BF 20 Vario

Objednací číslo 3338120 

Cena bez DPH   38 990 Kč   | 1 500 €

Akční cena bez DPH 34 990 Kč | 1 346 €

Trvalý vrtací výkon 12 mm*

Max. vrtací výkon 16 mm*

Max. průměr nožové hlavy 63 mm

Max. průměr stopkové frézy 20 mm

Max. vzdál. vřetene a stolu 370 mm

Kužel vřetene / Upnutí MK2 / M10

Posuv pinoly 50 mm

Vyložení 170 mm

Otáčky vřetene 90 – 1 480 ot./min

150 – 3 000 ot./min

Počet rychlostí 2, plynule regulovatelné

Rozměry stolu 500 × 180 mm

T-drážky: Velikost / Rozteč 12 / 63 mm

Naklopení frézovací hlavy ± 90°

Rozsah posuvu osy X / Y / Z 280 / 175 / 275 mm

Výkon motoru 850 W / 230 V

Hlavní rozměry v mm 745 × 565 × 935

Hmotnost 103 kg
* S předvrtáním

 BF 20 Vario
Stabilní vrtačko-frézka pro velmi přesnou, rychlou a bezpečnou práci. 
S elektronicky plynule regulovatelnými otáčkami vřetene a digitálním 
odečítáním zdvihu pinoly.

  Digitální zobrazení počtu otáček vřetene
  Digitální odměřování hloubky s přesností 0,01 mm, přepínání mm/palce
  Frézovací hlava sklopná o ±90° umožňující frézování a vrtání pod různým úhlem
  Elektronicky nastavitelné otáčky vřetene 90 – 3 000 ot./min, pravý/levý chod
  Osvětlení pracovního prostoru
  Vymezitelná vůle rybinových vedení ve všech 3 osách (pomocí klínových lišt)

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

ušetríte 

308 €
ušetříte 

8 000 Kč

ušetríte 

154 €
ušetříte 

4 000 Kč

Otáčky vřetene 
200 – 4 000 ot/minii
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Soustruh TH 3309
Plně vybavený stroj s vodicím a tažným šroubem.

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

Součást dodávky
 3-čelisťové sklíčidlo ø 160 mm
 Pevná luneta průchod Ø 19 – 70 mm

  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  | 5 000 €

Akční cena bez DPH 114 990 Kč | 4 423 €

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 mm

Hmotnost 430 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 S

Objednací číslo 3101575 

Cena bez DPH  8 490 Kč  | 327 €

Akční cena bez DPH 7 490 Kč | 288 €

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 21 kg

ušetríte 

38 €
ušetříte 

1 000 Kč

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“

Soustruh je osazený 3-čelisťovým 

sklíčidlem české výroby TOS Svitavy.

Točný průměr 
330 mm

měrěr  

Průměr kotouče 200 mm

ušetríte 

577 €
ušetříte 

15 000 Kč

Brusné pásy 75 × 760 

mm, zirkon pro GU 20 S

Cena bez 

DPH

P 40 BP0762075040Z  51 Kč 

P 60 BP0762075060Z  42 Kč 

P 80 BP0762075080Z  41 Kč 

P 120 BP0762075120Z  40 Kč 

Brusné kotouče drsné K 36 Cena 

bez DPH

Ø 200 × 30, Ø 32 mm 3107210  319 Kč 

Brusné kotouče jemné K 80 

Ø 200 × 30, Ø 32 mm 3107215  329 Kč 

m
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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  | 1 307 €  35 990 Kč  | 1 384 €

Akční cena bez DPH 29 990 Kč | 1 153 € 31 990 Kč | 1 230 €

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/"

S 181

S 181 G

Integrované 
chlazení

Pohodlná manipulace

Snadno přestavitelný 
svěrák

ušetríte 

154 €
ušetříte 

4 000 Kč

ušetríte 

154 €
ušetříte 

4 000 Kč

P

lnýýý 
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Tvářecí stroje

  Ideální pro univerzální použití v dílnách, garážích, při výuce, atd.
  Promyšlená konstrukce umožňuje dosažení optimálního poměru cena/výkon 
  Větší pracovní prostor díky válci s vestavěnou vratnou pružinou 
  Bezpečná práce: píst lze zastavit v jakékoliv poloze

Hydraulický lis WPP 20 E – ruční

Typ WPP 20 E

Objednací číslo 6300020 

Cena bez DPH  16 990 Kč  | 653 €

Akční cena bez DPH 14 490 Kč | 557 €

Průměr pístu 48 mm

Lisovací tlak 20 t

Rozměry základny (A×B) 730 × 560 mm

Výška (C) 1 625 mm

Vnitřní šířka (D) 510 mm

Pracovní rozsah (E-H) 38 – 918 mm

Zdvih pístu 186,5 mm

Příčný posuv pístu (G) 176 mm

Hmotnost 105 kg

  Ohýbací hlava s pákou je stejně jako u modelu 010 přenosná
  Svou konstrukcí je ideální pro různé zámečnické profese, pracovníky montáží 

hydraulických rozvodů, instalatéry, výrobce nábytku apod.
  Je možný ohyb ve všech rovinách, tedy i prostorové ohyby
  Na přání lze dodat segmenty i pro jiné vnitřní poloměry ohybů, např. 3D, 2,5D 

apod., rovněž i pro ohyb čtvercových průřezů až 20 × 20 × 2 mm
  Výsuvná páka pro větší ohýbací sílu
  Tuhý stojan se základnou pro ukotvení stroje

Ohýbačka tenkostěnných trubek OH 030
Pro ohyb trubek z ocelových, mosazných, měděných a jiných 
materiálů.

Typ OH 030

Objednací číslo 1030000 

Cena bez DPH  16 390 Kč  | 630 €

Akční cena bez DPH 14 990 Kč | 577 €

Standardně dodávané segmenty Ø 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm - 4D

Max. tloušťka stěny (u Ø 25 mm) 2 mm

Vnitřní poloměr ohybu 4× Ø trubky

Hmotnost 48 kg

G

C
D

F

A

B

E

ušetríte 

54 €
ušetříte 

1 400 Kč

ušetríte 

96 €
ušetříte 

2 500 Kč

Posuvný hydraulický válecccccc



Dřevoobráběcí stroje
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Typ TKS 255 M

Objednací číslo 5902255 

Cena bez DPH  11 990 Kč  | 461 €

Akční cena bez DPH 9 990 Kč | 384 €

Max. průměr pilového kotouče 255 mm

Max. prořez 90°/45° 80/56 mm

Max. řezná šířka s dorazem 620 mm

Naklopení pilového kotouče 90° – 45°

Úhlový doraz 60° (vlevo/vpravo)

Rozměry stolu (d x š) 640 × 730 mm

Výška stolu bez podstavce 380 mm

Výška stolu s podstavcem 800 mm

Otáčky 4 500 ot/min

Výkon motoru 1,8 kW / 230 V

Hmotnost 32 kg

Součást dodávky
  Stolní pila TKS 255 M včetně kol
  Pilový kotouč 254 mm / Z36 

z tvrdokovu
  Rozšíření a prodloužení stolu
  Podélný doraz
  Úhlový doraz
  Sáček na třísky
  Posuvník obrobku
  Skládací podstavec

Typ TKS 250 SC

Objednací číslo 5900255 

Cena bez DPH 43 990 Kč | 1 692 €

Akční cena bez DPH 39 990 Kč | 1 538 €

Max. průměr pilového kotouče 254 mm

Max. prořez 90°/45° 80 / 42 mm

Náklon pilového kotouče 0 – 45°

Rozměry / výška stolu 800 × 348 mm / 895 mm

Otáčky 4 000 ot/min

Výkon motoru 2 500 W / 400 V

Průměr odsávacího nátrubku 100 mm

Průměr hřídele 30 mm

Rozměry 950 × 760 × 1 030 mm

Hmotnost 190 kg

Rozsah dodávky Pilový kotouč ø 250 mm / 36 zubů, 

ochranný kryt pilového kotouče 

s hadicí pro odsávání, posuvný 

suport, rovnobežný doraz

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

  Precizní valivé vedení posuvného suportu s nastavitelným dorazem 

pro řezání pod úhlem v rozsahu od –45° do +45°
  Masivní a přesně obrobený litinový stůl minimalizuje provozní chvění
  Nastavitelná výška prořezu pro efektivní pracovní podmínky v závislo-

sti na síle materiálu
  Praktické naklápění pilového kotouče až do hodnoty 45° s možností 

odečítání na stupnici
  Síťový vstup s motorovou brzdou a vypínačem se STOP krytkou
  Odsávací nátrubek ø 100 mm na krytu kotouče
  Výkonný hnací agregát 2 500 W / 400 V
  Pohon hřídele pomocí řemenice 

538 €

95 mm

mm

Přesně obrobený litinový stůl

Naklápění pilového 
kotouče 45°

Výkonný motor 2,5 kW 

vévéhoh

ll

Platnost nabídky 1. 5. – 31. 8. 2018. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

  Pila je vhodná pro časté přemísťování i pro trvalé umístění v dílně
  Vestavěný podvozek s přepravními koly a vysouvací rukojeť usnadňují přepravu
  Výšku a naklopení pilového kotouče lze snadno nastavit pomocí ručního kola
  Sáček na třísky se suchým zipem lze vytáhnout a rychle ho vyprázdnit
  Bezpečné a snadné vedení obrobku pomocí příložníku
  Vestavěné nožky umožňují skladování ve svislé poloze
  Skládací podstavec pro rychlé a jednoduché ustavení stroje do optimální pracovní 

výšky

Stolní pila TKS 255 M
Kompaktní kotoučová pila přizpůsobená ke snadnému přemísťování. 
Vhodná pro domácí dílnu i řemeslníky.

ušetríte 

77 €
ušetříte 

2 000 Kč €

mísťování. 

etríte 

7 €
e 

€

ušetríte 

154 €
ušetříte 

4 000 Kč
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Typ ADH 200

Objednací číslo 5905200 

Cena bez DPH  7 990 Kč  | 307 €

Akční cena bez DPH 7 090 Kč | 273 €

Rozměry stolu hoblovky 737 × 210 mm

Rozměry stolu protahu 255 × 204 mm

Max. pracovní šířka 204 mm

Max. úběr třísky 2 mm

Ø hoblovacího válce 50 mm

Počet hoblovacích nožů 2

Min. / max. průchod protahu 5 / 120 mm

Ø odsávacího nátrubku 58 mm

Otáčky válce 8 500 ot/min

Výkon motoru 1 500 W / 230 V

Rozměry v mm (d × š × v) 800 × 470 × 465

Hmotnost 29 kg

Typ HBS 533

Objednací číslo 5155303 

Cena bez DPH 53 990 Kč | 2 077 €

Akční cena bez DPH 47 990 Kč | 1 846 €

Rozměry prac. stolu 680 × 530 mm

Řezná rychlost 850 / 430 m/min

Max. řezná výška 300 mm

Max. řezná šířka 

– s pravítkem

– bez pravítka

474 mm

514 mm

Úhel naklopení stolu -10° – +45°

Délka pilového pásu 3 865 mm

Výkon motoru 2,25 kW / 400 V

Rozměry v mm 1024 × 793 × 2 048

Hmotnost 163 kg

  Hoblovka s protahem ADH 200 je ideální pro mobilní použití díky malé 

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

Hoblovka s protahem Holzstar® ADH 200

Pásová pila na dřevo Holzkraft® HBS 533
Přesná pila na dřevo pro řemeslníky. 

  Stabilní konstrukce z ocelového plechu odolná vůči zkroucení 

zaručuje klidný a přesný chod
  Masivní stůl pily ze šedé litiny, přesně broušený a leštěný 
  Laserový ukazatel k vyznačení linie řezu
  Dvourychlostí provedení
  Přesné 3-kladkové vedení pilového pásu nahoře i dole

Obr. HBS 433

Svařovaná konstrukce rámuS

  Rychloupínací páka s výstředníkem. 

Při výměně pilového pásu nedojde 

ke změně nastavení jeho napnutí.

ušetríte 

35 €
ušetříte 

900 Kč

ušetríte 

231 €
ušetříte 

6 000 Kč

Tříkladkové vedení 
pilového pásu

Max. pracovní
šířka 204 mm

TřTřTříkí

Litinový stůlLitinový stůl

nnííííííííí
mm
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Typ Mobilboy 221/24 OF E

Objednací číslo 2002222 

Cena bez DPH 5 090 Kč  | 196 €

Akční cena bez DPH 4 490 Kč | 173 €

Kompresní systém Bezolejový WDS

Plnící výkon cca 102 l/min

Maximální tlak 8 bar

Objem tl. nádoby 24 l

Válce / Stupně 1/1

Otáčky 2 850 ot/min

Příkon motoru 1,1 kW / 230 V

Hmotnost 24 kg

Rozměry v mm 570 × 255 × 590

Hl. akustic. výkonu LWA 94 dB(A)

Hmotnost 32 kg

Typ Airstar 401/50 E

Objednací číslo 2009413 

Cena bez DPH 12 990 Kč  | 500 €

Akční cena bez DPH 11 490 Kč | 442 €

Kompresní systém HOS

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

Výkon motoru 2,2 kW / 230 V*

Hmotnost 57,5 kg

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

Hl. akustického výkonu LwA ** 94 dB(A)
*Pro zapojení kompresoru je nutné mít nainstalovaný jistič 16 A (C).

**Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES).

Kompresory Mobilboy 221/24 OF E
Příruční přenosný kompresor pro běžné použití v domácnosti, 
dílně i při montáži.

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

Dílenský kompresor
Airstar 401/50 E
Spolehlivý kompresor s osvědčeným pohonem klínovým 
řemenem a s dvou válcovým výkonným agregátem.

  Dvouválcový výkonný agregát ze šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
  Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
  Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněný motorovým 

jističem před přehřátím a přetížením
  Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové 

nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
  Stabilní ochranná klec řemenového pohonu 
  Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
  Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění 

kondenzátu
  Se všemi bezpečnostními prvky, připraven k okamžitému zapojení

ušetríte 

58 €
ušetříte 

1 500 Kč

Bezolejový agregát

2-válcový agregát

Tlaková nádoba 50 l

ttt

22

ll

Platnost nabídky 1. 5. – 31. 8. 2018. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

ušetríte 

23 €
ušetříte 

600 Kč
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Typ Airprofi 503/100 Airprofi 703/100/15

Objednací číslo 2018531 2018735 

Cena bez DPH 25 990 Kč  | 1 000 € 37 790 Kč  | 1 453 €

Akční cena bez DPH 22 990 Kč | 884 € 33 490 Kč | 1 288 €

Kompresní systém HOS HOS

Sací výkon 510 l/min 575 l/min

Plnicí výkon cca 400 l/min 460 l/min

Maximální tlak 10 bar 13 (15) bar

Objem tlakové nádoby 100 l 100 l

Válce/stupně 2/1 2/2

Otáčky 1 310 ot/min 850 ot./min

Výkon motoru 3 kW / 400 V 4 kW / 400 V

Hmotnost 76 kg 109 kg

Rozměry (d × š × v) 1 275 × 480 × 925 1 275 × 480 × 1 015 mm

Hl. akustického výkonu LwA * 93 dB(A) 94 dB(A)
*Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES).

ušetríte 

115 €
ušetříte 

3 000 Kč

Žárově zinkovaná
tlaková nádoba 100 l

ŽŽ

  Dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi 

nízkými otáčkami omezuje opotřebení kompresoru 

a zajišťuje klidný chod bez vibrací, který je zárukou 

dlouhé životnosti
  Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky 

zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
  Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami 

zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby 

a snižuje tak tvorbu kondenzátu
  Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momen-

tem je chráněn motorovým jističem před přehřátím 

a přetížením
  Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil 

usnadňují spuštění kompresoru
  Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru 

otáčení
  Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou 

odolné proti vibracím
  Plně automatické zapínání a vypínání
  Prodloužené pogumované držadlo

  Stabilní řiditelný podvozek s parkovací brzdou ve 

spojení s velkými koly z PU pěny
  Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková 

nádoba, záruka 15 let proti prorezavění
  S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlako-

vým spínačem CONDOR

 Airprofi 503/100 a Airprofi 703/100/15
Profesionální dvoustupňové kompresory s maximální výbavou.

 Airprofi 703/100/15

 Airprofi 503/100

15 bar

ušetríte 

165 €
ušetříte 

4 300 Kč

Maximální tlak 10 bar
Plnící výkon 400 l/min

Maximální tlak 15 bar
Plnící výkon 460 l/min



Kompresory a pneunářadí

Platnost nabídky 1. 9. – 31. 12. 2013. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. 12

Plynule nasta-
vitelný tlak

Plyy

Pistole na kartuše KP PRO

  Pro běžný typ kartuší
  Rychloodvzdušnění zamezuje zbytkovému vytláčení materiálu
  Plynule nastavitelný tlak

Navíjecí buben s hadicí SAR 8/10 E

  Otočný držák pro montáž na stěnu nebo strop
  Polyuretanová hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou
  Jednoduchým zatáhnutím lze hadici zaaretovat nebo navinout

Typ KP PRO

Objednací číslo 2102270

Cena bez DPH  4 490 Kč  | 163,27 €

Akční cena bez DPH 3 990 Kč | 153 €

Spotřeba vzduchu cca 100 l/min

Pracovní tlak až 8 bar

Hmotnost 1,04 kg

Typ SAR 8/10 E

Objednací číslo 2105804

Cena bez DPH  1 990 Kč  | 77 €

Akční cena bez DPH 1 799 Kč | 69 €

Délka hadice 10 m

Vnější Ø hadice 12 mm

Vnitřní Ø hadice 8 mm

Provozní tlak 15 bar

Koncovka 1/4"

Hmotnost 3,6 kg

ušetríte 

19 €
ušetříte 

500 Kč

ušetríte 

8 €
ušetříte 

200 Kč

Praktický kufřík s příslušenstvím

Typ Nýtovačka NGS

Objednací číslo 2404700

Cena bez DPH  3 990 Kč  | 153 €

Akční cena bez DPH 3 490 Kč | 134 €

Průměr nýtu 2,4 – 4,8 mm

Spotřeba vzduchu 0,8 l/nýt

Pracovní tlak 6 bar

Hmotnost 1,7 kg

Typ SSK 2

Objednací číslo 6204001

Cena bez DPH  9 999 Kč  | 384 €

Akční cena bez DPH 8 990 Kč | 346 €

Objem boxu 220 l

Přípojka vzduchu ³⁄8"

Spotřeba vzduchu 200 – 500 l/min

Pracovní tlak 2,8 – 8,0 bar

Max. provozní tlak 8,6 bar

Vnitřní rozměry (mm) 840 × 550 × 360

Vnější rozměry (mm) 950 × 1380 × 660

Max. hmotnost obrobku 80 kg

Max. hmotnost abraziva 50 kg

  V praktickém plastovém kufříku 
  Pro automobilový průmysl, vzduchotechniku, výstavbu fásad atd.
  Použití všech běžných nýtů
  Nýty jsou zachycovány ve sběrné nádobě

Nýtovačka NGS – sada v kufru Pískovací box SSK 2
Vhodný např. k zdrsnění, vyhlazení, k renovacím 
zašlých povrchů, odstranění rzi, okují, barvy apod.

stvím

ufříku 

, vzduchotechniku, výstavbu fásad atd.

ěěrnéé nádádoběbě

GS – sada v kufru

š t ítš třít

S rychlospojkami

SSK 2

6204001

9 9 999999 KčKč || 38384 €4 €|9 999 Kč | 384 €

ranění rzi, okují, barvy apod.

  Kvalitní rukavice z latexu
  V pískovacím boxu je pevný rošt 

a vzduchový filtr
  Osvětlení boxu
  Otevíratelný boční kryt 

s lepeným těsněním
  Zásobník na 33 l abraziva se spo-

dním otvorem
  Boční dvířka pro vložení a vyk-

ládku obrobku
  Pro bezproblémové tryskání

je nutné box připojit

k odsávacímu zařízení. 

Platnost nabídky 1. 5. – 31. 8. 2018. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

ušetríte 

19 €
ušetříte 

500 Kč

ušetríte 

38 €
ušetříte 

1 000 Kč
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Čistící technika
Vysokotlaké čističe bez ohřevu
HDR-K 39-12 a HDR-K 60-13

  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 před přetížením
  Dlouhá životnost díky axiálnímu čerpadlu s třemi písty
  Vodní filtr se snadnou kontrolou a údržbou chrání čerpadlo před nečistotami ve vodě
  Rychlá výměna koncovek bez použití nářadí díky rychloupínacímu systému CLICK-FAST na stříkací pistoli
  Praktické držáky pro stříkací pistoli, trubici, vysokotlakou hadici a napájecí kabel

HDR-K 39-12
  Spolehlivé axiální čerpadlo s hliníkovou hlavou a třemi nerezovými písty
  Efektivní čištění obkladů, stěn a jiných velkých ploch díky dodávanému čističi

HDR-K 60-13
  Velmi robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a třemi odolnými keramickými písty
  Vestavěná nádrž na čisticí prostředek s jednoduchým dávkováním
  Vestavěný buben s hadicí 15 m
  4-pólový a pomaloběžný elektromotor s dlouhou životností určený pro intenzivní použití
  Nastavitelný pracovní tlak pro přizpůsobení ke konkrétnímu úkolu čištění, zobrazení 

nastaveného tlaku na manometru

Typ HDR-K 39-12 HDR-K 60-13

Objednací číslo 7101391 7102601

Cena bez DPH 2 690 Kč  | 103 € 20 990 Kč  | 807 €

Akční cena bez DPH 2 290 Kč | 88 € 18 990 Kč | 730 €

Pracovní tlak 80 bar 110 bar

Max. tlak 120 bar 130 bar

Max. čerpané množství 390 l/h 600 l/h

Max. přívodní teplota 50 °C 60 °C

Délka napájecího kabelu 5 m 5 m

Příkon motoru P1 1,5 kW 2,6 kW

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

Elektrické připojení 230 V 230 V

Délka tlakové hadice 5 m 15 m

Výztuž tlakové hadice - Ocelová

Rozměry (d x š x v) 280 x 240 x 650 mm 390 x 380 x 900 mm

Hmotnost 5,9 kg 36 kg

ušetríte 

15 €
ušetříte 

400 Kč
Rozsah dodávky HDR-K 39-12:

Ruční stříkací pistole,  stříkací trubice 

s vysokotlakou tryskou, rotující tryska 

pro bodový paprsek, zařízení pro stří-

kání pěny s nádobou o objemu 0,5 l, 

čistič ploch, jehla pro čištění trysky, 5 m 

tlaková hadice, sada pro připojení vody 

s filtrem

Rozsah dodávky HDR-K 60-13:

Ruční stříkací pistole, stříkací trubice 

s tryskou, stříkací trubice s multifunkční 

tryskou pro bodový i vějířový paprsek, 

jehla pro čištění trysky, sada pro při-

pojení vody s filtrem, vestavěná nádrž 

na čistící prostředek, vestavěný buben 

s hadicí a rukojetí, 15 m tlaková hadice

ušetríte 

77 €
ušetříte 

2 000 Kč

Kvalita 

Made in 

Italy
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Čistící technika
SSM 330 7,5
Velmi kompaktní mycí podlahový stroj pro náročné uživatele.

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

Obratnější než jiné mycí stroje.
  Pohodlné, nepřetržité čištění v úzkých místech
  Nádrž na 7,5 litru čisté vody, velmi kompaktní rozměr, řídítka a řiditelná zadní 

kola

Lithiová baterie: síla sbalená v kufru
  Li-ion baterie 24 V poslední generace zajišťuje vysokou spolehlivost a špičkový 

výkon. 

Vynikající výsledky mytí a sušení:
  Válcová hlava se třemi možnostmi nastavení tlaku.
  Speciální sací nosník se střídavým sáním (patentováno) zaručuje vynikající výs-

ledky sušení

Nízká hladina hluku pouze 54 dB (A) – tichý režim:
  Ideální pro čištění během dne a v oblastech, kde je tichý chod obzvláště 

důležitý, jako např. v nemocnicích, domovech důchodců a školách

Velmi snadná obsluha: není potřeba žádné školení, stroj může používat 

každý:
  Praktický a intuitivní ovládací panel pro optimální ovládání funkcí zařízení
  Barevné páčky a knoflíky pomáhají uživateli při každodenní kontrole stroje a 

jeho funkcí
  Rychlá a snadná předepsaná údržba

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

Typ SSM 330-7,5

Objednací číslo 7202032

Cena bez DPH 49 990 Kč  | 1 923 €

Akční cena bez DPH 44 990 Kč | 1 730 €

Pracovní kapacita 800 m²/h

Pracovní šířka kartáče 330 mm

Pracovní šířka sání 420 mm

Max. rychlost 4 km/h

Průměr kartáče 80 mm

Tlak kartáče 35 – 71 kg

Otáčky kartáče 800 ot/min

Nádrž na čistou vodu 7,5 l

Nádrž na špinavou vodu 8 l

Doba nabíjení 120 min (5 Ah)

Výdrž baterie 60 min (10 Ah)

Příkon motoru 270 W

Rozměry (d × š × v) v mm 640 × 450 × 422

Hmotnost 26,5 kg

Typ flexCAT 378 EOT-PRO

Objednací číslo 7003380

Cena bez DPH 28 990 Kč  | 1 115 €

Akční cena bez DPH 25 990 Kč | 1 000 €

Typ sání suché i mokré

Max. příkon 3 500 W / 230 V

Množství vzduchu 10 750 l/min

Objem nádoby 78 l

Průměr / délka hadice 38 mm / 4 m

Počet motorů / stupňů 3 / dvoustupňové

Chlazení motoru Bypass

Hladina akustického tlaku 76 dB(A)

Délka napájecího kabelu 8,5 m

Podtlak 245 mbar

Materiál nádoby Nerezová ocel

Rozměry (d × š × v) 635 × 580 × 1 030

Hmotnost 34 kg

Čistí a odsává při 
pohybu vpřed 

i vzad
ppp

ušetríte 

115 €
ušetříte 

3 000 Kč

ušetríte 

192 €
ušetříte 

5 000 Kč

  Nádoba z nerezové oceli je 

odolná proti ostrým hranám 

kovových třísek

  Kazetový filtr

Velmi tichý!

Platnost nabídky 1. 5. – 31. 8. 2018. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.
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Manipulační technika

Univerzální navijáky (hupcuk) USZ 1601
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

Typ PG-E 60 SEA

Objednací číslo 6706060

Cena bez DPH 21 990 Kč  | 846 €

Akční cena bez DPH 18 990 Kč | 730 €

Napětí 230 V

Max. výkon LTP* 230 V 5,5 kW

Trvalý výkon COP 230 V 5,0 kW

Motor SC188F

Pohonná hmota Benzín

Provozní doba při 50% / 100% zatížení 16 h / 8, 2 h

Objem nádrže 25 l

Hladina akustického výkonu LWA 96 dB(A)

Zásuvky 2× 230 V Schuko, 1× 230 V CEE 32A

Stupeň krytí generátoru/zásuvek IP 23 / IP 44

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

Hmotnost 81 kg

*Krátkodobý maximální výkon

Typ USZ 1601

Objednací číslo 6171616

Cena bez DPH 5 790 Kč  | 223 €

Akční cena bez DPH 4 990 Kč | 192 €

Nosnost 1,6 t

Délka páky 200 mm

Tlak na páku 400 N

Průměr lana 11 mm

Délka lana 20 m

Rozměry (d x š x v) 556 × 120 × 270 mm

Hmotnost 26,5 kg

Rozsah dodávky Ruční páka

20 m lana s hrotem a hákem

Typ EKZT 10-2

Objednací číslo 6194110

Cena bez DPH 34 990 Kč  | 1 346 €

Akční cena bez DPH 30 990 Kč | 1 192 €

Nosnost 1 t

Zdvih 6 m

Rychlost zdvihu 5,1 / 1,8 m/min

Délka ovládacího kabelu 6 m

Počet řetězů 1

Výkon 0,88/0,29 kW

Výkon motoru 1,1/0,37 kW

Elektrické připojení 400 V / 50 Hz

Rozměry (d x š x v) 661 x 276 x 460 mm

Hmotnost 66,3 kg

  Krátkodobý výkon o hodnotě až trojná-

sobku jmenovitého výkonu
  Automatická regulace napětí AVR
  Ochranný jistič chrání před přetížením
  Vypnutí při nedostatku oleje
  Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frek-

venci a provozní hodiny
  Nádrž s ukazatelem hladiny
  12 V přípojka pro nabíjení baterií 

Elektrocentrála PG-E 60 SEA
Elektrocentrála se synchronním generátorem vhodná 
pro dílnu i poloprofesionální využití.

PG-E 60 SEA

6706060

ušetríte 

115 €
ušetříte 

3 000 Kč
ušetríte 

154 €
ušetříte 

4 000 Kč

ysoká provozní rychlost

ušetríte 

31 €
ušetříte 

800 Kč

Dvourychlostní elektrický řetězový 
kladkostroj EKZT 10-2

  Závěsný hák pro zavěšení kladkostroje
  Ochrana proti přetížení pomocí spojky 

s prokluzem
  Vestavěný koncový spínač
  Bezpečné uskladnění řetězu v pytli

  Skupina hnacího mechanismu 

FEM/ISO 2 m/M5 odpovídá 

životnosti 1 600 provozních 

hodin při plném zatížení

  Řetěz G80 dle ČSN EN-818-7

  Siemens elektronika

3

2

Typ SW 5

Objednací číslo 6170105

Cena bez DPH 4 990 Kč | 192 €

Akční cena bez DPH 4 290 Kč | 165 €

Nosnost 5 000 kg

Výška max. 730 mm

Výška zdvihu 217 mm

Hmotnost 28 kg

Hřebenový zvedák SW 5
  Jednoduchá manipulace, snadné zdvihání
  Tyč zdvihu se šikmým ozubením
  Sklopná páka 

ušetríte 

27 €
ušetříte 

700 Kč



MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH
22. – 25. 5. 2018, Nitra

MEZINÁRODNÍ VELETRH REKLAMY, MÉDIÍ A POLYGRAFIE
29. – 31. 5. 2018, Praha - Letňany

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

a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.

PPPPPřřřřřííííípppppaaaaadddddnnnnýýýýý   zzzzzááááárrrrruuuuučččččnnnnnííííí   iiiii  pppppoooozzzzzááááárrrrruuuučččččnnnnnííííí  ssssseeeeerrrrrvvvviiiiisssss
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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 stroj si vyzkouV šejtentrola Vybraný strojj ssii vvyyzzkkoouuV ššejtentrola

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

i na Slovensku. Kontakty  naleznete na 

našem webu.

Vyžádejte si náš katalog 
– zašleme Vám jej zdarma!
Nebo si jej vyžádejte u Vašeho prodejce. 

V elektronické podobě je naleznete na www.bow.cz.

Váš prodejce


