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GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120 • 360 05 Karlovy Vary • Česká republika

GPS souřadnice: 50.2366275N, 12.8276194E

IČ: 279 75 916 • DIČ: CZ27975916 
Spisová značka: C 19648 - vedena u Krajského soudu v Plzni.

  353 434 500 - 509 •   353 434 505

GSM O2 774 734 643 • GSM T-Mobile 732 798 528

  info@guede.cz

www.guede.cz

Prodej, fakturace 
Veronika Tući

  353 434 501
  tuci@guede.cz

Prodej, fakturace 
Hana Pospíšilová

  353 434 500
  pospisilova@guede.cz

Obchodní ředitel
Stanislav Bureš

  774 734 645
  bures@guede.cz

Obchodní zástupce Čechy  
Miroslav Balatka

  774 734 644
  balatka@guede.cz

Sklad
  353 434 506

  serak@guede.cz

Servis
  353 434 507 -  508  -  509

  servis@guede.cz

Výhradní zastoupení značek GÜDE® a VINTEC® pro Českou republiku.
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Nabíječky baterií    Automatické nabíječky GAB

Automatická nabíječka baterií GAB 1,5 A
Automatická nabíječka baterií, určená k nabíjení startovacích baterií osobních automobilů, motocyklů i dalších vozidel.

Nabíjení nebo udržovací (pulzní) dobíjení 12 V olověných akumulátorů s elektrolytickým roztokem (WET), gelovým 
elektrolytem (GEL), AGM (sklolaminátovými mikrovlákny) i uzavřených bezúdržbových baterií (MF).  

Samočinné přepínání mezi režimy standardního a konzervačního nabíjení • ochrana proti přehřátí, přepólování a zkratu. 

Konstrukce: mikroprocesorová řídicí jednotka, LED signalizace okamžitého stavu nabíjení, 1 m nabíjecí kabely 
s připojovacími svorkami, 1,5 m síťový kabel.   

Celkové rozměry (d x š x v): 199 x 69 x 40 mm, třída ochrany: II.

Automatická nabíječka baterií GAB 4 A
Automatická nabíječka baterií, určená k nabíjení startovacích baterií motocyklů, osobních automobilů i dalších vozidel.

Nabíjení nebo udržovací (pulzní) dobíjení 6 a 12 V olověných akumulátorů s elektrolytickým roztokem (WET), gelovým 
elektrolytem (GEL), AGM (sklolaminátovými mikrovlákny) i uzavřených bezúdržbových baterií (MF).  

Automatické určení typu připojeného akumulátoru • 3 různé režimy nabíjení (pomalé/rychlé/pro zimní období). 

Plynulý přechod z módu standardního nabíjení na konzervační (a naopak) • ochrana proti přehřátí, přepólování a zkratu. 

Konstrukce: mikroprocesorová řídicí jednotka, digitální displej, výběrové tlačítko, 1 m nabíjecí kabely s připojovacími 
svorkami, 1,5 m síťový kabel.   

Celkové rozměry (d x š x v): 240 x 84 x 52 mm, třída ochrany: II.

Automatická nabíječka baterií GAB 10 A BOOST 
Automatická nabíječka baterií, určená k nabíjení startovacích baterií motocyklů, osobních automobilů i dalších vozidel.

Nabíjení nebo udržovací (pulzní) dobíjení 6 a 12 V olověných akumulátorů s elektrolytickým roztokem (WET), 
gelovým elektrolytem (GEL), AGM (sklolaminátovými mikrovlákny) i uzavřených bezúdržbových baterií (MF).

BOOST - zrychlené nabíjení proudem 15 A (300 s): okamžité oživení vybitých akumulátorů; podpora při startování 
vozidel v zimním období. 

Automatické určení typu připojeného akumulátoru • 3 různé režimy standardního nabíjení (2 A-5 A-10 A) • 
detekce a signalizace chyb (závad).

Plynulé přepínání z módu běžného nabíjení na konzervační (a naopak) • ochrana proti přehřátí, přepólování a zkratu. 

Konstrukce: mikroprocesorová řídicí jednotka, LED displej, chladicí ventilátor, 1,3 m nabíjecí kabely s připojovacími 
svorkami, ukládací přihrádka, síťový kabel 1,8 m, rukojeť pro přenášení.   

Celkové rozměry (d x š x v): 202 x 141 x 218 mm, třída ochrany: II.

Napájecí napětí Příkon Nabíjecí proud Výstupní napětí Kapacita akumulátoru Hmotnost

230 V~50 Hz 58 W 1,5 A 12 V 5 - 30 Ah 0,4 kg

Objednací číslo 85140 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 81063 2

Napájecí napětí Příkon Nabíjecí proud Výstupní napětí Kapacita akumulátoru Hmotnost

230 V~50 Hz 104 W 4 A 6 V • 12 V 15 - 80 Ah 0,6 kg

Objednací číslo 85141 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 81065 6

Napájecí napětí Příkon Nabíjecí proud Výstupní napětí Kapacita akumulátoru Hmotnost

230 V~50 Hz 250 W
2 A • 5 A 6 V 2 - 150 Ah

1,2 kg
2 A • 5 A • 10 A 12 V 2 - 300 Ah

Objednací číslo 85142 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 81070 0
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Nabíječky baterií    Automatické nabíječky GDB

Automatická nabíječka baterií GAB 15 A BOOST
Automatická nabíječka baterií, určená k nabíjení startovacích baterií osobních automobilů, motocyklů i dalších 
vozidel.

Nabíjení nebo udržovací (pulzní) dobíjení 12 V olověných akumulátorů s elektrolytickým roztokem (WET), gelovým 
elektrolytem (GEL), AGM (sklolaminátovými mikrovlákny) i uzavřených bezúdržbových baterií (MF).

BOOST - zrychlené nabíjení proudem 18 A (300 s): okamžité oživení vybitých akumulátorů; podpora při startování 
vozidel v zimním období. 

Automatické určení typu připojeného akumulátoru • 4 různé režimy standardního nabíjení (2 A-5 A-10 A-15 A)  
• detekce a signalizace chyb (závad).

Plynulé přepínání z módu běžného nabíjení na konzervační (a naopak) • ochrana proti přehřátí, přepólování a zkratu. 

Konstrukce: mikroprocesorová řídicí jednotka, LED displej, chladicí ventilátor, 1,3 m nabíjecí kabely s připojovacími svorkami, 
ukládací přihrádka, 12 V zásuvka, síťový kabel 1,8 m, rukojeť pro přenášení.   

Celkové rozměry (d x š x v): 218 x 147 x 222 mm, třída ochrany: II.

Nabíječka baterií START 170 
Nabíječka baterií s funkcí pomocného startování, určená k nabíjení olověných akumulátorů motorových vozidel 
s napětím 12 V.

Dva režimy nabíjení podle kapacity a aktuálního stavu akumulátoru (nabíjecí proud MIN/MAX) • funkce pomocného 
startování (spouštěcí proud při 0 V: 100 A/1 V: 60 A) • ochrana proti přetížení a přepólování.

Konstrukce: plášť nabíječky z ocelového plechu, přehledný ovládací panel s ampérmetrem, 1,4 m nabíjecí kabely 
s připojovacími svorkami, síťový kabel 1,5 m, rukojeť pro přenášení.

Celkové rozměry (d x š x v): 330 x 150 x 265 mm.

Automatická nabíječka baterií GDB 200
Automatická nabíječka baterií, určená k nabíjení baterií (startování) osobních automobilů a dodávkových (malých 
nákladních) vozidel.

Automatické nabíjení (10stupňový nabíjecí cyklus) nebo udržovací (pulzní) dobíjení 12  -  24 V olověných akumulátorů 
s elektrolytickým roztokem (WET), gelovým elektrolytem (GEL), AGM (sklolaminátovými mikrovlákny) i uzavřených 
bezúdržbových baterií (MF).  

START UP - podpora při startování vozidel s vybitou baterií (max. spouštěcí proud: 200 A).

Proměření kapacity a napětí baterie (před zahájením nabíjení) • otestování dobíjecí funkce alternátoru  
• regenerace starších autobaterií desulfatací Pb desek (odstranění sirnatého povlaku).

Automatické určení typu připojeného akumulátoru • 4 různé režimy standardního nabíjení (5 A-15 A-30 A-40 A)  
• detekce a signalizace chyb (závad).

Plynulé přepínání z módu běžného nabíjení na konzervační (a naopak) • ochrana proti přehřátí, přepólování a zkratu. 

Konstrukce: plášť vozíku z ocelového plechu, mikroprocesorová řídicí jednotka, ovládací panel vč. LED displeje, 1,8 m 
nabíjecí kabely s připojovacími svorkami, teleskopická rukojeť, pojezdová kola.    

Celkové rozměry (d x š x v): 295 x 295 x 670 mm, třída ochrany: II, jistič: C 16 A. 

Napájecí napětí Příkon Nabíjecí proud Výstupní napětí Kapacita akumulátoru Hmotnost

230 V~50 Hz 320 W 2 A • 6 A • 10 A • 15 A 12 V 2 - 400 Ah 1,5 kg

Objednací číslo 85143 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 81071 7

Napájecí napětí Příkon Nabíjecí proud Výstupní napětí Kapacita akumulátoru Hmotnost 

230 V~50 Hz 200 - 1.200 W 18 A 12 V 20 - 150 Ah 5,5 kg

Objednací číslo 85064 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 85064 5

Napájecí napětí Příkon Max. nabíjecí proud Výstupní napětí Kapacita akumulátoru Hmotnost

230 V~50 Hz 5.000 W 40 A 12 V • 24 V 20  -  450 Ah 16,8 kg

Objednací číslo 85128 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 96644 5
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Nabíječky baterií    Startovací vozíky

Automatická nabíječka baterií GDB 250
Automatická nabíječka baterií, určená k nabíjení baterií (startování) osobních automobilů a dodávkových  
(malých nákladních) vozidel.

Automatické nabíjení (10stupňový nabíjecí cyklus) nebo udržovací (pulzní) dobíjení 12 - 24 V olověných akumulátorů 
s elektrolytickým roztokem (WET), gelovým elektrolytem (GEL), AGM (sklolaminátovými mikrovlákny) i uzavřených 
bezúdržbových baterií (MF).  

START UP - podpora při startování vozidel s vybitou baterií (max. spouštěcí proud: 250 A).

Proměření kapacity a napětí baterie (před zahájením nabíjení) • otestování dobíjecí funkce alternátoru  
• regenerace starších autobaterií desulfatací Pb desek (odstranění sirnatého povlaku).

Automatické určení typu připojeného akumulátoru • 4 různé režimy standardního nabíjení (10 A-20 A-35 A-50 A)  
• detekce a signalizace chyb (závad).

Plynulé přepínání z módu běžného nabíjení na konzervační (a naopak) • ochrana proti přehřátí, přepólování a zkratu. 

Konstrukce: plášť vozíku z ocelového plechu, mikroprocesorová řídicí jednotka, ovládací panel vč. LED displeje, 1,8 m 
nabíjecí kabely s připojovacími svorkami, teleskopická rukojeť, pojezdová kola.    

Celkové rozměry (d x š x v): 305 x 295 x 675 mm, třída ochrany: II, jistič: C 16 A. 

Nabíječka baterií V 421 C
Nabíječka baterií se startovacím zdrojem, určená ke standardnímu i rychlému nabíjení olověných akumulátorů 
motorových vozidel s napětím 12 nebo 24 V.

Různé provozní režimy nabíjení podle kapacity a aktuálního stavu akumulátoru (nabíjecí proud MIN/MAX, stupně I/II)  
• funkce pomocného startování (spouštěcí proud při 0 V: 390 A/1,5 V: 240 A) • ochrana proti přetížení a přepólování.

Konstrukce: korpus nabíječky z ocelového plechu, ovládací panel s ampérmetrem a pólovými přípojkami 12/24 V, 
nabíjecí kabely se svorkami, praktický box pro ukládání kabelů, velká pojezdová kola, transportní rukojeť. 

Celkové rozměry (d x š x v): 330 x 250 x 600 mm, stupeň krytí: IP 20, min. jištění: C 16 A.

Nabíječka baterií V 621 C
Nabíječka baterií se startovacím zdrojem, určená ke standardnímu i rychlému nabíjení olověných akumulátorů 
motorových vozidel s napětím 12 nebo 24 V.

Různé provozní režimy nabíjení podle kapacity a aktuálního stavu akumulátoru (6stupňové nastavení  
nabíjecího proudu pro standardní nebo zrychlené nabíjení) • funkce pomocného startování (spouštěcí proud  
při 0 V: 500 A/1,5 V: 300 A) • ochrana proti přetížení a přepólování.

Konstrukce: korpus nabíječky z ocelového plechu, ovládací panel s ampérmetrem/časovačem/pólovými přípojkami 
12/24 V, nabíjecí kabely se svorkami, praktický box pro ukládání kabelů, velká pojezdová kola, transportní madlo. 

Celkové rozměry (d x š x v): 425 x 340 x 640 mm, min. jištění: C 16 A.

Napájecí napětí Příkon Max. nabíjecí proud Výstupní napětí Kapacita akumulátoru Hmotnost

230 V~50 Hz 6.000 W 50 A 12 V • 24 V 20 - 550 Ah 19 kg

Objednací číslo 85129 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 96642 1

Napájecí napětí Maximální příkon Nabíjecí proud Výstupní napětí Kapacita akumulátoru Hmotnost 

230 V~50 Hz 8.000 W 60 A 12 V • 24 V 20 - 800 Ah 15,9 kg

Objednací číslo 85074 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 85074 4

Napájecí napětí Maximální příkon Nabíjecí proud Výstupní napětí Kapacita akumulátoru Hmotnost 

230 V~50 Hz 9.000 W 70 A 12 V • 24 V 20 - 800 Ah 23,4 kg

Objednací číslo 85075 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 85075 1
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Topidla    Plynové turbíny

6

Horkovzdušná plynová turbína GGH 10 L
Kompaktní plynová turbína, určená k rozmrazování, temperování nebo vysoušení odvětraných prostor v nebytových 
objektech (sklady, haly, garáže, staveniště apod.).

Horkovzdušný ventilátor (průtok vzduchu: 320 m3/hod) • piezoelektrické zapalování • provoz na propan/butan 
(I3 B/P, průměrná spotřeba: 0,73 kg/hod).

Konstrukce: plášť turbíny z oceli, hořák z ušlechtilé oceli, stojný podstavec s ovládacími prvky, 1,2 m síťový kabel, 
transportní rukojeť.

Příslušenství: 1,5 m plynová hadice, redukční ventil.

Celkové rozměry (d x š x v): 365 x 190 x 280 mm, *topný výkon: 8.600 kcal/hod.

Horkovzdušná plynová turbína GGH 10 INOX
Kompaktní plynová turbína, určená k rozmrazování, temperování nebo vysoušení odvětraných prostor v nebytových 
objektech (sklady, haly, garáže, staveniště apod.).

Horkovzdušný ventilátor (průtok vzduchu: 500 m3/hod) • piezoelektrické zapalování • provoz na propan/butan 
(I3 B/P, průměrná spotřeba: 0,7 kg/hod).

Konstrukce: plášť turbíny i hořák z ušlechtilé oceli, stojný podstavec s ovládacími prvky, 2 m síťový kabel, 
transportní rukojeť.

Příslušenství: 1,5 m plynová hadice, redukční ventil.

Celkové rozměry (d x š x v): 420 x 215 x 330 mm, *topný výkon: 8.600 kcal/hod.

Horkovzdušná plynová turbína GGH 17 INOX
Kompaktní plynová turbína, určená k rozmrazování, temperování nebo vysoušení odvětraných prostor v nebytových 
objektech (sklady, haly, garáže, staveniště apod.).

Horkovzdušný ventilátor (průtok vzduchu: 500 m3/hod) • piezoelektrické zapalování • provoz na propan/butan 
(I3 B/P, průměrná spotřeba: 1,3 kg/hod).

Konstrukce: plášť turbíny i hořák z ušlechtilé oceli, stojný podstavec s ovládacími prvky, 2 m síťový kabel,  
transportní rukojeť.

Příslušenství: 1,5 m plynová hadice, redukční ventil.

Celkové rozměry (d x š x v): 475 x 215 x 325 mm, *topný výkon: 14.620 kcal/hod.

Přípojka Topný výkon Průtok vzduchu Provozní tlak Hmotnost 

230 V~50 Hz 10 kW* 320 m³/hod 0,7 bar 3,85 kg

Objednací číslo 85112 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 47023 2

Přípojka Topný výkon Průtok vzduchu Provozní tlak Hmotnost 

230 V~50 Hz 10 kW* 500 m³/hod 0,3 bar 5,45 kg

Objednací číslo 85005 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 85005 8

Přípojka Topný výkon Průtok vzduchu Provozní tlak Hmotnost 

230 V~50 Hz 17 kW* 500 m³/hod 0,5 bar 5,95 kg

Objednací číslo 85006 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 85006 5
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Topidla    Naftové turbíny

Horkovzdušná naftová turbína GD 20 TI
Přenosné naftové topidlo, určené k vytápění nebo vysoušení odvětraných prostor v nebytových objektech (sklady, haly, 
garáže, hrubé stavby apod.).

Systém přímého spalování (ventilátor rozhání teplý vzduch včetně spalin; vhodné pro otevřené prostory s dostatečnou 
cirkulací čerstvého vzduchu).

Termostat - automatické zapínání (vypínání) hořáku při dosažení nastavené teploty • ventilátor (průtok vzduchu: 
650 m3/hod) • elektronické zapalování • stálá kontrola plamene fotobuňkou • ochrana proti přehřátí.  

Motor 200 W/P1, 1,3 m síťový kabel, 12 l palivová nádrž (vč. palivoměru, průměrná spotřeba: 1,94 l/hod). 

Konstrukce: plášť turbíny z oceli (dvojitý), hořák z nerezové oceli, opěrný podstavec s ovládacími prvky,  
transportní madlo.

Celkové rozměry (d x š x v): 630 x 270 x 345 mm, *topný výkon: 17.200 kcal/hod.

Horkovzdušná naftová turbína GD 30 TI
Mobilní naftové topidlo, určené k vytápění nebo vysoušení odvětraných prostor v nebytových objektech (sklady, haly, 
garáže, hrubé stavby apod.).

Systém přímého spalování (ventilátor rozhání teplý vzduch včetně spalin; vhodné pro otevřené prostory s dostatečnou 
cirkulací čerstvého vzduchu).

Termostat - automatické zapínání (vypínání) hořáku při dosažení nastavené teploty • ventilátor (průtok vzduchu: 
700 m3/hod) • elektronické zapalování • stálá kontrola plamene fotobuňkou • ochrana proti přehřátí.  

Motor 250 W/P1, 1,4 m síťový kabel, 19 l palivová nádrž (vč. palivoměru, průměrná spotřeba: 2,82 l/hod). 

Konstrukce: plášť turbíny z oceli (dvojitý), hořák z nerezové oceli, opěrný podstavec s ovládacími prvky,  
robustní podvozek, transportní madlo.

Celkové rozměry (d x š x v): 820 x 415 x 560 mm, *topný výkon: 25.800 kcal/hod.

Horkovzdušná naftová turbína GD 30 IK
Mobilní naftové topidlo, určené k vytápění nebo vysoušení odvětraných prostor - dílen, skladů, skleníků, staveb apod.

Systém nepřímého spalování (spalovací komora: odvod spalin komínem, vytápění čistým teplým vzduchem).

Termostat - automatické zapínání (vypínání) hořáku při dosažení nastavené teploty • ventilátor (průtok vzduchu:  
760 m3/hod) • elektronické zapalování • stálá kontrola plamene fotobuňkou • ochrana proti přehřátí.

Motor 250 W/P1, 1,6 m síťový kabel, 56 l palivová nádrž (vč. palivoměru, průměrná spotřeba: 2,82 l/hod).  

Konstrukce: plášť turbíny a hořák z nerezové oceli, opěrný podstavec s ovládacími prvky, termostat s digitálním 
displejem, výkonné palivové čerpadlo, transportní madlo, robustní podvozek.

Celkové rozměry (d x š x v): 1.100 x 505 x 770 mm, *topný výkon: 25.800 kcal/hod.

Přípojka Výkon motoru Topný výkon Průtok vzduchu Hmotnost 

230 V~50 Hz 200 W/P1 20 kW* 650 m³/hod 10,45 kg

Objednací číslo 85115 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 47021 8

Přípojka Výkon motoru Topný výkon Průtok vzduchu Hmotnost 

230 V~50 Hz 250 W/P1 30 kW* 700 m³/hod 17,95 kg

Objednací číslo 85116 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 47022 5

Přípojka Výkon motoru Topný výkon Průtok vzduchu Hmotnost 

230 V~50 Hz 250 W/P1 30 kW* 760 m³/hod 34,5 kg

Objednací číslo 85110 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 26931 7
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Topidla    Naftové turbíny

Horkovzdušná naftová turbína GD 50 IK
Mobilní naftové topidlo, určené k vytápění nebo vysoušení odvětraných prostor - dílen, skladů, skleníků, staveb apod.

Systém nepřímého spalování (spalovací komora: odvod spalin komínem, vytápění čistým teplým vzduchem).

Termostat - automatické zapínání (vypínání) hořáku při dosažení nastavené teploty • ventilátor (průtok vzduchu: 
2.000 m3/hod) • elektronické zapalování • stálá kontrola plamene fotobuňkou • ochrana proti přehřátí.

Motor 650 W/P1, 1,2 m síťový kabel, 69 l palivová nádrž (vč. palivoměru, průměrná spotřeba: 4,47 l/hod).  

Konstrukce: plášť turbíny a hořák z nerezové oceli, opěrný podstavec s ovládacími prvky, termostat s digitálním 
displejem, výkonné palivové čerpadlo, transportní madlo, robustní podvozek.

Celkové rozměry (d x š x v): 1.380 x 610 x 1.010 mm, *topný výkon: 43.000 kcal/hod.

Infračervené naftové topidlo GID 20
Přenosné naftové topidlo, určené k nahřívání předmětů, prohřívání ploch nebo bodovému vytápění teplem 
infračerveného záření.

IR záření - koncentrovaný proud sálavého tepla, vhodný pro vysoušení nátěrů, omítnutých stěn i budov, rozmrazování 
strojů nebo potrubí, vytápění pracovních prostor (dílny, garáže, hospodářské objekty) apod.   

Termostat s analogovým displejem - automatické zapínání (vypínání) hořáku při dosažení nastavené teploty  
• elektronické zapalování • stálá kontrola plamene fotobuňkou • ochrana proti přehřátí.  

Konstrukce: plášť zářiče z oceli, nerezový sálavý disk, 10,5 l palivová nádrž (vč. palivoměru, průměrná spotřeba:  
2,2 l/hod), transportní rukojeť, trubkový rám.

Celkové rozměry (d x š x v): 575 x 340 x 635 mm, *topný výkon: 17.200 kcal/hod.

Elektrický přímotop GEH 2000 P
Přenosné keramické topidlo, určené k vytápění menších prostor - chat, dílen, sklepů, garáží apod.

PTC topné články (vysoká účinnost ohřevu vzduchu, nižší spotřeba elektrické energie). 

Max. tepelný výkon: 2 kW (1.720 kcal/hod, 2 topné stupně: 1 kW - 2 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné desky při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí. 

Konstrukce: plášť topidla z oceli, topné těleso s ochrannou mřížkou, trubkový stojný rám, transportní rukojeť,  
1,4 m síťový kabel H05 RN-F.

Celkové rozměry (d x š x v): 210 x 160 x 217 mm, stupeň krytí: IP 20.

Přípojka Výkon motoru Topný výkon Průtok vzduchu Hmotnost 

230 V~50 Hz 650 W/P1 50 kW* 2.000 m³/hod 56,4 kg

Objednací číslo 85111 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 26932 4

Přípojka Topný výkon Objem nádrže Hmotnost 

230 V~50 Hz 20 kW* 10,5 l 18,3 kg

Objednací číslo 85127 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 60307 4

Přípojka Jmenovitý proud Max. topný výkon Průtok vzduchu Hmotnost

230 V~50 Hz 8,7 A 2 kW 158 m³/hod 1,7 kg

Objednací číslo 85122 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 60154 4
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Topidla    Elektrické přímotopy

Elektrický přímotop GEH 2000
Přenosné elektrické topidlo, určené k vytápění menších prostor - chat, dílen, sklepů, garáží apod.

Tepelný výkon: 2 kW (1.720 kcal/hod, počet topných stupňů: 1) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné spirály při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí. 

Konstrukce: plášť topidla z oceli, topná spirála s ochrannou mřížkou, trubkový stojný rám, transportní rukojeť,  
1,4 m síťový kabel H05 RN-F.

Celkové rozměry (d x š x v): 210 x 212 x 275 mm, stupeň krytí: IP X4.

Elektrický přímotop GEH 3000 P
Přenosné topidlo, určené k vytápění menších (uzavřených) prostor - chat, dílen, sklepů, garáží atp.

Topné těleso s PTC články (keramická deska vč. pozistorů, které po vlastním zahřátí výrazně omezují další spotřebu 
elektrického proudu).

Max. tepelný výkon: 3 kW (2.580 kcal/hod, 2 topné stupně: 1,5 kW - 3,0 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné desky při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí. 

Konstrukce: kovový plášť, ohřívač s ochrannou mřížkou, trubkový podstavec, transportní rukojeť, 1,6 m síťový  
kabel H05 RN-F.

Celkové rozměry (d x š x v): 220 x 200 x 280 mm, stupeň krytí: IP 20.

Elektrický přímotop GEH 3000
Přenosné elektrické topidlo, určené k vytápění menších prostor - chat, dílen, sklepů, garáží apod.

Max. tepelný výkon: 3 kW (2.580 kcal/hod, 2 topné stupně: 1,5 kW - 3 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné spirály při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí. 

Konstrukce: plášť topidla z oceli, topná spirála s ochrannou mřížkou, trubkový stojný rám, transportní rukojeť,  
1,25 m síťový kabel H07 RN-F.

Celkové rozměry (d x š x v): 243 x 227 x 295 mm, stupeň krytí: IP X4.

Přípojka Jmenovitý proud Topný výkon Průtok vzduchu Hmotnost 

230 V~50 Hz 8,7 A 2 kW 216 m³/hod 2,9 kg

Objednací číslo 85123 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 60155 1

Přípojka Jmenovitý proud Max. topný výkon Průtok vzduchu Hmotnost

230 V~50 Hz 13,04 A 3 kW 238 m³/hod 2,5 kg

Objednací číslo 85137 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 32368 2

Přípojka Jmenovitý proud Max. topný výkon Průtok vzduchu Hmotnost 

230 V~50 Hz 13,04 A 3 kW 280 m³/hod 3,4 kg

Objednací číslo 85124 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 60156 8
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Topidla    Elektrické přímotopy

Elektrický přímotop GEH 3300 F
Vícefunkční (přenosné) topidlo, určené k vytápění menších uzavřených prostor - chat, dílen, garáží apod.

Max. tepelný výkon: 3,3 kW (2.840 kcal/hod, 2 topné stupně: 2,2 kW - 3,3 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topných spirál při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí. 

Přehrávání hudby • příjem a vyřizování telefonických hovorů • nasvícení (osvětlení) plochy otáčivou* LED** lampou 
• nabíjení mobilního telefonu z USB portu. 

Konstrukce: kovový plášť s cirkulačními mřížkami, přehledný ovládací panel, reproduktor, mikrofon, transportní rukojeť, 
1,3 m síťový kabel H07 RN-F.

Celkové rozměry (d x š x v): 235 x 260 x 360 mm, *rozsah: 2 x 90°, **svítivost: 800 lumen, stupeň krytí: IP X4.

Elektrický přímotop GH 9 E
Výkonné elektrické topidlo, určené k vytápění obytných prostor (chaty, dílny, garáže), bodovému vyhřívání venkovních 
pracovišť nebo rozmrazování strojů, vozidel apod. 

Max. tepelný výkon: 9 kW (7.740 kcal/hod, 2 topné stupně: 4,5 kW - 9 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné spirály při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí. 

Konstrukce: plášť topidla z oceli, topná spirála s ochrannou mřížkou, trubkový stojný rám, ergonomicky tvarovaná rukojeť, 
1,6 m síťový kabel H07 RN-F.

Celkové rozměry (d x š x v): 375 x 330 x 455 mm, stupeň krytí: IP X4.

Elektrický přímotop GEH 5000 R
Přenosné elektrické topidlo, určené k vytápění menších prostor - chat, dílen, sklepů, garáží apod.

Max. tepelný výkon: 5 kW (4.300 kcal/hod, 2 topné stupně: 2,5 kW - 5 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné spirály při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí. 

Konstrukce: plášť topidla z oceli, topná spirála s ochrannou mřížkou, trubkový stojný rám, transportní rukojeť,  
1,25 m síťový kabel H07 RN-F.

Celkové rozměry (d x š x v): 330 x 290 x 385 mm, stupeň krytí: IP 24.     

Přípojka Jmenovitý proud Max. topný výkon Průtok vzduchu Hmotnost

230 V~50 Hz 14,3 A 3,3 kW 315 m³/hod 5 kg

Objednací číslo 85138 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 32369 9

Přípojka Příkon Max. topný výkon Průtok vzduchu Hmotnost 

400 V~50 Hz 13 A 9 kW 780 m³/hod 11,3 kg

Objednací číslo 85104 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 85104 8

Přípojka Jmenovitý proud Max. topný výkon Průtok vzduchu Hmotnost

400 V~50 Hz 7,2 A 5 kW 310 m³/hod 6,5 kg

Objednací číslo 85131 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 97015 2
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Topidla    Elektrické přímotopy

Elektrický přímotop GH 15 E
Výkonné elektrické topidlo, určené k vytápění komerčních prostor (autodílny, skladové a montážní haly, průmyslové 
provozy), bodovému vyhřívání venkovních pracovišť nebo rozmrazování strojů, vozidel apod.

Max. tepelný výkon: 15 kW (12.900 kcal/hod, 5 kW - 10 kW - 15 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné spirály při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí. 

Konstrukce: plášť topidla z oceli, topná spirála s ochrannou mřížkou, zástrčka 400 V~, trubkový stojný rám,  
robustní podvozek.

Celkové rozměry (d x š x v): 520 x 500 x 865 mm, stupeň krytí: IP 24.

Elektrický přímotop GH 9 EV
Výkonné elektrické topidlo, určené k vytápění komerčních prostor (autodílny, skladové a montážní haly, průmyslové 
provozy), bodovému vyhřívání venkovních pracovišť nebo rozmrazování strojů, vozidel apod.

Max. tepelný výkon: 9 kW (7.740 kcal/hod, 2 topné stupně: 4,5 kW - 9 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné spirály při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí. 

Konstrukce: skříň topidla z oceli, topná spirála s ochrannou mřížkou, zástrčka 400 V~, trubkový stojný rám.

Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 300 x 500 mm, stupeň krytí: IP X4.

Přípojka Příkon Max. topný výkon Průtok vzduchu Hmotnost 

400 V~50 Hz 22 A 15 kW 900 m³/hod 21,5 kg

Objednací číslo 85106 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 85106 2

Přípojka Příkon Max. topný výkon Průtok vzduchu Hmotnost 

400 V~50 Hz 13 A 9 kW 780 m³/hod 9,5 kg

Objednací číslo 85013 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 85013 3

Elektrický přímotop GH 15 EV
Výkonné elektrické topidlo, určené k vytápění komerčních prostor (autodílny, skladové a montážní haly, průmyslové 
provozy), bodovému vyhřívání venkovních pracovišť nebo rozmrazování strojů, vozidel apod.

Max. tepelný výkon: 15 kW (12.900 kcal/hod, 3 topné stupně: 5 kW - 10 kW - 15 kW) • ventilátor.

Termostat - automatické zapínání (vypínání) topné spirály při dosažení nastavené teploty • ochrana proti přehřátí. 

Konstrukce: skříň topidla z oceli, topná spirála s ochrannou mřížkou, zástrčka 400 V~, trubkový stojný rám.

Celkové rozměry (d x š x v): 405 x 330 x 540 mm, stupeň krytí: IP 44.

Přípojka Příkon Max. topný výkon Průtok vzduchu Hmotnost 

400 V~50 Hz 20 A 15 kW 1.292 m³/hod 14,4 kg

Objednací číslo 85014 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 85014 0
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Novinky PODZIM 2021    Plynové turbíny • Kompresory AIRPOWER

Kompresor AIRPOWER 110/8/6 SILENT
Bezolejový kompresor, určený především pro jednoduché (domácí) práce se stlačeným vzduchem, vhodný rovněž 
k využití ve specializovaných provozovnách služeb*.
Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů i osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod. 
• nastřelení spon a hřebíků • nanášení laků (barev) technikou AIRBRUSH. 
SILENT - hladina akustického výkonu LWA: 59 dB (A), odpovídající prostředí *manikérských (pedikérských) studií, 
kosmetických salonů (dočasná tetování AIRBRUSH TATTOOS) atp.    
Jednoduché nastavení pracovního tlaku přímo na ovládacím panelu kompresoru (otočný regulátor, rozsah: 0 - 8 bar).
Konstrukce: elektromotor 550 W (indukční, typ provozu: S3/50%), dvouválcový samomazný agregát, přímý pohon 
(motor s agregátem na společné hřídeli).
Vybavení: manometr (měření pracovního tlaku), 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, 
pojistný přetlakový ventil, přepravní držadlo.  
Tlaková nádoba: 6 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrné nožky s tlumicími gumovými patkami.
Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 420 x 320 mm, stupeň krytí: IP 21. 

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem vzdušníku Hmotnost

230 V~50 Hz 550 W/P1 105 l/min 94 l/min 8 bar 6 l 15,1 kg

Objednací číslo 50134 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 51239 0

Kompresor AIRPOWER 105/8/6 SILENT
Bezolejový kompresor, určený především pro jednoduché (domácí) práce se stlačeným vzduchem, vhodný rovněž k využití 
ve specializovaných provozovnách služeb*.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů i osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod. 
• nastřelení spon a hřebíků • nanášení laků (barev) technikou AIRBRUSH. 

SILENT - hladina akustického výkonu LWA: 59 dB (A), odpovídající prostředí *manikérských (pedikérských) studií, 
kosmetických salonů (dočasná tetování AIRBRUSH TATTOOS) atp.    

Konstrukce: elektromotor 550 W (indukční, typ provozu: S3/50%), dvouválcový samomazný agregát, přímý pohon 
(motor s agregátem na společné hřídeli).

Vybavení: manometr (měření pracovního tlaku), 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, 
redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, přepravní držadlo.  

Tlaková nádoba: 6 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrné nožky s tlumicími gumovými patkami.

Celkové rozměry (d x š x v): 420 x 200 x 500 mm, stupeň krytí: IP 20. 

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem vzdušníku Hmotnost

230 V~50 Hz 550 W/P1 105 l/min 94 l/min 8 bar 6 l 14,5 kg

Objednací číslo 50133 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 51240 6

Akumulátorová horkovzdušná turbína GH 18-201-05 30KW
Akumulátorová plynová turbína, určená k rozmrazování, temperování nebo vysoušení odvětraných prostor v nebytových 
objektech (sklady, haly, garáže, staveniště apod.).

Li-Ion akumulátor 18 V** (bez paměťového efektu, s minimálním samovolným vybíjením a dlouhou životností).

Přesné nastavení vhodné intenzity vytápění pomocí plynového regulátoru (rozsah: 18 - 30 kW) • délka pracovního 
cyklu při plném dobití baterie až 120 min.  

Horkovzdušný ventilátor (průtok vzduchu: 450 m3/hod) • ruční piezoelektrické zapalování • provoz na propan-butan 
(I3 B/P, max. spotřeba: 2,2 kg/hod).

Konstrukce: plášť turbíny z oceli, plynový hořák z ušlechtilé oceli, stojný podstavec s ovládacími prvky a skříňkou 
akumulátoru, rukojeť pro přenášení.

Příslušenství: nabíječka LG 18-05 I***, 1,5 m plynová hadice, redukční ventil.

Celkové rozměry (d x š x v): 475 x 220 x 365 mm, *topný výkon: 15.480 - 25.800 kcal/hod, stupeň krytí: IP X4.

**kapacita akumulátoru: 2,0 Ah, ***doba nabíjení: 288 min. 

Typ akumulátoru Napětí akumulátoru Topný výkon Průtok vzduchu Provozní tlak Hmotnost

Li-Ion 18 V 18 - 30 kW* 450 m³/hod 0,7 bar 5,2 kg

Objednací číslo 58430 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 51653 4
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Kompresor AIRPOWER 180/8 KOMPAKT-SET
Přenosný bezolejový kompresor, vhodný k běžnému domácímu použití.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod. 
• vyfukování prachu a drobných nečistot.   

Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (3.550 ot./min, typ provozu: S3/15%), 1pístový/samomazný, řemenový pohon.

Vybavení: 3 m tlaková hadice s rychlospojkou, úložný box, přepravní rukojeť, 1,5 m síťový kabel.

Příslušenství: hustilka s manometrem, 9dílná sada adaptérů.  

Celkové rozměry (d x š x v): 480 x 140 x 330 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), třída ochrany: II, 
stupeň krytí: IP 20. 

Kompresor AIRPOWER 180/8 
Přenosný bezolejový kompresor, vhodný k běžnému domácímu použití.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod. 
• vyfukování prachu a drobných nečistot.   

Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (3.400 ot./min, typ provozu: S3/15%), 1pístový/samomazný, řemenový pohon.

Vybavení: 2,5 m tlaková hadice s rychlospojkou, úložný box, transportní madlo.

Příslušenství: ofukovací pistole, pneu hustilka, adaptéry pro nafukování míčů/matrací/pneumatik.  

Celkové rozměry (d x š x v): 305 x 150 x 335 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), třída ochrany: II, stupeň 
krytí: IP 20.   

Kompresor AIRPOWER 190/8/6  
Přenosný bezolejový kompresor, vhodný pro běžné domácí použití nebo (drobné) servisní práce.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů i osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod. • 
nastřelení sponek, AIRBRUSH • vyfukování prachu a nečistot z počítačů, elektrických vedení aj.   

Jednoduché nastavení pracovního tlaku přímo na ovládacím panelu kompresoru (otočný regulátor, rozsah: 0 - 8 bar).

Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (3.400 ot./min, typ provozu: S3/25%), 1pístový/samomazný, řemenový pohon.

Vybavení: manometr (měření pracovního tlaku), 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, 
pojistný přetlakový ventil, odkládací přihrádka, transportní madlo.

Tlaková nádoba: 6 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrné nožky s gumovými patkami.

Příslušenství: ofukovací pistole, pneu hustilka, spirálová hadice 5 m, adaptéry pro nafukování míčů/matrací/pneumatik.  

Celkové rozměry (d x š x v): 340 x 310 x 335 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Hmotnost

230 V~50 Hz 1,1 kW/P1 180 l/min 110 l/min 8 bar 5,7 kg

Objednací číslo 50121 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 84870 3

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Hmotnost 

230 V~50 Hz 1,1 kW/P1 180 l/min 140 l/min 8 bar 5,4 kg

Objednací číslo 50077 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 20161 4

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem vzdušníku Hmotnost 

230 V~50 Hz 1,1 kW/P1 190 l/min 145 l/min 8 bar 6 l 9,7 kg

Objednací číslo 50089 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 26380 3
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Kompresor AIRPOWER 200/8/6
Přenosný bezolejový kompresor, vhodný pro běžné domácí použití nebo (drobné) servisní práce.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů i osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod.  
• nastřelení sponek, AIRBRUSH • vyfukování prachu a nečistot z počítačů, elektrických vedení aj.   

Jednoduché nastavení pracovního tlaku přímo na ovládacím panelu kompresoru (otočný regulátor, rozsah: 0 - 8 bar).

Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (3.400 ot./min, typ provozu: S3/25%), 1pístový/samomazný, řemenový pohon.

Vybavení: 2 manometry (měření tlaku ve vzdušníku/pracovního tlaku), 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová 
rychlospojka), tlakový spínač, pojistný přetlakový ventil, odkládací přihrádka, transportní madlo.

Tlaková nádoba: 6 l, ventil pro vypouštění kondenzátu.

Příslušenství: ofukovací pistole, pneu hustilka, spirálová hadice 5 m, adaptéry pro nafukování míčů/matrací/pneumatik.  

Celkové rozměry (d x š x v): 450 x 275 x 525 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Kompresor AIRPOWER 200/10/5 TY
Praktický bezolejový kompresor, vhodný pro běžné domácí použití nebo (drobné) servisní práce.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů i osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod. 
• nastřelení sponek, AIRBRUSH • vyfukování prachu a nečistot z počítačů, elektrických vedení aj.   

Jednoduché nastavení pracovního tlaku pomocí otočného regulátoru (rozsah: 0 - 10 bar) • teleskopická rukojeť  
pro pohodlné přejíždění s kompresorem (max. délka vysunutí: 500 mm). 

Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (3.400 ot./min, typ provozu: S3/25%), 1pístový/samomazný, řemenový pohon.

Vybavení: manometr (měření provozního tlaku), 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, 
pojistný přetlakový ventil, odkládací schránka, transportní držadlo/kola.

Tlaková nádoba: 5 l, ventil pro vypouštění kondenzátu.

Příslušenství: ofukovací pistole, 5 m spirálová hadice.  

Celkové rozměry (d x š x v): 360 x 305 x 430 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Kompresor AIRPOWER 240/10/5 
Přenosný bezolejový kompresor, vhodný pro servisní nebo montážní práce.

Pomaloběžný motor (1.400 ot./min) - nízké vibrace, dlouhá životnost bez provozního opotřebení konstrukčních prvků 
• tichý chod (hladina akustického výkonu LWA: 73 dB (A).

Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (provozní režim: S3/50%), dvouválcový agregát, přímý pohon (motor/agregát na jedné 
hřídeli), samomazný (profesionální pístní kroužky/ventilové destičky z nerezové oceli/poniklované hliníkové válce).

Vybavení: 2 manometry (měření tlaku ve vzdušníku/pracovního tlaku), 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová 
rychlospojka), tlakový spínač CONDOR®, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil. 

Trubkový vzdušník: 5 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrné nožky (4), transportní madlo s gumovou rukojetí.

Celkové rozměry (d x š x v): 540 x 320 x 420 mm, stupeň krytí: IP 21.

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem vzdušníku Hmotnost 

230 V~50 Hz 1,1 kW/P1 200 l/min 148 l/min 8 bar 6 l 11,3 kg

Objednací číslo 50079 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 50079 3

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem vzdušníku Hmotnost 

230 V~50 Hz 1,1 kW/P1 200 l/min 148 l/min 10 bar 5 l 10,6 kg

Objednací číslo 50083 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 68697 8

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem vzdušníku Hmotnost 

230 V~50 Hz 1,1 kW/P1 240 l/min 180 l/min 10 bar 5 l 23 kg

Objednací číslo 50096 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 35835 6
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Kompresor AIRPOWER 250/10/80 ECO-DIGITAL
Bezolejový kompresor, vhodný pro provozy s vysokými nároky na čistotu stlačeného vzduchu - pohostinství, veřejné 
stravování, potravinářskou výrobu apod.

Konstrukce: elektromotor 1,8 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/50%), dvouválcový agregát, přímý pohon  
(motor/agregát na jedné hřídeli).

AIRPOWER ECO-DIGITAL - řada kompresorů s funkcí individuálního nastavení vypínacího tlaku v rozpětí 4 - 10 bar  
(časově úsporný a energeticky hospodárný provoz).  

Ovládací panel s digitálním displejem - měření tlaku ve vzdušníku • automatické spouštění (vypínání) kompresoru  
• regulace výstupního tlaku pomocí výběrových tlačítek.

Vybavení: 2 výstupy stlačeného vzduchu, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, odkládací přihrádka, 
1,5 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 80 l (vertikální), ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrky s gumovými patkami (2),  
velká kola a transportní madlo pro pohodlnou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 600 x 520 x 935 mm, hladina akustického výkonu LWA: 85 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Kompresor AIRPOWER 250/10/99 ECO-DIGITAL
Bezolejový kompresor, vhodný pro provozy s vysokými nároky na čistotu stlačeného vzduchu - pohostinství, veřejné 
stravování, potravinářskou výrobu apod.

Konstrukce: elektromotor 1,8 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/50%), dvouválcový agregát, přímý pohon  
(motor/agregát na jedné hřídeli).

AIRPOWER ECO-DIGITAL - řada kompresorů s funkcí individuálního nastavení vypínacího tlaku v rozpětí 4 - 10 bar  
(časově úsporný a energeticky hospodárný provoz).  

Ovládací panel s digitálním displejem - měření tlaku ve vzdušníku • automatické spouštění (vypínání) kompresoru  
• regulace výstupního tlaku pomocí výběrových tlačítek.

Vybavení: 2 výstupy stlačeného vzduchu, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, odkládací přihrádky 
(2), 1,5 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 99 l (vertikální), ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrky s gumovými patkami (2), velká kola 
a transportní madlo pro pohodlnou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 595 x 520 x 1.155 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Kompresor AIRPOWER 480/10/90 
Profesionální bezolejový kompresor, určený pro specializované dílny, výrobní nebo montážní provozy apod.

Pomaloběžný motor (1.400 ot./min) - nízké vibrace, dlouhá životnost bez provozního opotřebení konstrukčních prvků 
• tichý chod (hladina akustického výkonu LWA: 73 dB (A).

Konstrukce: elektromotor 1,84 kW (provozní režim: S3/50%), čtyřválcový agregát, přímý pohon (motor/agregát  
na jedné hřídeli), samomazný (profesionální pístní kroužky/ventilové destičky z ušlechtilé oceli/poniklované hliníkové 
válce), trubkový rám s vrchní odkládací plochou.

Vybavení: 2 manometry (měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku), 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové 
rychlospojky), tlakový spínač CONDOR®, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, 1,2 m síťový kabel H07 RN-F.

Tlaková nádoba: 90 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední opěrné nožky s gumovými patkami (2), vzduchem 
plněná pojezdová kola a transportní madlo pro pohodlnou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 1.040 x 540 x 815 mm, stupeň krytí: IP 21.

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 1,8 kW/P1 250 l/min 175 l/min 10 bar 80 l 49 kg

Objednací číslo 50125 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 85173 4

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 1,8 kW/P1 250 l/min 175 l/min 10 bar 99 l 55 kg

Objednací číslo 50124 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 85171 0

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem vzdušníku Hmotnost 

230 V~50 Hz 1,84 kW/P1 480 l/min 350 l/min 10 bar 90 l 69,5 kg

Objednací číslo 50092 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 50092 2
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Kompresor AIRPOWER 150/8/24 SILENT
Bezolejový kompresor, určený především pro (komerční) provozy a zařízení, vyžadující nehlučný chod strojů.

SILENT - hladina akustického výkonu LWA: 49 dB (A), odpovídající standardům pracovního prostředí ve výzkumných 
laboratořích, farmacii, zdravotnictví apod.  

Splňuje hygienické normy pro použití v pohostinství, veřejném stravování i potravinářství • vhodný rovněž pro 
jednoduché domácí práce se stlačeným vzduchem nebo nástřik barev technikou AIRBRUSH. 

Konstrukce: elektromotor 0,75 kW (indukční, 1.380 ot./min, typ provozu: S3/60%), dvouválcový samomazný agregát, 
přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli). 

Vybavení: 2 manometry, 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný 
přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, 1,5 m síťový kabel H05 VV-F.

Tlaková nádoba: 24 l, silentbloky (4), ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěra s gumovou patkou, pojezdová 
kola (transportní rukojeť) pro pohodlné přejíždění.

Celkové rozměry (d x š x v): 560 x 320 x 540 mm, stupeň krytí: IP 20. 

Kompresor AIRPOWER 275/8/50 SILENT 
Bezolejový kompresor, určený především pro (komerční) provozy a zařízení, vyžadující nehlučný chod strojů.

SILENT - hladina akustického výkonu LWA: 61 dB (A), odpovídající standardům pracovního prostředí ve výzkumných 
laboratořích, farmacii, zdravotnictví apod.  

Splňuje hygienické normy pro použití v pohostinství, veřejném stravování i potravinářství • vhodný rovněž pro běžné 
domácí práce se stlačeným vzduchem nebo nástřik barev technikou AIRBRUSH. 

Konstrukce: dva samostatné elektromotory 0,75 kW (indukční, 1.380 ot./min, typ provozu: S3/60%),  
dva dvouválcové samomazné agregáty, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli). 

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, 
pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchové filtry (2), 1,5 m síťový kabel H05 VV-F.

Tlaková nádoba: 50 l, silentbloky (8), ventil pro vypouštění kondenzátu, transportní rukojeť, pojezdová (vodicí) kola. 

Celkové rozměry (d x š x v): 720 x 415 x 625 mm, stupeň krytí: IP 20. 

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 0,75 kW/P1 150 l/min 130 l/min 8 bar 24 l 23 kg

Objednací číslo 50136 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 25182 4

Přípojka Výkon motorů Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 1,5 kW/P1 275 l/min 254 l/min 8 bar 50 l 42,6 kg

Objednací číslo 50138 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 25183 1

Kompresor AIRPOWER 375/8/100 ECO-DIGITAL SILENT
Bezolejový kompresor, určený pro (komerční) provozy a zařízení, vyžadující nehlučný chod strojů.

SILENT - hladina akustického výkonu LWA: 61 dB (A), odpovídající standardům pracovního prostředí ve výzkumných 
laboratořích, farmacii, zdravotnictví apod.  

Splňuje hygienické normy pro použití v potravinářské výrobě (veřejném stravování) • vhodný rovněž pro montážní 
práce v průmyslových podnicích.      

ECO DIGITAL - ovládací panel s digitálním displejem: měření tlaku ve vzdušníku; automatické spouštění (vypínání) 
kompresoru; regulace výstupního tlaku pomocí výběrových tlačítek.

Konstrukce: dva samostatné elektromotory 1,1 kW (indukční, 1.380 ot./min, typ provozu: S3/60%), dva dvouválcové 
samomazné agregáty, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).

Vybavení: 2 výstupy stlačeného vzduchu, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchové filtry (4),  
1,5 m síťový kabel H05 VV-F.

Tlaková nádoba: 100 l, silentbloky (8), ventil pro vypouštění kondenzátu, transportní rukojeť, pojezdová (vodicí) kola. 

Celkové rozměry (d x š x v): 870 x 510 x 810 mm, stupeň krytí: IP 20. 

Přípojka Výkon motorů Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 2,2 kW/P1 375 l/min 360 l/min 8 bar 100 l 71,6 kg

Objednací číslo 50140 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 25184 8
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Kompresor 220/8/24
Bezolejový kompresor, určený především pro běžné domácí použití.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod. 
• vyfukování prachu a drobných nečistot.   

Splňuje požadavky Vyhlášky č. 602/2006 Sb. (Hygienické normy ve veřejném stravování) - vhodný k tlakování pivních 
sudů v provozovnách s rychlou výtočí, např. stáncích občerstvení, zahradních (výletních) restauracích ap.       

Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (2.850 ot./min, typ provozu: S3/60%), jednoválcový samomazný agregát, přímý pohon 
(motor/agregát na jedné hřídeli). 

Vybavení: 2 manometry, 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný 
přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, 1,4 m síťový kabel H05 VV-F.

Tlaková nádoba: 24 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěra s gumovou patkou, plastová kola/transportní 
madlo pro jednoduchou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 560 x 310 x 580 mm, hladina akustického výkonu LWA: 96 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Kompresor 220/8/24, 13dílná sada 
Bezolejový kompresor, určený především pro běžné domácí použití.

Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů • nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů apod. 
• vyfukování prachu a drobných nečistot.   

Splňuje požadavky Vyhlášky č. 602/2006 Sb. (Hygienické normy ve veřejném stravování) - vhodný k tlakování pivních 
sudů v provozovnách s rychlou výtočí, např. stáncích občerstvení, zahradních (výletních) restauracích ap.       

Konstrukce: elektromotor 1,5 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/60%), 1válcový samomazný agregát, přímý pohon 
(motor/agregát na jedné hřídeli). 

Vybavení: 2 manometry, 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný 
přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, 1,5 m síťový kabel H05 VV-F.

Tlaková nádoba: 24 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěra s gumovou patkou, plastová kola (transportní 
rukojeť) pro pohodlné přejíždění.

Příslušenství: ofukovací pistole, pneu hustilka, 5 m spirálová hadice, 9dílná sada adaptérů.   

Celkové rozměry (d x š x v): 550 x 315 x 565 mm, hladina akustického výkonu LWA: 96 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Kompresor 231/10/24
Praktický kompresor s olejovým mazáním, určený k využití v domácích dílnách, garážích apod. 

Konstrukce: elektromotor 1,5 kW (2.850 ot./min, typ provozu: S3/50%), jednoválcový agregát s olejovým mazáním, 
přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).

Vybavení: 2 manometry, 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, redukční ventil,  
pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, 1,4 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 24 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěra s gumovou patkou, plastová kola a transportní 
madlo pro jednoduchou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 550 x 260 x 600 mm, hladina akustického výkonu LWA: 94 dB (A), stupeň krytí: IP 22. 

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 1,1 kW/P1 140 l/min 104 l/min 8 bar 24 l 20 kg

Objednací číslo 50111 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 59273 6

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 1,5 kW/P1 220 l/min 150 l/min 8 bar 24 l 22 kg

Objednací číslo 50128 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 11052 7

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 1,5 kW/P1 206 l/min 140 l/min 10 bar 24 l 24 kg

Objednací číslo 50113 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 68754 8
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Stlačený vzduch    Kompresory s olejovým mazáním

Kompresor 231/10/24, 12dílná sada
Praktická souprava kompresoru 231/10/24 s 11dílným pneumatickým příslušenstvím.  

Složení sady: kompresor s olejovým mazáním, hustilka pneumatik, ofukovací pistole, spirálová hadice, adaptéry k plnění 
míčů, nafukovacích člunů, matrací, jízdních kol apod. stlačeným vzduchem.

Technické parametry viz 02814/02819/41400/84098.  

Kompresor 260/10/24 ST 
Praktický kompresor s olejovým mazáním, určený k využití v domácích dílnách, garážích apod. 

Konstrukce: elektromotor 1,8 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/50%), jednoválcový agregát s olejovým mazáním, 
přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).

Vybavení: 2 manometry, 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný 
přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr, 1,5 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 24 l, navíjecí buben, ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrky s gumovými patkami (2), plastová 
kola a transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.

Příslušenství: 7,5 m hadice s textilní vložkou (průměr: 6 mm). 

Celkové rozměry (d x š x v): 590 x 345 x 600 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Kompresor 260/10/24 ECO-DIGITAL
Praktický kompresor s olejovým mazáním, určený k využití v domácích dílnách, garážích apod. 

Konstrukce: elektromotor 1,8 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/50%), jednoválcový agregát s olejovým mazáním, 
přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).

ECO-DIGITAL - kompresory s funkcí individuálního nastavení vypínacího tlaku v rozpětí 4 - 10 bar  
(časově úsporný a energeticky hospodárný provoz).  

Ovládací panel s digitálním displejem - měření tlaku ve vzdušníku • automatické spouštění (vypínání) kompresoru  
• regulace výstupního tlaku pomocí výběrových tlačítek.

Vybavení: 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový 
filtr, 1,5 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 24 l, navíjecí buben, ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrky s gumovými patkami (2),  
plastová kola a transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.

Příslušenství: 7,5 m hadice s textilní vložkou (průměr: 6 mm). 

Celkové rozměry (d x š x v): 585 x 350 x 605 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Objednací číslo 71166 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 70090 2

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 1,8 kW/P1 230 l/min 170 l/min 10 bar 24 l 28,4 kg

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 1,8 kW/P1 230 l/min 170 l/min 10 bar 24 l 28,4 kg

Objednací číslo 50127 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 85175 8

Objednací číslo 50126 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 85174 1
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Stlačený vzduch    Kompresory s olejovým mazáním

Kompresor 405/10/50
Spolehlivý kompresor, určený k použití v domácích i servisních (řemeslnických) dílnách.

Základní dílenské práce se stlačeným vzduchem • krátkodobý (trvalý*) provoz pneu nářadí dle spotřeby vzduchu.    

Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (2.850 otáček/min-1, typ provozu: S3/50%), dvouválcový V agregát s olejovým 
mazáním, přímý pohon (motor a agregát na jedné hřídeli). 

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, 
pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, olejoznak, vzduchové filtry (2), 1,8 m síťový kabel H07 RN-F.

Tlaková nádoba: 50 l, vypouštěcí ventil kondenzátu, opěrky s gumovými patkami (2), transportní rukojeť, celoplastová 
kola pro snadné přejíždění. 

Celkové rozměry (d x š x v): 680 x 360 x 640 mm, hladina akustického výkonu LWA: 95 dB (A), třída ochrany: I, 
stupeň krytí: IP 20.

* sponkovačka, hřebíkovač, nýtovač, stříkací pistole, tlaková maznice ad.   

Kompresor 405/10/50, 15dílná sada
Praktická souprava kompresoru 405/10/50 s pneumatickým nářadím a příslušenstvím především do garáže.  

Složení sady: kompresor s olejovým mazáním, rázový utahovák ½“, stříkací pistole, rozprašovací pistole, tlaková pistole 
(na vodu), ofukovací pistole, hustilka pneumatik, 5m spirálová hadice, klíče (4) a adaptéry (3). 

Kompresor 335/10/50
Kompresor střední výkonové třídy, určený kutilům i řemeslníkům.

Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/60%), dvouválcový řadový agregát s olejovým 
mazáním, řemenový pohon, řemenice s lopatkami pro optimální chlazení agregátu, robustní kryt jako garance 
bezpečné práce se strojem.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, 
pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, olejoznak, vzduchový filtr, 1,8 m síťový kabel H05 RR-F 3G.

Tlaková nádoba: 50 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěry nádoby s gumovými patkami, plastová kola 
s gumovým běhounem, nastavitelné transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 920 x 380 x 680 mm, hladina akustického výkonu LWA: 94 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 2,2 kW/P1 320 l/min 250 l/min 10 bar 50 l 37 kg

Objednací číslo 50131 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 22659 4

Objednací číslo 71177 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 38548 2

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 2,2 kW/P1 335 l/min 270 l/min 10 bar 50 l 45 kg

Objednací číslo 50097 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 44349 6



21

Stlačený vzduch    Kompresory s olejovým mazáním

Kompresor 400/10/50 N 
Spolehlivý kompresor, určený kutilům i řemeslníkům (pátá konstrukční verze tradičního modelu, nepřetržitě dodávaného 
od r. 2002!).

Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/50%), dvouválcový „V“ agregát s olejovým 
mazáním, přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli), robustní podvozek s nízkým těžištěm.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný 
přetlakový ventil, zpětný ventil, olejoznak, vzduchové filtry (2), 1,8 m síťový kabel H07 RN-F.

Tlaková nádoba: 50 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěra nádoby s gumovými patkami, plastová kola 
s gumovým běhounem, transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 785 x 415 x 685 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Kompresor 415/10/50 N
Kompresor střední výkonové třídy, určený pro použití v servisních nebo řemeslnických dílnách.

Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/50%), dvouválcový „V“ agregát s olejovým 
mazáním, řemenový pohon, řemenice s lopatkami pro optimální chlazení agregátu, velký kryt jako garance bezpečné 
práce se strojem. 

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, 
pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, olejoznak, vzduchové filtry (2), 1,2 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 50 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěry nádoby s gumovými patkami, velká plastová 
kola a nastavitelné transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 930 x 385 x 735 mm, hladina akustického výkonu LWA: 96 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Kompresor 580/10/50 EU 
Kompresor střední výkonové třídy, určený pro použití v servisních nebo řemeslnických dílnách.

Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (2.850 ot./min, typ provozu: S3/60%), dvouválcový řadový agregát s olejovým 
mazáním, řemenový pohon, řemenice s lopatkami pro optimální chlazení agregátu, velký kryt jako garance bezpečné 
práce se strojem.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, 
pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, dochlazovač, olejoznak, vzduchový filtr, 1,8 m síťový kabel H07 RN-F.

Tlaková nádoba: 50 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěry nádoby s gumovými patkami, velká plastová 
kola a nastavitelné transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.

Celkové rozměry (d x š x v): 820 x 370 x 770 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 2,2 kW/P1 435 l/min 302 l/min 10 bar 50 l 55,3 kg

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 2,2 kW/P1 395 l/min 303 l/min 10 bar 50 l 37,3 kg

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost

400 V~50 Hz 2,2 kW/P1 480 l/min 310 l/min 10 bar 50 l 53,3 kg

Objednací číslo 50053 Modelová verze 06 GTIN 4 015671 50053 3

Objednací číslo 50015 Modelová verze 05 GTIN 4 015671 50015 1

Objednací číslo 50018 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 50018 2
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Stlačený vzduch    Kompresory s olejovým mazáním

Kompresor 420/10/100 EU
Kompresor střední výkonové třídy se 100 l vzdušníkem, určený zejména pro servisní (řemeslnické) dílny.

Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (2.850 ot./min, typ provozu: S3/60%), dvouválcový řadový agregát s olejovým 
mazáním, řemenový pohon, řemenice s lopatkami pro optimální chlazení agregátu, robustní kryt jako garance bezpečné 
práce se strojem.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, pojistný 
přetlakový ventil, zpětný ventil, dochlazovač, olejoznak, vzduchový filtr, 1,4 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 100 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, nastavitelné transportní madlo, pohodlná manipulace díky 
kombinaci vodicích (2) a pojezdových (2) kol.

Celkové rozměry (d x š x v): 1.050 x 480 x 850 mm, hladina akustického výkonu LWA: 96 dB (A), stupeň krytí: IP 20.  

Kompresor 550/10/100 
Olejový kompresor se 100 l vzdušníkem, určený k použití v servisních (řemeslnických) dílnách, montážních provozech apod.

Zdroj stlačeného vzduchu pro vzduchové rozvody nebo pneumatické nářadí, např. sponkovačky, hřebíkovačky, stříkací 
pistole atp.      

Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (indukční, 2.850 ot./min, typ provozu: S3/75%), tříválcový agregát s olejovým 
mazáním, pohon klínovým řemenem.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu, tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, 
zpětný ventil, olejoznak, vzduchové filtry (3), 1,5 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 100 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přepravní rukojeť, pojezdová (vodicí) kola pro snadné přejíždění. 

Celkové rozměry (d x š x v): 1.010 x 420 x 1.080 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Kompresor 580/10/100 EU
Kompresor střední výkonové třídy se 100 l tlakovou nádobou, určený pro servisní (řemeslnické) dílny, montážní 
provozy apod.

Konstrukce: elektromotor 3,0 kW (2.840 ot./min, typ provozu: S3/60%), dvouválcový řadový agregát s olejovým 
mazáním, řemenový pohon, řemenice s lopatkami pro optimální chlazení agregátu, robustní kryt jako garance 
bezpečné práce se strojem.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil, 
pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, dochlazovač, olejoznak, vzduchový filtr, 1,9 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 100 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, nastavitelné transportní madlo, pohodlná manipulace díky 
kombinaci vodicích (2) a pojezdových kol (2).

Celkové rozměry (d x š x v): 1.025 x 465 x 900 mm, hladina akustického výkonu LWA: 96 dB (A), stupeň krytí: IP 20.   

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 2,2 kW/P1 320 l/min 250 l/min 10 bar 100 l 62 kg

Objednací číslo 50071 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 50071 7

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

230 V~50 Hz 2,2 kW/P1 500 l/min 280 l/min 10 bar 100 l 72 kg

Objednací číslo 50130 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 13518 6

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

400 V~50 Hz 3,0 kW/P1 480 l/min 400 l/min 10 bar 100 l 70,3 kg

Objednací číslo 50073 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 50073 1
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Stlačený vzduch    Kompresory s olejovým mazáním

Kompresor 635/10/100 PRO 
Pojízdný kompresor s univerzálním využitím v servisních (řemeslnických) dílnách, montážních provozech apod.

Konstrukce: elektromotor 3,0 kW (2.840 ot./min), dvouválcový řadový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon, 
velký kryt jako garance bezpečné práce se strojem.

Vybavení: 2 manometry, 3 výstupy stlačeného vzduchu, tlakový spínač CONDOR®, komplexní úpravná jednotka 
stlačeného vzduchu, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, dochlazovač, olejoznak, vzduchový filtr, 
1,7 m síťový kabel H05 RR-F (zástrčka s měničem fází).

Tlaková nádoba: 100 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěra nádoby s gumovými patkami, velká 
pojezdová kola, nastavitelné transportní madlo.

Celkové rozměry (d x š x v): 1.020 x 460 x 870 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 44.

Kompresor 805/10/100 PRO 
Pojízdný kompresor s univerzálním využitím v servisních (řemeslnických) dílnách, montážních provozech apod.

Konstrukce: elektromotor 4,0 kW (3.410 ot./min), agregát s dvoustupňovou kompresí (dvouválcový řadový), 
řemenový pohon, velký kryt jako garance bezpečné práce se strojem.

Vybavení: 2 manometry, 3 výstupy stlačeného vzduchu (2 rychlospojky, kulový kohout), tlakový spínač CONDOR®, 
komplexní úpravná jednotka stlačeného vzduchu, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, 
dochlazovače (3), olejoznak, vzduchový filtr, zástrčka s měničem fází.

Tlaková nádoba: 100 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, nastavitelné transportní madlo, pohodlná manipulace díky 
kombinaci vodicích (2) a pojezdových kol (2).

Celkové rozměry (d x š x v): 1.120 x 495 x 970 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 44.

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost

400 V~50 Hz 4.000 W/P1 765 l/min 459 l/min 10 bar 100 l 102,3 kg

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost

400 V~50 Hz 3.000 W/P1 480 l/min 400 l/min 10 bar 100 l 73,3 kg

Objednací číslo 75530 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 75530 8

Objednací číslo 75520 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 75520 9

Kompresorový olej 
Plně syntetický motorový olej 5W40, určený pro kompresory s olejovým mazáním. 

Vysoký stupeň ochrany pístového agregátu (prodloužení životnosti kompresoru) • úspora energie díky lehkému chodu 
stroje • vynikající vlastnosti ve fázi rozběhu kompresoru (včetně poměru viskozita oleje/teplota vzduchu). 

Obsah balení: 1 litr. 

Olej pro pneumatické nářadí
Speciální olej bez obsahu pryskyřic, určený k mazání pneumatického nářadí. 

Spolehlivá ochrana pohyblivých částí pneumatického nářadí • antikorozní vlastnosti • neutrální vůči  
těsnicím materiálům.

Obsah balení: 1 litr. 

Obsah Objednací číslo GTIN
1.000 ml 40056 4 015671 40056 7

Obsah Objednací číslo GTIN
1.000 ml 40060 4 015671 40060 4
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Stlačený vzduch    Kompresory s olejovým mazáním

Kompresor 800/11/270 ST
Stacionární kompresor s univerzálním využitím v servisních (řemeslnických) dílnách, montážních provozech apod.

Konstrukce: elektromotor 4,0 kW (3.410 ot./min, typ provozu: S3/75%), agregát s dvoustupňovou kompresí 
(dvouválcový řadový), řemenový pohon, velký kryt jako garance bezpečné práce se strojem.

Vybavení: manometr, kulový kohout (výstup stlačeného vzduchu, závit ¾“ IG), tlakový spínač CONDOR®, 
dochlazovače (3), pojistný přetlakový ventil, velký vzduchový filtr, 2 m síťový kabel. 

Tlaková nádoba: 270 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, široce otevřené opěrné nohy (3) s otvory pro montáž napevno.

Celkové rozměry (d x š x v): 670 x 770 x 1.800 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 54.    

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

400 V~50 Hz 4,0 kW/P1 750 l/min 695 l/min 11 bar 270 l 154 kg

Objednací číslo 01748 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 01748 2

Pneumatická ráčna ½“
Spolehlivá ráčna, určená k utahování (povolování) šroubů a matic ve stísněných prostorech.

Přepínání pravého - levého chodu • regulace otáček pomocí ovládací páčky. 

Konstrukce: upínací čtyřhran ½“, ergonomicky tvarovaná rukojeť, vsuvka ¼“.

Celkové rozměry (d x š x v): 270 x 50 x 50 mm. 

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Uvolňovací moment Volnoběžné otáčky Upínání Hmotnost     

6 bar 240 l/min 60 Nm 160 min-1 ½“ • 4hran 1,2 kg

Objednací číslo 40024 GTIN 4 015671 40024 6

Kompresor 480/10/200 ST
Stacionární kompresor s univerzálním využitím v servisních (řemeslnických) dílnách, montážních provozech apod.

Konstrukce: elektromotor 3,0 kW (2.840 ot./min, typ provozu: S3/60%), dvouválcový řadový agregát s olejovým 
mazáním, řemenový pohon.

Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu, tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, 
zpětný ventil, dochlazovač, olejoznak, vzduchový filtr, 1,9 m síťový kabel H05 RR-F.

Tlaková nádoba: 200 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, široce otevřené opěrné nohy (3) s otvory pro montáž 
napevno.

Celkové rozměry (d x š x v): 680 x 490 x 1.755 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 54.  

Přípojka Výkon motoru Sací výkon Plnicí výkon Max. výstupní tlak Objem nádoby Hmotnost 

400 V~50 Hz 3,0 kW/P1 480 l/min 400 l/min 10 bar 200 l 132 kg

Objednací číslo 01747 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 22857 4
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Pneumatická ráčna ½“, 17dílná sada 
Spolehlivá ráčna, určená k utahování (povolování) šroubů a matic ve stísněných prostorech.

Přepínání pravého - levého chodu • regulace otáček pomocí ovládací páčky. 

Konstrukce: upínací čtyřhran ½“, ergonomicky tvarovaná rukojeť, vsuvka ¼“.

Složení sady: souprava klíčů (průměr: 9-10-11-13-14-17-19 mm), kloubový adaptér ½“, prodlužovací adaptér ½“, bity 
(3), transportní plastový kufřík. 

Rázový utahovák ½“, 14dílná sada
Praktický pneumatický utahovák, určený k utahování (povolování) závitových spojů v podmínkách garáží, dílen apod.

Pákové přepínání pravého - levého chodu • 4stupňové nastavení utahovacího momentu (100 až 310 Nm)  
• rázový mechanizmus.     

Konstrukce: plášť z tlakově litého hliníku, upínací čtyřhran 12,7 mm (½“), 5lamelový motor, ergonomicky  
tvarovaná rukojeť.  

Příslušenství: sada klíčů (čtyřhran ½“, průměr: 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm), prodlužovací adaptér, mlhový 
přimazávač, vsuvka ¼“, plastový transportní kufřík.

Rázový utahovák ½“ TWIN HAMMER 
Výkonný pneumatický utahovák, určený k utahování (povolování) šroubů a matic.

Zašroubování a důkladné dotažení šroubových spojů otáčivými rázy • snadné uvolnění pevně utažených šroubů 
(matic) • s vhodným uplatněním v servisních (údržbářských) dílnách, montážních provozech, kovovýrobě ap.

Pákové přepínání pravého - levého chodu •  3stupňové nastavení krouticího momentu • dvojnásobný rázový 
mechanizmus TWIN HAMMER.     

Konstrukce: plášť z oceli a kompozitního plastu, upínací čtyřhran 12,7 mm (½“), 6lamelový motor, tepelně izolovaná 
(ergonomická) rukojeť, vsuvka ¼“. 

Hladina akustického výkonu LWA: 95 dB (A), doporučený průměr tlakové hadice: od 10 mm.

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Uvolňovací moment Volnoběžné otáčky Upínání Hmotnost     

6 bar 310 l/min 60 Nm 160 min-1 ½“ • 4hran 2,7 kg

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Max. točivý moment Volnoběžné otáčky Upínání Hmotnost     

6,3 bar 114 l/min 100 Nm 160 min-1 ½“ • vnější čtyřhran 1,2 kg

Objednací číslo 40250 GTIN 4 015671 40250 9

Objednací číslo 40123 GTIN 4 015671 44848 4

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Max. uvolňovací moment Volnoběžné otáčky Upínání Hmotnost     

6 bar 320 - 530 l/min 310 Nm 8.000 min-1 ½“ • vnější čtyřhran 4,2 kg

Objednací číslo 40039 GTIN 4 015671 40039 0

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Max. uvolňovací moment Volnoběžné otáčky Upínání Hmotnost     

6,3 bar 198 l/min 1.600 Nm 7.000 min-1 ½“ • vnější čtyřhran 2,4 kg

Objednací číslo 40122 GTIN 4 015671 40122 9

Pneumatická ráčna ½“ PRO
Výkonná ráčna, určená k utahování (povolování) šroubů a matic ve stísněných prostorech.

Zašroubování a důkladné dotažení šroubových spojů • uvolnění pevně utažených šroubů (matic) v místech 
s omezeným přístupem. 

Přepínání pravého - levého chodu • regulace otáček pomocí ovládací páčky • mimořádně vysoký točivý  
moment (100 Nm).

Konstrukce: plášť z oceli a kompozitního plastu, upínací čtyřhran 12,7 mm (½“), tepelně izolovaná rukojeť 
s průduchy odpadního vzduchu, vsuvka ¼“.   
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Excentrická bruska 150  
Jednoruční excentrická bruska, určená k jemnému broušení (leštění) rovných i zakřivených ploch ze dřeva, kovů, 
plastů nebo spárovacích hmot, barev, laků ap.

Plynulé nastavení otáček podle typu broušeného materiálu • zpětný odtah odpadního vzduchu vč. pilin (prachu). 

Konstrukce: unášecí talíř s odsávacím kanálkem, ergonomicky tvarované držadlo brusky, vsuvka ¼“.

Celkové rozměry (d x š x v): 300 x 230 x 85 mm.   

Adaptér pro brusné papíry
Samolepicí adaptér, určený k upevnění brusných papírů Ø 150 mm (suchý zip). 

Celkové rozměry: 150 x 1 mm, hmotnost: 0,03 kg.

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Volnoběžné otáčky Průměr kotouče Hmotnost

6 bar 340 l/min 5.000 - 10.000 min-1 150 mm 1,9 kg

Objednací číslo 40026 GTIN 4 015671 40026 0

Objednací číslo 22150 GTIN 4 015671 22150 6

Sady brusných papírů, 3dílné
3dílné sady brusných papírů shodné zrnitosti, určených pro excentrickou brusku 150 (průměr brusné plochy: 150 mm, 
se suchým zipem). 

Sada brusných papírů, 13dílná
13dílná sada brusných papírů a samolepicího adaptéru, určená pro excentrickou brusku 150.

Složení sady: brusné papíry různých zrnitostí po 3 ks (průměr brusné plochy: 150 mm, se suchým zipem), samolepicí 
adaptér (1). 

Průměr Zrnitost Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
150 mm K 60 3 ks 0,07 kg 22140 4 015671 22140 7
150 mm K 80 3 ks 0,06 kg 22141 4 015671 22141 4
150 mm K 100 3 ks 0,06 kg 22142 4 015671 22142 1
150 mm K 120 3 ks 0,06 kg 22143 4 015671 22143 8
150 mm K 180 3 ks 0,05 kg 22145 4 015671 22145 2
150 mm K 240 3 ks 0,05 kg 22146 4 015671 22146 9

Průměr Zrnitost Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
150 mm K 60 • 80 • 120 • 240 13 ks 0,24 kg 22152 4 015671 22152 0
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Stopková bruska 22.000 
Kompaktní pneumatická bruska, určená k broušení kovových materiálů.

Zabroušení ostrých hran (otřepů), frézování, kartáčování nebo leštění povrchů pomocí brusných kolíků (válečků),  
fréz a kartáčů.

Upínací kleština 6 mm • regulace otáček stiskem ovládací páčky • s vhodným uplatněním v zámečnických dílnách, 
autoopravnách, modelářství ap.

Konstrukce: tepelně izolovaná rukojeť (vč. průduchů odpadního vzduchu), pojistka proti neúmyslnému spuštění 
nástroje, vsuvka ¼“.    

Hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), doporučený průměr tlakové hadice: od 10 mm.

Stopková bruska, 15dílná sada
Vysokootáčková bruska, určená k broušení, frézování nebo leštění v podmínkách modelářských a zámečnických dílen, 
dřevovýroby ap.

Plynulá regulace otáček pomocí ovládací páčky • upínací kleštiny pro nástroje se stopkami Ø 3 a 6 mm.

Konstrukce: ovládací páčka vč. bezpečnostní pojistky, ergonomicky tvarovaná rukojeť, vsuvka ¼“.

Složení sady: brusné kolíky různých tvarů a zrnitostí (10), montážní klíče, transportní plastový kufřík.   

Stopková úhlová bruska 20.000
Kompaktní pneumatická bruska, určená k broušení kovových materiálů.

Zabroušení otřepů, frézování, kartáčování nebo leštění povrchů pomocí brusných kolíků (válečků), fréz a kartáčů.

Upínací kleština 6 mm • regulace otáček stiskem ovládací páčky • s plnohodnotným využitím především při pracích 
v omezených (stísněných) prostorech. 

Konstrukce: tepelně izolovaná rukojeť (vč. průduchů odpadního vzduchu), pojistka proti neúmyslnému spuštění 
nástroje, vsuvka ¼“.    

Hladina akustického výkonu LWA: 96 dB (A), doporučený průměr tlakové hadice: od 10 mm.

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Volnoběžné otáčky Upínání nástroje Hmotnost 

6,3 bar 128 l/min 22.000 min-1 6 mm 0,7 kg

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Volnoběžné otáčky Upnutí nástroje Hmotnost     

6 bar 350 l/min 22.000 min-1 3 mm 1 kg

Objednací číslo 40124 GTIN 4 015671 40124 3

Objednací číslo 40032 GTIN 4 015671 40032 1

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Volnoběžné otáčky Upínání nástroje Hmotnost 

6,3 bar 128 l/min 20.000 min-1 6 mm 0,6 kg

Objednací číslo 40125 GTIN 4 015671 44855 2
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Náhradní jehly, 19dílná sada
Sada náhradních jehel, určených pro jehlový oklepávač (40066).

180 mm ocelové jehly (průměr: 3 mm), hmotnost: 0,2 kg. 

Sekací kladivo, 9dílná sada 
Sekací kladivo, vhodné pro práce na rekonstrukcích budov nebo k opravám karosérií.

Vysekávání drážek a prostupů ve zdivu, odsekávání obkladů (omítky), odstraňování podlahových krytin atp.  
• dělení plechů v autodílnách.

Plynulé nastavení frekvence úderů pomocí stavěcího šroubu v rukojeti • jednoduché osazení nástrojů pomocí 
rychloupínací pružiny.

Konstrukce: robustní pistolová rukojeť, vsuvka ¼“.

Složení sady: sekáče 175 mm (špičatý sekáč, plochý sekáč, oddělovací sekáč na plech, sekáč na odsekávání čepů, 
sekáč na střihání plechu), přídržná pružina, mlhový přimazávač, plastový transportní kufřík.    

Rychloupínací pružina
Náhradní přídržná pružina k pneumatickému sekacímu kladivu, 9dílné sadě (40065).

Celkové rozměry (d x š x v): 150 x 110 x 50 mm, hmotnost: 0,07 kg.

Jehlový oklepávač
Jehlový nástavec sekacího kladiva, určený k oklepávání barev, omítky, strusky, rzi, betonu atp., opracování kamene 
nebo tvarování cihel.  

Jednoduchá (rychlá) montáž přišroubováním pouzdra k válci pneumatického sekacího kladiva (40065).  

Konstrukce: kovové pouzdro (s vnitřním závitem), 180 mm jehly (19).

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Volnoběžné údery Upínání Hmotnost

6 bar 350 l/min 3.000 min-1 10 mm • 6hran 2,2 kg

Objednací číslo 40308 GTIN 4 015671 40308 7

Objednací číslo 40065 GTIN 4 015671 40065 9

Objednací číslo 40031 GTIN 4 015671 40031 4

Provozní tlak Hmotnost     Objednací číslo GTIN
6 bar 0,9 kg 40066 4 015671 40066 6
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Sekací kladivo 10 PRO, 8dílná sada
Sekací kladivo, vhodné pro práce na rekonstrukcích budov nebo k opravám karosérií.

Vysekávání drážek a prostupů ve zdivu, odsekávání obkladů (omítky), odstraňování podlahových krytin atp.  
• dělení plechů v autodílnách.

Plynulé nastavení frekvence úderů pomocí stavěcího šroubu v rukojeti • rychloupínací sklíčidlo s křížovým  
zajištěním sekáče.

Konstrukce: tepelně izolovaná rukojeť, vsuvka ¼“.

Příslušenství: špičatý sekáč 180 mm, plochý sekáč 180 mm, sekáč na odsekávání čepů 180 mm, oddělovací sekáč  
na plech 180 mm, sekáč na střihání plechu 180 mm, přídržná hlavice, olejnička, plastový transportní kufřík. 

Celkové rozměry (d x š x v): 320 x 245 x 100 mm, hladina akustického výkonu LWA: 105 dB (A). 

Tlaková maznice, 5dílná sada 
Pneumatická maznice, určená k nanášení maziv v kartuších nebo odebíraných ze zásobníků.

275 mm pružná hadice • úhlová tryska (175 mm) k promazání obtížně přístupných součástek • ruční páka pro 
použití maznice bez stlačeného vzduchu.

Konstrukce: ergonomicky tvarovaná rukojeť, robustní ocelový zásobník s tlakovým pístem, vsuvka ¼“.   

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Volnoběžné údery Upínání Hmotnost 

6,3 bar 150 - 240 l/min 3.000 min-1 10 mm • 6hran 3 kg

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Mazací tlak Hmotnost

2 - 8 bar 0,6 l/zdvih 100 - 400 bar 1,25 kg

Objednací číslo 75180 GTIN 4 015671 75180 5

Objednací číslo 40053 GTIN 4 015671 40053 6

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Volnoběžné údery

6 bar 350 l/min 3.000 min-1

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Volnoběžné otáčky

6 bar 350 l/min 22.000 min-1

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Uvolňovací moment Volnoběžné otáčky Upínání

6 bar 310 - 500 l/min 310 Nm 8.000 min-1 ½“ • čtyřhran

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Uvolňovací moment Volnoběžné otáčky Upínání

6 bar 310 l/min 60 Nm 160 min-1 ½“ • čtyřhran

Sada pneu nářadí, 71dílná 
71dílná sada pneumatického nářadí s příslušenstvím, zahrnující základní vybavení dílny, provozované na stlačený vzduch.

Složení sady: rázový utahovák ½“ • ráčna ½“ • sekací kladivo • stopková bruska • pistole MINI. 

Příslušenství: sada nástrčných klíčů (8), adaptér 3/8“ - ½“, bitový adaptér 3/8“, sada bitů (9), sada sekáčů (3, vč. přídržné 
pružiny), sada brusných kolíků (10), sada pneu adaptérů a trysek, teflonová páska, vsuvky ¼“ (5), transportní plastový 
kufřík (s otvory pro upevnění na stěnu dílny).

Celkové rozměry (d x š x v): 460 x 105 x 475 mm, hmotnost: 8 kg.   

Sekací kladivo

Stopková bruska 

Rázový utahovák ½“

Ráčna ½“

Objednací číslo 40401 GTIN 4 015671 40401 5
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Sponkovačka KN, 14dílná sada
Praktická sponkovačka, určená k nastřelování spon pomocí stlačeného vzduchu.

Rychlé (spolehlivé) připevnění fólií, látek, kůže, koberců, polstrování, izolačních materiálů ad. sešívacími sponami 
6 - 14 mm. 

Ovládací páčka vč. bezpečnostní pojistky (ochrana před náhodným spuštěním) • snadné (pohodlné) plnění zásobníku.

Konstrukce: čelní odvod odpadního vzduchu, výsuvný zásobník, tepelně izolovaná rukojeť, vsuvka ¼“. 

Složení sady: spony typ 80 (délka: 8 - 10 - 14 mm, po 600 ks), ochranné brýle, plastový transportní kufřík.   

Sponkovačka - hřebíkovačka KOMBI, 10dílná sada 
Výkonná pneumatická sponkovačka - hřebíkovačka, určená k nastřelování spon a hřebíků pomocí stlačeného vzduchu.

Automatická bezpečnostní pojistka (ochrana před náhodným spuštěním) • nastavitelný odvod odpadního vzduchu 
(360°).

Konstrukce: výsuvný zásobník, tepelně izolovaná rukojeť, vsuvka ¼“. 

Složení sady: spony typ 90 (délka: 20 - 32 - 40 mm, po 500 ks), hřebíky typ SN (délka: 25 - 40 mm, po 1.000 ks), 
náhradní úderník, ochranné brýle, plastový transportní kufřík.    

Sponkovačka - hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada
Výkonná sponkovačka - hřebíkovačka, určená k nastřelování spon a hřebíků pomocí stlačeného vzduchu.

Rychlé upevnění tkanin, fólií, střešní lepenky, izolačních materiálů apod. úzkými sponami • přibití prken, podlahových 
lišt, obkladů stěn a stropů kolářskými hřebíky.

Bezpečné kontaktní nastřelení spon (sbíjení hřebíky) přitlačením pojistky na připevňovaný materiál • přesné nastavení 
hloubky zarážení spon i hřebíků • upravitelný směr odvádění odpadního vzduchu.       

Konstrukce: rukojeť s měkkou (protiskluzovou) vložkou, výsuvný zásobník, vsuvka ¼“.   

Složení sady: balení 20 mm spon (200 ks), 25 mm hřebíků s hlavičkou 2 mm (500 ks) a 3 mm (100 ks), olejnička, 
plastový transportní kufřík.

Celkové rozměry (d x š x v): 250 x 60 x 240 mm, hmotnost nářadí (vč. kufříkové sady): 1,4 kg (2,1 kg). 

Provozní tlak Délka spon Šířka zad spon Tloušťka spon Hmotnost     

6 bar 6 - 14 mm 12,8 mm 0,95 mm 1,7 kg

Provozní tlak Délka hřebíků Tloušťka 
hřebíku

Ø hlavičky 
hřebíku Délka spon Šířka zad spony Tloušťka 

spony Hmotnost     

6 bar max. 50 mm 1,05 mm 2 mm 13 - 40 mm 5,8 mm 1 mm 3,6 kg

Provozní 
tlak

Spony
Hřebíky

Hlavička Ø 2 mm Hlavička Ø 3 mm

Délka Vnější šířka 
hřbetu Drát Délka Drát Délka Drát

4 - 7,5 bar 13 - 40 mm 5,7 mm 1,26 x 1,05 mm 15 - 50 mm 1,26 x 1,05 mm 32 - 50 mm 1,6 x 1,4 mm

Objednací číslo 40088 GTIN 4 015671 40088 8

Objednací číslo 40220 GTIN 4 015671 40220 2

Objednací číslo 40221 GTIN 4 015671 35469 3
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Spony k pneumatické sponkovačce KN

Pozinkované (drátové) spony, určené pro pneumatickou sponkovačku KN (40088).

Spony k pneumatickým sponkovačkám - hřebíkovačkám KOMBI a 3IN1

Zinkované (drátové) spony, určené pro pneumatické sponkovačky - hřebíkovačky KOMBI (40220) a 3IN1 (40221).

Hřebíky k pneumatickým sponkovačkám - hřebíkovačkám MIDI a 3IN1 

Zinkované hřebíky, určené pro pneumatické sponkovačky - hřebíkovačky KOMBI (40220) a 3IN1 (40221). 

Hřebíky k pneumatické sponkovačce - hřebíkovačce 3IN1 

Zinkované hřebíky, určené pro pneumatickou sponkovačku - hřebíkovačku 3IN1 (40221). 

Délka spon Šířka zad spon Tloušťka spon Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
6 mm 12,8 mm 0,95 mm 5.000 ks 0,45 kg 40267 4 015671 40267 7
8 mm 12,8 mm 0,95 mm 5.000 ks 0,55 kg 40268 4 015671 40268 4
10 mm 12,8 mm 0,95 mm 5.000 ks 0,65 kg 40269 4 015671 40269 1
12 mm 12,8 mm 0,95 mm 5.000 ks 0,70 kg 40271 4 015671 40271 4
14 mm 12,8 mm 0,95 mm 5.000 ks 0,85 kg 40272 4 015671 40272 1

Délka 
hřebíků Ø hlavičky Tloušťka 

hřebíku
Obsah  
balení Hmotnost Objednací číslo GTIN

15 mm 2 mm 1,01 mm 5.000 ks 0,61 kg 40213 4 015671 40213 4
25 mm 2 mm 1,01 mm 5.000 ks 1,00 kg 40214 4 015671 40214 1
30 mm 2 mm 1,01 mm 5.000 ks 1,20 kg 40215 4 015671 40215 8
40 mm 2 mm 1,01 mm 5.000 ks 2,00 kg 40216 4 015671 40216 5
50 mm 2 mm 1,01 mm 5.000 ks 1,60 kg 40217 4 015671 40217 2

Délka 
hřebíků Ø hlavičky Tloušťka 

hřebíku
Obsah  
balení Hmotnost Objednací číslo GTIN

32 mm 2,9 mm 1,33 mm 2.500 ks 1,20 kg 40206 4 015671 40206 6
45 mm 2,9 mm 1,33 mm 2.500 ks 1,55 kg 40207 4 015671 40207 3
50 mm 2,9 mm 1,33 mm 2.500 ks 1,85 kg 40208 4 015671 40208 0

Délka spon Šířka zad spon Tloušťka spon Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
13 mm 5,7 mm 1,25 mm 2.500 ks 0,55 kg 40253 4 015671 40253 0
22 mm 5,7 mm 1,25 mm 2.500 ks 0,90 kg 40254 4 015671 40254 7
32 mm 5,7 mm 1,25 mm 2.500 ks 1,35 kg 40255 4 015671 40255 4
40 mm 5,7 mm 1,25 mm 2.500 ks 1,70 kg 40256 4 015671 40256 1
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Stlačený vzduch    Tlakové hadice

Max. provozní tlak Délka hadice Vnitřní průměr Vnější průměr Hmotnost

 11 bar 20 m 6 mm 11 mm 3,3 kg

Spirálové hadice
Flexibilní tlakové hadice, určené pro běžné práce se stlačeným vzduchem.

Konstrukce: hadice z polyuretanu, ochrana proti zlomení, včetně vsuvky a rychlospojky.

Hadice s textilní vložkou
Tlakové hadice, vhodné pro práce se stlačeným vzduchem - odolné proti prasknutí (do tlaku max. 15 bar), 
výkyvům teploty (-15 až +60 °C) i olejovým příměsím ve stlačeném vzduchu.  

Konstrukce: PVC hadice s textilní vložkou, včetně vsuvky a rychlospojky.

Hadice s textilní vložkou - 50 m
Tlakové hadice, vhodné pro práce se stlačeným vzduchem - odolné proti prasknutí (do tlaku max. 15 bar),  
výkyvům teploty (-15 až +60 °C), olejovým příměsím ve stlačeném vzduchu.  

Konstrukce: PVC hadice s textilní vložkou.

Naviják s 20 m tlakovou hadicí 
Přenosný hadicový naviják, určený k operativnímu zavedení stlačeného vzduchu mimo prostor pracoviště nebo  
do vzdálenějších částí dílny.

Tlaková hadice s textilní vložkou (délka: 20 m, vč. rychlospojky i vsuvky integrované do bubnu) • spojovací hadice 
(délka: 0,5 m, s koncovkami pro připojení ke kompresoru) • manuální navíjení pomocí kliky. 

Konstrukce: stabilní trubkový rám, buben z tvrzeného plastu.

Celkové rozměry (d x š x v): 290 x 210 x 340 mm.  

Objednací číslo 02879 GTIN 4 015671 02879 2

Délka Vnitřní průměr Vnější průměr Provozní tlak Hmotnost Obj. číslo GTIN
5 m 5 mm 8 mm max. 11 bar 0,2 kg 41400 4 015671 41400 7
10 m 6,5 mm 10 mm max. 11 bar 0,6 kg 41401 4 015671 41401 4

Délka Vnitřní průměr Vnější průměr Provozní tlak Hmotnost Obj. číslo GTIN
5 m 6 mm 12 mm max. 15 bar 0,6 kg 41402 4 015671 41402 1
10 m 6 mm 12 mm max. 15 bar 1,1 kg 41404 4 015671 41404 5
10 m 9 mm 15 mm max. 15 bar 1,6 kg 41406 4 015671 41406 9
10 m 13 mm 19 mm max. 15 bar 2,3 kg 41407 4 015671 41407 6

Délka Vnitřní průměr Vnější průměr Provozní tlak Hmotnost Obj. číslo GTIN
50 m 6 mm 9 mm max. 15 bar 5,5 kg 02820 4 015671 02820 4
50 m 9 mm 12 mm max. 15 bar 7,2 kg 02821 4 015671 02821 1
50 m 13 mm 16 mm max. 15 bar 9,7 kg 02822 4 015671 02822 8
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Stlačený vzduch    Tlakové hadice

Max. provozní tlak Délka hadice Vnitřní průměr Vnější průměr Hmotnost     

 17 bar 30 m 9 mm 12 mm 8,1 kg

Max. provozní tlak Délka hadice Vnitřní průměr Vnější průměr Hmotnost

12 bar 8 m 8 mm 12 mm 2,5 kg

Max. provozní tlak Délka hadice Vnitřní průměr Vnější průměr Hmotnost

12 bar 15 m 9 mm 15,5 mm 5,7 kg

Naviják s 30 m tlakovou hadicí 
Přenosný hadicový naviják, určený k použití v servisních (řemeslnických) dílnách, montážních provozech apod.

Polyuretanová tlaková hadice s textilní vložkou (délka: 30 m, vč. rychlospojky i vsuvky integrované do bubnu)  
• robustní ocelový rám s vrchní otáčivou částí (rozsah: 360°) • navíjení hadice ruční klikou. 

Celkové rozměry (d x š x v): 335 x 255 x 360 mm.  

Samonavíjecí hadicový buben 8M
Nástěnný buben s 8m tlakovou hadicí, určený k operativnímu zavedení stlačeného vzduchu mimo prostor pracoviště 
nebo do vzdálenějších částí dílny.  

Automatické navíjení hadice vč. jejího rovnoměrného řádkování • aretace potřebné délky hadice po jejím odvinutí 
z bubnu.

8m pružná vzduchová hadice PVC-FLEX s rychlospojkou a stavěcí zarážkou • držák k upevnění bubnu na stěnu 
(otočný, rozsah max. 180°).

Konstrukce: box z tvrzeného plastu, 2m přívodní hadice (se vsuvkou).

Příslušenství: montážní materiál.    

Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 125 x 245 mm.  

Samonavíjecí hadicový buben 15M
Nástěnný buben s 15m tlakovou hadicí, určený k zavedení stlačeného vzduchu do vzdálenějších částí dílny, 
montážního provozu apod.

AUTOMATIC-SLOW-RETRACTION-CONTROL - automatické pozvolné navíjení hadice vč. jejího rovnoměrného řádkování  
• aretace potřebné délky hadice po jejím odvinutí z bubnu.

15m vzduchová hadice PVC-FLEX s rychlospojkou a stavěcí zarážkou • držák k upevnění bubnu na stěnu  
(otočný, max. stranové vychýlení: 170°).

Konstrukce: box z tvrzeného plastu, 1,5m připojovací hadice, držadlo pro přenášení.

Příslušenství: montážní materiál.    

Celkové rozměry (d x š x v): 450 x 190 x 310 mm.  

Odlučovač vody s filtrem MINI 
Malá filtrační jednotka, určená k separaci kapalných částí a drobných nečistot ze (stlačeného) vzduchu, pohánějícího 
pneumatické nářadí.

Montáž přímo na vzduchové nářadí, vhodný (jen) ke krátkodobému použití, celkové rozměry (d x v): 39 x 88 mm.

Objednací číslo 02881 GTIN 4 015671 02881 5

Přípojný závit Maximální provozní tlak Hmotnost Objednací číslo GTIN
¼“ vnitřní (vnější) 10 bar 0,09 kg 41089 4 015671 41089 4

Objednací číslo 02878 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 94873 1

Objednací číslo 02882 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 82459 2
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Stlačený vzduch    Úpravné jednotky

Odlučovač vody s filtrem 
Filtrační jednotka, určená k separaci kapalných částí a drobných nečistot ze (stlačeného) vzduchu, pohánějícího 
pneumatické nářadí.

Montáž na kompresor nebo do tlakového vedení (čisticí stupeň před redukčním ventilem).

Konstrukce: filtrační vložka, nádobka pro zachycování kondenzátu, výpustný ventil. 

Celkové rozměry (d x v): 45 x 140 mm.

Přípojný závit Max. provozní tlak Hmotnost Objednací číslo GTIN
¼“ vnitřní 10 bar 0,18 kg 41081 4 015671 41081 8

Přípojný závit Max. provozní tlak Regulační rozsah Hmotnost Objednací číslo GTIN
¼“ vnitřní 16 bar 0 - 10 bar 0,32 kg 41082 4 015671 41082 5
3/8“ vnitřní 16 bar 0 - 10 bar 0,78 kg 41083 4 015671 41083 2

Regulační rozsah Průměr manometru Délka hadice Hmotnost

0 - 12 bar 36 mm 3 m 0,7 kg

Redukční ventil MDM 300
Praktický redukční ventil, určený k rychlému (operativnímu) přestavení tlaku spotřebovávaného stlačeného vzduchu.

Pohotové seřízení tlaku vzduchu, dodávaného ze vzdáleného kompresoru • individuální nastavení provozního tlaku 
při odběrech vzduchu z potrubních rozvodů. 

Konstrukce: manometr 0 - 12 bar, otočný regulátor (s aretací pracovního tlaku), 3 m pryžová hadice (vč. vsuvky ¼“), 
rychlospojka.     

Objednací číslo 02832 GTIN 4 015671 64369 8

Redukční ventil s filtrem
Úpravná jednotka, určená k separaci kapalných částí (drobných nečistot) ze stlačeného vzduchu a regulaci jeho výstupního 
tlaku.

Konstrukce: manometr 0 - 16 bar, otočná hlavice (nastavení pracovního tlaku), filtrační vložka, nádobka pro zachycování 
kondenzátu, výpustný ventil. 

Celkové rozměry (d x v): 45 x 175 mm (41082), 65 x 235 mm (41083). 

Mlhový přimazávač MINI 
Mazací jednotka, určená k průběžnému přimazávání stlačeného vzduchu, pohánějícího pneumatické nářadí. 

Montáž přímo na vzduchové nářadí, vhodný (jen) ke krátkodobému použití, celkové rozměry (d x v): 57 x 32 mm. 

Přípojný závit Max. provozní tlak Hmotnost Objednací číslo GTIN
¼“ vnitřní (vnější) 10 bar 0,09 kg 41086 4 015671 41086 3
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Stlačený vzduch    Úpravné jednotky

Mlhový přimazávač 
Mazací jednotka, určená k průběžnému přimazávání stlačeného vzduchu, pohánějícímu pneumatické nářadí. 

Montáž na kompresor nebo do tlakového vedení • s přesným nastavením množství přiměšovaného oleje.

Celkové rozměry (d x v): 150 x 45 mm. 

Úpravné jednotky
Komplexní úpravné jednotky stlačeného vzduchu, určené k montáži na kompresor nebo do tlakového vedení.

Očištění vzduchu od kapalných součástí a drobných nečistot • průběžné přimazávání vzduchu olejem • přesné nastavení 
pracovního tlaku.

Konstrukce: manometr, otočná hlavice (regulace výstupního tlaku), filtrační vložka, nádobka pro zachycování kondenzátu, 
výpustný ventil.

Celkové rozměry (d x š x v): 130 x 95 x 235 mm (41084), 135 x 65 x 275 mm (41085), 130 x 95 x 235 mm 
(41079), 130 x 65 x 245 mm (41087). 

Rychlospojky s vnějším (vnitřním) závitem
Konstrukce: korpus z mosazi (MS58), ocelová pružina, těsnění (syntetický kaučuk), přesný přípojný závit. 

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.  

Rychlospojky s hadicovou vsuvkou
Konstrukce: korpus z mosazi (MS58), ocelová pružina, těsnění (syntetický kaučuk), vsuvka pro hadici. 

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.  

Přípojný závit Max. provozní tlak Hmotnost Objednací číslo GTIN
¼“ vnitřní 10 bar 0,16 kg 41080 4 015671 41080 1

Přípojný závit Max. provozní tlak Hmotnost Objednací číslo GTIN
¼“ vnitřní 10 bar 1,24 kg 41084 4 015671 41084 9
3/8“ vnitřní 10 bar 1,20 kg 41085 4 015671 41085 6
½“ vnitřní 10 bar 1,22 kg 41079 4 015671 41079 5
¾“ vnitřní 10 bar 2,03 kg 41087 4 015671 41087 0

Přípojný závit Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
¼“ vnější 1 ks 0,07 kg 41014 4 015671 41014 6
3/8“ vnější 1 ks 0,07 kg 41015 4 015671 41015 3
½“ vnější 1 ks 0,07 kg 41016 4 015671 41016 0
¼“ vnitřní 1 ks 0,09 kg 41018 4 015671 41018 4

Průměr hadicové 
vsuvky Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN

6 mm 1 ks 0,06 kg 41010 4 015671 41010 8
9 mm 1 ks 0,06 kg 41012 4 015671 41012 2
13 mm 1 ks 0,06 kg 41013 4 015671 41013 9
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Stlačený vzduch    Připojovací a spojovací materiál

Rychlospojky se vsuvkami s hadicovou vsuvkou, 2dílné sady  
Konstrukce rychlospojky: korpus z mosazi (MS58), ocelová pružina, těsnění (syntetický kaučuk), vsuvka pro hadici. 

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.  

Vsuvky s vnějším (vnitřním) závitem, 2dílné sady 
Konstrukce: mosazný korpus (MS58), přesný přípojný závit. 

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.  

Vsuvky s hadicovou vsuvkou, 3dílné sady
Konstrukce: mosazný korpus (MS58), vsuvka pro hadici. 

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.  

Redukční vsuvky s vnějším (vnitřním) závitem, 2dílné sady  
Konstrukce: mosazný korpus (MS58), přesné přípojné závity. 

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.  

Dvojité vsuvky, 2dílné sady 
Konstrukce: mosazný korpus (MS58), přesné přípojné závity. 

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.  

Průměr hadicové vsuvky Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
6 mm 2 ks (1 + 1) 0,07 kg 41006 4 015671 41006 1
9 mm 2 ks (1 + 1) 0,08 kg 41008 4 015671 41008 5

Průměr hadicové vsuvky Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
6 mm 3 ks 0,04 kg 41020 4 015671 41020 7
9 mm 3 ks 0,05 kg 41022 4 015671 41022 1
13 mm 3 ks 0,06 kg 41023 4 015671 41023 8

Přípojné závity Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
¼“ vnější - ¼“ vnější 2 ks 0,03 kg 41030 4 015671 41030 6
¼“ vnější - 3/8“ vnější 2 ks 0,04 kg 41032 4 015671 41032 0

Přípojné závity Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
¼“ vnější - 3/8“ vnitřní 2 ks 0,04 kg 41044 4 015671 41044 3
½“ vnitřní - 3/8“ vnější 2 ks 0,06 kg 41046 4 015671 41046 7

Přípojný závit Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
¼“ vnější 2 ks 0,04 kg 41024 4 015671 41024 5
3/8“ vnější 2 ks 0,04 kg 41026 4 015671 41026 9
¼“ vnitřní 2 ks 0,04 kg 41028 4 015671 41028 3
3/8“ vnitřní 2 ks 0,04 kg 41027 4 015671 41027 6
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Stlačený vzduch    Připojovací a spojovací materiál

Hadicové vsuvky s vnitřním (vnějším) závitem, 2dílné sady  
Konstrukce: mosazný korpus (MS58), přesný přípojný závit. 

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.  

Redukční šroubení s vnějším (vnitřním) závitem, 2dílné sady  
Konstrukce: mosazný korpus (MS58), přesné přípojné závity. 

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.  

Hadicové spojky, 2dílné sady  
Konstrukce: mosazný korpus (MS58). 

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.  

Rozdělovače s rychlospojkami 
Konstrukce: masivní mosazný korpus (MS58), vč. 2 (3) rychlospojek.

Pracovní teplota a tlak: -20 až +100 °C • 1 - 25 bar.  

Šroubovací svorky, 4dílná sada
Konstrukce: ocelový pásek i uzávěr, šnekový závit. 

Průměr vsuvky - přípojný závit Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
6 mm - 1/8“ vnější 2 ks 0,02 kg 41054 4 015671 41054 2
6 mm - ¼“ vnější 2 ks 0,03 kg 41056 4 015671 41056 6

6 mm - 3/8“ vnitřní 2 ks 0,05 kg 41040 4 015671 41040 5
6 mm - 3/8“ vnější 2 ks 0,04 kg 41058 4 015671 41058 0
9 mm - ¼“ vnější 2 ks 0,03 kg 41060 4 015671 41060 3

9 mm - 3/8“ vnitřní 2 ks 0,05 kg 41042 4 015671 41042 9
9 mm - 3/8“ vnější 2 ks 0,04 kg 41038 4 015671 41038 2
13 mm - ¼“ vnější 2 ks 0,05 kg 41059 4 015671 41059 7
13 mm - 3/8“ vnější 2 ks 0,05 kg 41039 4 015671 41039 9

Přípojné závity Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
3/8“ vnější - ¼“ vnitřní 2 ks 0,03 kg 41048 4 015671 41048 1
½“ vnější - ¼“ vnitřní 2 ks 0,06 kg 41052 4 015671 41052 8
½“ vnější - 3/8“ vnitřní 2 ks 0,04 kg 41050 4 015671 41050 4

Průměr Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
6 mm 2 ks 0,020 kg 41034 4 015671 41034 4
9 mm 2 ks 0,023 kg 41036 4 015671 41036 8
13 mm 2 ks 0,050 kg 41037 4 015671 41037 5

Typ Přípojný závit Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
2cestný rozdělovač 3/8“ vnitřní 1 ks 0,23 kg 41136 4 015671 41136 5
3cestný rozdělovač 3/8“ vnitřní 1 ks 0,38 kg 41138 4 015671 41138 9

Průměr hadice Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
8 - 16 mm 4 ks 0,04 kg 41070 4 015671 41070 2
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Stlačený vzduch    Pneumatické příslušenství

Těsnicí páska
Teflonová (PTFE) páska, určená k dokonalému utěsnění vzduchových (vodovodních) šroubení.  

Hustilka pneumatik Standard 
Spolehlivá hustilka pneumatik, určená k plnění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů 
v podmínkách garáží, domácích dílen ap.

Konstrukce: korpus hustilky z tlakově litého hliníku, manometr Ø 60 mm s ochrannou manžetou, ventil pro odpouštění 
nadměrného tlaku, ventilová zástrčka MICHELIN. 

Příslušenství: vsuvka ¼“.

Hustilka pneumatik 11 E 
Spolehlivá hustilka pneumatik, určená k plnění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů 
v podmínkách garáží, domácích dílen ap.

Manometr s podsvíceným LCD displejem • přesnost měření ± 0,05 bar* • automatické vypínání.  

Konstrukce: korpus hustilky z tlakově litého hliníku, manometr s ochrannou manžetou, ventil pro odpouštění 
nadměrného tlaku, ventilová zástrčka MICHELIN.

Příslušenství: vsuvka ¼“, baterie AAA (2).

*odečet naměřených hodnot volitelně i v kPa, Psi a kgf/cm   

Hustilka pneumatik 12/1 
Spolehlivá hustilka pneumatik, určená k plnění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů 
v podmínkách garáží, domácích dílen ap.

1 m tlaková hadice • manometr s ochrannou manžetou (průměr: 60 mm) • ventilová zástrčka MICHELIN.

Konstrukce: korpus pistole z tlakově litého hliníku, ventil pro odpouštění nadměrného tlaku, závěsné oko.  

Příslušenství: vsuvka ¼“.               

Provozní tlak Indikační rozsah manometru Průměr manometru Délka hadice Hmotnost     

10 bar 0 - 12 bar 60 mm 350 mm 0,3 kg

Provozní tlak Indikační rozsah manometru Průměr manometru Délka hadice Hmotnost     

7 bar 0 - 12 bar 60 mm 365 mm 0,35 kg

Provozní tlak Indikační rozsah manometru Průměr manometru Délka hadice Hmotnost     

12 bar 0 - 12 bar 60 mm 1 m 0,4 kg

Objednací číslo 02819 GTIN 4 015671 02819 8

Objednací číslo 02823 GTIN 4 015671 49415 3

Objednací číslo 02831 GTIN 4 015671 60368 5

Šířka Tloušťka Hmotnost Objednací číslo GTIN
12 mm 0,1 mm 0,006 kg 41064 4 015671 41064 1
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Hustilka pneumatik PROFI 
Robustní hustilka pneumatik, určená k plnění pneumatik motocyklů, osobních i nákladních automobilů apod. 

Konstrukce: korpus hustilky z leštěného hliníku, manometr Ø 85 mm s ochrannou manžetou, zvláštní adaptér 
pro plnění pneumatik nákladních automobilů, ventilová zástrčka MICHELIN.

Příslušenství: vsuvka ¼“.

Hustilka pneumatik V 12 PRO 
PROFI hustilka, určená k plnění pneumatik osobních automobilů, užitkových i nákladních vozidel.     

Manometr s digitálním displejem (měření tlaku v bar, psi nebo kPa; vč. možného ocejchování v kalibrační laboratoři) 
• oboustranná ventilová zástrčka pro pneumatiky s omezenou přístupností (např. u dvoumontáží kol).

Konstrukce: měřič tlaku v nárazu-vzdorné manžetě, pogumovaná rukojeť, 83 cm pružná hadička, závěsné oko, vsuvka 
¼“. 

Příslušenství: lithiová baterie CR 2032, ventilová zástrčka MICHELIN. 

Celkové rozměry (d x š x v): 1.395 x 65 x 107 mm.        

Provozní tlak Indikační rozsah manometru Průměr manometru Délka hadice Hmotnost     

11 bar 0 - 15 bar 85 mm 850 mm 0,8 kg

Provozní tlak Indikační rozsah manometru Délka hadice Hmotnost

12 bar 0 - 12 bar 0,83 m 0,7 kg

Objednací číslo 02752 GTIN 4 015671 02752 8

Ventilová zástrčka MICHELIN 
Ventilová zástrčka, určená k plnění pneumatik osobních (nákladních) automobilů, kompatibilní se všemi typy hustilek 
i ventilů pneumatik.

Konstrukce: korpus zástrčky z mosazi, vsuvka pro tlakovou hadici: Ø 7 mm. 

Páčková ventilová zástrčka 
Ventilová zástrčka s páčkou, určená k plnění pneumatik osobních (nákladních) automobilů, kompatibilní se všemi 
typy hustilek i ventilů pneumatik.

Konstrukce: korpus zástrčky z plastu, vsuvka pro tlakovou hadici: Ø 6 mm.

Ventilová zástrčka šroubovací 
Šroubovací ventilová zástrčka, určená k plnění pneumatik osobních (nákladních) automobilů, kompatibilní se všemi 
typy hustilek i ventilů pneumatik.

Konstrukce: korpus zástrčky z mosazi.

Objednací číslo 41002 GTIN 4 015671 41002 3

Objednací číslo 41454 GTIN 4 015671 41454 0

Objednací číslo 84096 GTIN 4 015671 84096 7

Objednací číslo 75196 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 90019 7
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Sada pneumatických adaptérů, 3dílná 
3dílná sada adaptérů, určených pro plnění běžně používaných nafukovacích předmětů stlačeným vzduchem.

Složení sady: nafukovací jehla, ventilová zástrčka na jízdní kola, adaptér k nafukování matrací.

Ventilová zástrčka pro jízdní kola 
Adaptér, určený k plnění pneumatik jízdních kol, kompatibilní se všemi typy hustilek.

Objednací číslo 84097 GTIN 4 015671 84097 4

Objednací číslo 41000 GTIN 4 015671 41000 9

Sada pneumatických adaptérů, 8dílná 
8dílná sada adaptérů, určených pro plnění běžně používaných nafukovacích předmětů stlačeným vzduchem.

Ofukovací pistole, 7dílná sada 
Praktická ofukovací pistole s adaptéry (6), určená k ofukování stlačeným vzduchem nebo huštění nafukovacích 
předmětů.

Složení sady: vyfukovací tryska, nafukovací jehla, ventily pro plnění balónků, matrací, gumových člunů atp. 

Příslušenství: vsuvka ¼“.        

Objednací číslo 02816 GTIN 4 015671 02816 7

Objednací číslo 84098 GTIN 4 015671 84098 1

Ofukovací pistole 
Ofukovací pistole, určené k vyfukování prachu, nečistot, špon ap. pomocí stlačeného vzduchu.

Konstrukce: korpus pistole z tlakově litého hliníku (BP 200 plastový), závěsné oko, vsuvka ¼“. 

Typ pistole Max. provozní tlak Délka trysky Hmotnost Objednací číslo GTIN
Krátká 12 bar 20 mm 0,16 kg 02814 4 015671 02814 3
MIDI 12 bar 80 mm 0,17 kg 02813 4 015671 02813 6

BP 200 12 bar 100 mm 0,11 kg 02810 4 015671 02810 5
Dlouhá 12 bar 280 mm 0,19 kg 02812 4 015671 02812 9
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Stlačený vzduch    Pneumatické příslušenství

Ofukovací pistole s Venturi tryskou
Vzduchová ofukovací pistole, určená k vyfukování prachu, dřevěných (kovových) hoblin aj. nečistot z velkých 
(pracovních) ploch. 

Robustní hliníková tryska s Venturiho efektem, značně zvyšujícím průtok stlačeného vzduchu (až 467 l/min).  

Konstrukce: plášť pistole z tvrzeného plastu, hliníková tryska, ergonomicky tvarovaná spoušť i rukojeť, vsuvka ¼“. 

Celkové rozměry (d x š x v): 250 x 30 x 155 mm, hladina akustického výkonu LWA: 90 - 92 dB (A).

Provozní tlak Průtok vzduchu Délka trysky Hmotnost Objednací číslo GTIN
6 - 8 bar 467 l/min 52 mm 0,15 kg 02830 4 015671 26816 7

Provozní tlak Hmotnost Objednací číslo GTIN
8 bar 0,8 kg 84093 4 015671 50667 2

Pneumatická pistole, 10dílná sada
Praktická souprava vzduchové pistole s osmi různými adaptéry, určená k použití v garážích, domácích dílnách,  
na chalupě apod.

Vyfukování prachu, nečistot, špon ap. • plnění míčů, matrací, bazénů, pneumatik atd. • technologicky nenáročné 
nástřiky barev. 

Jednoduchá výměna nástavců pomocí rychloupínacího mechanizmu v rukojeti pistole a bajonetových přípojek 
adaptérů.  

Složení sady: vzduchová pistole, foukací trysky různých tvarů a určení (6), hustilka s manometrem, stříkací tryska  
vč. nádobky na barvu, 5m spirálová hadice.

Konstrukce: korpus pistole z tvrzeného plastu, manometr s ochrannou manžetou (průměr: 50 mm; indikační rozsah: 
0 - 15 bar), ventilová zástrčka MICHELIN.    

Sada pneumatického příslušenství, 3dílná 
3dílná sada pneumatického příslušenství, určená k běžnému použití v prostředí garáží, domácích dílen, chalup apod.

Plnění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů • vyfukování prachu, nečistot, špon ap. pomocí 
stlačeného vzduchu.  

Složení soupravy: hustilka pneumatik • ofukovací pistole • spirálová hadice. 

Konstrukce: korpus pistole (hustilky) z tlakově litého hliníku, manometr Ø 60 mm s ochrannou manžetou, ventilová 
zástrčka MICHELIN, 5 m spirálová hadice vč. vsuvky a rychlospojky.  

Příslušenství: vsuvka ¼“ (3), rychlospojka (1).

Technické parametry viz 02814/02819/41400.

Objednací číslo 84091 GTIN 4 015671 84091 2
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Sada pneumatického příslušenství, 4dílná 
4dílná sada pneumatického příslušenství, určená k běžnému použití v prostředí garáží, domácích dílen, chalup apod. 

Plnění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů • vyfukování prachu, nečistot, špon atp. 
stlačeným vzduchem • lakování menších ploch a drobné opravy nátěrů.  

Složení soupravy: stříkací pistole s vrchní nádobkou • hustilka pneumatik • ofukovací pistole • spirálová hadice. 

Konstrukce: korpus pistolí (hustilky) z tlakově litého hliníku, manometr Ø 60 mm s ochrannou manžetou, ventilová 
zástrčka MICHELIN, 5 m spirálová hadice vč. vsuvky a rychlospojky.  

Příslušenství: vsuvka ¼“ (4), rychlospojka (1).

Technické parametry viz 02814/02818/02819/41400.

Objednací číslo 84092 GTIN 4 015671 84092 9

Sada pneumatického příslušenství, 5dílná 
5dílná sada pneumatického příslušenství, určená k běžnému použití v prostředí garáží, domácích dílen, chalup apod. 

Plnění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů • vyfukování prachu, nečistot, špon atp. 
stlačeným vzduchem • lakování menších ploch nebo drobné opravy nátěrů • nanášení mycích aj. prostředků.  

Složení soupravy: stříkací pistole s vrchní nádobkou • rozprašovací pistole • hustilka pneumatik • ofukovací pistole 
• spirálová hadice.   

Konstrukce: korpus pistolí (hustilky) z tlakově litého hliníku, vrchní (spodní) ocelová nádobka, manometr Ø 60 mm 
s ochrannou manžetou, ventilová zástrčka MICHELIN, 5 m spirálová hadice vč. vsuvky a rychlospojky.  

Příslušenství: vsuvky ¼“ (5), rychlospojka (1).

Technické parametry viz 02814/02817/02818/02819/41400.

Stříkací pistole FSP 100 
Praktická stříkací pistole, určená pro lakování menších ploch, drobné opravy apod. 

Přesné nastavení množství odebíraného (stlačeného) vzduchu i nátěrové hmoty • tvarování nástřiku od plochého po 
kruhový paprsek.

Konstrukce: korpus pistole z hliníku, 500 ml vrchní kovová nádobka, ergonomicky tvarovaná rukojeť, vsuvka ¼“.

Celkové rozměry (d x š x v): 165 x 85 x 330 mm.  

Stříkací pistole PROFI-M 
Nízkotlaká stříkací pistole, vhodná pro lakování menších ploch, drobné opravy apod.

Technologie HVLP - vysoce účinný přenos nátěrových hmot při nízkém tlaku rozprašování (1,4 bar).

2stupňová regulace množství odebíraného stlačeného vzduchu • plynulé dávkování nanášeného materiálu • tvarování 
nástřiku od plochého (až) po kruhový paprsek.

Konstrukce: korpus pistole z hliníku, 100 ml vrchní plastová nádobka, ergonomicky tvarovaná rukojeť, vsuvka ¼“.

Celkové rozměry (d x š x v): 130 x 70 x 250 mm.  

Objednací číslo 84089 GTIN 4 015671 84089 9

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Průměr trysky Objem nádobky Hmotnost     

3 - 6 bar 150 - 300 l/min 1,4 mm 500 ml 0,5 kg

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Průměr trysky Objem nádobky Hmotnost

2 - 4 bar 141 l/min 0,8 mm 100 ml 0,4 kg

Objednací číslo 02818 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 02818 1

Objednací číslo 02750 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 02750 4
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Stříkací pistole PROFI-F
Výkonná stříkací pistole, vhodná pro lakování velkých ploch - nanášení mořidel, lazur, základních nátěrů, krycích laků ad.  

Technologie HVLP - vysoce účinný přenos nátěrových hmot při nízkém tlaku rozprašování.

2stupňová regulace množství odebíraného stlačeného vzduchu • plynulé dávkování nanášeného materiálu  
• tvarování nástřiku od plochého (až) po kruhový paprsek.

Konstrukce: korpus pistole z leštěného hliníku, 600 ml vrchní plastová nádobka, ergonomicky tvarovaná rukojeť, 
vsuvka ¼“.    

Celkové rozměry (d x š x v): 200 x 100 x 335 mm.  

Stříkací pistole PROFI-S 
Výkonná stříkací pistole, vhodná pro lakování velkých ploch - nanášení mořidel, lazur, základních nátěrů, krycích laků ad.  

2stupňová regulace množství odebíraného stlačeného vzduchu • plynulé dávkování nanášeného materiálu • tvarování 
nástřiku od plochého (až) po kruhový paprsek.

Konstrukce: korpus pistole z leštěného hliníku, 1.000 ml spodní kovová nádobka, ergonomicky tvarovaná rukojeť, vsuvka ¼“.    

Celkové rozměry (d x š x v): 175 x 110 x 295 mm.  

Rozprašovací pistole
Nástřiková pistole, určená k nanášení mycích prostředků, tekutého vosku, aerosolového oleje apod. 

Konstrukce: korpus pistole z tlakově litého hliníku, ocelová nádobka, tryska s nastavitelným paprskem, vsuvka ¼“.

Celkové rozměry (d x š x v): 400 x 105 x 195 mm.

Pistole pro ošetření podvozků vozidel s nádobkou
Stříkací pistole s nádobkou, určená k péči o podvozky motorových vozidel.

Nanášení přípravků pro odstranění nečistot, konzervačních prostředků apod. 

Konstrukce: korpus pistole z tlakově litého hliníku, 1.000 ml spodní (hliníková) nádobka, vsuvka ¼“.

Celkové rozměry (d x š x v): 205 x 105 x 190 mm.

Objednací číslo 02817 GTIN 4 015671 02817 4

Objednací číslo 18710 GTIN 4 015671 18710 9

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Průměr trysky Objem nádobky Hmotnost

3 - 6 bar 160 - 300 l/min 1,4 mm 600 ml 0,65 kg

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Průměr trysky Objem nádobky Hmotnost     

3 - 6 bar 250 l/min 1,8 mm 1.000 ml 1,1 kg

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Délka trysky Objem nádobky Hmotnost     

1 - 6 bar 120 - 500 l/min 230 mm 1.000 ml 0,5 kg

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Průměr trysky Objem nádobky Hmotnost

6 - 8 bar 250 l/min 8 mm 1.000 ml 0,4 kg

Objednací číslo 40130 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 40130 4

Objednací číslo 40140 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 40140 3
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Pistole pro konzervaci dutin 
Stříkací pistole s rozprašovací hadicí, určená ke konzervování dutin motorových vozidel.

Přesné nasměrování nástřiku • jemné rozprášení viskózních kapalin (přípravků) • použitelná se všemi běžně 
dostupnými závěsnými nádobkami.  

Konstrukce: korpus pistole z tlakově litého hliníku, sací trubice vč. závitu pro upevnění kartuší, vsuvka ¼“.

Doporučené příslušenství: náhradní rozprašovací hadice (02672).

Pistole na kartuše 
Plnicí pistole, určená k nanášení silikonu, tmelů, lepidel, spárovacích hmot apod.

Přesné nastavení množství odebíraného (stlačeného) vzduchu • vhodná pro všechny běžně používané kartuše  
(patrony do průměru 50 mm).  

Konstrukce: korpus pistole z tvrzeného plastu, vsuvka ¼“.

Celkové rozměry (d x š x v): 230 x 70 x 180 mm.    

Pískovací pistole SP 200 
Pneumatická pistole, určená k čištění nebo úpravám povrchu odlitků, výkovků ad. proudem písku.

Odstranění rzi, zdrsnění, matování apod. středně velkých ploch nebo obtížně přístupných míst.

2 m sací hadice s injektorem pro nasávání brusného materiálu z externích zásobníků (pytlů).  

Konstrukce: korpus pistole z hliníku, ocelová tryska (průměr: 10 mm), vsuvka ¼“.

Doporučené příslušenství: náhradní tryska (02669). 

Pískovací pistole SB 
Pneumatická pistole, určená k čištění nebo úpravám povrchu odlitků, výkovků ad. proudem písku.

Odstranění rzi nebo zbytků nátěru, zdrsnění, matování apod. menších ploch.

Konstrukce: korpus pistole i nádobka z hliníku, víko s bajonetovým závitem, ocelová tryska (průměr: 5 mm), vsuvka ¼“.

Objednací číslo 02668 GTIN 4 015671 35761 8

Objednací číslo 18711 GTIN 4 015671 18711 6

Objednací číslo 18708 GTIN 4 015671 18708 6

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Délka rozprašovací hadice Hmotnost     

1 - 6 bar 250 l/min 650 mm 0,3 kg

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Vnitřní průměr trysky Sací hadice Sací trubice Hmotnost     

3 - 7 bar 100 l/min 4 mm 2 m 225 mm 0,35 kg

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Doporučená zrnitost brusiva Objem nádobky Hmotnost     

2 - 8 bar 450 l/min 0,1 - 0,5 mm 0,7 l 0,5 kg

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Hmotnost     Objednací číslo GTIN
1 - 4 bar 70 l/min 0,25 kg 02693 4 015671 02693 4
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Stlačený vzduch    Pneumatické příslušenství

Pískovací pistole recirkulační, sada 
Recirkulační pneumatická pistole, určená k čištění nebo úpravám povrchu odlitků, výkovků ad. proudem písku.

Odstranění rzi, zdrsnění, matování apod. nebo pískování obrazců pomocí šablon tzv. bezprašnou technologií*.  

Recirkulace brusného materiálu v *uzavřeném okruhu • jednoduché (rychlé) doplnění brusiva díky bajonetovému závitu 
víka nádobky.

Konstrukce: korpus pistole (nádobka) z hliníku, textilní pytlík k zachycení brusného materiálu, vsuvka ¼“.

Příslušenství: PVC hubice různých tvarů (5), brusný materiál.   

Doporučené příslušenství: náhradní hubice (5dílná sada, 40046-02001).

Pískovací box GSK 110
Pískovací kabina, určená k čištění nebo úpravám povrchu menších (středně velkých) předmětů proudem abrazivního 
materiálu.

Obroušení rzi, okují, barev apod. • zdrsnění, vyhlazení nebo renovace zašlých povrchů.

Vícevrstvé průhledové okno • integrované pracovní rukavice • pískovací pistole vč. výměnných trysek (4).  

Konstrukce: robustní ocelový box (s bočními dvířky), odkládací mřížka, zářivkové osvětlení, přípojka tlakové  
hadice ¼“ IG, protiskluzové nožky.  

Příslušenství: 4dílná sada keramických trysek (průměr: 4-5-6-7 mm), ochranné fólie (5), 12 V síťový adaptér,  
těsnicí a teflonová páska.

Celkové rozměry (d x š x v): 770 x 510 x 730 mm.    

Pískovací box GSK 220
Pískovací kabina, určená k čištění nebo úpravám povrchu menších (středně velkých) předmětů proudem abrazivního 
materiálu.

Obroušení rzi, okují, barev apod. • zdrsnění, vyhlazení nebo renovace zašlých povrchů.

Průzorové okno z tvrzeného skla (PMMA) • integrované pracovní rukavice • pískovací pistole vč. výměnných trysek (4).

Konstrukce: robustní ocelový box (s bočními dvířky), odkládací mřížka, trychtýřový zásobník, zářivkové osvětlení, přípojka 
tlakové hadice ¼“ IG.  

Příslušenství: 4dílná sada keramických trysek (průměr: 4-5-6-7 mm), ochranné fólie (5), 12 V síťový adaptér, těsnicí 
a teflonová páska.

Celkové rozměry (d x š x v): 935 x 600 x 1.385 mm.    

Objednací číslo 40046 GTIN 4 015671 40046 8

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Doporučená zrnitost brusiva Objem nádobky Hmotnost     

3 bar 190 - 330 l/min 0,2 - 0,8 mm 0,75 l 0,65 kg

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Objem pracovního boxu Vnitřní rozměry boxu Hmotnost

2 - 8 bar 200 - 600 l/min 110 l 685 x 457 x 419 mm 24 kg

Provozní tlak Spotřeba vzduchu Objem pracovního boxu Vnitřní rozměry boxu Hmotnost     

3 - 7 bar 200 - 600 l/min 220 l 850 x 555 x 545 mm 41 kg

Objednací číslo 40020 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 86415 4

Objednací číslo 40028 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 86416 1
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Stlačený vzduch    Pneumatické příslušenství

Náhradní trysky, 4dílná sada 
Sada keramických trysek, určená pro pískovací boxy GSK 110 (40020) a 220 (40028).

Průměr trysek: 4-5-6-7 mm, hmotnost: 0,08 kg.   

 

Pískovací kukla
Pískovací kukla, určená k ochraně zraku a hlavy při pískování. 

Zorné pole 105 x 80 mm (d x š) • průzor s vnější nárazu-vzdornou destičkou a vnitřní skleněnou tabulkou  
• velurová pokrývka temene hlavy (d x š: 50 x 60 cm).

Splňuje bezpečnostní požadavky na osobní ochranné prostředky, využívané k ochraně očí a obličeje (ČSN EN 175/1998).

Konstrukce: skelet z odolného plastu, nastavitelný hlavový kříž (obvodový pás vč. čelního polstrování).

Celkové rozměry (d x š x v): 210 x 180 x 350 mm, hmotnost: 0,55 kg.   

Náhradní průhledové destičky, 3dílná sada
3dílná souprava průhledových destiček, určených pro pískovací kuklu (41115).

Složení sady: průzorová tabulka (1), ochranné PVC destičky (2).

Rozměry (d x v): 118 x 93 mm, hmotnost: 0,07 kg.

Pískovací materiál 
Mletá vysokopecní struska, určená k pískování dřeva, kovů, fasád apod.

Střední zrnitost, neobsahuje škodlivé látky, vhodná pro všechny běžné pískovací pistole (zařízení). 

Objednací číslo 41117 GTIN 4 015671 42878 3

Objednací číslo 40017 GTIN 4 015671 40017 8

Objednací číslo 41115 GTIN 4 015671 42877 6

Obsah Zrnitost Typ balení Objednací číslo GTIN
1,5 kg 0,2 - 0,5 mm plastový kanystr 40000 4 015671 40000 0
1,5 kg 0,2 - 1,4 mm plastový kanystr 40004 4 015671 40004 8
15 kg 0,2 - 0,5 mm plastový kbelík 40008 4 015671 40008 6
15 kg 0,2 - 1,4 mm plastový kbelík 40010 4 015671 40010 9
25 kg 0,2 - 0,5 mm papírový pytel 40019 4 015671 40019 2
25 kg 0,2 - 1,4 mm papírový pytel 40018 4 015671 35528 7
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Svářecí technika    Transformátorové svářečky

Elektrodová svářečka GE 145 W 
Transformátorová svářečka, určená pro ruční obloukové svařování obalovanými elektrodami Ø 1,6 - 3,2 mm (MMA).

Plynulé nastavení svářecího proudu v rozsahu 40 - 100 A (vč. ukazatele jeho okamžité hodnoty i odpovídajícího 
průměru elektrody).

Konstrukce: plášť svářečky z ocelového plechu, tepelná ochrana (se světelnou signalizací), transportní rukojeť. 

Vybavení: svářecí kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicí svorkou, drátěný kartáč (kladívko na strusku).          

Celkové rozměry (d x š x v): 330 x 175 x 250 mm.     

Elektrodová svářečka GE 185 F
Transformátorová svářečka, určená pro ruční obloukové svařování obalovanými elektrodami Ø 1,6 - 4,0 mm (MMA).

Přepínač napájecího napětí 230 - 400 V • plynulé nastavení svářecího proudu v rozsahu 40 - 170 A (vč. ukazatele 
jeho okamžité hodnoty i odpovídajícího průměru elektrody) • chlazení transformátoru ventilátorem.

Konstrukce: plášť svářečky z ocelového plechu, tepelná ochrana (se světelnou signalizací), plastová pojezdová kola, 
transportní rukojeť.

Vybavení: svářecí kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicí svorkou, drátěný kartáč (kladívko na strusku).

Celkové rozměry (d x š x v): 550 x 320 x 380 mm.      

Elektrodová svářečka GE 235 TC
Transformátorová svářečka, určená pro ruční obloukové svařování obalovanými elektrodami Ø 2,0 - 4,0 mm (MMA).

Přepínač napájecího napětí 230 - 400 V • plynulé nastavení svářecího proudu v rozsahu 50 - 190 A (vč. ukazatele 
jeho okamžité hodnoty i odpovídajícího průměru elektrody) • chlazení transformátoru ventilátorem.

Konstrukce: plášť svářečky z ocelového plechu, tepelná ochrana (se světelnou signalizací), plastová pojezdová kola, 
transportní rukojeť.

Vybavení: odnímatelný svářecí kabel (s držákem elektrod) a kabel se zemnicí svorkou (bajonetové přípojky DINSE 9), 
adaptér 230 V, drátěný kartáč (kladívko na strusku).          

Celkové rozměry (d x š x v): 605 x 330 x 420 mm.      

Proudový rozsah Zatěžovatel Třída izolace Stupeň krytí Hmotnost 

40 - 100 A 230 V~20% H IP 21 S 13,1 kg

Napájecí napětí Max. příkon Jištění Jmenovité napětí  
při chodu naprázdno

Doporučená tloušťka 
materiálu Max. svářecí proud 

230 V~50 Hz 5 kVA C 16 A 48 V 1,5 - 4,0 mm 100 A

Objednací číslo 20001 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 20001 3

Proudový rozsah Zatěžovatel Třída izolace Stupeň krytí Hmotnost 

40 - 170 A 230 V~20% • 400 V~40% H IP 21 S 21,7 kg

Proudový rozsah Zatěžovatel Třída izolace Stupeň krytí Hmotnost 

50 - 190 A 230 V~20% • 400 V~40% H IP 21 S 21,7 kg

Napájecí napětí Max. příkon Jištění Jmenovité napětí  
při chodu naprázdno

Doporučená tloušťka 
materiálu

Max. svářecí 
proud 

230 V • 400 V~50 Hz 6,8 kVA • 14,1 kVA C 16 A 48 V 1,5 - 10,0 mm 140 A • 170 A

Napájecí napětí Max. příkon Jištění Jmenovité napětí  
při chodu naprázdno

Doporučená tloušťka 
materiálu

Max. svářecí 
proud

230 V • 400 V~50 Hz 7,6 kVA • 15,2 kVA C 16 A 48 V 1,5 - 12,0 mm 190 A

Objednací číslo 20004 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 20004 4

Objednací číslo 20005 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 20005 1
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Svářecí technika    Svařovací invertory MMA

Elektrodová svářečka GE 290 TC
Transformátorová svářečka, určená pro ruční obloukové svařování obalovanými elektrodami Ø 2,0 - 5,0 mm (MMA).

Přepínač napájecího napětí 230 - 400 V • plynulé nastavení svářecího proudu v rozsahu 60 - 200 A (vč. ukazatele 
jeho okamžité hodnoty i odpovídajícího průměru elektrody) • chlazení transformátoru ventilátorem.

Konstrukce: plášť svářečky z ocelového plechu, tepelná ochrana (se světelnou signalizací), plastová pojezdová kola, 
transportní rukojeť.

Vybavení: odnímatelný svářecí kabel (s držákem elektrod) a kabel se zemnicí svorkou (bajonetové přípojky DINSE 9), 
adaptér 230 V, drátěný kartáč (kladívko na strusku).          

Celkové rozměry (d x š x v): 620 x 330 x 440 mm.   

Svařovací invertor GIS 121 
Přenosný svařovací zdroj, určený pro ruční obloukové svařování obalenými elektrodami Ø 1,6 - 3,2 mm (MMA).

Svařování legované i korozivzdorné oceli bazickými elektrodami • plynulé nastavení svářecího proudu 10 - 120 A.

Mikroprocesorová řídicí jednotka • výkonové spínací tranzistory IGBT • pokročilé funkce* • nízká hmotnost. 

*HOT START - usnadněné zapálení oblouku (automatickým) navýšením proudu • *ARC FORCE - stabilizace hořícího 
elektrického oblouku • *ANTI STICK - skokové snížení svářecího proudu v případě přilepení elektrody.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, rychlospojky pro připojení svařovacích kabelů, ochrana proti přehřátí, chlazení 
(transformátorů) ventilátorem, ramenní popruh.

Vybavení: svářecí kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicí svorkou, drátěný kartáč (kladívko na strusku).

Celkové rozměry (d x š x v): 280 x 130 x 200 mm.      

Svařovací invertor GIS 141 
Přenosný svařovací zdroj, určený pro ruční obloukové svařování obalenými elektrodami Ø 1,6 - 4,0 mm (MMA).

Svařování legované i korozivzdorné oceli bazickými elektrodami • plynulé nastavení svářecího proudu 10 - 140 A.

Mikroprocesorová řídicí jednotka • výkonové spínací tranzistory IGBT • pokročilé funkce* • nízká hmotnost. 

*HOT START - usnadněné zapálení oblouku (automatickým) navýšením proudu • *ARC FORCE - stabilizace hořícího 
elektrického oblouku • *ANTI STICK - skokové snížení svářecího proudu v případě přilepení elektrody.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, rychlospojky pro připojení svařovacích kabelů, ochrana proti přehřátí,  
chlazení (transformátorů) ventilátorem, ramenní popruh.

Vybavení: svářecí kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicí svorkou, drátěný kartáč (kladívko na strusku).          

Celkové rozměry (d x š x v): 280 x 130 x 200 mm.      

Max. svářecí proud Proudový rozsah Zatěžovatel Třída izolace Stupeň krytí Hmotnost 

120 A 10 - 120 A 120 A~20% • 54 A~100%  F IP 21 S 4,1 kg

Max. svářecí proud Proudový rozsah Zatěžovatel Třída izolace Stupeň krytí Hmotnost 

140 A 10 - 140 A 140 A~20% • 63 A~100%  F IP 21 S 4,1 kg

Proudový rozsah Zatěžovatel Třída izolace Stupeň krytí Hmotnost

60 - 200 A 230 V~20% • 400 V~40% H IP 21 S 22,4 kg

Napájecí napětí Maximální příkon Jištění Jmenovité napětí při chodu naprázdno Doporučená tloušťka materiálu 

230 V~50 Hz 5,2 kVA C 16 A 80 V 1 - 5 mm

Napájecí napětí Maximální příkon Jištění Jmenovité napětí  
při chodu naprázdno

Doporučená tloušťka 
materiálu 

230 V~50 Hz 6 kVA C 16 A 80 V 1 - 7 mm

Napájecí napětí Max. příkon Jištění Jmenovité napětí  
při chodu naprázdno

Doporučená tloušťka 
materiálu

Max. svářecí 
proud 

230 V • 400 V~50 Hz 8,0 kVA • 18,7 kVA C 16 A 48 V 1,5 - 14,0 mm 170 A • 200 A

Objednací číslo 20024 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 43039 7

Objednací číslo 20026 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 43042 7

Objednací číslo 20007 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 20007 5
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Svářecí technika    Svářečky v ochranné atmosféře

Svařovací invertor GIS 161 
Přenosný svařovací zdroj, určený pro ruční obloukové svařování obalenými elektrodami Ø 1,6 - 4,0 mm (MMA).

Svařování legované i korozivzdorné oceli bazickými elektrodami • plynulé nastavení svářecího proudu 10 - 160 A.

Mikroprocesorová řídicí jednotka • výkonové spínací tranzistory IGBT • pokročilé funkce* • nízká hmotnost. 

*HOT START - usnadněné zapálení oblouku (automatickým) navýšením proudu • *ARC FORCE - stabilizace hořícího 
elektrického oblouku • *ANTI STICK - skokové snížení svářecího proudu v případě přilepení elektrody.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, rychlospojky pro připojení svařovacích kabelů, ochrana proti přehřátí,  
chlazení (transformátorů) ventilátorem, ramenní popruh.

Vybavení: svářecí kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicí svorkou, drátěný kartáč (kladívko na strusku).

Celkové rozměry (d x š x v): 270 x 120 x 200 mm.

Svářečka SG 130 A s plněnou drátovou elektrodou

Transformátorová svářečka, určená pro obloukové svařování plněnou drátovou elektrodou do max. Ø 0,9 mm (FCAW).
FCAW - svařování oceli* v ochranné atmosféře inertního plynu, uvolněného tavením vnitřní náplně trubičkového drátu.
10stupňové nastavení svářecího proudu (rozsah: 25 - 120 A), přesné seřízení rychlosti posuvu (drátové) elektrody, 
chlazení transformátoru ventilátorem.  
Konstrukce: plášť z ocelového plechu, svařovací hořák MK-14, zemnicí kabel se svorkou, tepelná ochrana vinutí, 
ramenní popruh.     
Příslušenství: cívka plněné elektrody, svářečský štít, drátěný kartáč (kladívko na strusku).
Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 190 x 320 mm.      
Kompatibilní s cívkami drátu 0,2 - 0,4 kg.
* nelegované a jemnozrnné ocele

Svářečka MIG 172/6 W pro svařování v ochranné atmosféře

Svářecí agregát, určený pro obloukové svařování v ochranné atmosféře* svářecími dráty Ø 0,6 - 1,0 mm** (MIG/MAG).

6stupňové přepínání svářecího proudu (rozsah: 25 - 135 A) • automatický posuv svářecího drátu (vč. plynulé regulace 
rychlosti jeho podávání) • chlazení transformátoru ventilátorem.  

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, tepelná ochrana (se světelnou signalizací), podstavec plynové láhve,  
kola s gumovým běhounem (pojezdová i vodicí), transportní rukojeť. 

Vybavení: 3 m (odnímatelný) svařovací hořák (EURO konektor), kabel se zemnicí svorkou, redukční ventil 
s manometrem, svářečský štít (ochranný filtr DIN 11).

Celkové rozměry (d x š x v): 640 x 360 x 450 mm.

*CO2 - ARGON - směsný plyn, **kompatibilní s cívkami (svářecího) drátu do 5 kg. 

Max. svářecí proud Proudový rozsah Zatěžovatel Třída izolace Stupeň krytí Hmotnost 

160 A 10 - 160 A 160 A~20% • 72 A~100%  F IP 21 S 4,1 kg

Napájecí napětí Maximální příkon Jištění Jmenovité napětí při chodu naprázdno Doporučená tloušťka materiálu 

230 V~50 Hz 7,4 kVA C 16 A 85 V 1 - 9 mm

Objednací číslo 20029 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 43043 4

Max. svářecí proud Proudový rozsah Zatěžovatel Třída izolace Stupeň krytí Hmotnost 

120 A 25 - 120 A 120 A~10% • 60 A~35%  H IP 21 S 13,1 kg

Proudový rozsah Zatěžovatel Třída izolace Stupeň krytí Hmotnost 

25 - 135 A 135 A~10% • 77 A~30% H IP 21 S 34,1 kg

Napájecí napětí Maximální příkon Jištění Jmenovité napětí při chodu naprázdno Doporučená tloušťka materiálu 

230 V~50 Hz 3,9 kVA C 16 A 32 V 1,5 - 8 mm

Napájení Frekvence Maximální 
příkon Jištění Jmenovité napětí při 

chodu naprázdno
Doporučená tloušťka 

materiálu 

230 V 50 Hz 6,2 kVA C 16 A 40 V 1 - 8 mm

Objednací číslo 20071 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 20236 9

Objednací číslo 20074 Modelová verze 04 GTIN 4 015671 20074 7
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Svářecí technika    Svářečky v ochranné atmosféře

Svářečka MIG 192/6 K pro svařování v ochranné atmosféře

Svářecí agregát, určený pro obloukové svařování v ochranné atmosféře* svářecími dráty Ø 0,6 - 1,0 mm** (MIG/MAG).

Volba provozního napětí 230 - 400 V • 6stupňové přepínání svářecího proudu (rozsah: 25 - 160 A) • automatický 
posuv svářecího drátu (vč. plynulé regulace rychlosti jeho podávání) • chlazení transformátoru ventilátorem.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, tepelná ochrana (se světelnou signalizací), podstavec plynové láhve,  
kola s gumovým běhounem (pojezdová i vodicí), transportní rukojeť.

Vybavení: 3 m (odnímatelný) svařovací hořák (EURO konektor), kabel se zemnicí svorkou, adaptér 230 V, redukční 
ventil (2 manometry), svářečský štít (ochranný filtr DIN 12).

Celkové rozměry (d x š x v): 710 x 360 x 495 mm.

*CO2 - ARGON - směsný plyn, **kompatibilní s cívkami (svářecího) drátu do 5 kg. 

Svářečka MIG 190 Kombi pro svařování v ochranné atmosféře

Dílenský svářecí agregát, určený pro obloukové svařování v ochranné atmosféře* svářecími dráty Ø 0,6  -  1,0 mm** 
(MIG/MAG).

Mikroprocesorová řídicí jednotka • pokročilé funkce MIG/MAG*** • využitelná i ke svařování plněnou drátovou 
elektrodou (FCAW).

Volba provozního napětí 230  -  400 V • 8stupňové přepínání svářecího proudu (rozsah: 30  -  200 A) • automatický 
posuv svářecího drátu (vč. plynulé regulace rychlosti jeho podávání) • chlazení transformátoru ventilátorem.

***BURN BACK - přesné nastavení prodlevy mezi vypnutím spínače hořáku a dohořením drátu • ***SLOPE UP - postupný 
náběh svařovacího proudu, zamezující propálení materiálu • bodovací automatika.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, digitální display, tepelná ochrana (se světelnou signalizací), dvě kladky podávání 
drátu, podstavec plynové láhve, kola s gumovým běhounem (pojezdová i vodicí).

Vybavení: 4 m (odnímatelný) svařovací hořák (EURO konektor), kabel se zemnicí svorkou, adaptér 230 V,  
redukční ventil (2 manometry).

Celkové rozměry (d x š x v): 830 x 455 x 780 mm.

*CO2 - ARGON - směsný plyn, **kompatibilní s cívkami (svářecího) drátu 5 - 15 kg • svařování hliníku dráty  
Ø 0,8 - 1,0 mm.

Max. svářecí proud Proudový rozsah Zatěžovatel Třída izolace Stupeň krytí Hmotnost 

120 A • 160 A 25 - 160 A
115 A~15% • 230 V 
160 A~10% • 400 V

H IP 21 S 37,5 kg

Napájení Frekvence Maximální příkon Jištění Jmenovité napětí při chodu 
naprázdno

Doporučená tloušťka 
materiálu 

230 V • 400 V 50 Hz 3,4 kVA C 16 A 17 - 34 V 1 - 10 mm

Max. svářecí proud Proudový rozsah Zatěžovatel Třída izolace Stupeň krytí Hmotnost 

120 A • 200 A 30 - 200 A

230 V • 120 A~30%  
80 A~60% • 40 A~100% 

400 V • 150 A~30% 
100 A~60% • 85 A~100%

H IP 21 S 68,3 kg

Napájení Frekvence Maximální příkon Jištění Jmenovité napětí  
při chodu naprázdno

Doporučená tloušťka 
materiálu 

230 V • 400 V 50 Hz 4,5 kVA • 13,3 kVA C 16 A 40 V 1 - 9 mm

Objednací číslo 20039 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 20039 6

Objednací číslo 20076 Modelová verze 04 GTIN 4 015671 20076 1
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Svářecí technika    Svařovací invertory WIG

Invertorová svářečka GIS 200
Multifunkční invertorová svářečka, určená pro ruční obloukové svařování obalovanými elektrodami Ø 1,6 - 4 mm 
(MMA), wolframovými elektrodami Ø 1,6 - 2,4 mm v ochranné atmosféře argonu (WIG) nebo svářecími dráty  
Ø 0,6 - 1,0 mm v ochranné atmosféře CO2 (ocel: 0,6 - 1,0 mm/nerezová ocel: 0,8 mm, MIG/MAG), použitelná 
rovněž ke svařování plněnou drátovou elektrodou (Ø 0,9 mm, FLUX).

Plynulé nastavení svářecího proudu (rozsah: 10  -  180 A/MMA, 10  -  190 A/MIG/MAG, 20  -  200 A/WIG)  
• automatický posuv svářecího drátu (plněné elektrody) vč. regulace rychlosti podávání. 

Mikroprocesorová řídicí jednotka • výkonové spínací tranzistory IGBT • pokročilé funkce (MMA)* • nízká hmotnost. 

*HOT START - usnadněné zapálení oblouku (automatickým) navýšením proudu • *ARC FORCE - stabilizace hořícího 
elektrického oblouku • *ANTI STICK - skokové snížení svářecího proudu v případě přilepení elektrody.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, rychlospojky pro připojení hořáku a svařovacích kabelů, ochrana proti přehřátí, 
chlazení (transformátorů) ventilátorem, transportní rukojeť.

Příslušenství: 3 m svařovací hořák MB 15, odnímatelný svářecí kabel (s držákem elektrod) a kabel se zemnicí svorkou 
(bajonetové přípojky DINSE 9), redukční ventil, 2 m plynová hadice, hubice a trysky (4), svářečský vozík.

Svařovací invertor GIS 130 WIG
Přenosný svařovací zdroj, určený pro obloukové svařování wolframovou elektrodou (WIG) nebo ruční obloukové svařování 
obalenou elektrodou (MMA).

Plynulé nastavení svářecího proudu 20 - 130 A • obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou  
Ø 1,6 - 2,4 mm v ochranné atmosféře argonu • sváření obalenými elektrodami Ø 1,0 - 3,2 mm.

Mikroprocesorová řídicí jednotka • výkonové spínací tranzistory IGBT • pokročilé funkce (MMA)* • nízká hmotnost.

*HOT START - usnadněné zapálení oblouku (automatickým) navýšením proudu • *ARC FORCE - stabilizace hořícího 
elektrického oblouku • *ANTI STICK - skokové snížení svářecího proudu v případě přilepení elektrody.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, rychlospojky pro připojení hořáku a svařovacích kabelů, ochrana proti přehřátí, 
chlazení (transformátorů) ventilátorem, ramenní popruh, transportní rukojeť.

Vybavení: 3 m WIG hořák, kabel se zemnicí svorkou (4 m), svářecí kabel s držákem elektrod, wolframové elektrody 
Ø 1,6 - 2,4 mm, keramické hubice (2), kleštiny (2), drátěný kartáč (kladívko na strusku).  

Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 150 x 250 mm, hmotnost: 8,5 kg.

Max. svářecí proud Proudový rozsah Zatěžovatel Třída 
izolace 

Stupeň 
krytí Hmotnost 

180 A • MMA 10  -  180 A • MMA
180 A~20% • 120 A~60% • 100 A~100%  

MMA

H IP 21 S

svářečka 
17 kg

190 A • MIG/MAG 10  -  190 A • MIG/MAG
190 A~20% • 120 A~60% • 100 A~100%  

MIG/MAG vozík  
15 kg200 A • WIG 20  -  200 A • WIG

200 A~20% • 120 A~60% • 100 A~100%   
WIG

Max. svářecí proud I2 Proudový rozsah Zatěžovatel (ED) X Třída izolace transformátoru Stupeň krytí

130 A 20 - 130 A
130 A ~ 25% 
84 A ~ 60% 
65 A ~ 100%

F IP 21 S

Napájecí napětí Maximální příkon Jištění Jmenovité napětí při chodu naprázdno Doporučená tloušťka materiálu

230 V~50 Hz 5 kVA C 16 A 10,4 - 26 V

1 - 15 mm • MMA

1 - 12 mm • MIG/MAG

0,5 - 4 mm • WIG

Napájecí napětí Maximální příkon Jištění Napětí bez zátěže U0 Doporučená tloušťka materiálu

230 V~50 Hz 6,2 kVA C 16 A 95 V 1 - 6 mm (WIG) • 1 - 7 mm (MMA)

Objednací číslo 20037 Modelová verze 04 GTIN 4 015671 23146 8

Objednací číslo 20058 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 76257 3
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Svářecí technika    Příslušenství MMA, MIG-MAG, WIG

Invertor GIS 160 WIG/HF
Přenosný svařovací zdroj, určený pro obloukové svařování wolframovou elektrodou (WIG) nebo ruční obloukové svařování 
obalenou elektrodou (MMA).

Plynulé nastavení svářecího proudu 20 - 160 A • obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou  
Ø 1,6 - 2,4 mm v ochranné atmosféře argonu • sváření obalenými elektrodami Ø 1,6 - 4,0 mm.

Mikroprocesorová řídicí jednotka • výkonové spínací tranzistory IGBT • pokročilé funkce WIG* (MMA)**  
• nízká hmotnost.

*WIG HF - bezkontaktní zapalování elektrického oblouku vysokonapěťovým výbojem • *PRE-FLOW (POST-FLOW)  
- účinné ošetření svařované plochy (sváru) proudem ochranného plynu před zahájením (po ukončení) svařování.

**HOT START - usnadněné zapálení oblouku (automatickým) navýšením proudu • **ARC FORCE - stabilizace hořícího 
elektrického oblouku • **ANTI STICK - skokové snížení svářecího proudu v případě přilepení elektrody.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, rychlospojky pro připojení hořáku a svařovacích kabelů, konektor dálkového 
ovládání (REMOTE CONTROL), ochrana proti přehřátí, ramenní popruh, transportní rukojeť.

Vybavení: 3 m WIG hořák, kabel se zemnicí svorkou (4 m), svářecí kabel s držákem elektrod, wolframové elektrody 
Ø 1,6 - 2,4 mm, keramické hubice (2), kleštiny (2), drátěný kartáč (kladívko na strusku).  

Celkové rozměry (d x š x v): 380 x 150 x 250 mm, hmotnost: 11,1 kg.

Svářecí kabely 250 A
Sada svářecích kabelů, určená pro ruční obloukové svařování obalovanými elektrodami (MMA).

Svářecí kabel s držákem elektrod (délka: 1,5 m, bajonetová přípojka DINSE 9) • kabel se zemnicí svorkou  
(délka: 1,5 m, bajonetová přípojka DINSE 9).

Proudová zatížitelnost: 250 A, hmotnost: 1,28 kg.

Svařovací hořák TBI 150 - MB 15
Svařovací hořák, určený pro obloukové svařování v ochranné atmosféře* svářecími dráty Ø 0,6 - 1,0 mm (MIG/MAG).

Hořák typu MB (nasouvací plynová hubice, chlazení plynem) • 4 m flexibilní kabelový svazek (EURO konektor). 

Konstrukce: ergonomicky tvarovaná rukojeť, bovdenové vedení drátu, kabelový svazek s ochranou proti zlomení. 

*CO2 - ARGON - směsný plyn 

Max. svářecí proud I2 Proudový rozsah Zatěžovatel (ED) X Třída izolace transformátoru Stupeň krytí

160 A 20 - 160 A
160 A ~ 25%
103 A ~ 60%
80 A ~ 100%

F IP 21 S

Napájecí napětí Maximální příkon Jištění Napětí bez zátěže U0 Doporučená tloušťka materiálu

230 V~50 Hz 7,5 kVA C 16 A 95 V 1 - 8 mm (WIG) • 1 - 9 mm (MMA)

Objednací číslo 20059 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 76258 0

Objednací číslo 41698 GTIN 4 015671 25147 3

Max. svářecí proud Hmotnost Objednací číslo GTIN
200 A 2,1 kg 41148 4 015671 41148 8

Svařovací hořák TBI 250 - MB 25
Svařovací hořák, určený pro obloukové svařování v ochranné atmosféře* svářecími dráty Ø 0,6 - 1,2 mm (MIG/MAG).

Hořák typu MB (nasouvací plynová hubice, chlazení plynem) • 4 m flexibilní kabelový svazek (EURO konektor). 

Konstrukce: ergonomicky tvarovaná rukojeť, bovdenové vedení drátu, kabelový svazek s ochranou proti zlomení. 

*CO2 - ARGON - směsný plyn 

Max. svářecí proud Hmotnost Objednací číslo GTIN
280 A 2,9 kg 41150 4 015671 41150 1
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Svářecí technika    Příslušenství MMA, MIG-MAG, WIG

Příslušenství ke svařovacímu hořáku TBI 150 - MB 15

Náhradní součásti a příslušenství, vhodné pro svařovací hořák TBI 150 - MB 15 (41148). 

Vyobrazení: 41610 (1), 41644 (2), 41612-41615 (3), 41667 (4), 41616 (5), 41618 (6).

Příslušenství ke svařovacímu hořáku TBI 250 - MB 25

Náhradní součásti a příslušenství, vhodné pro svařovací hořák TBI 250 - MB 25 (41150). 

Vyobrazení: 41666 (1), 41672-41674 (2), 41668 (3), 41678 (4).

Trysky ke svařovacím hořákům TBI 150 - MB 15,  
TBI 250 - MB 25, 4dílné sady 

Soupravy trysek a (kónických) hubic, určené pro svařovací hořáky TBI 150 - MB 15 (41148) a TBI 250 - MB 25 (41150).

Složení sad: tryska 0,8 mm (2), kónická hubice (2).

Položka Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
Pružina MB15 1 ks 0,01 kg 41610 4 015671 41610 0

Krk hořáku MB15 1 ks 0,13 kg 41644 4 015671 41644 5
Tryska 0,6 mm MB15, 3dílná sada 3 ks 0,02 kg 41612 4 015671 41612 4
Tryska 0,8 mm MB15, 3dílná sada       3 ks 0,02 kg 41614 4 015671 41614 8
Tryska 1,0 mm MB15, 3dílná sada       3 ks 0,02 kg 41615 4 015671 26080 2

Držák trysky MB15 1 ks 0,02 kg 41667 4 015671 25164 0
Hubice kónická MB15 1 ks 0,02 kg 41616 4 015671 41616 2

Hubice výstupková MB15 1 ks 0,03 kg 41618 4 015671 41618 6

Položka Obsah balení Hmotnost Objednací číslo GTIN
Pružina MB25 1 ks 0,03 kg 41666 4 015671 41666 7

Tryska 0,8 mm MB25, 3dílná sada 3 ks 0,03 kg 41672 4 015671 41672 8
Tryska 1,0 mm MB25, 3dílná sada 3 ks 0,03 kg 41674 4 015671 41674 2

Držák trysky MB25 1 ks 0,02 kg 41668 4 015671 41668 1
Hubice kónická MB25 1 ks 0,04 kg 41678 4 015671 41678 0

Položka Hmotnost Objednací číslo GTIN
Trysky a hubice MB15, 4dílná sada 0,06 kg 41630 4 015671 41630 8
Trysky a hubice MB25, 4dílná sada 0,12 kg 41686 4 015671 41686 5

1

2

3

4

Svařovací souprava WIG, 12dílná 
Svařovací souprava, určená pro svařování wolframovými elektrodami v ochranné atmosféře argonu (WIG).

WIG hořák s manuálním nastavením průtoku plynu pomocí ventilu, vč. 3 m flexibilního kabelového svazku (bajonetová 
přípojka DINSE 9).

Složení sady: wolframová elektroda (1), 3 nasouvací keramické hubice (4,5,6), držáky kleštin a kleštiny elektrody 
(průměr: 1,6 - 2,4 mm), kryt elektrody krátký (dlouhý), kabel se zemnicí svorkou (bajonetová přípojka DINSE 9). 

Kompatibilní s invertorovými svářecími zdroji GIS 130 WIG (20058), GIS 200 (20037).

Objednací číslo 41690 GTIN 4 015671 41690 2

5

3

4
1

2

6
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Svářecí technika    Příslušenství MMA, MIG-MAG, WIG

Hubice a kleštiny WIG, 5dílné sady 
Náhradní hubice, kleštiny a držáky kleštin, vhodné pro svařovací hořák WIG (41690).

Složení sady Hmotnost Objednací číslo GTIN
Keramické hubice (4,5,6), kleština wolframové 

elektrody a držák kleštiny (Ø 1,6 mm) 0,07 kg 41687 4 015671 25165 7

Keramické hubice (4,5,6), kleština wolframové 
elektrody a držák kleštiny (Ø 2,4 mm) 0,07 kg 41688 4 015671 25166 4

Držák elektrod 200 A 
Držák elektrod, vhodný pro ruční obloukové svařování obalenými elektrodami (MMA) svářecím proudem do max. 200 A.  

Konstrukce: měděné čelisti s úchyty pro různé polohy elektrod, ocelová svěrací pružina, izolovaná rukojeť.

Celková délka: 290 mm, hmotnost: 0,4 kg. 

Zemnicí svorka 300 A 
Zemnicí svorka, vhodná pro ruční obloukové svařování obalenými elektrodami (MMA) i svařování v ochranné atmosféře 
(MIG/MAG) svářecím proudem do max. 300 A. 

Konstrukce: nýtovaná osa páky kleští, robustní svěrací pružina, s galvanicky zinkovaným povrchem.

Svářečské kladivo 
Svářečské kladivo, určené k oklepávání okují (strusky). 

Konstrukce: robustní ocelové kladivo, kovová násada, ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť.

Celkové rozměry (d x š x v): 130 x 25 x 280 mm, hmotnost: 0,4 kg.

Objednací číslo 41163 GTIN 4 015671 41163 1

Objednací číslo 41166 GTIN 4 015671 41166 2

Objednací číslo 41129 GTIN 4 015671 41129 7

Délka Hmotnost Objednací číslo GTIN
285 mm 0,15 kg 16905 4 015671 31925 8

Drátěný kartáč 
Štětinový kartáč, určený k odstraňování rzi, okují, zbytků starých nátěrů apod.

Konstrukce: 4 řady ocelových štětin, dřevěná (ergonomicky tvarovaná) rukojeť. 

Redukční ventil GDR 2
Jednostupňový ventil, určený k nastavení průtoku (tlaku) technických plynů*, odebíraných z tlakových láhví.

Měření tlaku (plynu) v láhvi • přesné nastavení průtoku (stlačeného) plynu v rozmezí 0 až 16 l/min.   

Konstrukce: bezpečnostní (uzavírací) ventil, regulační šroub, manometry (2), hadicová vsuvka Ø 7 mm.   

*CO2 - ARGON - směsný plyn 

Vysokotlaký manometr Nízkotlaký (pracovní) manometr Hmotnost Objednací číslo GTIN
0 - 315 bar 0 - 16 l/min 0,65 kg 16900 4 015671 31924 1
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Svářecí technika    Příslušenství MMA, MIG-MAG, WIG

Max. zatížení police Nosnost Hmotnost Objednací číslo GTIN
27 kg 40 kg 10 kg 20038 4 015671 20038 9

Obsah Hmotnost Objednací číslo GTIN
300 ml 0,4 kg 24843 4 015671 24843 5

Ochranný svářecí sprej
Aerosolový sprej, určený k údržbě svařovacích hořáků (MIG/MAG), jakož i ochraně povrchu svařovaných obrobků  
před ulpěním rozstřiku.

Očištění plynových hubic (trysek) • tenký (ochranný) povlak, oddělující svarové kapky od (svařovaného) materiálu 
a umožňující jejich snadné odstranění pouhým setřením.

Biologicky odbouratelný přípravek, bez obsahu silikonu a freonů.      

Svářečský vozík GSW 200 
Praktický vozík, určený k usnadnění manipulace se svařovacími zdroji.

Přejíždění se svářečkou po pracovišti, dílně apod. • pohodlné převážení potřebného příslušenství a spotřebního 
materiálu vč. tlakové láhve s plynem.        

Vybavení: vrchní ložná plocha pro umístění svářecího zdroje, odkládací police (2), háky k zavěšení hadice nebo kabelů, 
zajišťovací řetězy.  

Konstrukce: ocelový rám, vodicí (2) a pevná (2) kola.   

Celkové rozměry (d x š x v): 705 x 385 x 775 mm.   

Svářecí stůl MST 915 PLUS
Pojízdný svařovací stůl, určený pro (ruční) obloukové svařování v údržbářských, řemeslnických i servisních dílnách.

Deska stolu s otvory k zajištění svařence pomocí přípravků • konzola na svařovací zdroj • odkládací police (2).

Stabilní ocelová konstrukce, pozinkovaná pracovní deska, pojezdová kolečka vč. brzd.

Příslušenství: sada svařovacích magnetů, 4dílná.

Max. zatížení: 300 kg.  

Dodáváno v rozloženém stavu.

Svářecí kabina MSK 760
Skládací svářecí kabina, určená k bezpečnému svařování (broušení) menších kovových dílců.   

Bezrizikové svařování v domácích dílnách, garážích nebo dle okamžité potřeby i kdekoli jinde v exteriéru.

Pozinkovaná pracovní deska • odklápěcí boční stěny • jednoduché (rychlé) sestavení bez použití nářadí.

Konstrukce: ocelový rám, vyjímatelný svařovací rošt, rukojeť pro přenášení.

Celkové rozměry (d x š x v): 760 x 560 x 500 mm, hmotnost: 18 kg. 

Objednací číslo 20110 GTIN 4 015671 51236 9

Objednací číslo 20105 GTIN 4 015671 43036 6

Pracovní deska Vybavení Celkové rozměry Hmotnost

915 x 460 mm 3 police 915 x 460 x 880 mm 20 kg
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Svářecí technika    Příslušenství MMA, MIG-MAG, WIG

Svařovací magnety, 4dílná sada
Úhlové magnety, určené pro přechodné upevnění kovových dílců v příhodné pracovní poloze.

Přesně lícující (nehybné) spojení styčných ploch feromagnetických materiálů pod určeným úhlem • plně využitelné 
při svařování, lakování, v zámečnictvích apod.

Zajištění plochých (kruhových) tyčí, uzavřených profilů, trubek aj. v úhlech 45°- 90°- 135° • přídržná síla magnetů 
12 až 50 kg.  

Konstrukce: feritové magnety, lakovaná ocelová pouzdra (se středovým otvorem pro snazší uvolnění).   

Celkové rozměry (d x š x v): 120 x 10 x 80 mm až 200 x 20 x 130 mm, hmotnost: 3,1 kg. 

Svářecí stůl SW 1200/600
Svářečský stůl, určený k využití v údržbářských, řemeslnických nebo servisních dílnách.  

Vyjímatelný svářecí rošt* (vložená ocelová mříž s oky 35 x 35 mm pro plynulé propadávání okují i zbytků svařovacích 
materiálů pod pracovní plochu) • bezpečné zachycení žhavého odpadu v zásuvce stolu.

Odkládací část pracovní desky (d x š: 600 x 600 mm) z pozinkovaného plechu • uzamykatelná skříňka se 2 policemi.      

Vybavení: děrované boční stěny stolu, uzpůsobené k zavěšení polic a zásobníků (Q-systém), cylindrický zámek. 

Konstrukce: svařovaný ocelový rám, nohy stolu z uzavřených profilů 40 x 40 mm, barevné provedení: RAL 5015 (korpus) 
- RAL 7001 (dvířka, police, závěsné panely).

Dodáváno ve smontovaném stavu.

* (d x š x v): 591 x 591 x 40 mm  

Objednací číslo 20102 GTIN 4 015671 44773 9

Objednací číslo 40944 GTIN 4 015671 50677 1

Pracovní deska Vybavení Celkové rozměry Hmotnost

1.200 x 600 mm 1 zásuvka 570 x 533 x 81,5 mm 
1 uzamykatelná skříňka 1.200 x 600 x 850 mm 58 kg

Skla s ochranným filtrem, 3dílná sada
3dílná souprava náhradních skel, určená pro svářečský štít DIN 12 (16931).

Složení sady: skla s ochranným filtrem DIN 12 (2), předsazené sklo (1).

Rozměry (d x v): 108 x 50 mm, hmotnost: 0,08 kg.

Zorník Tmavost skla Hmotnost Objednací číslo GTIN
90 x 45 mm DIN 12 0,4 kg 16931 4 015671 33817 4

Ochranný svářečský štít DIN 12
Svářečský štít, určený k ochraně zraku (hlavy) při obloukovém svařování* metodami MMA, MIG/MAG nebo WIG.   

Splňuje bezpečnostní požadavky na (osobní) prostředky ochrany očí a obličeje před škodlivým optickým zářením 
a dalšími riziky při sváření (ČSN EN 175).

Konstrukce: skořepina ze žáruvzdorného (nehořlavého) plastu, filtrační sklo DIN 12, pohodlné držadlo.

Celkové rozměry (d x š x v): 235 x 90 x 400 mm.  

* v podmínkách domácích dílen, zahrad, chalup apod. („hobby“)  

Objednací číslo 16936 GTIN 4 015671 25772 7
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Svářecí technika    Ochranné prostředky

Svářečská kukla Automatik GSH-TC-2
Samostmívací svářečská maska, určená k ochraně zraku (hlavy) při obloukovém svařování metodami MMA,  
MIG/MAG, WIG, FLUX, PAW nebo broušení.

Splňuje bezpečnostní požadavky na (osobní) prostředky ochrany očí a obličeje před škodlivým optickým zářením 
a dalšími riziky při sváření (ČSN EN 175), filtry pro svařování se spínaným stupněm ochrany (ČSN EN 379+A1), 
v souladu s normou ČSN EN 166 (všeobecné funkční nároky na prostředky ochrany zraku).

Samostmívací kazeta - automatické ztmavení filtru (DIN 9 až 13) se zachováním reálných barev viděného okolního 
prostoru (TRUE COLOUR). 

Přesné seřízení citlivosti filtru podle intenzity světelného záblesku, nastavení prodlevy mezi zhasnutím oblouku  
a projasněním zorníku (až DIN 4). 

Konstrukce: skořepina z odolného plastu, zorník (d x v): 92,5 x 42,5 mm, lithiové baterie (2), čelní krycí sklo, 
hlavový kříž s potítkem.  

Celkové rozměry (d x š x v): 280 x 240 x 245 mm.

Svářečská kukla Automatik GSH-K
Samostmívací svářečská maska, určená k ochraně zraku (hlavy) při obloukovém svařování metodami MMA,  
MIG/MAG, WIG, FLUX, PAW nebo broušení.

Splňuje bezpečnostní požadavky na (osobní) prostředky ochrany očí a obličeje před škodlivým optickým zářením 
a dalšími riziky při sváření (ČSN EN 175), filtry pro svařování se spínaným stupněm ochrany (ČSN EN 379+A1), 
v souladu s normou ČSN EN 166 (všeobecné funkční nároky na prostředky ochrany zraku).

Vyklápěcí samostmívací kazeta - automatické ztmavení (rozjasnění) filtru v rozsahu DIN 9 - 13 (4), vč. přesného 
nastavení citlivosti (filtru) na intenzitu vnějšího osvětlení a prodlevy mezi zhasnutím oblouku a projasněním.

Čirý polykarbonátový štít (d x v: 110 x 90 mm, využitelný např. při odstraňování strusky, začišťování svarů atp.). 

Konstrukce: skelet z odolného plastu, zorník (d x v): 92,5 x 42,5 mm, lithiové baterie (2), čelní krycí sklo,  
hlavový kříž s potítkem.  

Celkové rozměry (d x š x v): 220 x 225 x 320 mm.

Svářečská kukla Automatik GSH 180-TC
Samostmívací svářečská maska, určená k ochraně zraku (hlavy) při obloukovém svařování metodami MMA, MIG/MAG, 
WIG, FLUX, PAW, řezání plamenem a plazmou (PAC) nebo broušení.

Splňuje bezpečnostní požadavky na (osobní) prostředky ochrany očí a obličeje před škodlivým optickým zářením 
a dalšími riziky při sváření (ČSN EN 175), filtry pro svařování se spínaným stupněm ochrany (ČSN EN 379+A1), 
v souladu s normou ČSN EN 166 (všeobecné funkční nároky na prostředky ochrany zraku).

Zaoblené přední krycí sklo, poskytující panoramaticky široké zorné pole (180°).

Samostmívací kazeta - automatické ztmavení (rozjasnění) filtru v rozsahu DIN 5 - 13 (DIN 4) podle zvoleného typu 
práce (svařování - řezání - broušení); vč. zobrazení vnějšího prostoru v reálných barvách (TRUE COLOUR).  

Přesné seřízení citlivosti filtru na intenzitu vnějšího osvětlení, nastavení prodlevy mezi zhasnutím oblouku a projasněním 
zorníku, indikace stavu baterie.        

Konstrukce: skelet z odolného plastu, průzor (d x v): 100 x 83 mm, lithiová baterie CR 2450, hlavový kříž s potítkem.  

Celkové rozměry (d x š x v): 250 x 240 x 320 mm.

Napájení Klasifikace Rychlost 
zatmění 

Rychlost 
zesvětlení

Stupeň 
ztmavení

Stupeň 
prosvětlení Hmotnost

Solární článek (baterie) 1/1/1/2 0,0003 s 0,1 - 0,8 s DIN 9 - 13 DIN 4 0,46 kg

Objednací číslo 16921 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 32558 7

Napájení Klasifikace Rychlost 
zatmění 

Rychlost 
zesvětlení

Stupeň 
ztmavení

Stupeň 
prosvětlení Hmotnost

Solární článek (baterie) 1/1/1/2 0,0003 s 0,1 - 0,8 s DIN 9 - 13 DIN 4 0,49 kg

Objednací číslo 16922 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 19083 3

Napájení Klasifikace Rychlost 
zatmění

Rychlost 
zesvětlení Stupeň ztmavení Stupeň 

prosvětlení Hmotnost

Solární článek 
(baterie) 1/1/1/2 0,0001 s 0,1 - 0,8 s

DIN 9 - 13 • svařování
DIN 4 0,58 kg

DIN 5 - 9 • řezání

Objednací číslo 16924 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 19084 0
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Svářecí technika    Spotřební materiál FLUX, MIG-MAG, WIG

Svářečské rukavice
Svářečské rukavice, určené k ochraně rukou při běžných svářečských pracích. 

Splňují všeobecné i zvláštní bezpečnostní požadavky dle norem ČSN EN 420 + A1, ČSN EN 407 (Ochranné rukavice 
proti tepelným rizikům) a ČSN EN 388 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům).

Vyrobené ze štípané hovězí kůže, s dvojitými švy a vysokou ochrannou manžetou (150 mm).

Rozměry (d x š): 350 x 165 mm, hmotnost: 0,3 kg.

Objednací číslo 16975 GTIN 4 015671 16975 4

Průměr drátu Hmotnost drátu Typ cívky Objednací číslo GTIN
0,9 mm 0,4 kg plastová • Ø 100 mm 18791 4 015671 18791 8
0,9 mm 0,9 kg plastová • Ø 100 mm 18793 4 015671 47460 5
0,9 mm 3,0 kg plastová • Ø 200 mm 18792 4 015671 18792 5

Průměr drátu Hmotnost drátu Typ cívky Objednací číslo GTIN
0,6 mm 1 kg plastová • Ø 100 mm 85177 4 015671 85177 2
0,6 mm 5 kg plastová • Ø 200 mm 02702 4 015671 02702 3
0,8 mm 5 kg plastová • Ø 200 mm 02718 4 015671 02718 4
0,8 mm 15 kg drátěná • Ø 300 mm 18789 4 015671 18789 5
1,0 mm 15 kg drátěná • Ø 300 mm 18790 4 015671 18790 1

Označení Průměr Délka Typ Obsah balení Hmotnost Obj. číslo GTIN
ESAB WL 15 

GOLD 1,6 mm 175 mm zlatá 10 ks 0,064 kg 20061 4 015671 82148 5

ESAB GOLD 2,4 mm 175 mm zlatá 10 ks 0,148 kg 20062 4 015671 20062 4

Plněná drátová elektroda 
Trubičkový svářecí drát, určený pro svařování metodou FCAW (svařování v ochranné atmosféře bez použití plynové 
lahve, ochranný plyn se uvolňuje rozkladem tavidla z vnitřní náplně elektrody). 

Ocelový drát, vinutý na plastových cívkách. 

Svářecí drát SG 2 
Svářecí ocelový drát, určený pro svařování běžných druhů ocelí v ochranné atmosféře CO2 nebo směsi plynů ARGON - CO2 
(82% Ar : 18% CO2).

Splňuje požadavky pro dráty (svarové kovy) k obloukovému svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí, stanovené 
normou ČSN EN 440.

Poměděný, s vynikající elektrickou vodivostí a ochranou před oxidací, vinutý na plastových nebo kovových cívkách.

Wolframové elektrody 
Wolframové elektrody ESAB®, vhodné pro svařovací invertory GIS 130 WIG (20058), GIS 160 WIG/HF (20059).

Svařování nelegovaných i legovaných ocelí, slitin vanadu, hliníku apod.; složení: 98,5% W, 1,5% LaO2; dle normy  
ČSN EN ISO 6848 pro obloukové svařování a řezání. 

Cívkový adaptér
Plastová redukce, určená pro cívky svářecích drátů s drátěnou kostrou*.

Vhodný pro svářecí dráty SG 2 15 kg - 0,8 mm (18789) a SG 2 15 kg - 1,0 mm (18790).

*šířka (průměr) cívky: 100 (300) mm.

Objednací číslo 18786 GTIN 4 015671 18786 4
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Svářecí technika    Plazmové řezačky

Objednací číslo 20088 GTIN 4 015671 32438 2

Objednací číslo 20087 GTIN 4 015671 30196 3

Plazmová řezačka GPS-E 40 A.2
Plazmový invertor, určený pro ruční obloukové dělení elektricky vodivých materiálů (PAC). 

Rychlé (přesné) řezání kovů proudem zelektrizované plazmy (uhlíkatá i nerezová ocel, hliník, měď, litina atd.)  
• oddělování materiálu do max. průměru 12 mm (ocel).

Vysokofrekvenční zapalování oblouku • plynulé nastavení řezacího proudu (rozsah: 15 - 40 A) • tepelná ochrana 
základní desky invertoru.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, redukční ventil s filtrem, manometr, ventilátor, transportní držadlo.

Vybavení: 2,5 m plazmový hořák, zemnicí kabel se svorkou, řezací trysky Ø 1,2 mm (2), elektrody (2).

Celkové rozměry (d x š x v): 140 x 410 x 290 mm, třída izolace: H.

Plazmová řezačka GPS 40 A
Plazmová řezačka, určená k dělení elektricky vodivých materiálů plazmovým obloukem.

Rychlé řezání kovů paprskem ionizovaného plynu (uhlíkatá i nerezová ocel, hliník, měď, litina atd.) • oddělování materiálu 
do max. průměru 12 mm (ocel).

Vysokofrekvenční zapalování oblouku • plynulá regulace řezacího proudu 15 - 40 A • 2stupňové chlazení hořáku 
• tepelná ochrana s LED signalizací.

Konstrukce: korpus řezačky z ocelového plechu, redukční ventil s manometrem, ventilátor, transportní držadlo.

Vybavení: 4 m plazmový hořák, zemnicí kabel se svorkou, řezací trysky Ø 1,2 mm (2), elektrody (2).

Příslušenství: svářečské brýle.

Celkové rozměry (d x š x v): 375 x 160 x 225 mm, třída izolace: H.

Sada příslušenství k plazmové řezačce GPS-E 40 A.2, 9dílná

Sada (náhradního) příslušenství, určená pro plazmovou řezačku GPS-E 40 A.2 (20092).  

Složení: řezací trysky (6), elektrody (3).

Hmotnost: 0,05 kg. 

Sada příslušenství k plazmové řezačce GPS-E 40 A.2, 10dílná

Sada (náhradního) příslušenství, určená pro plazmovou řezačku GPS-E 40 A.2 (20092).  

Složení: keramické hubice (2), keramické kroužky (2), řezací trysky (4) a elektrody (2).

Hmotnost: 0,06 kg. 

Řezací proud  Max. tloušťka 
materiálu Pracovní tlak Spotřeba vzduchu Stupeň krytí Hmotnost

18 A ~ (DZ = 100%) 
23 A ~ (DZ = 60%) 
40 A ~ (DZ = 20%)

12 mm 3 - 6 bar 150 l/min IP 21 S 6,2 kg

Napájecí napětí Rozsah řezacího proudu Jmenovité napětí  
při chodu naprázdno Jištění Max.  

efektivní proud 

1 x 230 V~50 Hz 15 - 40 A 270 V C 16 A 11,3 A

Objednací číslo 20092 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 38565 9

Řezací proud  Max. tloušťka 
materiálu Pracovní tlak Spotřeba vzduchu Stupeň krytí Hmotnost

20 A ~ (DZ = 100%) 
26 A ~ (DZ = 60%) 
40 A ~ (DZ = 25%) 

12 mm 5 bar 40 - 180 l/min IP 21 S 7,5 kg

Napájecí napětí Rozsah řezacího proudu Jmenovité napětí  
při chodu naprázdno Jištění Max.  

efektivní proud 

1 x 230 V~50 Hz 15 - 40 A 370 V C 16 A 15 A

Objednací číslo 20063 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 76240 5
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Svářecí technika    Plazmové řezačky

Sada keramických hubic, 10dílná 
Náhradní keramické hubice, vhodné pro plazmovou řezačku GPS 40 A (20063).

Hmotnost: 0,12 kg.

Sada řezacích trysek, 10dílná 
Náhradní řezací trysky, vhodné pro plazmovou řezačku GPS 40 A (20063).

Hmotnost: 0,16 kg.

Sada elektrod, 10dílná 
Náhradní elektrody, vhodné pro plazmovou řezačku GPS 40 A (20063).

Hmotnost: 0,07 kg.

Sada příslušenství, 10dílná 
Náhradní keramické hubice, řezací trysky a elektrody, vhodné pro plazmovou řezačku GPS 40 A (20063).

Hmotnost: 0,13 kg.

Objednací číslo 20064 GTIN 4 015671 83866 7

Objednací číslo 20065 GTIN 4 015671 83867 4

Objednací číslo 20066 GTIN 4 015671 83868 1

Objednací číslo 20067 GTIN 4 015671 84887 1

Plazmová řezačka GPS-K 40 AIR CUT
Plazmový invertor, určený pro ruční obloukové dělení elektricky vodivých materiálů (PAC). 

Rychlé (přesné) řezání kovů proudem zelektrizované plazmy (uhlíkatá i nerezová ocel, hliník, měď, litina atd.)  
• oddělování materiálu do max. průměru 12 mm (ocel).

Vysokofrekvenční zapalování oblouku • plynulé nastavení řezacího proudu (rozsah: 15 - 40 A) • vlastní zdroj 
stlačeného vzduchu (integrovaný kompresor) • tepelná ochrana základní desky invertoru.

Konstrukce: plášť z ocelového plechu, digitální displej, redukční ventil s filtrem, manometr, ventilátor,  
transportní držadlo.

Vybavení: 3 m plazmový hořák, zemnicí kabel se svorkou, řezací trysky Ø 1,2 mm (2), elektrody (2).

Celkové rozměry (d x š x v): 430 x 290 x 390 mm, třída izolace: H.

Řezací proud  Max. tloušťka 
materiálu Pracovní tlak Spotřeba vzduchu Stupeň krytí Hmotnost

18 A ~ (DZ = 100%)
23 A ~ (DZ = 60%)
40 A ~ (DZ = 20%)

12 mm 1,6 bar 80 l/min IP 21 S 18,2 kg

Napájecí napětí Rozsah řezacího proudu Jmenovité napětí  
při chodu naprázdno Jištění Max.  

efektivní proud 

1 x 230 V~50 Hz 15 - 40 A 270 V C 16 A 11,3 A

Objednací číslo 20094 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 38597 0

Pantograf
Kopírovací zařízení, vhodné pro plazmové řezačky GPS 40 A (20063) a GPS-K 40 AIR CUT (20094).

Překreslení libovolných tvarů nebo obrazců na kovové tabule vč. jejich přesného vyříznutí plazmovým obloukem.

Konstrukce: vodicí hrot, držák hořáku, montážní destička, dálkový ovladač řezačky.

Celkové rozměry (d x š x v): 760 x 140 x 125 mm, hmotnost: 4,5 kg. 

Objednací číslo 20068 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 84886 4
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Obrábění kovů    Ostřičky

Ostřička nožů GMS 45
Praktická ostřička, určená k broušení nožů z (nerezové) oceli*.  

Oboustranné hrubé (jemné) naostření čepele brusnými kotouči K100 (K180).   

Motor 45 W/P1, korpus z tvrzeného plastu, prachová nádobka, gumové nožky (3).

Celkové rozměry (d x š x v): 210 x 150 x 95 mm, hladina akustického výkonu LWA: 55 dB (A), třída ochrany: II.

*pouze s rovným ostřím a délkou čepele > 10 cm.      

Bruska na vrtáky GBS 95
Praktická ostřička, určená k broušení spirálových vrtáků v podmínkách domácích dílen, chat, chalup apod.

Rychlé (přesné) broušení spirálových vrtáků HSS, HSS-E, Cr-V, WS (průměr: 3 - 12 mm; krokování: + 0,5 mm)  
• polohovatelný brusný kotouč (optimální úhel broušení hrotu nástroje: 112°).  

Motor 90 W (1.350 ot./min, typ provozu: S3/20%), korpus ostřičky z tvrzeného plastu, gumové nožky (4),  
2 m síťový kabel.

Celkové rozměry (d x š x v): 210 x 105 x 180 mm, hladina akustického výkonu LWA: 103,8 dB (A), třída ochrany: II, 
stupeň krytí: IP X20.      

Bruska na vrtáky GBS 80
Praktická ostřička vrtáků, určená k broušení (tvarování špiček) spirálových vrtáků typu HSS, HSS E, Cr-V, WS  
(průměr: 3 - 13 mm) v podmínkách domácích dílen, chat, chalup apod.

Univerzální upínací sklíčidlo pro snadné nastavení broušených vrtáků a jejich jednoduché naostření (tvarování).  

Motor 80 W/P1 (typ provozu: S3/20%), skříň ostřičky z hliníku, vnější korpus z tvrzeného plastu.

Celkové rozměry (d x š x v): 225 x 185 x 155 mm, hladina akustického výkonu LWA: 96 dB (A), třída ochrany: I, 
stupeň krytí: IP 20.      

Brusný kotouč k brusce na vrtáky GBS 95 

Náhradní kotouč, určený pro brusku na vrtáky GBS 95 (94420).

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Průměr brusného kamene Hmotnost

230 V~50 Hz 45 W/P1 2.800 min-1 47 mm 1,3 kg

Objednací číslo 94118 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 94118 3

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Průměr vrtáku Úhel hrotu Hmotnost

230 V~50 Hz 90 W/P1 1.350 min-1 3 - 12 mm 112º 1 kg

Objednací číslo 94420 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 60024 0

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Průměr vrtáku Úhel špičky Hmotnost

230 V~50 Hz 80 W/P1 4.200 min-1 3 - 13 mm 118° 2,7 kg

Objednací číslo 94066 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 94066 7

Zrnitost Průměr kotouče Šířka kotouče Upnutí kotouče Hmotnost Obj. číslo GTIN
K80 75 mm 15 mm 52 mm 0,06 kg 94421 4 015671 60309 8
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Obrábění kovů    Ostřičky

Univerzální ostřička GUS 650
Víceúčelová ostřička, určená k naostření nožů a nůžek, broušení břitů sekáčů nebo hoblovacích nožů, jakož i ostření 
(tvarování) špiček spirálových vrtáků.

Upínací sklíčidlo (rozsah: 3 - 10 mm, jednoduché nastavení a upevnění HSS vrtáků) • zvláštní adaptéry pro ostření 
nožů* a nůžek* nebo k broušení (břitů) sekáčů, dlát, hoblovacích nožů, špachtlí atp. 

Motor 65 W/P1 (typ provozu: S3/15%), diamantový brusný kotouč Ø 48 mm, vnější korpus ostřičky z tvrzeného 
plastu, základová část s otvory (4) pro montáž napevno. 

Celkové rozměry (d x š x v): 200 x 155 x 130 mm, hladina akustického výkonu LWA: 90 dB (A), třída ochrany: II, 
stupeň krytí: IP 20.

* pouze s rovnými břity a šířkou 6 - 51 mm      

Brusný kotouč k brusce na vrtáky GBS 80 

Náhradní kotouč, určený pro brusku na vrtáky GBS 80 (94066).

Brusný kotouč k ostřičce GUS 650 

Náhradní diamantový kotouč, určený pro univerzální ostřičku GUS 650 (94102).

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Průměr brusného 
kotouče Průměr vrtáku Šířka nože Hmotnost

230 V~50 Hz 65 W/P1 6.700 min-1 48 mm 3 - 10 mm 6 - 51 mm 1,5 kg

Objednací číslo 94102 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 94102 2

Zrnitost Průměr kotouče Šířka kotouče Upnutí kotouče Hmotnost Obj. číslo GTIN
K150 80 mm 10 mm 18 mm 0,15 kg 94166 4 015671 94166 4

Zrnitost Průměr kotouče Šířka kotouče Upnutí kotouče Hmotnost Obj. číslo GTIN
A150 48 mm 7 mm 10 mm 0,03 kg 94103 4 015671 94103 9

Univerzální ostřička GUS 1100 3IN1
Víceúčelová ostřička, určená k naostření nožů a nůžek, broušení břitů sekáčů nebo hoblovacích nožů, jakož i ostření 
(tvarování) špiček spirálových vrtáků.

Univerzální motorová jednotka • 3IN1 - tři výměnné nástavce (ostřička nožů*, ostřička vrtáků**, bruska***)  
• jednoduchá obměna jednotlivých adaptérů díky rychloupínacímu systému SDS.

Motor 110 W/P1 (typ provozu S3/20%), 2 m síťový kabel.  

Konstrukce: korpus ostřičky z tvrzeného plastu, gumové nožky (4).

Celkové rozměry (d x š x v): 290 x 130 x 150 mm, hladina akustického výkonu LWA: 96 dB (A), třída ochrany: II, 
stupeň krytí: IP X20.      

*ostřička nožů (průměr brusného kotouče: 42 mm) • **ostřička vrtáků (16 upínacích adaptérů pro průměry vrtáků: 
3 - 10 mm, úhel ostření: 118°, průměr brusného kotouče: 58 mm) • ***bruska (průměr a zrnitost brusného 
kotouče: 51 mm, K60).  

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Hmotnost

230 V~50 Hz 110 W/P1 1.500 - 5.500 min-1 2 kg

Objednací číslo 94106 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 94106 0
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Stolní bruska GDS 75
Kombinovaná stolní bruska, vhodná k ostření drobných nástrojů nebo cizelování obrobků pomocí brusných, lešticích 
aj. tělísek. 

Nabroušení nožů, nůžek, dlát ad. nástrojů s břitem • konečné úpravy povrchu (tvaru) obráběných předmětů.

VARIO SPEED - přesné nastavení otáček kotoučů (pracovních nástrojů) • zasunovací přímá bruska pro precizní 
vybroušení, seříznutí i naleštění.    

Klidný chod bez vibrací, dlouhá životnost (hřídel motoru Ø 10 mm s kvalitními kuličkovými ložisky), karborundové 
brusné kotouče jemné (zvlášť jemné) zrnitosti - K 120 a K 400.

Motor 120 W/P1, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: kompaktní kovová skříň, nastavitelné opěrky obrobku, ochranné kryty proti jiskrám, stabilní podstavec 
(vč. otvorů pro montáž na pracovní desku), přímá bruska s ohebnou hřídelí. 

Příslušenství: sada nástavců, 100dílná. 

Celkové rozměry (d x š x v): 280 x 130 x 185 mm, stupeň krytí: IP X0.    

Stolní bruska GDS 125-12
Praktická stolní bruska, určená k ostření nástrojů nebo broušení (leštění) kovových povrchů.

Nabroušení nožů, nůžek, sekáčů, dlát, štípacích nástrojů apod. v (domácích) dílnách, na zahradě, chalupě atp.  

Karborundové brusné kotouče střední zrnitosti (K 36 a K 60), vhodné pro hrubé i jemné broušení.

Indukční motor 120 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru, 1,9 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: vylehčená kovová skříň, nastavitelné opěrky obrobku, ochranné kryty proti jiskrám, robustní podstavec 
(vč. otvorů pro montáž na pracovní desku).

Celkové rozměry (d x š x v): 285 x 185 x 205 mm, hladina akustického výkonu LWA: 91,2 dB (A).

* kotouče s redukcemi upínacích otvorů na průměr 12,7 mm.      

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Brusné kotouče Zrnitost kotoučů Hmotnost

230 V~50 Hz 150 W/P1 0 - 9.900 min-1 75 x 20 x 10 mm K 120 • K 400 2,8 kg

Objednací číslo 55231 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 19397 1

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Brusné kotouče Zrnitost kotoučů Hmotnost

230 V~50 Hz 120 W/P1 2.950 min-1 125 x 16 x 20* mm K 36 • K 60 4,6 kg

Objednací číslo 55234 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 94405 4

Brusné kotouče ke stolní brusce GDS 75, 2dílná sada

Sada náhradních kotoučů, vhodných pro stolní brusku GDS 75 (55231).

Karborundové kotouče jemné (K120) a zvláště jemné zrnitosti (K400). 

Brusné kotouče ke stolní brusce GDS 125-12

Náhradní kotouče, vhodné pro stolní brusku GDS 125-12 (55234).

Karborundové brusné kotouče zrnitosti K36 a K60, *vč. integrované redukce na průměr upnutí 12,7 mm.

Zrnitost Průměr kotouče Šířka kotouče Upnutí kotouče Hmotnost Obj. číslo GTIN
K120 • K400 75 mm 20 mm 10 mm 0,2 kg 55232 4 015671 55232 7

Zrnitost Průměr kotouče Šířka kotouče Upnutí kotouče Hmotnost Obj. číslo GTIN
K36 125 mm 16 mm 20 mm* 0,4 kg 55523 4 015671 55523 6
K60 125 mm 16 mm 20 mm* 0,4 kg 55524 4 015671 55524 3
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Stolní bruska GDS 150-15
Spolehlivá stolní bruska, určená k ostření nástrojů nebo broušení (leštění) kovových povrchů.

Nabroušení nožů, sekáčů, dlát, štípacích aj. nástrojů s břitem, obrábění kovů apod. v domácích i servisních 
(údržbářských) dílnách.

Klidný chod bez vibrací, dlouhá životnost (hřídel motoru Ø 12,7 mm s kvalitními kuličkovými ložisky)  
• karborundové brusné kotouče střední zrnitosti (K 36 a K 60).

Indukční motor 250 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru, 1,9 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: vylehčená kovová skříň, nastavitelné opěrky obrobku, ochranné kryty proti jiskrám, robustní podstavec 
(vč. otvorů pro montáž na pracovní desku).

Celkové rozměry (d x š x v): 335 x 230 x 245 mm, hladina akustického výkonu LWA: 91,7 dB (A).

* kotouče s redukcemi upínacích otvorů na průměr 12,7 mm.          

Stolní dvoukotoučová bruska GDS 150 L 
Výkonná dvoukotoučová bruska, určená k broušení (ostření) v podmínkách domácích nebo servisních dílen, 
zámečnictví apod.

Klidný chod bez vibrací díky přesně broušenému (vyváženému) rotoru a hřídeli motoru (Ø 12,7 mm) s kvalitními 
kuličkovými ložisky. 

Osvětlení broušené plochy LED svítilnou • přestavitelné ochranné kryty proti jiskrám (včetně zvětšovacího skla)  
• jehlové orovnávací destičky (pro úpravy nepravidelně obroušených brusných kotoučů). 

Indukční motor 370 W/P1 (provozní režim: S2/30 min), vypínač v ochranném pouzdru, 1,8 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: stabilní kovová skříň, polohovatelné pracovní opěrky, ochranné kryty proti jiskrám, zásuvka.

Vybavení: karborundové brusné kotouče (zrnitost: K36/K60, průměr: 150 mm).   

Celkové rozměry (d x š x v): 360 x 280 x 360 mm, hladina akustického výkonu LWA: 92 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Brusné kotouče ke stolním bruskám GDS 150-15, GDS 150 L 

Náhradní kotouče, vhodné pro stolní brusky GDS 150-15 (55235) a GDS 150 L (55121).

Karborundové brusné kotouče zrnitosti K36 až K80, *vč. integrované redukce na průměr upnutí 12,7 mm.

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Brusné kotouče Zrnitost kotoučů Hmotnost

230 V~50 Hz 250 W/P1 2.950 min-1 150 x 20 x 32* mm K 36 • K 60 7,2 kg

Objednací číslo 55235 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 55235 8

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Průměr brusného 
kotouče 

Šířka brusného 
kotouče

Upnutí brusného 
kotouče Hmotnost

230 V~50 Hz 370 W/P1 2.950 min-1 150 mm 20 mm 32 mm 9,6 kg

Objednací číslo 55121 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 55121 4

Zrnitost Průměr kotouče Šířka kotouče Upnutí kotouče Hmotnost Obj. číslo GTIN
K36 150 mm 20 mm 32 mm* 0,7 kg 55534 4 015671 55534 2
K60 150 mm 20 mm 32 mm* 0,7 kg 55535 4 015671 55535 9
K80 150 mm 20 mm 32 mm* 0,7 kg 55511 4 015671 55511 3
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Brusné kotouče ke stolní brusce GDS 175-30

Náhradní kotouče, vhodné pro stolní brusku GDS 175-30 (55236).

Karborundové brusné kotouče zrnitosti K36 až K80, *vč. integrované redukce na průměr upnutí 16 mm.

Brusné kotouče ke stolním bruskám GDS 200-35, GDS 200 L

Náhradní kotouče, vhodné pro stolní brusky GDS 200-35 (55237) a GDS 200 L (55122).

Karborundové brusné kotouče zrnitosti K36 až K80, *vč. integrované redukce na průměr upnutí 16 mm.

Zrnitost Průměr kotouče Šířka kotouče Upnutí kotouče Hmotnost Obj. číslo GTIN
K36 175 mm 25 mm 32 mm* 1,2 kg 55530 4 015671 55530 4
K60 175 mm 25 mm 32 mm* 1,2 kg 55531 4 015671 55531 1
K80 175 mm 25 mm 32 mm* 1,2 kg 55512 4 015671 55512 0

Zrnitost Průměr kotouče Šířka kotouče Upnutí kotouče Hmotnost Obj. číslo GTIN
K36 200 mm 25 mm 32 mm* 1,7 kg 55532 4 015671 55532 8
K60 200 mm 25 mm 32 mm* 1,5 kg 55533 4 015671 55533 5
K80 200 mm 25 mm 32 mm* 1,6 kg 55513 4 015671 55513 7

Stolní bruska GDS 175-30
Výkonná stolní bruska, určená k ostření nástrojů nebo broušení (leštění) kovových povrchů.

Nabroušení nožů, sekáčů, dlát, štípacích aj. nástrojů s břitem, obrábění kovů apod. v domácích i servisních 
(údržbářských) dílnách.

Klidný chod bez vibrací, dlouhá životnost (hřídel motoru Ø 16 mm s kvalitními kuličkovými ložisky) • karborundové 
brusné kotouče střední zrnitosti (K 36 a K 60).

Indukční motor 300 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru, 1,9 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: vylehčená kovová skříň, nastavitelné opěrky obrobku, ochranné kryty proti jiskrám, robustní podstavec 
(vč. otvorů pro montáž na pracovní desku).

Celkové rozměry (d x š x v): 375 x 245 x 285 mm, hladina akustického výkonu LWA: 93,4 dB (A).

* kotouče s redukcemi upínacích otvorů na průměr 16 mm.     

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Brusné kotouče Zrnitost kotoučů Hmotnost

230 V~50 Hz 300 W/P1 2.950 min-1 175 x 25 x 32* mm K 36 • K 60 9,6 kg

Objednací číslo 55236 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 55236 5

Stolní bruska GDS 200-35
Výkonná stolní bruska, určená k ostření nástrojů nebo broušení (leštění) kovových povrchů.

Nabroušení řezných, štípacích aj. nástrojů s břitem, obrábění kovů apod. v servisních (údržbářských) dílnách, 
zámečnických provozovnách ad.  

Klidný chod bez vibrací, dlouhá životnost (hřídel motoru Ø 16 mm s kvalitními kuličkovými ložisky) • karborundové 
brusné kotouče střední zrnitosti (K 36 a K 60).

Indukční motor 350 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru, 1,9 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: vylehčená kovová skříň, nastavitelné opěrky obrobku, ochranné kryty proti jiskrám, robustní podstavec  
(vč. otvorů pro montáž na pracovní desku).

Celkové rozměry (d x š x v): 370 x 265 x 285 mm, hladina akustického výkonu LWA: 93,4 dB (A).

* kotouče s redukcemi upínacích otvorů na průměr 16 mm.     

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Brusné kotouče Zrnitost kotoučů Hmotnost

230 V~50 Hz 350 W/P1 2.950 min-1 200 x 25 x 32* mm K 36 • K 60 10,9 kg

Objednací číslo 55237 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 55237 2
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Brusné kotouče k brusce GDS 250

Náhradní kotouče, vhodné pro dvoukotoučovou brusku GDS 250 (55123).

Karborundové brusné kotouče zrnitosti K36 až K80, *vč. integrované redukce na průměr upnutí 20 mm.

Zrnitost Průměr kotouče Šířka kotouče Upnutí kotouče Hmotnost Obj. číslo GTIN
K36 250 mm 32 mm 32 mm* 3,35 kg 55338 4 015671 55338 6
K60 250 mm 32 mm 32 mm* 3,35 kg 55339 4 015671 55339 3
K80 250 mm 32 mm 32 mm* 3,35 kg 55337 4 015671 58723 7

Stolní dvoukotoučová bruska GDS 200 L
Robustní dvoukotoučová bruska, určená k broušení (ostření) v podmínkách domácích nebo servisních dílen, 
zámečnictví apod.

Klidný chod bez vibrací díky přesně broušenému (vyváženému) rotoru a hřídeli motoru (Ø 16 mm) s kvalitními 
kuličkovými ložisky. 

Osvětlení broušené plochy LED svítilnou • přestavitelné ochranné kryty proti jiskrám (včetně zvětšovacího skla)  
• jehlové orovnávací destičky (pro úpravy nepravidelně obroušených brusných kotoučů). 

Indukční motor 550 W/P1 (provozní režim: S2/30 min), vypínač v ochranném pouzdru, 1,8 m síťový  
kabel H05 VV-F.

Konstrukce: stabilní kovová skříň, polohovatelné pracovní opěrky, ochranné kryty proti jiskrám, zásuvka.

Vybavení: korundové brusné kotouče (zrnitost: K36/K60, průměr: 200 mm).   

Celkové rozměry (d x š x v): 410 x 310 x 330 mm, hladina akustického výkonu LWA: 96 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

Dvoukotoučová bruska GDS 250 
Profesionální kotoučová bruska, určená k broušení kovových materiálů v podmínkách servisních (řemeslnických) 
dílen, zámečnictví apod.

Klidný chod bez vibrací díky přesně broušenému (vyváženému) rotoru a hřídeli motoru (Ø 20 mm) s kvalitními 
kuličkovými ložisky • karborundové brusné kotouče (průměr: 250 mm, zrnitost: K36 - K60). 

Stabilní ocelový podstavec (d x š x v: 510 x 400 x 1.190 mm, hmotnost: 13 kg; vybavení: zásuvka, úložné přihrádky 
na náhradní kotouče; včetně vývrtů pro ukotvení k podlaze).   

Motor 750 W/P1, vypínač v ochranném pouzdru, 1,7 m síťový kabel H05 VV-F (zástrčka s měničem fází).

Konstrukce: robustní kovová skříň, polohovatelné pracovní opěrky, ochranné kryty proti jiskrám.  

Celkové rozměry (d x š x v): 510 x 400 x 1.190 mm, hladina akustického výkonu LWA: 114 dB (A).    

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Průměr brusného 
kotouče 

Šířka brusného 
kotouče

Upnutí brusného 
kotouče Hmotnost

230 V~50 Hz 550 W/P1 2.950 min-1 200 mm 25 mm 32 mm 15 kg

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Průměr brusného 
kotouče 

Šířka brusného 
kotouče

Upnutí brusného 
kotouče Hmotnost

400 V~50 Hz 750 W/P1 2.850 min-1 250 mm 32 mm 32 mm 43 kg

Objednací číslo 55122 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 55122 1

Objednací číslo 55123 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 55974 6
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Brusný kotouč pro mokré broušení  
ke kombinované brusce GNS 150/200-25

Náhradní kotouč, vhodný pro stolní kombinovanou brusku GNS 150/200-25 (55238).

Karborundový brusný kotouč zvláště jemné zrnitosti (K220), *vč. integrované redukce na průměr upnutí 12,7 mm.

Zrnitost Průměr kotouče Šířka kotouče Upnutí kotouče Hmotnost Obj. číslo GTIN
K220 200 mm 40 mm 20 mm* 2,5 kg 55520 4 015671 55520 5

Stolní kombinovaná bruska GNS 150/200-25 
Spolehlivá stolní bruska, určená k ostření nástrojů nebo broušení (leštění) kovových povrchů zasucha i za mokra.

Nabroušení nožů, sekáčů, dlát, štípacích aj. nástrojů s břitem bez přehřívání materiálu • obrábění kovů apod. 
v domácích i servisních (údržbářských) dílnách.

Klidný nechvějivý chod, dlouhá životnost (hřídel motoru Ø 12,7 mm s kvalitními kuličkovými ložisky a šnekovým 
převodem) • karborundové brusné kotouče střední a jemné zrnitosti (K 36 - K 80).

Indukční motor 250 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru, 1,9 m síťový kabel H05 VV-F  
(vč. proudového chrániče PRCD).

Konstrukce: vylehčená kovová skříň, nastavitelná opěrka obrobku, ochranný kryt proti jiskrám, nádržka na vodu, 
robustní podstavec s otvory (4) pro montáž na pracovní desku.

Celkové rozměry (d x š x v): 410 x 255 x 280 mm, hladina akustického výkonu LWA: 91,7 dB (A).

* kotouče s redukcemi upínacích otvorů na průměr 12,7 mm.     

Brusné kotouče ke kombinované brusce GNS 150/200-25

Náhradní kotouče, vhodné pro stolní kombinovanou brusku GNS 150/200-25 (55238).

Karborundové brusné kotouče zrnitosti K36 až K80, *vč. integrované redukce na průměr upnutí 12,7 mm.

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky
Brusné kotouče

Hmotnost
Broušení zasucha Broušení za mokra

230 V~50 Hz 250 W/P1 2.950 min-1 150 x 20 x 32 mm* • K 36 200 x 40 x 20 mm* • K 80 9,1 kg

Objednací číslo 55238 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 94412 2

Stolní kombinovaná bruska GNS 200 VS 
Stolní bruska, určená pro dokonalé naostření kovových nástrojů.

Jemné nabroušení kuchyňských nožů, nůžek, sekáčků, řezbářských nástrojů apod. • odstranění drobných otřepů  
a precizní vyhlazení povrchu ostří pomocí koženého honovacího kotouče.   

Funkce VARIO SPEED - nastavení rychlosti otáček kotoučů (rozsah: 32 - 150 min-1; vč. přepínání směru otáčení)  
• opěrné rameno s posuvným upínacím pouzdrem.

Indukční motor 120 W/P1 (provozní režim: S1), 1,3 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: skříň z tvrzeného plastu, kotouč pro mokré broušení (zrnitost: K220), nádobka na vodu, transportní rukojeť.

Příslušenství: úhloměr, brusná pasta.

Celkové rozměry (d x š x v): 455 x 280 x 370 mm, hladina akustického výkonu LWA: 91,5 dB (A), třída ochrany: II, 
stupeň krytí: IP 23.    

Přípojka Výkon motoru Otáčky kotouče Kotouč pro mokré broušení Honovací kotouč Hmotnost

230 V~50 Hz 120 W/P1 32 - 150 min-1 200 x 40 mm 200 x 30 mm 7,6 kg

Objednací číslo 55247 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 97182 1

Zrnitost Průměr kotouče Šířka kotouče Upnutí kotouče Hmotnost Obj. číslo GTIN
K36 150 mm 20 mm 32 mm* 0,7 kg 55534 4 015671 55534 2
K60 150 mm 20 mm 32 mm* 0,7 kg 55535 4 015671 55535 9
K80 150 mm 20 mm 32 mm* 0,7 kg 55511 4 015671 55511 3
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Brusný kotouč pro mokré broušení  
ke kombinované brusce GNS 200 VS

Náhradní kotouč, vhodný pro stolní kombinovanou brusku GNS 200 VS (55247).

Karborundový brusný kotouč zvláště jemné zrnitosti (K220), *vč. integrované redukce na průměr upnutí 12,7 mm.

Honovací kotouč ke kombinované brusce GNS 200 VS 

Náhradní kožený kotouč, vhodný pro stolní kombinovanou brusku GNS 200 VS (55247).

Určený ke zjemnění (obtažení) nabroušených ostří.

Sada příslušenství ke kombinované brusce 200 VS, 3dílná 

Sada brusných přípravků, vhodných pro stolní kombinovanou brusku GNS 200 VS (55247).

Upínací pouzdra, určená pro přesné nabroušení nožů (s dlouhou čepelí), nůžek a seker.

Hmotnost: 1,8 kg.

Sada příslušenství ke kombinované brusce 200 VS, 3dílná 

Sada brusných přípravků (2) a kamene, vhodná pro stolní kombinovanou brusku GNS 200 VS (55247).

Upínací pouzdra, určená pro přesné nabroušení nožů (s kratší čepelí) a hoblíků • brusný kámen ke srovnání 
karborundového kotouče.

Hmotnost: 0,95 kg.

Zrnitost Průměr kotouče Šířka kotouče Upnutí kotouče Hmotnost Obj. číslo GTIN
K220 200 mm 40 mm 20 mm* 2,5 kg 55520 4 015671 55520 5

Průměr kotouče Šířka kotouče Hmotnost Objednací číslo GTIN
205 mm 50 mm 0,3 kg 55251 4 015671 97456 3

Objednací číslo 55248 GTIN 4 015671 97315 3

Objednací číslo 55249 GTIN 4 015671 97316 0

Orovnávací kámen 
Orovnávací destičky, určené k úpravám nepravidelně obroušených brusných kotoučů. 

Celkové rozměry (d x š x v): 100 x 25 x 13 mm, hmotnost: 0,08 kg.

Objednací číslo 55537 GTIN 4 015671 55537 3
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Brusný kotouč pro mokré broušení  
ke kombinované brusce GNS 250 VS

Náhradní kotouč, vhodný pro stolní kombinovanou brusku GNS 250 VS, 8dílnou sadu (55227).

Karborundový brusný kotouč zvláště jemné zrnitosti (K220), *vč. integrované redukce na průměr upnutí 12,7 mm.

Zrnitost Průměr kotouče Šířka kotouče Upnutí kotouče Hmotnost Obj. číslo GTIN
K220 250 mm 40 mm 20 mm* 3 kg 55230 4 015671 55230 3

Stolní kombinovaná bruska GNS 250 VS, 8dílná sada 
Stolní bruska, určená pro dokonalé naostření kovových nástrojů.

Jemné nabroušení (kuchyňských) nožů, nůžek, sekáčků, řezbářského náčiní apod. • odstranění drobných otřepů  
a precizní vyhlazení povrchu ostří pomocí koženého honovacího kotouče.   

Funkce VARIO SPEED - nastavení rychlosti otáček kotoučů (rozsah: 30 - 150 min-1; vč. přepínání směru otáčení)  
• vícedílná souprava upínacích pouzder s rozmanitým uplatněním. 

Indukční motor 150 W/P1 (provozní režim: S1), 1,3 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: skříň z tvrzeného plastu, kotouč pro mokré broušení (zrnitost: K220), nádobka na vodu, transportní rukojeť.

Příslušenství: přípravky k upínání nožů, nůžek, seker a hoblíků, brusný kámen.

Celkové rozměry (d x š x v): 380 x 300 x 360 mm, hladina akustického výkonu LWA: 91,5 dB (A), třída ochrany: II, 
stupeň krytí: IP 20.      

Přípojka Výkon motoru Otáčky kotouče Kotouč pro mokré broušení Honovací kotouč Hmotnost

230 V~50 Hz 150 W/P1 30 - 150 min-1 250 x 40 mm 200 x 30 mm 13 kg

Objednací číslo 55227 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 48375 1

Stolní kombinovaná bruska GKS 150-25 
Kombinovaná bruska, určená k ostření nástrojů nebo broušení kovových, dřevěných, plastových aj. povrchů.

Nabroušení nožů, sekáčů, dlát, štípacích ad. nástrojů s břitem • přesné opracování ploch i tvarů na pásové brusce. 

Klidný chod bez vibrací, dlouhá životnost (hřídel motoru Ø 12,7 mm s kvalitními kuličkovými ložisky)  
• karborundový brusný kotouč a pás střední (jemné) zrnitosti - K 36 a K 80.

Indukční motor 250 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru, 1,3 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: vylehčená kovová skříň, rychloupínání pásu, nastavitelné opěrky obrobku, ochranný kryt proti jiskrám, 
robustní podstavec (vč. otvorů pro montáž na pracovní desku).  

Celkové rozměry (d x š x v): 330 x 300 x 330 mm, hladina akustického výkonu LWA: 91,7 dB (A), stupeň krytí: IP X0.

* kotouč s redukcí upínacího otvoru na průměr 12,7 mm.     

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Brusný kotouč Brusný pás Hmotnost

230 V~50 Hz 250 W/P1 2.950 min-1 150 x 20 x 32* mm 686 x 50 mm 7,3 kg

Objednací číslo 55223 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 55223 5

Brusné kotouče ke kombinované brusce GKS 150-25 

Náhradní kotouče, vhodné pro stolní kombinovanou brusku GKS 150-25 (55223).

Karborundové brusné kotouče zrnitosti K36 až K80, *vč. integrované redukce na průměr upnutí 12,7 mm.

Zrnitost Průměr kotouče Šířka kotouče Upnutí kotouče Hmotnost Obj. číslo GTIN
K36 150 mm 20 mm 32 mm* 0,7 kg 55534 4 015671 55534 2
K60 150 mm 20 mm 32 mm* 0,7 kg 55535 4 015671 55535 9
K80 150 mm 20 mm 32 mm* 0,7 kg 55511 4 015671 55511 3
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Sady brusných pásů ke kombinované brusce GKS 150-25, 3dílné

Sady brusných pásů, určených pro stolní kombinovanou brusku GKS 150-25 (55223).

Karborundové pásy střední a jemné zrnitosti, vhodné k broušení dřeva, laků, barev, plastů, kovů apod.

Zrnitost Délka pásu Šířka pásu Hmotnost Objednací číslo GTIN
K60 686 mm 50 mm 0,15 kg 40365 4 015671 40365 0
K80 686 mm 50 mm 0,1 kg 40367 4 015671 40367 4
K100 686 mm 50 mm 0,1 kg 40369 4 015671 40369 8

Stolní vrtačka GTB 13/355
Praktická stolní vrtačka, určená k vrtání kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách domácích dílen. 

5 rychlostních stupňů otáčení vřetena (580-850-1.220-1.650-2.650 min-1; změna otáček manuálně pomocí řemenic) 
• vrtací hlavička pro nástroje a vrtáky Ø 1,5 - 13 mm. 

Motor 350 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S1), vypínač v ochranném pouzdru, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: hliníkové řemenice (2), vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky, nastavitelný hloubkový doraz, sklopný 
pracovní stůl (rozsah: ± 45°; rozměry d x š: 160 x 160 mm; s drážkami pro upevnění svěráku), kompaktní základní 
deska (rozměry d x š: 300 x 190 mm, včetně vývrtů pro trvalé ukotvení vrtačky).    

Celkové rozměry (d x š x v): 435 x 245 x 580 mm, hladina akustického výkonu LWA: 75 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost 

230 V~50 Hz 350 W/P1 1,5 - 13 mm 50 mm B16, pevný 580 - 2.650 min-1 105 mm 13,9 kg

Objednací číslo 55200 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 55200 6

Stolní vrtačka GTB 13 PRO
Spolehlivá stolní vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen.  

6 rychlostních stupňů otáčení vřetena (600 - 2.600 min-1; změna otáček manuálně pomocí řemenic) • vrtací hlavička 
pro nástroje a vrtáky Ø 1,5 - 13 mm.

Doraz vrtací hloubky (nastavení jednotné hloubky vrtání, např. pro opakované série obrobků; rozsah: 1 - 50 mm).   

Motor 250 W/P1, hlavní/nouzový vypínač, 1,8 m síťový kabel H05 VV-F (s 3pinovým konektorem k zapojení  
v základně vrtačky).

Konstrukce: hliníkové řemenice (2), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, otočný pracovní stůl 
(průměr: 170 mm; s drážkami pro upevnění svěráku), základní deska z litiny (rozměry d x š: 190 x 330 mm; včetně 
vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).    

Celkové rozměry (d x š x v): 435 x 250 x 590 mm, hladina akustického výkonu LWA: 72 dB (A), třída ochrany: I. 

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost

230 V~50 Hz 250 W/P1 1,5 - 13 mm 50 mm B16, pevný 600 - 2.600 min-1 105 mm 14 kg

Objednací číslo 55214 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 55018 7
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Stolní vrtačka GTB 14 PRO
Spolehlivá stolní vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) 
dílen, montážních provozů apod. 

6 rychlostních stupňů otáčení vřetena (600 - 2.600 min-1; změna otáček manuálně pomocí řemenic) • rychloupínací 
sklíčidlo pro nástroje a vrtáky Ø 1 - 13 mm. 

LED ukazatel otáček vřetena • doraz vrtací hloubky (nastavení jednotné hloubky vrtání, např. pro opakované série 
obrobků; rozsah: 1 - 50 mm) • osvětlení vrtacího stolu.   

Motor 300 W/P1, hlavní (nouzový) vypínač, 1,8 m síťový kabel H05 VV-F (s 3pinovým konektorem k zapojení  
v základně vrtačky).

Konstrukce: hliníkové řemenice (2), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, otočný pracovní stůl 
(průměr: 170 mm; s drážkami pro upevnění svěráku), základní deska z litiny (rozměry d x š: 190 x 330 mm; včetně 
vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).    

Celkové rozměry (d x š x v): 435 x 250 x 645 mm, hladina akustického výkonu LWA: 70 dB (A), třída ochrany: I. 

Stolní vrtačka GTB 16/550
Praktická stolní vrtačka, určená k vrtání kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách domácích dílen. 

5 rychlostních stupňů otáčení vřetena (550-820-1.190-1.620-2.500 min-1; změna otáček manuálně pomocí řemenic) 
• integrovaný křížový laser. 

Sklíčidlo s ozubeným věncem pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 50 mm; pro větší 
série obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).

Motor 550 W/P1 (2.850 ot./min, typ provozu: S2/15 min), vypínač v ochranném pouzdru, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: řemenice z polyamidu (2), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn 
MK2, robustní vrtací stůl (d x š: 164 x 162 mm; s drážkami pro upevnění svěráku), stabilní kovová základna  
(d x š: 190 x 298 mm; včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).

Příslušenství: strojní svěrák, T-matice.      

Celkové rozměry (d x š x v): 420 x 209 x 580 mm, hladina akustického výkonu LWA: 82 dB (A), třída ochrany: I, 
stupeň krytí: IP 20.

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost

230 V~50 Hz 300 W/P1 1 - 13 mm 50 mm B16, pevný 600 - 2.600 min-1 105 mm 15,7 kg

Objednací číslo 55216 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 55095 8

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost 

230 V~50 Hz 550 W/P1 3 - 16 mm 50 mm MK2/B16 550 - 2.500 min-1 104 mm 13,5 kg

Objednací číslo 55205 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 81309 1

Stolní vrtačka GTB 14/509
Praktická stolní vrtačka, určená k vrtání kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách domácích dílen. 

9 rychlostních stupňů otáčení vřetena (500 - 2.500 min-1; změna otáček manuálně pomocí řemenic) • vrtací hlavička 
pro nástroje a vrtáky Ø 1,5 - 16 mm.

Motor 500 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/15 min), vypínač v ochranném pouzdru, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: hliníkové řemenice (3), vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky, nastavitelný hloubkový doraz, sklopný 
pracovní stůl (rozsah: ± 45°; rozměry d x š: 170 x 170 mm; s drážkami pro upevnění svěráku), kompaktní základní 
deska (rozměry d x š: 200 x 325 mm, včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).    

Celkové rozměry (d x š x v): 490 x 240 x 630 mm, hladina akustického výkonu LWA: 75 dB (A), třída ochrany: I, 
stupeň krytí: IP 20.

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost 

230 V~50 Hz 500 W/P1 1,5 - 16 mm 50 mm B16, pevný 500 - 2.500 min-1 115 mm 16,8 kg

Objednací číslo 55201 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 60498 9
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Stolní vrtačka GTB 16/612 R+L
Spolehlivá stolní vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen. 

5 rychlostních stupňů otáčení vřetena (630-980-1.470-1.920-2.700 min-1; manuální nastavení pomocí řemenic)  
• přepínání směru otáček (P/L chod).

Rychloupínací sklíčidlo pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 60 mm; při větších sériích 
obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).  

Motor 600 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S1; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), vypínač 
v ochranném pouzdru, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, robustní vrtací stůl  
(d x š: 200 x 200 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku), stojná deska z litiny (d x š: 235 x 355 mm, 
včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).    

Celkové rozměry (d x š x v): 540 x 310 x 850 mm, hladina akustického výkonu LWA: 75 dB (A), třída ochrany: I. 

Stolní vrtačka GTB 16/500 VARIO
Spolehlivá stolní vrtačka, určená k vrtání kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen. 

Variátorová převodovka (plynulá změna otáček vřetena; rozsah: 290 - 2.500 min-1; vč. zobrazení na digitálním displeji) 
• laserový zaměřovací paprsek • LED osvětlení stolu. 

Sklíčidlo s ozubeným věncem pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 50 mm; při větších 
sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).  

Motor 500 W/P1 (950 ot./min, typ provozu: S1; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), hlavní (nouzový) 
vypínač, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: párová kuželová kola (2), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, 
robustní vrtací stůl (d x š: 245 x 245 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku), stojná deska z litiny  
(d x š: 245 x 410 mm, včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).    

Celkové rozměry (d x š x v): 325 x 570 x 900 mm, hladina akustického výkonu LWA: 72,9 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost 

400 V~50 Hz 600 W/P1 3 - 16 mm 60 mm MK2/B16 630 - 2.700 min-1 125 mm 31 kg

Objednací číslo 55204 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 53334 0

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost 

230 V~50 Hz 500 W/P1 3 - 16 mm 90 mm MK2/B16 290 - 2.500 min-1 155 mm 40 kg

Objednací číslo 55220 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 60099 8

Stolní vrtačka GTB 16/605
Spolehlivá stolní vrtačka, určená k vrtání kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách domácích (servisních) dílen. 

5 rychlostních stupňů otáčení vřetena (630-980-1.470-1.920-2.700 min-1; změna otáček manuálně pomocí řemenic) 
• rychloupínací sklíčidlo pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm.

Nastavení hloubky vrtání (1 - 60 mm; při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly;  
rozsah: ± 45°).  

Motor 600 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S1), vypínač v ochranném pouzdru, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: hliníkové řemenice (2), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, 
robustní vrtací stůl (d x š: 200 x 200 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku), stojná deska z litiny  
(d x š: 235 x 355 mm, včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).    

Celkové rozměry (d x š x v): 540 x 300 x 850 mm, hladina akustického výkonu LWA: 75 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost 

230 V~50 Hz 600 W/P1 3 - 16 mm 60 mm MK2/B16 630 - 2.700 min-1 125 mm 31 kg

Objednací číslo 55202 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 53007 3
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Stolní vrtačka GTB 20/812
Robustní stolní vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) 
dílen, montážních provozů apod. 

12 rychlostních stupňů otáčení vřetena (210 - 2.500 min-1; změna otáček manuálně pomocí řemenic) • rychloupínací 
sklíčidlo pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm.

Nastavení hloubky vrtání (1 - 80 mm; při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).  

Motor 800 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/15 min; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla),  
hlavní (nouzový) vypínač, 2 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: ocelové řemenice (3), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, 
masivní vrtací stůl (d x š: 260 x 260 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku), stojná deska z litiny  
(d x š: 240 x 410 mm, včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).    

Celkové rozměry (d x š x v): 650 x 340 x 1.010 mm, hladina akustického výkonu LWA: 71 dB (A), třída ochrany: I.

Stolní vrtačka GTB 20/812 R+L
Robustní stolní vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) 
dílen, montážních provozů apod. 

12 rychlostních stupňů otáčení vřetena (210 - 2.500 min-1; manuální nastavení pomocí řemenic) • přepínání směru 
otáček (P/L chod).

Rychloupínací sklíčidlo pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 80 mm; při větších sériích 
obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).  

Motor 800 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/15 min; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla),  
hlavní (nouzový) vypínač, 2 m síťový kabel H07 RN-F.

Konstrukce: ocelové řemenice (3), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, 
masivní vrtací stůl (d x š: 260 x 260 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku), stojná deska z litiny  
(d x š: 240 x 410 mm, včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).    

Celkové rozměry (d x š x v): 650 x 340 x 1.010 mm, hladina akustického výkonu LWA: 76,3 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost

230 V~50 Hz 800 W/P1 3 - 16 mm 80 mm MK2/B16 210 - 2.500 min-1 170 mm 46,5 kg

Objednací číslo 55206 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 53721 8

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost 

400 V~50 Hz 800 W/P1 3 - 16 mm 80 mm MK2/B16 210 - 2.500 min-1 170 mm 48 kg

Objednací číslo 55208 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 54009 6

Stolní vrtačka GTB 18 VARIO PRO
Profesionální vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) dílen, 
montážních provozů apod.

2stupňová převodovka s variátorem (změna základních rychlostních stupňů otáčení vřetena přestavením řemenic; 
přesné seřízení otáček v rámci zvoleného stupně pomocí ruční páky: 450 - 900 • 1.400 - 2.600 min-1).

Rychloupínací sklíčidlo pro nástroje a vrtáky Ø 1 - 16 mm • doraz vrtací hloubky (nastavení jednotné hloubky 
vrtání, např. pro opakované série obrobků; rozsah: 1 - 50 mm) • LED osvětlení vrtacího stolu.  

Motor 600 W/P1 (typ provozu: S6/40%, s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), hlavní (nouzový) 
vypínač, 1,8 m síťový kabel H05 VV-F (s 3pinovým konektorem k zapojení v základně vrtačky).

Konstrukce: hliníkové řemenice (2), kuželové kolo (1), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, 
kuželový trn MK2, otočný pracovní stůl (průměr: 220 mm; s drážkami pro upevnění svěráku), základní deska z litiny 
(rozměry d x š: 250 x 435 mm; včetně opěrných patek a vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).    

Celkové rozměry (d x š x v): 520 x 320 x 770 mm, hladina akustického výkonu LWA: 70 dB (A), třída ochrany: I. 

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost

230 V~50 Hz 600 W/P1 1 - 16 mm 50 mm MK2/B16 450 - 2.600 min-1 120 mm 27,2 kg

Objednací číslo 55218 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 55127 6
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Obrábění kovů    Sloupové vrtačky

Sloupová vrtačka GSB 20/812
Robustní sloupová vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) 
dílen, montážních provozů apod.
Sloup vrtačky (délka x průměr: 1.100 x 70 mm; max. vzdálenost vřeteno - stůl/základna: 610/1.100 mm) • stojná deska 
z litiny (d x š: 240 x 410 mm, včetně vývrtů pro ukotvení vrtačky k podlaze).     
12 rychlostních stupňů otáčení vřetena (210 - 2.500 min-1; změna otáček manuálně pomocí řemenic) • rychloupínací 
sklíčidlo pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm.
Nastavení hloubky vrtání (1 - 80 mm; při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).  
Motor 800 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/15 min; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), hlavní 
(nouzový) vypínač, 2 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: ocelové řemenice (3), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, masivní 
vrtací stůl (d x š: 260 x 260 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku a kanálky k odvádění chladicí emulze).    
Celkové rozměry (d x š x v): 680 x 370 x 1.580 mm, hladina akustického výkonu LWA: 71 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost 

230 V~50 Hz 800 W/P1 3 - 16 mm 80 mm MK2/B16 210 - 2.500 min-1 170 mm 50,7 kg

Objednací číslo 55210 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 54016 4

Sloupová vrtačka GSB 20/812 R+L
Robustní sloupová vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) 
dílen, montážních provozů apod.
Sloup vrtačky (délka x průměr: 1.100 x 70 mm; max. vzdálenost vřeteno - stůl/základna: 665/1.100 mm)  
• stojná deska z litiny (d x š: 240 x 410 mm, včetně vývrtů pro ukotvení vrtačky k podlaze).     
12 rychlostních stupňů otáčení vřetena (210 - 2.500 min-1; manuální nastavení pomocí řemenic) • přepínání směru 
otáček (P/L chod). 
Rychloupínací sklíčidlo pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 80 mm; při větších sériích 
obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).  
Motor 800 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/15 min; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla),  
hlavní (nouzový) vypínač, 2 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: ocelové řemenice (3), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2,  
masivní vrtací stůl (d x š: 260 x 260 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku a kanálky k odvádění chladicí emulze).    
Celkové rozměry (d x š x v): 620 x 370 x 1.580 mm, hladina akustického výkonu LWA: 76,3 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost 

400 V~50 Hz 800 W/P1 3 - 16 mm 80 mm MK2/B16 210 - 2.500 min-1 170 mm 52,6 kg

Objednací číslo 55212 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 54019 5

Sloupová vrtačka GSB 20/500
Základní model sloupových vrtaček řady GSB, vhodný k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách domácích  
i řemeslnických (údržbářských) dílen.
Sloup vrtačky (délka x průměr: 1.100 x 70 mm; max. vzdálenost vřeteno - stůl/základna: 590/1.200 mm)  
• stojná deska z litiny (d x š: 300 x 435 mm, vč. vývrtů pro ukotvení vrtačky k podlaze).     
5 rychlostních stupňů otáčení vřetena (500 - 2.500 min-1; manuální nastavení pomocí řemenic) • integrovaný 
křížový laser.
Sklíčidlo s ozubeným věncem pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 50 mm; např.  
při sériích stejných obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).  
Motor 500 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/15 min), bezpečnostní vypínač, 2 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: ocelové řemenice (2), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, masivní 
vrtací stůl (d x š: 210 x 210 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku a kanálky k odvádění chladicí emulze).    
Celkové rozměry (d x š x v): 540 x 350 x 1.450 mm, hladina akustického výkonu LWA: 71 dB (A), třída ochrany: I, 
stupeň krytí: IP X0.

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost 

230 V~50 Hz 500 W/P1 3 - 16 mm 50 mm MK2/B16 500 - 2.600 min-1 140 mm 26,6 kg

Objednací číslo 55209 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 55209 9
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Obrábění kovů    Sloupové vrtačky

Sloupová vrtačka GSB 25/1100 VARIO
Robustní sloupová vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) 
dílen, montážních provozů apod.
Variátorová převodovka (plynulá regulace otáček vřetena pomocí posuvné páky; rozsah: 500 - 2.200 min-1,  
včetně zobrazení na digitálním displeji).
Sklíčidlo s ozubeným věncem pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 150 mm;  
při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).  
Sloup vrtačky (délka x průměr: 1.140 x 80 mm; max. vzdálenost vřeteno - stůl/základna: 650/1.160 mm)  
• stojná deska z litiny (d x š: 420 x 580 mm, vč. vývrtů pro ukotvení vrtačky k podlaze).     
Motor 1.100 W/P1 (typ provozu: S6/60%; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), hlavní (nouzový) 
vypínač, 2 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: párová kuželová kola (2), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, 
masivní vrtací stůl (d x š: 355 x 355 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku a kanálky k odvádění chladicí 
emulze), flexibilní LED svítilna.     
Celkové rozměry (d x š x v): 720 x 440 x 1.700 mm, hladina akustického výkonu LWA: 73,1 dB (A), třída ochrany: I.

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost 

230 V~50 Hz 1.100 W/P1 3 - 16 mm 150 mm MK2/B16 500 - 2.200 min-1 220 mm 91 kg

Objednací číslo 55222 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 60097 4

Rychloupínací vrtací sklíčidla 
Kovová rychloupínací sklíčidla, určená pro vrtačky, soustruhy, frézy apod. 

Sklíčidla s ozubeným věncem
Zubová sklíčidla s kličkou, určená pro vrtačky, soustruhy, frézy apod.

Rozsah upínání Úchyt Hmotnost Objednací číslo GTIN
1,5 - 13 mm B16 0,65 kg 38330 4 015671 38330 3
3,0 - 16 mm B16 1,15 kg 38332 4 015671 38332 7
3,0 - 16 mm B18 0,95 kg 38334 4 015671 38334 1

Rozsah upínání Úchyt Hmotnost Objednací číslo GTIN
1,5 - 13 mm B16 0,30 kg 38344 4 015671 38344 0
3,0 - 16 mm B16 0,65 kg 38345 4 015671 38345 7
3,0 - 16 mm B18 0,55 kg 38346 4 015671 38346 4

Sloupová vrtačka GSB 25 R+L
Robustní sloupová vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) 
dílen, montážních provozů apod.
Sloup vrtačky (délka x průměr: 1.635 x 92 mm; max. vzdálenost vřeteno - stůl/základna: 550/1.100 mm) • stojná 
deska z litiny (d x š: 305 x 520 mm, včetně vývrtů pro ukotvení vrtačky k podlaze).     
16 rychlostních stupňů otáčení vřetena (160 - 3.000 min-1; manuální nastavení pomocí řemenic) • přepínání směru 
otáček (P/L chod). 
Rychloupínací sklíčidlo pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 120 mm; při větších 
sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).  
Motor 1.100 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S6/60%; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla), 
bezpečnostní vypínač, 1 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: ocelové řemenice (3), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2, masivní 
vrtací stůl (d x š: 335 x 335 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku a kanálky k odvádění chladicí emulze).    
Celkové rozměry (d x š x v): 690 x 325 x 1.660 mm, třída ochrany: I, stupeň krytí: IP 44.

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost

400 V~50 Hz 1.100 W/P1 3 - 16 mm 120 mm MK3/B16 160 - 3.000 min-1 215 mm 78 kg

Objednací číslo 55423 Modelová verze 04 GTIN 4 015671 55423 9
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Obrábění kovů    Strojní svěráky

Sloupová vrtačka GSB 32 R+L
Robustní sloupová vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách údržbářských (řemeslnických) 
dílen, montážních provozů apod.
Sloup vrtačky (průměr: 92 mm; max. vzdálenost vřeteno - stůl/základna: 610/1.100 mm) • stojná deska z litiny 
(d x š: 400 x 595 mm, včetně vývrtů pro ukotvení vrtačky k podlaze).     
12 rychlostních stupňů otáčení vřetena (110 - 2.880 min-1; manuální nastavení pomocí řemenic) • přepínání směru 
otáček (P/L chod). 
Sklíčidlo s ozubeným věncem pro nástroje a vrtáky Ø 5 - 20 mm • nastavení hloubky vrtání (1 - 120 mm;  
při větších sériích obrobků) • sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).  
Motor 1.500 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/60%; s hliníkovým pláštěm pro optimální odvod tepla),  
hlavní (nouzový) vypínač, 1 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: ocelové řemenice (3), vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK3, masivní 
vrtací stůl (d x š: 425 x 475 mm; s příčnými drážkami pro upevnění svěráku a kanálky k odvádění chladicí emulze). 
Celkové rozměry (d x š x v): 850 x 600 x 1.700 mm, třída ochrany: I, stupeň krytí: IP 32. 

Přípojka Výkon motoru Sklíčidlo Zdvih pinoly Kužel vřetena Rozsah otáček Vyložení Hmotnost 

400 V~50 Hz 1.500 W/P1 5 - 20 mm 120 mm MK3/B22 110 - 2.880 min-1 260 mm 114 kg

Objednací číslo 55435 Modelová verze 04 GTIN 4 015671 55435 2

Strojní svěráky 
Litinové strojní svěráky, určené k montáži na pracovní stoly stolních nebo sloupových vrtaček. 

Prizmatické upínací čelisti (ocelové, s profilovanými svěracími plochami), vhodné i k upevnění obrobků kruhového průřezu. 

Optimální přenos síly díky upínací páčce, podélné upevňovací drážky s univerzálními rozměry pro snadnou montáž  
na všechny běžné vrtací stoly.

Připevnění svěráků: šroubové (38317), vložky do T-drážek (38318, 38319, 38320, 38321).    

Délka čelistí Max. šířka 
rozevření Upínací otvory Hmotnost Objednací číslo GTIN

65 mm 55 mm 110 x 125 mm 2,25 kg 38317 4 015671 55269 3
75 mm 65 mm 110 x 125 mm 2,50 kg 38318 4 015671 38318 1

100 mm 90 mm 130 x 150 mm 2,80 kg 38319 4 015671 38319 8
125 mm 100 mm 150 x 165 mm 4,80 kg 38320 4 015671 38320 4
150 mm 125 mm 175 x 185 mm 6,50 kg 38321 4 015671 38321 1

Vložky do T-drážek, 2dílné sady 
Sady kovových adaptérů, určených k připevnění svěráků do drážek pracovních stolů stolních nebo sloupových vrtaček.

Složení: vložky do T-drážek (2), fixační šrouby. 

Model Kompatibilita se stolními  
a sloupovými vrtačkami Hmotnost Obj. číslo GTIN

13,5 x 8,5 mm, M10
55200, 55201, 55202, 55204, 55206, 
55208, 55210, 55212, 55220, 55222

0,10 kg 38307 4 015671 60269 5

14,0 x 8,0 mm, M12 55423, 55435 0,15 kg 38308 4 015671 38308 2

Vrtáky HSS se stopkou MK 2, 8dílná sada
Souprava válcovaných vrtáků s kuželovou stopkou MK 2, určených k vrtání oceli, legované (nelegované) lité oceli, 
ocelolitiny, litiny, barevných kovů (mosaz, bronz) apod.

Spirálové vrtáky (pravotočivá šroubovice), úhel špice 118°, v černém povrchovém provedení.

Složení sady: vrtáky MK1 - 14 mm, MK2 - 15 mm, MK2 - 16 mm, MK2 - 17 mm, MK2 - 18 mm, MK2 - 19 mm, 
MK2 - 20 mm, redukční pouzdro MK2 - MK1, dřevěná kazeta. 

Objednací číslo 38327 GTIN 4 015671 38327 3
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Obrábění kovů    Stolní frézky

Stolní frézka GBF 550 MINI 
Svislá frézka, určená pro přesné (třískové) obrábění kovových materiálů.

Frézování rovinných ploch i drážek nebo vrtání menších obrobků* v domácích, jakož i řemeslnických dílnách.

Plynulé nastavení otáček frézovacího vřetena (0 - 1.100 min-1/0 - 2.500 min-1) • oboustranně výkyvná frézovací 
(vrtací) hlava (± 45°) pro přesné obrábění pod úhly • mikroprocesorová řídicí jednotka vč. ochrany proti přetížení.

Posuvný křížový stůl** s T-drážkami (d x š: 390 x 92 mm, rozsah příčného - podélného posuvu: 300 - 100 mm).     

Motor 350 W/P1 (typ provozu: S3/50%), nouzový vypínač. 

Kompaktní konstrukce, vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK3, zubové 
sklíčidlo pro frézy a vrtáky do Ø 13 mm, sklopný (ochranný) kryt, pohyb hlavy i stolu v rybinovém vedení. 

Celkové rozměry (d x š x v): 520 x 510 x 600 mm, hladina akustického výkonu LWA: 82 dB (A), třída ochrany: I, 
stupeň krytí: IP 20.

*max. rozměry obrobku (d x š x v): 300 x 200 x 200 mm, max. vzdálenost vřeteno - stůl: 220 mm.   

Přípojka Výkon 
motoru 

Max. průměr frézy Max. průměr 
vrtáku

Zdvih 
vřetena Vyložení Otáčky vřetena Hmotnost

stopková čelní

230 V~50 Hz 350 W/P1 16 mm 30 mm 13 mm 120 mm 167 mm
0 - 1.100 min-1

47 kg
0 - 2.500 min-1

Objednací číslo 48140 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 48140 5

Kleštinový upínač, 9dílná sada 
Složení sady: kleštinový upínač (s kónickým úchytem MK3), upínací kleštiny Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm.   

Objednací číslo 48141 GTIN 4 015671 16304 2

Frézovací trn
Frézovací trn, vhodný pro stolní frézku GBF 550 MINI (48140).

Průměr: 30 mm, s kónickým úchytem MK3, hmotnost: 0,3 kg. 

Objednací číslo 48142 GTIN 4 015671 16305 9

Vrtáky HSS se stopkou MK 3, 10dílná sada
Sada válcovaných vrtáků s kuželovou stopkou MK 3, určených k vrtání oceli, legované (nelegované) lité oceli, 
ocelolitiny, litiny, barevných kovů (mosaz, bronz) apod.

Spirálové vrtáky (pravotočivá šroubovice), úhel špice 118°, v černém povrchovém provedení.

Složení sady: vrtáky MK2 - 14 mm, MK2 - 16 mm, MK3 - 18 mm, MK3 - 20 mm, MK3 - 22 mm, MK3 - 24 mm, 
MK3 - 26 mm, MK3 - 28 mm, MK3 - 30 mm, redukční pouzdro MK3 - MK2, dřevěná kazeta.  

Objednací číslo 38328 GTIN 4 015671 38328 0
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Obrábění kovů    Kotoučové pily

Řezný kotouč k pile GMT 355-2.2

Náhradní kotouč, vhodný pro dělicí pilu GMT 355-2.2 (40556). 

Určený k řezání kovových materiálů. 

Dělicí pila na kov GMT 355-2.2
Dělicí pila, určená pro přesné řezání kovových trubek a profilů.

Přímé nebo příčné řezy (v rozsahu ± 45°) do kruhových trubek, uzavřených i otevřených profilů všech průřezů.

Rychlé (bezpečné) upevnění obrobku pomocí úhlového dorazu a upínací čelisti • SOFT START - elektronická regulace 
rozběhového proudu.

Motor 2.200 W/P1, 1,7 m síťový kabel H07 RN-F. 

Konstrukce: řezný kotouč 355 x 25,4 x 3,5 mm, ochranný (kyvný) kryt kotouče, robustní ocelový podstavec.    

Celkové rozměry (d x š x v): 755 x 290 x 610 mm, hladina akustického výkonu LWA: 108 dB (A).    

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Dělicí kotouč Hmotnost

230 V~50 Hz 2.200 W/P1 4.200 min-1 355 x 25,4 mm 15,3 kg

Objednací číslo 40556 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 23100 0

Max. řezný výkon ■

90° 125 mm 110 x 110 mm 170 x 100 mm

45° 100 mm 90 x 90 mm 100 x 90 mm

Pilový kotouč k pile GMK 355-2.2

Náhradní pilový kotouč, vhodný pro pilu GMK 355-2.2 (40555).  

Určený k řezání oceli, barevných kovů i plastů (bez chladicí kapaliny), s břitovými plátky ze slinutého karbidu. 

Okružní pila na kov GMK 355-2.2
Okružní pila, určená pro přesné řezání kovových trubek a profilů.

Přímé nebo příčné řezy (v rozsahu ± 45°) do kruhových trubek, uzavřených i otevřených profilů všech průřezů.

Rychlé (bezpečné) upevnění obrobku pomocí úhlového dorazu a upínací čelisti • SOFT START - elektronická regulace 
rozběhového proudu.

Motor 2.200 W/P1, dvoubodový spínač, 1,7 m síťový kabel H07 RN-F. 

Konstrukce: ochranný (kyvný) kryt kotouče, robustní ocelový podstavec (vč. integrované nádobky na prach), držadlo 
pro pohodlné přenášení.

Vybavení: pilový kotouč 355 x 25,4 x 2,3 mm (SK).    

Celkové rozměry (d x š x v): 630 x 345 x 615 mm, hladina akustického výkonu LWA: 110 dB (A).   

Přípojka Výkon motoru Volnoběžné otáčky Pilový kotouč Hmotnost

230 V~50 Hz 2.200 W/P1 1.350 min-1 355 x 25,4 mm • 72z 21,7 kg

Objednací číslo 40555 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 23045 4

Max. řezný výkon ■

90° 120 mm 120 x 120 mm 180 x 80 mm

45° 90 mm 90 x 90 mm 120 x 90 mm

Průměr Upnutí Hmotnost Objednací číslo GTIN
350 mm 25,4 mm 0,65 kg 40541 4 015671 40541 8

Průměr Upnutí Počet zubů Hmotnost Objednací číslo GTIN
355 mm 25,4 mm 72 1,4 kg 40539 4 015671 40539 5
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Obrábění kovů    Kotoučové pily

Pásová pila na kov MBS 1100
Pásová pila, určená pro přesné řezání trubek a kovových (dřevěných) profilů.

Přímé nebo kosé řezy (v rozsahu 45°) do kruhových trubek, uzavřených i otevřených profilů • zkracování (odřezávání) 
pevně instalovaných vodovodních, plynových aj. vedení pomocí přenosné ruční pily.

6stupňové nastavení rychlosti pilového pásu (0,7 - 2,4 m/s) • odnímatelný kovový stůl s rychloupínacím svěrákem.

Motor 1.100 W/P1, 1,5 m síťový kabel H05 VV-F.

Konstrukce: robustní kryty pilového pásu, polohovatelná přídavná rukojeť, LED svítilna.

Příslušenství: pilový pás 1.140 x 12,7 x 0,9 mm - 6z/1“ (vhodný k řezání dřeva). 

Celkové rozměry (d x š x v): 640 x 300 x 560 mm.       

Pilový kotouč k okružní pile GMK 315 P

Pilový kotouč, vhodný pro okružní pilu na kov GMK 315 P (01772).

Provedení: z rychlořezné oceli, s jemným ozubením (typ BW), tepelně upravený.

Okružní pila na kov GMK 315 P
Profesionální okružní pila, určená k přesnému řezání kovových trubek, profilů i masivního materiálu.

Podélné, příčné a úhlové řezání obrobků ze železa, oceli, litiny, barevných kovů ad. v chladicí kapalině.

Dvourychlostní (18 - 36 ot./min) • řezná hlava pily a strojní svěrák s možností navzájem nezávislého otáčení 
(rozsah: ± 45°) • automatické membránové čerpadlo (s filtrem) chladiva.

Motor 1.300 W/P1 (700 - 1.420 ot./min), ovládací rukojeť se spínačem.

Konstrukce: chod převodového ústrojí v olejové lázni, centrální svěrák se samostatně nastavitelnými čelistmi, 
hloubkový doraz, podélná zarážka, nádržka na chladicí kapalinu se sítem, pohyblivý kryt kotouče pro optimální 
bezpečnost při řezání.

Příslušenství: litinový podstavec.

Celkové rozměry (d x š x v): 940 x 555 x 1.820 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A).

Dodáváno bez pilového kotouče.     

Přípojka Výkon motoru Otáčky pilového kotouče Průměr kotouče Upnutí kotouče Max. rozsah upnutí Hmotnost

400 V~50 Hz 1,3 kW/P1 18/36 min-1 315 mm 32 mm 160 mm 231 kg

Objednací číslo 01772 Modelová verze 03 GTIN 4 015671 01772 7

Max. řezný výkon ● ■ ■

90° 55 mm 110 mm 50 x 50 mm 100 x 100 mm 140 x 90 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm

60° 45 mm 110 mm 40 x 40 mm 90 x 90 mm 100 x 90 mm 90 x 90 mm 90 x 90 mm

45° 45 mm 110 mm 40 x 40 mm 90 x 90 mm 100 x 90 mm 90 x 90 mm 90 x 90mm

Přípojka Výkon motoru Rychlost pásu Pilový pás
Hmotnost

Pásová pila Pila vč. stolu

230 V~50 Hz 1.100 W/P1 0,7 - 2,4 m/s 1.140 x 12,7 x 0,65 mm • 14z/1“ 6,6 kg 13,7 kg

Objednací číslo 40553 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 40553 1

Max. řezný výkon

90° 100 mm 100 x 80 mm

45° 40 mm 40 x 40 mm

Průměr Upnutí Počet zubů Hmotnost Objednací číslo GTIN
315 mm 32 mm 164 1,4 kg 01778 4 015671 01778 9
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Obrábění kovů    Pásové pily

Pilové pásy k pile MBS 1100
Náhradní pilové pásy, vhodné pro pásovou pilu na kov MBS 1100 (40553).

Bimetalové pásy, určené pro hladké řezy v ploché i kruhové oceli (40552) nebo k řezání (masivních) obrobků z (nerezové) 
oceli a hliníku (40550).    

Rozměry Počet zubů Hmotnost Objednací číslo GTIN
1.140 x 12,7 x 0,90 mm 6 zubů na 1“ 0,09 kg 40550 4 015671 40550 0
1.140 x 12,7 x 0,65 mm 14 zubů na 1“ 0,09 kg 40552 4 015671 40552 4

Rozměry Počet zubů Hmotnost Obj. číslo GTIN
1.435 x 13 x 0,65 mm 8 a 12 zubů po 1“ střídavě 0,08 kg 40545 4 015671 35582 9
1.435 x 13 x 0,65 mm 6 zubů na 1“ 0,08 kg 40548 4 015671 35583 6

Pilové pásy k pile MBS 125 V

Náhradní pilové pásy, vhodné pro pásovou pilu na kov MBS 125 V (40543).

Bimetalové pásy, určené pro hladké řezy v ploché i kruhové nerezové oceli (40545) nebo k řezání (masivních) 
obrobků z (nerezové) oceli a hliníku (40548).    

Pásová pila na kov MBS 125 V
Přenosná pásová pila, určená pro přesné řezání trubek a kovových profilů.

Přímé nebo kosé* řezy (v rozsahu 60°) do kruhových trubek, uzavřených i otevřených profilů • VARIO SPEED - 
6stupňové nastavení rychlosti pilového pásu 0,3 - 1,6 m/s • jednoduchá výměna pásů díky pákovému napínáku.

Motor 400 W/P1 (2.000 - 4.200 ot./min, provozní režim: S6/30%), vypínač v protiprachovém pouzdru.

Konstrukce: stabilní pracovní stůl, robustní svěrák řezaného materiálu, základová část s otvory (4) pro montáž napevno.      

Celkové rozměry (d x š x v): 690 x 620 x 405 mm, hladina akustického výkonu LWA: 90 dB (A), stupeň krytí: IP 20. 

*max. řezný výkon 45°: ■ 80 x 100 mm, ● 80 mm    

Pásová pila na kov MBS 116 
Pásová pila na kov, určená k řezání oceli, neželezných kovových materiálů, slitin apod.

Řezání plochých nebo kruhových tyčí, uzavřených profilů, trubek, úhelníků apod. (max. řezný výkon: 115 mm)  
• úhlové řezy* (rozsah: 0 - 45°) pomocí polohovatelného strojního svěráku.  

3rychlostní posuv pilového pásu (21 - 30 - 44 m/min; změna rychlosti přestavením klínového řemene) • výklopný rám 
pily (vertikální řezání obrobků na přídavném pracovním stolku).   

Přesné seřízení přítlaku pilového ramena • funkce automatického vypínání pily po dokončení každého řezu.

Indukční motor 550 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru.

Konstrukce: robustní litinový rám, 3bodové vedení pilového pásu (kuličková ložiska), stabilní podstavec s transportními 
koly (2), manipulační rukojeť.

Celkové rozměry (d x š x v): 960 x 475 x 1.375 mm, hladina akustického výkonu LWA: 90 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

*max. řezný výkon 45°: ■ 70 x 90 mm, ● 70 mm    

Přípojka Výkon  
motoru 

Řezná  
rychlost 

Max. řezný  
výkon  ■

Max. řezný 
výkon  ●

Rozměry  
pilového pásu Hmotnost

230 V~50 Hz 400 W/P1 38 - 80 m/min 90°• 127 x 125 mm 90°• 125 mm 1.435 x 12,7 x 0,65 mm 22 kg

Objednací číslo 40543 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 22028 8

Přípojka Výkon  
motoru 

Řezná  
rychlost 

Max. řezný  
výkon  ■

Max. řezný  
výkon  ● Pilový pás Hmotnost

230 V~50 Hz 550 W/P1 21 - 44 m/min 100 x 140 mm 115 mm 1.640 x 13 x 0,65 mm 48,3 kg

Objednací číslo 40554 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 94399 6
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Obrábění kovů    Pásové pily

Pásová pila na kov MBSD 116 DIGITAL
Pásová pila na kov, určená k řezání oceli, neželezných kovových materiálů, slitin apod.

Řezání plochých nebo kruhových tyčí, uzavřených profilů, trubek, úhelníků apod. (max. řezný výkon: 115 mm)  
• úhlové řezy (rozsah: 0 - 45°)* pomocí polohovatelného strojního svěráku.  

VARIO SPEED - plynulé nastavení rychlosti pilového pásu regulátorem (21 - 44 m/min, vč. zobrazení aktuální hodnoty 
na LED displeji) • výklopný rám pily (vertikální řezání obrobků na přídavném pracovním stolku**).   

Přesné seřízení přítlaku pilového ramena • funkce automatického vypínání pily po dokončení každého řezu.

Motor 550 W/P1, vypínač v protiprachovém pouzdru.

Konstrukce: robustní litinový rám, 3bodové vedení pilového pásu (kuličková ložiska), stabilní podstavec s transportními 
koly (2), manipulační rukojeť.

Celkové rozměry (d x š x v): 980 x 450 x 900 mm, *max. řezný výkon 45°: 70 x 90 mm ■ (70 mm ●),  
hladina akustického výkonu LWA: 90 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

**volitelné příslušenství (není součástí dodávky)    

Pásová pila na kov MBS 180  
Profesionální pásová pila, určená pro přesné řezání trubek a kovových profilů.

4 rychlostní stupně posuvu pilového pásu (manuální nastavení pomocí řemenic, řezné rychlosti: 22-34-45-64 m/min 
dle typu materiálu) • přesné seřízení přítlaku pilového ramena (hydraulické ovládání).

Otočný rychloupínací svěrák pro řezy pod úhlem 0 - 45° • funkce automatického vypínání pily po dokončení 
každého řezu.

Motor 750 W/P1 (typ provozu: S6/40%), přehledný ovládací panel vč. nouzového vypínače. 

Konstrukce: litinový rám pily, 3bodové (ložiskové) vedení pilového pásu, čerpadlo chladiva, ocelový svěrák pro upnutí 
řezaného materiálu, podstavec s transportními koly (4).

Příslušenství: bimetalový pilový pás, kartáč na kovové piliny. 

Celkové rozměry (d x š x v): 1.235 x 450 x 1.200 mm, hladina akustického výkonu LWA: 80 dB (A), stupeň krytí: IP 44.    

Pásová pila na kov MBS 220
Profesionální pásová pila, určená pro přesné řezání trubek a kovových profilů.

4 rychlostní stupně posuvu pilového pásu (manuální nastavení pomocí řemenic, řezné rychlosti: 24-41-61-82 m/min 
dle typu materiálu) • přesné seřízení přítlaku pilového ramena (hydraulické ovládání).

Výklopné rameno pily (± 45°) a otočný rychloupínací svěrák pro řezy pod úhlem 0 - 45° • funkce automatického 
vypínání pily po dokončení každého řezu.

Motor 1,1 kW/P1 (typ provozu: S6/40%), přehledný ovládací panel vč. nouzového vypínače. 

Konstrukce: litinový rám pily, 10bodové (ložiskové) vedení pilového pásu, čerpadlo chladiva, robustní ocelový svěrák 
pro upnutí řezaného materiálu, podstavec s transportními koly (4).

Příslušenství: bimetalový pilový pás, kartáč na kovové piliny. 

Celkové rozměry (d x š x v): 1.175 x 625 x 1.270 mm, hladina akustického výkonu LWA: 75 dB (A), stupeň krytí: IP 23.     

Přípojka Výkon  
motoru 

Řezná  
rychlost 

Max. řezný  
výkon  ■

Max. řezný  
výkon  ● Pilový pás Hmotnost

230 V~50 Hz 550 W/P1 21 - 44 m/min 100 x 140 mm 115 mm 1.640 x 13 x 0,65 mm 44,6 kg

Objednací číslo 40557 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 47747 7

Přípojka Výkon 
motoru 

Řezná  
rychlost 

Max. řezný  
výkon  ■

Max. řezný 
výkon  ●

Rozměry  
pilového pásu Hmotnost

400 V~50 Hz 1,1 kW/P1 24 - 82 m/min
90°• 205 x 215 mm
45°• 205 x 115 mm

90°• 205 mm
45°• 135 mm

2.360 x 20 x 0,9 mm 165,5 kg

Přípojka Výkon 
motoru 

Řezná  
rychlost 

Max. řezný  
výkon  ■

Max. řezný 
výkon  ●

Rozměry  
pilového pásu Hmotnost

400 V~50 Hz 750 W/P1 22 - 64 m/min
90°• 178 x 300 mm
45°• 170 x 110 mm

90°• 178 mm
45°• 110 mm

2.360 x 20 x 0,9 mm 137 kg

Objednací číslo 01801 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 01801 4

Objednací číslo 01807 Modelová verze 01 GTIN 4 015671 47002 7
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Obrábění kovů    Soustruhy

Soustruh GMD 400 MINI 
Stolní soustruh, určený k vnějšímu (vnitřnímu) soustružení válcových, kuželových i čelních ploch, zapichování, 
upichování nebo řezání M závitů (9 stupňů, 0,5 - 2,5 mm) v podmínkách menších dílen (obrobky do max. délky-výšky-
průměru: 300-180-180 mm*). 

Stabilní podstavec, přesně broušené saně, automatický podélný posuv (volba  
rychlosti prostřednictvím výměnných ozubených kol), rybinové vedení, plynulá  
regulace otáček, chod vpravo/vlevo, elektrické přepínání, pohyb supportu  
prostřednictvím vřetena s trapézovým závitem.

Vybavení: 3čelisťové univerzální sklíčidlo (Ø 80 mm), upínání soustružnických  
nožů 8 x 8 mm, výkyvný křížový support s ocelovým držákem a ručním  
kolečkem, posuvné zařízení, koník s ručním kolečkem (kužel pinoly MK 2).

Příslušenství (součást dodávky): sada ozubených převodových kol (6),  
3čelisťové sklíčidlo, výměnné čelisti, středící hrot, sada klíčů, olejnička.

Celkové rozměry (d x š x v): 700 x 285 x 310 mm, hladina akustického výkonu  
LWA: 93 dB (A), třída ochrany: I, stupeň krytí: IP 20.

*nebo obrobky s délkou > 300 mm, je-li jejich Ø < 150 mm.       

Přípojka Výkon 
motoru

Výška 
hrotu

Kužel 
vřetena Vývrt vřetena Sklíčidlo Kužel 

pinoly
Otáčky  

(stupně 1 - 2) Hmotnost

230 V~50 Hz 370 W/P1 90 mm MK3 20 mm 15 mm MK2
0 - 1.100 min-1 
0 - 2.500 min-1 35,1 kg

Objednací číslo 48132 Modelová verze 02 GTIN 4 015671 48132 0

Rozměry Počet zubů Hmotnost Objednací číslo GTIN
1.640 x 13 x 0,65 mm 14 zubů na 1“ 0,08 kg 55141 4 015671 20176 8
1.640 x 13 x 0,65 mm 14 zubů na 1“ 0,07 kg 55142 4 015671 55142 9
1.640 x 13 x 0,65 mm 6 zubů na 1“ 0,09 kg 55145 4 015671 55145 0

Rozměry Počet zubů Hmotnost Objednací číslo GTIN
2.360 x 20 x 0,9 mm  4 a 6 zubů po 1“ střídavě 0,3 kg 01803 4 015671 01803 8
2.360 x 20 x 0,9 mm  8 a 12 zubů po 1“ střídavě 0,3 kg 01805 4 015671 01805 2

Pilové pásy k pilám MBS 116, MBSD 116 DIGITAL 

Náhradní pilové pásy, vhodné pro pily na kov MBS 116 (40554) a MBSD 116 DIGITAL (40557).

Bimetalové pásy, určené k řezání nerezové oceli (55141), pro hladké řezy v ploché (kruhové) oceli, hliníku a mědi 
(55142) nebo řezání širších (plochých i kruhových) tyčí ze stejných materiálů (55145).   

Pilové pásy k pilám MBS 180, MBS 220

Náhradní pilové pásy, vhodné pro pásové pily na kov MBS 180 (01801) a MBS 220 (01807).

Bimetalové pásy, určené pro hladké řezy v ploché i kruhové nerezové oceli (01805) nebo k řezání (masivních) obrobků 
z (nerezové) oceli, hliníku a plastů (01803).    

Soustružnické nože, 11dílná sada
Sada soustružnických nožů, vhodných pro soustruh GMD 400 MINI (48132).

Složení soupravy: soustružn ický nůž ubírací pravý (DIN 4971R), ubírací ohnutý pravý (DIN 4972R), vnitřní ubírací 
pravý 75° (DIN 4973R), vnitřní ubírací pravý 90° (DIN 4974R), ubírací špičatý (DIN 4975), ubírací (DIN 4976), 
ubírací čelní pravý (DIN 4977R), ubírací rohový pravý (DIN 4978R), stranový pravý (DIN 4980R), stranový levý 
(4980L), zapichovací pravý (4981R).

Stopka: 8 x 8 mm, s pájenými plátky ze slinutého karbidu.

Hmotnost (vč. dřevěné kazety): 0,76 kg. 

Objednací číslo 40312 GTIN 4 015671 40312 4
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Obsah Produktového katalogu GÜDE PODZIM 2021 je chráněn Zákonem o právu autorském (121/2000 Sb.), Zákonem o ochranných známkách (441/2003 Sb.) 
a příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (513/1991 Sb.). 

© 2021 Mgr. Michal Tišler - kopírování, publikování nebo jiné šíření tohoto katalogu, jakož i jeho částí, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno.


