
ušetríte 
69 €

ušetříte 
1 800 Kč

Stolní vrtačka 
B 23 Pro. 

Spolehlivá a přesná.

Typ B 23 Pro

Objednací číslo (230 V) 3003231
Cena bez DPH  15 290 Kč  | 588 €

Akční cena bez DPH 13 490 Kč | 519 €
Objednací číslo (400 V) 3003233 

Cena bez DPH  15 490 Kč  | 596 €

Akční cena bez DPH 13 690 Kč | 527 €

Vrtací výkon trvalý | ocel 20 mm

Vrtací výkon max. | ocel 25 mm

Kužel vřetene MK2

Vrtací hloubka 80 mm

Vyložení 180 mm

Otáčky vřetene 200 – 2 440 ot/min

Počet stupňů rychlosti 12 

Velikost stolu 280 × 250 mm

Velikost T-drážky 12 mm

Naklopení/otočení vrtacího stolu ±45°/360°

Průměr sloupu 73 mm

Max. vzdálenost vřetene a stolu 425 mm

Max. vzdálenost vřetene a zákl. 610 mm

Příkon motoru 750 W

Rozměry 320 × 650 × 1 010 mm

Hmotnost 66 kg

Součást dodávky: Kuželový trn MK4 / B16; Rychloupínací 

hlavička 1 – 16 mm, B16; T-matice - 2 ks

  Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky

  Dlouhé ergonomicky konstruované rukojeti 

s ukončením  „Softgrip”  poskytují jisté držení

  Přepínač chodu vpravo-vlevo u modelu na 400 V

  Nastavitelný hloubkový doraz

  Kvalitní klínové řemeny zlepšují přenos síly a snižují 

výkonovou ztrátu

  Přesně obrobený pracovní stůl s drážkami do X, je 

sklopný od -45° do +45° a otočný o 360° 

  T-matice pro upevnění svěráku

  Výkonný a tichý hliníkový elektromotor

Volejte zdarma       800 100 709        0800 004 203   +  37 strojů v akci  

Váš svět strojů...

  Akční nabídka 
             1. 2. – 30. 4. 2019



Kovoobráběcí stroje

2 Platnost nabídky 1. 2. – 30. 4. 2019. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

Typ DH 28 GS

Objednací číslo 3034230 

Cena bez DPH  59 990 Kč  | 2 307 €

Akční cena bez DPH 53 990 Kč | 2 077 €

Vrtací výkon trvalý | ocel Ø 23 mm
Vrtací výkon max. | ocel Ø 26 mm
Vyložení 260 mm
Vrtací hloubka 127 mm
Kužel vřetene MK3
Otáčky vřetene 75 – 2 900 ot/min
Počet rychlostí 8
Rozměry pracovního stolu 376 × 394 mm
Otočení pracovního stolu 360°
T-drážky 14 mm
Max. vzdál. vřeteno-stůl 875 mm
Max. vzdál. vřeteno-základna 1 200 mm
Rozměry prac. plochy základny 350 × 356 mm
Průměr sloupu 92 mm
Příkon motoru 1,1 / 1,5 kW / 400 V
Rozměry 670 × 550 × 2 080 mm
Hmotnost 184 kg
Součást dodávky: Kuželový trn MK3/B16

Převodová vrtačka DH 28 GS
  Velmi klidný chod díky broušeným unašečům
  Vysoký rozsah otáček 75 – 2 900 ot/min
  Vyražeč nástrojů, doraz vrtací hloubky
  Těžké, masivní litinové provedení
  Osvětlení stroje

  Nízkoúdržbová převodovka s ozubenými koly z polyamidu PA6 
a s tukovým mazáním

cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

  Vysoce kvalitní konstrukce, speciálně konstruovaná 
pro vrtání ocelí, výkonný motor

  Pro vrtáky Weldon 19 mm, rychloupínání
  Dlouhé vedení pinoly
  Uzemnění s dvojitou izolací
  Velká magnetická přídržná síla
   Chladicí médium je přiváděno středem nástroje
  Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na 
režim plného vrtání

Magnetická vrtačka 

Metallkraft® MB 351

Typ MB 351

Objednací číslo 3860351
Cena bez DPH  14 990 Kč  | 577 €

Akční cena bez DPH 13 490 Kč | 519 €

Max. ø vrtáku | Jádrový vrták 35 mm
Max. hloubka vrtání | Jádrový vrták 50 mm
Max. ø vrtáku | Běžný vrták 1) 13 mm 1)

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

Upnutí vřetene M24
Otáčky při zatížení (ot/min) 330
Příkon motoru 1 100 W / 230 V
Rozměry magnetické základny 165 × 80 mm
Přídržná síla 15 000 N
Hlavní rozměry 450 × 330 × 260 mm
Hmotnost 12,7 kg
1 Při použítí nástavce a sklíčidla. 
Vyobrazený vrták není součástí dodávky.

 €€

519 €

Převodovka DH 28 GS

8 rychlostí, 75 – 2 000 ot/min

Široká nabídka 

špičkových jádrových 

vrtáků Karnasch® 

na www.bow.cz

ušetríte 
58 €

ušetříte 
1 500 Kč

ušetríte 
230 €

ušetříte 
6 000 Kč

Otáčky vřetene 
75 – 2 900 ot/min

Otáčky vřete
75 – 2 900 ot/m
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Horizontálně-vertikální vrtačko-frézka 

MT 50
Pro frézování s digitálním odměřováním.

  Možnost horizontální polohy s podpěrou a upínačem pro kotoučovou frézu

  Těžké, kompaktní provedení z kvalitní litiny absorbující vibrace
  Posuv pinoly pomocí páky (vrtání) nebo ručního kola jemného posuvu
  Posuv osy X automatický nebo pomocí ručního kola

Typ MT 50

Objednací číslo 3336005 
Cena bez DPH  204 990 Kč  | 7 884 €

Akční cena bez DPH 184 990 Kč | 7 115 €
 
Trvalý vrtací výkon 25 mm
Max. vrtací výkon 30 mm
Max. průměr nožové hlavy 100 mm
Max. průměr stopkové frézy 25 mm 
Výkon závitování M16
Upínání vertikál. a horizontál. vřetene ISO40
Zdvih pinoly 127 mm
Vyložení 240 – 650 mm
Otáčky horizontálního vřetene 58 – 1 355 ot/min
Počet rychlostí horizontálního vřetene 9
Otáčky vertikálního vřetene 115 – 1 750 ot/min
Počet rychlostí vertikálního vřetene 8
Naklopení frézovací hlavy ±90°
Vrtací hloubka 120 mm
Rozměry pracovního stolu 1 000 × 240 mm
Nosnost prac. stolu max. 160 kg
Vzdálenost vřeteno – prac. stůl 90 – 400 mm
Rozsah posuvu - X/Y/Z 500 mm, strojní / 200 mm, ruční / 340 mm, ruční
Příkon motoru horizontálního vřetene 1 500 W / 400 V
Příkon motoru vertikálního vřetene 1 100 / 2 200 W / 400 V
Rozměry (š × h × v) 2 270 × 1 500 × 2 100 mm
Hmotnost 900 kg

a 

zu

Součást dodávky

  Vrtací hlavička 1 – 16 mm/B18
  Redukce ISO40/MK3, ISO40/MK2
  Frézovací trn pro horizont. frézování
  Kleštinový upínač ISO40, 5 – 16 mm, ER 25
  Digitální odměřování os X, Y, Z
  Chladící zařízení, strojní lampa
  Seřizovací nářadí

ušetríte 
769 €

ušetříte 
20 000 Kč

Typ BF 20 Vario

Objednací číslo 3338120 
Cena bez DPH  38 990 Kč  | 1 500 €

Akční cena bez DPH 34 990 Kč | 1 346 €

Trvalý vrtací výkon 12 mm*
Max. vrtací výkon 16 mm*
Max. průměr nožové hlavy 63 mm
Max. průměr stopkové frézy 20 mm
Max. vzdál. vřetene a stolu 370 mm
Kužel vřetene / Upnutí MK2 / M10
Posuv pinoly 50 mm
Vyložení 170 mm
Otáčky vřetene 90 – 1 480 ot./min

150 – 3 000 ot./min
Počet rychlostí 2, plynule regulovatelné
Rozměry stolu 500 × 180 mm
Naklopení frézovací hlavy ± 90°
Rozsah posuvu osy X / Y / Z 280 / 175 / 275 mm
Výkon motoru 850 W / 230 V
Hlavní rozměry 745 × 565 × 935 mm
Hmotnost 103 kg
* S předvrtáním

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

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

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

ušetríte 
154 €

ušetříte 
4 000 Kč
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  Přesné zpracování
  Házivost čela vřetene <0,009 mm

  Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
  Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv 
  Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené 

(HRC 42-52) a přesně broušené 

  Přepínač chodu vpravo-vlevo
  Kvalitní sklíčidlo
  Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)

Soustruh TU 2304
Cenově výhodný, přesný a plně vybavený soustruh pro 
každého uživatele. Ideální pro modeláře a pro domácí dílnu.

b Z ě t h i ký h úd jů h C EUR h být k hl lé čí l

Typ TU 2304

Objednací číslo 3420320
Cena bez DPH  35 990 Kč  | 1 384 €

Akční cena bez DPH 31 490 Kč | 1 211 €

Točný průměr nad ložem 230 mm
Vzdálenost mezi hroty 450 mm
Výška hrotu 115 mm
Šířka lože 135 mm
Kužel vřetene / pinoly koníku MK3 / MK2
Průchod vřetene 21 mm
Otáčky vřetene 125 – 2 000 ot./min
Počet rychlostí 6
Stoupání závitů – metrické 0,4 – 3,5 mm/záv.
Stoupání závitů – v palcích 10 – 44 záv./1“
Posuv podélný  0,1 | 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu 75 mm
Max. posuv příčného suportu 120 mm
Příkon motoru 750 W / 230 V
Hlavní rozměry 965 × 585 × 510 mm
Hmotnost 104 kg

Součást dodávky

  3-čel. sklíčidlo Ø 100 mm
  Pevný hrot MK2 a MK3
  Ochranný kryt sklíčidla
  Čtyřstranný držák nože
  Sada výměnných kol pro řezání závitů 
  Kufřík s nářadím
  Zkušební protokol

ušetríte 
173 €

ušetříte 
4 500 Kč Volitelné příslušenství:

  Univerzální podstavec soustruhu 
s uzamykatelnými dvířky a policemi. 
Rozměry (v × h × š): 760 × 420 × 950.

Objednací číslo: 3440409
Cena bez DPH:  9 990 Kč  | 384,24 €

Stabilní frézka MH 25 SV 
S elektronickou plynulou regulací otáček, s krokovými motory 
a digitálním měřičem polohy.

V 
vými motory 

Typ MH 25 SV

Objednací číslo 3338160
Cena bez DPH  104 990 Kč  | 4 038 €

Akční cena bez DPH 94 990 Kč | 3 653 €

Trvalý vrtací výkon 20 mm
Max. vrtací výkon 25 mm
Max. průměr nožové frézy 50 mm
Max. průměr stopkové frézy 25 mm
Vyložení 185 mm
Kužel vřetene BT 30
Otáčky vřetene (elektronická ply-
nulá regulace)

200 – 4 000 ot/min

Rozsah naklopení hlavy ± 45°
Rozměry křížového stolu 620 × 180 mm
Velikost / počet / rozteč T-drážek 12 mm / 3 / 50 mm
Rozsah strojního posuvu X/Y/Z 380 / 130 / 190 mm, strojní
Krouticí moment osa X/Y/Z 2,2 / 2,2 / 4,2 Nm
Příkon motoru vřetene 1 500 W / 230 V
Krouticí moment motoru vřetene 10 Nm
Rozměry (h × š × v) 914 × 844 × 1 119 mm
Hmotnost 200 kg

  Protizávaží usnadňuje nastavení osy Z
  Plynulá regulace otáček
  Jednoduchá výměna nástroje díky 

rychloupínacímu mechanismu

  Invertorový motor

  Posuvová vřetena lze nastavit pomocí matic
  Všechna vedení jsou broušená a škrábaná (mazání 
pomocí mazacích kapes)

  Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem ve všech osách

  Pravý / levý chod
  Stabilní, přesně broušené a škrábané rybinové 
vedení s klínovými lištami pro vymezení vůle

  Plynulá regulace posuvu ve všech osách

  Rychloposuv v ose X a Y pro rychlé polohování
  Digitální měřič polohy DRO 5
  Koncový spínač posuvu
  Vyjímatelný ovládací panel
  Při zastavení vřetene se zastaví i posuv

  Ovládací panel lze vyjmout

Volitelné příslušentví Obj. číslo Cena bez DPH

Startovací sada BT30 3536107  40 990 Kč  | 1 576,56 €

Rozsah dodávky Sady BT30
  Upínač nožové hlavy 22 mm
  Vrtací hlavička
  2× upínač Weldon 6 mm, 1× 
8 mm, 1× 10 mm, 1× 12 mm, 
1× 16 mm, 2× 20 mm

  Redukce BT30-MK2
  3 kleštinové upínače ER 32

  Klíč na kleštiny ER 32
  Sada kleštin ER 32, 18 ks
  Měřidlo pro určení 
referenčního bodu

  Přípravek pro montáž 
a nastavení nástroje

  14 utahovacích čepů
  Kuželový stěrač

Tříčelisťové sklíči-
dlo Ø 100 mm

Vzdálenost mezi 
hroty  450 mm

TřTříčíče

ušetríte 
384 €

ušetříte 
10 000 Kč
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Typ TH 3610 D

Objednací číslo 3402060
Cena bez DPH  179 990 Kč  | 6 923 €

Akční cena bez DPH 159 990 Kč | 6 153 €

Výška hrotů 180 mm
Vzdálenost mezi hroty 980 mm
Točný průměr nad ložem soustruhu 356 mm
Hnací motor 1,5 kW / 400 V
Kužel / Upnutí vřetene MK6 / Camlock DIN ISO 702-1 č. 5
Průchod vřetene Ø 52 mm
Max. výška upnutí nožového držáku 16 mm
Šířka lože 187 mm
Otáčky vřetene / Počet rychlostí 70 – 2 000 ot/min / 8
Kužel pinoly koníku MK3 
Průměr / zdvih pinoly koníku Ø 42 mm / 120 mm
Rozsah posuvu nožového suportu 100 mm
Rozsah posuvu příčného suportu 170 mm
Rychlost podélného posuvu 0,052 – 1,392 mm/ot (32 rychlostí)
Rychlost příčného posuvu 0,014 – 0,38 mm/ot (32 rychlostí)
Stoupání závitů - metrické 0,4 – 7 mm/ot (26 možností)
Stoupání závitů - v palcích 56 – 4 záv./palec (34 možností)
Rozměry (d × š × v) 1 930 × 725 × 1 620 mm
Hmotnost 610 kg

Volitelné příslušenství:

  Univerzální podstavec soustruhu 
s uzamykatelnými dvířky a policemi. 
Rozměry (v × h × š): 760 × 420 × 950.

Objednací číslo: 3440409
Cena bez DPH:  9 990 Kč  | 384,24 €

  Kalené a broušené vodicí dráhy lože
  Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm

  Kalená a broušená ozubená kola a hřídele jsou 
uložené v přesných ložiscích a běží v olejové lázni

  Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
  Ochranný kryt vodícího šroubu
  Podstavec stroje se skříňkami na nářadí
  Vyjímatelná vana na třísky s vedením
  Nožní brzda pro nouzové zastavení

  Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z
  Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů
  Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo 

Schneider

  Skříňky na nářadí na obou stranách podstavce
  Ruční kola s nastavitelnou stupnicí 0,04 / 0,02 mm
  LED pracovní lampa
  Pinola koníku a ruční kolo s nastavitelnou stupnicí 
0,025 mm

  Digitální odměřování polohy DPA 21

  Skleněná pravítka

Soustruh TH 3610 D
Plně vybavený soustruh s vodicím a tažným šroubem a s digitálním odměřováním polohy.

ování polohy DPA 21

ka

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“

Soustruh je osazený 3-čelisťovým 
sklíčidlem české výroby TOS Svitavy.

Součást dodávky:

  3-čelisťové sklíčidlo ø 200 mm
  Pevná luneta, průchod ø 100 mm
  Pohyblivá luneta, průchod ø 95 mm
  LED osvětlení stroje
  Redukční pouzdro MK 6 / MK 3
  2 pevné hroty MK 3
  Čtyřstranný nožový držák
  Sada výměnných kol 
  Seřizovací nářadí

ušetríte 
769 €

ušetříte 
20 000 Kč

  Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
  Kalené čelo vřetene (DIN 55021)

  Zaručená házivost vřetene <0,009 mm

  Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
  Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol

  S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv 
  Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
  Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt

  Výkonné, bezúdržbové motory

TU 2506 – přesné soustruhy s posuvovou skříní pro náročné uživatele. 

Typ TU 2506

Objednací číslo (230 V) 3425001
Cena bez DPH  45 990 Kč  | 1 769 €

Akční cena bez DPH 40 990 Kč | 1 577 €
Objednací číslo (400 V) 3425003 

Cena bez DPH  45 990 Kč  | 1 769 €

Akční cena bez DPH 40 990 Kč | 1 577 €

Točný průměr nad ložem 250 mm
Vzdálenost mezi hroty 550 mm
Výška hrotu 125 mm
Šířka lože 135 mm
Kužel vřetene / pinoly koníku MK4 / MK2
Posuv pinoly koníku 65 mm
Otáčky vřetene 125 – 2 000 ot/min
Počet rychlostí 6
Stoupání závitů metrické 0,2 – 3,5 mm/záv. (17 možností)
Stoupání závitů v palcích 8 – 56 záv./1“(19 možností)
Posuv podélný 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,20 | 0,28 | 0,4 mm/ot.
Posuv nožového / příčného suportu 70 / 110 mm
Příkon motoru 750 W
Rozměry stroje 1 250 × 650 × 420 mm
Hmotnost 125 kg

Součást dodávky:

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

ušetríte 
192 €

ušetříte 
5 000 Kč
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Satinovací bruska SM 100
K broušení, leštění, strukturování, satinování, ale i čištění 
špinavých povrchů nebo odstraňování zbytků laku.

  Pro broušení, leštění, čistění, struk-
turování, matování a satinování

  K opracování různých materiálů jako 
nerez, litina, neželezné kovy, hliník, 
plast, atd.

  Výkonný motor s pozvolným 
rozběhem a ochranou proti 
přetížení

  Elektronika zajišťuje konstatní 
otáčky i při změnách zatížení

  Plynulá regulace otáček kolečkem 
na rukojeti 

  Široký sortiment brusného pří-

slušenství na www.bow.cz

Typ SM 100

Objednací číslo 3990100
Cena bez DPH  9 990 Kč  | 384 €

Cena bez DPH 8 990 Kč | 346 €

Max. průměr brusného válce 100 mm
Min. / max. šířka brusného válce 30 / 100 mm
Hřídel Ø 19 mm × 100 mm
Volnoběžné otáčky 1 000 – 2 400 ot/min
Příkon motoru 1 200 W / 230 V
Hmotnost 4,8 kg

Rozsah dodávky

Gumový vzduchový válec
Pumpička pro gumový vzduchový válec
Brusná role, rouno, hrubý, Ø 90 x 100 mm)
Brusná role K 60, K 100, K 180 (90 × 100 mm)
Hnací válec pro brusné pásy
Rounový pás na suchý zip, 40 × 60 mm
Brusný pás na suchý zip K 120, 40 × 600 mm

Hnací řemen na suchý zip, 30 × 700 mm
Brusný válec, rouno, jemný, 105 × 100 × 19 mm
Sada distančních kroužků, 10 ks, 40 × 19 × 5 mm
Plastový kufr

Dvoukotoučová bruska GU 20 (400 V)
Kvalitní výrobek pro řemesla a průmysl.

  Gumové nožky pro tlumení vibrací
  Dva univerzální korundové kotouče K36P / K80N
  Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky 

Typ GU 20

Objednací číslo 3101520 

Cena bez DPH  5 090 Kč  | 196 €

Cena bez DPH 4 590 Kč | 177 €

Rozměr kotouče Ø 200 × 30 mm / upnutí Ø 32 mm
Otáčky motoru 2 850 ot/min
Obvodová rychlost kotouče 30 m/s
Příkon motoru 600 W / 400 V
Hlavní rozměry 495 × 261 × 331 mm
Hmotnost 18,5 kg

  Stejnosměrný motor s nízkými otáč-

kami a uhlíkovým kartáčem

  Elektronická kontrola teploty a příkonu
  Litinová oběžná kola s broušeným 

povrchem bez gumové vrstvy 

umožňují řezání s chlazením i bez 

chlazení

  Masivní rameno s přepravní pojistkou
  Dvě nastavitelná vedení pilového 

pásu s kovovými kartáči

  Stabilní základová deska s protiskluzo-
vými nožkami

Typ SP 13 V

Objednací číslo 3300075
Cena bez DPH  14 990 Kč  |  577 €

Cena bez DPH 13 490 Kč | 519 €

Řezný rozsah 0° 125 / 120 / 125 × 120 mm
Řezný rozsah +45°  80 / 75 / 80 × 85 mm
Řezný rozsah +60° 45 /40 45 × 50 mm
Příkon motoru 1 000 W / 230 V
Rychlost pilového pásu 30 – 80 m/min
Rozměry pilového pásu 1 440 × 13 × 0,65 mm
Prostor pro ustavení pily 720 × 320 mm
Hmotnost 19,5 kg
Součást dodávky Pilový pás Bi-metal 6/10 z/"

Pilové pásy pro SP 13 V Objednací číslo Cena bez DPH

1 440 × 13 × 0,65 mm, 6" M42 PP1440130006M42  279 Kč  | 10,73 €
1 440 × 13 × 0,65 mm, 6/10" M42 PP1440130610M42  279 Kč  | 10,73 €
1 440 × 13 × 0,65 mm, 10/14" M42 PP1440131014M42  279 Kč  | 10,73 €

-

Pilové pásy pro SPP 1313 VV Objednací číslo Cena bez DPH

Plynulá regulace rychlosti 
30 – 80 m/min

gg y
30 – 80 m/

Platnost nabídky 1. 2. – 30. 4. 2019. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

ušetríte 
58 €

ušetříte 
1 500 Kč

ušetríte 
38 €

ušetříte 
1 000 Kč

ušetríte 
19 €

ušetříte 
500 Kč

Pásová pila na kov SP 13 V s plynulou regulací rychlosti
Tichá a přesná, snadno přenosná s úhlováním pomocí 
natočení ramene – ideální pro použití na stavbách a při montážích.
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  Pro profesionální broušení
  Klidný chod bez vibrací zaručuje výborné pracovní výsledky
  Plocha pro rovinné broušení, po jednoduché demontáži 
opěrky možnost průběžného broušení

  Rychlá výměna brusného pásu
  Vývod pro připojení odsávání
  Nastavitelný ochranný štítek
  Stolní provedení, podstavec jako volitelné příslušenství

Jednorychlostní pásová bruska 

MBSM 100-130

Typ MBSM 100-130

Objednací číslo 3921226
Cena bez DPH  11 490 Kč  |  442 €

Cena bez DPH 9 990 Kč | 384 €

Rozměr brus. pásu 100 × 1 220 mm
Rychlost pásu 19 m/s
Ø kontakního kola 130 mm
Ø odsávání 73 mm
Příkon motoru 1 500 W / 230 V
Rozměry v mm 690 × 390 × 360
Hmotnost 37 kg

Typ FSBM 1020-25 E 

Objednací číslo 3772125
Cena bez DPH  42 990 Kč  | 1 653 €

Cena bez DPH 37 990 Kč | 1 461 €

Pracovní šířka max. 1 020 mm 
Tloušťka plechu max.* 2,5 mm 
Úhel ohybu max. 135° 
Hmotnost 285 kg 
Rozměry 1 348 × 850 × 1 175  mm
* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm².

Ruční ohýbačka plechu FSBM 1020-25 E 
S nožním ovládáním horní lišty. Univerzálně použitelná 
pro řemeslné dílny a průmysl.

  Robustní konstrukce s vysokou vlastní hmotností
  Kvalitní zpracování a jednoduché provedení
  Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu 
  Horní lišta je dělená na segmenty 
  Široké rozevření mezi lištami až 50 mm 
  Samomazná kluzná ložiska

ušetríte 
192 €

ušetříte 
5 000 Kč

Typ        WPP 30 E

Obj. číslo 6300030
Cena bez DPH  23 990 Kč  | 923 €

Cena bez DPH 21 490 Kč | 827 €

Lisovací tlak 30 t
Vnitřní šířka 535 mm
Pracovní rozsah 150 – 1 030 mm
Zdvih / Průměr pístu 150 / 70 mm
Příčný posuv pístu 200 mm
Pracovní tlak stl. vzduchu 7,5 – 8,5 bar
Rozměry 1 800 × 795 × 700 mm
Hmotnost 171 kg

     WPP 30 E

6300030
 23 990 Kč  | 923 €|23 990 Kč | 923 €

21 490 Kč | 827 €

ušetríte 
58 €

ušetříte 
1 500 Kč

ušetríte 
96 €

ušetříte 
2 500 Kč

Volitelné příslušenství:
Podstavec pro MBSM 100-130

Objednací číslo: 3921227
Cena bez DPH:  899 Kč  | 34,58 €

Volitelné příslušenství:
Zadní doraz pro FSBM

Objednací číslo: 3772720
Cena bez DPH: 3 990 Kč | 153,46 €

Hydraulický lis Unicraft® WPP 30 E
Ruční i pneumatický lis s dobrým poměrem cena/výkon 
s možností pohonu stlačeným vzduchem.

  Ideální pro univerzální pou-
žití v dílnách, garážích, při 
výuce, atd.

  Větší pracovní prostor díky 
válci s vestavěnou vratnou 
pružinou 

  Bezpečná práce: píst lze 
zastavit v jakékoliv poloze

  Lis je možné ovládat ručně 
nebo pomocí připojeného 
stlačeného vzduchu
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Stolní kotoučové pily Holzstar® 

TKS 200 a TKS 254 E
Univerzální pily pro domácí dílnu.

  Velký ocelový pozinkovaný pracovní stůl
  Pilový kotouč lze naklopit vlevo v rozsahu 0° až 45°, přes-
ně, pomocí ručního kola a stupnice

  Velký centrální odsávací nátrubek o průměru 100 mm
  Nastavení výšky pilového kotouče se provádí ručním 
kolem z přední strany obsluhy

  Stabilní zavěšení agregátu pily na přední a zadní straně 
umožňuje přesné řezy

  Výkonný motor s ochranným jističem proti přetížení
  Ochranný kryt pilového kotouče s odsávacím nátrubkem

r Max. prořez 68 mm

Max. prořez 80 mm

Typ DB 450

Objednací číslo 5920450
Cena bez DPH  5 990 Kč  | 230 €

Akční cena bez DPH 5 390 Kč | 207 €

Točný průměr max. 254 mm
Výška lože 127 mm
Točná délka 450 / 1 000* mm
Upnutí sklíčidla M33 × 3,5
Kužel vřetene MK2
Kužel koníku MK2
Otáčky 680, 1000, 1400, 2000, 2800 ot/min
Počet rychlostí 5
Výkon motoru 370 W / 230 V
Rozměry (d × š × v) 820 × 300 × 430 mm
Hmotnost 35 kg
* S volitelným prodloužením lože, viz volitelné příslušenství.

Kompaktní soustruh na dřevo 

Holzstar® DB 450
Ideální provedení pro hobby a domácí dílnu.

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

Typ Holzstar® TKS 200 Holzstar® TKS 254 E (400 V)

Objednací číslo 5902020 5902026
Cena bez DPH 16 990 Kč | 653 € 20 990 Kč | 807 €

Akční cena bez DPH 14 990 Kč | 577 € 18 990 Kč | 730 €

Max. prořez 68 mm (90°) / 48 mm (45°) 80 mm (90°) / 58 mm (45°)
Průměr pilového kotouče max. 200 mm max. 254 mm
Rozměry pracovního stolu 530 × 400 mm 635 × 420 mm
Otáčky 4 750 ot/min 4 000 ot/min
Úhel naklopení kotouče 0 – 45° 0 – 45°
Příkon 1 100 W / 230 V 2 100 W / 400 V
Pracovní výška 870 mm 850 mm
Rozměry (š × v × h) 1430 × 1000 × 1030 mm 1 430 × 1 000 × 1 030 mm
Hmotnost 80 kg 105 kg
Rozsah dodávky   Úhlový doraz

  Rozšíření stolu
  Pil. kotouč 200 x 30 x 2,8 
mm, 18 zubů

  Pil. kotouč 254 x 30 x 
3 mm, 24 zubů

Volitelné příslušenství Obj. číslo Cena bez DPH

Prodloužení lože na 1000 mm pro DB 450 5920451  1 499 Kč 

Soustružnická dláta, 8-dílná sada 5931011  2 090 Kč 

Sada unašečů MK2, 3 ks 5931056  999 Kč 

Platnost nabídky 1. 2. – 30. 4. 2019. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

ušetríte 
23 €

ušetříte 
600 Kč

MMM

M

ušetríte 
77 €

ušetříte 
2 000 Kč
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Odsávací zařízení Holzstar® SAA
Odsávání s výborným poměrem cena/výkon.

Typ (230 V) SAA 901

Objednací číslo 5923901
Cena bez DPH  5 190 Kč  | 200 €

Akční cena bez DPH 4 490 Kč | 173 €

Sací výkon 1 150 m3/h
Výkon motoru 550 W / 230 V
Ø odsávací trubice 1 × 100 mm
Hmotnost 25 kg
Rozsah dodávky   1× filtrační vak 5 μm

  1× vak na piliny PVC
  1× spirálová hadice 2,5 m / 100 mm

  K odsávání třísek a hoblin při dřevo obráběcích pracech
  Lopatky ventilátoru a konstrukce z odolného plastu
  Vysoký sací výkon a tichý chod

Hoblovka s protahem ADH 41 C
Ideální stroj pro náročné kutily.

Typ ADH 41 C

Objednací číslo 5904041
Cena bez DPH 59 990 Kč | 2 307 €

Akční cena bez DPH 53 990 Kč | 2 076 €

Rozměry stolu hoblovky 1 640 × 425 mm
Rozměry stolu protahu 600 × 408 mm
Výška protahu 5 – 225 mm
Max. úběr třísky 3 mm
Rychlost protahu 7 m/min
Počet hoblovacích nožů 3
Průměr hoblovacího válce 70 mm
Průměr odsávacího nátrubku 100 mm
Otáčky 5 200 ot/min
Příkon 3 kW / 400 V
Rozměry (š × v × h) 1 620 × 1 010 × 920 mm
Hmotnost 260 kg

 
  Vhodná pro přesné srovnávání prken, masivního dřeva a lišt
  Snadné a přesné nastavení úběru třísky pro přesné protahování
  Automatický posuv obrobku
  Ozubený ocelový vtahovací válec
  Pogumovaný vytahovací válec chrání povrch obrobku
  Snadno nastavitelný hliníkový doraz pro srovnávání, lze jej naklopit 
v rozsahu 90° až +45°

  Velký pracovní stůl srovnávačky z žebrovaného hliníkového odlitku
  Velký protahovací stůl z šedé litiny s broušeným povrchem
  Vestavěný, výklopný odsávací nátrubek

ušetríte 
231 €

ušetříte 
6 000 Kč

Volitelné příslušenství Obj. číslo Cena bez DPH

Hoblovací nože pro ADH 41 C, 3 ks 5914041  1 299 Kč  | 49,96 €

ušetríte 
27 €

ušetříte 
700 Kč

Výkonný motor 3 kW

Litinový stůl 1640 × 425 mm
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Typ Mobilboy 361/50 E

Objednací číslo 2003650
Cena bez DPH  10 490 Kč  | 403 €

Cena bez DPH 8 990 Kč | 346 €

Sací výkon 356 l/min
Plnicí výkon cca 215 l/min
Maximální tlak 10 bar
Objem tlakové nádoby 50 l
Válce/stupně 2/1
Otáčky 2 850 ot/min
Výkon motoru 2,2 kW / 230 V
Hmotnost 38 kg
Rozměry (d × š × v) 870 × 350 × 700 mm
Hl. ak. výkonu LwA 97 dB(A)

  Univerzálně použitelné v domácích dílnách, kompresory řady 
Mobilboy lze také použít pro montáže

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

Mobilboy 361/50 E – snadno použitelný 
kompresor pro domácí dílnu s tlakem až 10 bar.bar.

  Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
  Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem s motorovým jističem
  Přídavný chladič s chladicími lamelami
  Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil
  Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
  Se všemi bezpečnostními prvky
  Připraven k okamžitému zapojení

Kompresor Airstar 401/50 E – solidní stroj pro řemeslníky se spolehlivým 

pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým agregátem z šedé litiny.

Typ Airstar 401/50 E

Objednací číslo 2009413
Cena bez DPH  12 990 Kč  | 500 €

Cena bez DPH 11 490 Kč | 442 €

Kompresní systém* HOS
Sací výkon 365 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar) 266 l/min
Maximální tlak 10 bar
Objem tlakové nádoby 50 l
Válce/stupně 2/1
Otáčky 1 375 ot/min
Výkon motoru 2,2 kW / 230 V ***
Hmotnost 57,5 kg
Rozměry (d × š × v) v mm 870 × 400 × 700
Hl. akustického výkonu LwA ** 94 dB(A)
***Pro zapojení kompresoru je požadovaný jistič 16 A (C).

ušetríte 
58 €

ušetříte 
1 500 Kč

Odlučovač kondenzátu ACKL – max. provozní tlak 16 bar, provozní teplota 1,5 – 65 °C
Model Objemový proud Přípojka Výška Šířka Obj. číslo Cena bez DPH

ACKL 0155B 2 557 l/min ½“ 247 mm 88 mm 2053012  4 190 Kč  | 161,16 €
* Platí pro tlak 7 bar. Při odlišném provozním tlaku vynásobte uvedený objemový proud opravným faktorem.

Cyklónový odlučovač kondenzátu ACKL s automatickým odvaděčem AOK
  Vysoce účinné odlučování většího množství kondenzátu a nečistot 
pomocí odstředivého zrychlení stlačeného vzduchu, montáž mezi kom-
presor a tlakovou nádobu

  Včetně vypouštěče kondenzátu AOK 20 B – vypouštění kondenzá-

tu pomocí plováku

  Lze také vybavit elektronickým odvaděčem kondenzátu

K

Dbáte o dostatečnou kvalitu stlačeného vzduchu?

Platnost nabídky 1. 2. – 30. 4. 2019. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

ušetríte 
58 €

ušetříte 
1 500 Kč

Mobilboy 361/50 E

  Dvouválcový V agregát 
s jednostupňovým 
stlačováním

  Tlaková nádoba 
o objemu 50 l

10 bar

Vybavení E modelů

  Automatický tlakový spínač

  Regulátor tlaku

  Jedna jednoruční rychlospojka

  Hliníkové vzduchové vedení

  Dva manometry ukazují tlak 
v nádobě a pracovní tlak

1

4

2

3
5
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Typ Airstar 703/200

Objednací číslo 2009732 

Cena bez DPH  39 990 Kč  | 1 538 €

Cena bez DPH 34 490 Kč | 1 346 €

Sací výkon 650 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar) 520 l/min
Maximální tlak 10 bar
Objem tlakové nádoby 200 l

Válce/stupně 2/2
Otáčky 950 ot/min
Výkon motoru 4 kW / 400 V
Hmotnost 109 kg
Rozměry (d × š × v) 1 120 × 640 × 1 150 mm
Hl. akustic. výkonu LwA ** 93 dB(A)

  Dvouválcový výkonný agregát s nízkými 
otáčkami

  Přídavný mezichladič pro dodatečné chlazení
  Kvalitní elektromotor s motorovým jističem
  Fázový měnič pro ruční změnu směru otáčení
  Regulátor tlaku s filtrem
  Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 
10 let záruka proti jejímu prorezavění

  S kvalitními rychlospojkami a značkovým 

tlakovým spínačem CONDOR

  Pružné pancéřové vedení s tepelnou 
ochranou je odolné proti vibracím

  Stabilní řiditelný podvozek s parkovací 

brzdou umožňuje pohodlnou přepravu bez 
nutnosti nadzvedávání stroje

Pojízdný kompresor Airstar 703/200 s nádobou o objemu 200 litrů
Poctivý kompresor pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene 
a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem.

ušetríte 
192 €

ušetříte 
5 000 Kč

vým 

ící 

bez 

ou o objemu 200 litrů
mocí klínového řemene 

  Vysoce výkonný agregát a nízké otáčky zaru-
čují tichý chod a dlouhou životnost

  Přídavný chladič s velkými chladicími lame-
lami

  Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím 
momentem s motorovým jističem

  Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil
  Fázový měnič pro změnu směru otáčení
  Pružné pancéřované vedení s tepelnou 
ochranou

  Prodloužené pogumované držadlo
  Stabilní řiditelný podvozek s parkovací brz-
dou a s velkými koly z PU pěny

  Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková 
nádoba, záruka 15 let proti prore-

zavění

  S kvalitními jednoručními bez-

pečnostními rychlospojkami 

a značkovým tlakovým spínačem 

CONDOR

Profesionální kompresor Airprofi 503/100 

s oboustranně pozinkovanou nádobou a maximální výbavou

Úpravná jednotka 
s olejovým přimazávačemčč

Typ Airprofi 503/100

Objednací číslo 2018531 

Cena bez DPH  25 990 Kč  | 1 000 €

Cena bez DPH 22 990 Kč | 884 €

Sací výkon 510 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar) 400 l/min
Maximální tlak 10 bar
Objem tlakové nádoby 100 l
Válce/stupně 2/1
Otáčky 1 310 ot/min
Výkon motoru 3 kW / 400 V
Hmotnost 76 kg
Rozměry (d × š × v) v mm 1 275 × 480 × 925
Hl. akustického výkonu LwA 93 dB(A)

Jemný filtr AIRCRAFT® AFF 0078

  Pro odstranění pevných nečistot do velikosti 1 μm. 
 Provozní teplota 1,5 – 65° C, absolutní kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1. 

  Včetně filtrační vložky a odpouštěče kondenzátu AOK 16 B

Model Objemový 

proud

Přípojka Výška Šířka Obj. číslo 

celého filtru

Cena bez DPH Obj. číslo

filtrační vložky

Cena bez DPH

AFF 0078 1 300 l/min ½" 187 mm 88 mm 2053232  3 290 Kč  | 126,54 € 2053233  799 Kč  | 30,73 €
* Platí pro tlak 7 bar. Při odlišném provozním tlaku vynásobte uvedený objemový proud opravným faktorem.

ušetríte 
115 €

ušetříte 
3 000 Kč

Je klíčová pro životnost připojeného pneunářadí!

Vypouštěč kondenzátu AOK 16 B

Jemný filtr 1 μm

B



Kompresory a pneunářadí

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

Typ SAR 8/15 E

Objednací číslo 2105806
Cena bez DPH  2 390 Kč  | 91,92 €

Akční cena bez DPH  2 090 Kč  | 80,38 €

Délka hadice 15 m
Vnější Ø hadice 12 mm
Vnitřní Ø hadice 8 mm
Provozní tlak 15 bar
Koncovka 1/4"
Hmotnost 7 kg

Typ Stříkací pistole HVLP-2 PRO

Objednací číslo 2101740
Cena bez DPH 3 990 Kč | 153,46 €

Akční cena bez DPH 3 590 Kč | 138 €

Rozsah měření 0 – 10 bar
Provozní tlak max. 10 bar
Hmotnost 0,5 kg

Typ IS 3/4" DP

Objednací číslo 2401366
Cena bez DPH  13 690 Kč  | 526,54 €

Akční cena bez DPH 11 690 Kč | 449,62 €

Spotřeba vzduchu cca 504 l/min
Upnutí ½  " čtyřhran
Utahovací moment Pravý chod: 815, 1220, 1 630 Nm

Levý chod: max. 1 898 Nm
Pracovní tlak 6,3 bar
Hmotnost 3,3 kg

Typ Tlaková PVC hadice BLUE 5 m, ø 9/15 mm

Objednací číslo 210183
Cena bez DPH 299 Kč | 11,50 €

Akční cena bez DPH 259 Kč | 9,96 €

Délka hadice 5 m
Vnější Ø hadice 15 mm
Vnitřní Ø hadice 9 mm
Provozní tlak 15 bar

Navíjecí buben s hadicí SAR 8/15 E

Stříkací pistole 

HVLP-2 PRO
Nízkotlaká stříkací pistole 
se systémem HVLP.

Průmyslový příklepový utahovák 

IS 3/4" DP

Tlaková PVC hadice BLUE 

5 m, ø 9/15 mm, s rychlospojkou  Otočný držák pro montáž na stěnu nebo strop
  Polyuretanová hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou
  Jednoduchým zatáhnutím lze hadici zaaretovat nebo navinout

  Pro profesionální použití
  Plynulé nastavení kruhového 
nebo plochého paprsku

  Plynulé dávkování barvy 
a množství vzduchu

  Nádobka na barvu 680 ml
  V praktickém kufru s reguláto-
rem tlaku, třemi filtry, tryskou 
1,5 mm a spotřebními díly

  Dvojitý kladívkový příklep

  Snadné ovládání pomocí 
postranního přepínače

  Nastavení utahovacího 
momentu u ovládací 
páčky

  Otočná přípojka vzduchu 
zabraňuje kroucení tlakové hadice

  Kompozitní materiál – lehký, izoluje 
proti chladu

  Funkce „Soft start“

  Vyztužená vysokopevnostním PES vláknem
  Pro rozvody stlačeného vzduchu a vody
  Pracovní teplota: -5°C až +60°C

 Jednoduchým zatáhnutím lze hadici zaaretovat nebo navinout

S rychlospojkami

e příklep

ocíí 
e
o 

chu 
akoakovévé hadhadiceice
– lehký, izoluje 

ušetríte 
77 €

ušetříte 
2 000 Kč

Platnost nabídky 1. 2. – 30. 4. 2019. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

ušetríte 
12 €

ušetříte 
300 Kč

ušetríte 
15 €

ušetříte 
400 Kč

ušetríte 
1,5 €

ušetříte 
40 Kč

„„

• Vysoký výkon až 1 630 Nm
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Čistící technika

Rozsah dodávky:

  Sací hadice 4 m
  Pochromovaná ocelová sací trubice
  Hubice pro mokré sání
  Pochromovaná ocelová plochá hubice
  Sací hadice odolná proti oleji 4 m
  Kryt plováku s filtrem
  Síto s uzávěrem

  Mezi nádobou a hlavou se nachází oddělovací 
nádoba se sítem pro zachycení pevných částí

  Motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění 
a zajišťují dlouhou životnost

  Pružná sací hadice je odolná proti vysokému 
zatížení a přetočení

  Přípojka hadice s pojistkou zabraňuje uvolnění 
hadice během čištění

  Ergonomický design hlavy s háky na kabely

  Plovák pro vypnutí při naplnění nádoby
  Sací motor je vybavený hlukovým filtrem
  Tři motory se samostatnými vypínači
  Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického 
nářadí

  Naklápěcí mechanismus

Speciální vysavač s olejovým filtrem flexCAT 390 EOT
Pro vysávání chladicích emulzí a tekutin s vysokým obsahem oleje a kovových třísek.

Model flexCAT 390 EOT

Obj. číslo 7003390
Cena bez DPH  24 990 Kč  | 961 €

Akční cena bez DPH 21 990 Kč | 846 €

Typ sání suché i mokré
Max. výkon 3 500 W
Množství vzduchu 10 750 l/min
Objem nádoby 90 l
Průměr / délka hadice 38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů 3 / dvoustupňové
Chlazení motoru Bypass
Hladina akustického tlaku 76 dB(A)
Elektrické připojení 230 V
Délka kabelu 8,5 m
Materiál nádoby Polyethylen
Rozměry (d × š × v) 570 × 700 × 1 140 mm
Hmotnost 38,8 kg

  Síto na kovové třísky 
a velký kazetový filtr.

  Určený pro vysávání kapalin, třísek a jiných pevných 
nečistot

  Vícestupňová filtrace včetně vysoce účinného, omy-
vatelného kazetového filtru H13 HEPA

  Zásuvka pro připojení elektrického nářadí
  Automatické spuštění vysavače při zapnutí připoje-
ného nářadí

  Vypouštěcí šroub a madlo pro snadné vyprazdňování 
nádoby

  Odkládací plochy pro příslušenství
  Robustní kola s ocelovou nápravou
  Ergonomický a kompaktní design

Výkonný vysavač wetCAT 130 IRH
s automatickým spuštěním, ideální pro použití v kombinaci s elektrickým nářadím.

Typ wetCAT 130 IRH

Obj. číslo 7002125
Cena bez DPH  7 190 Kč  | 277 €

Akční cena bez DPH 6 390 Kč | 246 €

Typ sání suché i mokré
Max. výkon 1 400 W
Množství vzduchu 1 983 l/min
Objem nádoby 30 l
Průměr / délka hadice 35 mm / 2,5 m
Počet motorů / rychlostí 1 / bez stupňů
Chlazení motoru Bypass
Hladina akustického tlaku 76 dB(A)
Síťová frekvence 50 Hz
Elektrické napětí 230 V
Délka napájecího kabelu 8,5 m
Podtlak 220 mbar
Materiál nádoby Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v) 440 x 400 x 650 mm
Hmotnost 13 kg

dňování 

ušetríte 
30 €

ušetříte 
800 Kč

Rozsah dodávky:

  Kazetový filtr HEPA13
  Antistatická hadice 2,5 m, 
Ø 35 mm s přípojkou

  Antistatická rukojeť s regulací 
  Úzká hubice

  2 pochromované sací trubice
  Trubice pro suché i mokré 
sání

  Hubice s kartáčem
  Redukce
  Filtrační pytel

RRoz hsah ddodádávkky:

 Sací hadice 4 m
 PPochhromov áaná oc lelo ává sacíí t brubiice

ušetríte 
115 €

ušetříte 
3 000 Kč
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Čistící technika

Vysokotlaký čistič HDR-K 60-13

  Pojízdný a přenosný čistič se dvěma koly a držadlem
  Total Stop řízení čerpadla: zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění pomocí 
tlakového spínače a otevření či zavření pistole

  Tepelná ochrana motoru
  Axiální čerpadlo s třemi písty
  Praktické držáky pro stříkací pistoli, trubici, vysokotlakou hadici a napájecí kabel
  Vestavěná nádrž na čisticí prostředek s jednoduchým dávkováním
  Kvalitní přípojky se závitem
  Vodní filtr se snadnou kontrolou a údržbou chrání čerpadlo před nečistotami ve vodě
  Automatický pojistný ventil pro odvod tlaku z hlavy čerpadla

  Možnost skladování v horizontální poloze

Rozsah dodávky:

  Ruční stříkací pistole
  Stříkací trubice s multifunkční tryskou 
pro bodový i vějířový paprsek

  Jehla pro čištění trysky
  Sada pro připojení vody s filtrem
  Vestavěná nádrž na čistící prostředek
  Vestavěný buben s hadicí a rukojetí
  15 m tlaková hadice

Kvalita 
Made in Italy

Typ HDR-K 60-13 

Obj. číslo 7102601
Cena bez DPH  20 990 Kč  | 807 €

Akční cena bez DPH 17 990 Kč | 692 €

Pracovní tlak 110 bar
Max. tlak 130 bar
Max. čerpané množství 600 l/h
Max. přívodní teplota 60 °C
Délka napájecího kabelu 5 m
Příkon motoru P1 2,6 kW / 230 V
Otáčky motoru 1 450 ot/min
Délka tlakové hadice 15 m
Výztuž tlakové hadice Ocelová
Rozměry (d × š × v) 390 × 380 × 900 mm
Hmotnost 36 kg

Obratnější než jiné mycí stroje.

  Pohodlné, nepřetržité čištění v úzkých místech
  Nádrž na 7,5 litru čisté vody, velmi kompaktní 
rozměr, řídítka a řiditelná zadní kola

Lithiová baterie: síla sbalená v kufru

  Li-ion baterie 24 V poslední generace zajišťuje vyso-
kou spolehlivost a špičkový výkon. 

Vynikající výsledky mytí a sušení:

  Válcová hlava se třemi možnostmi nastavení tlaku.
  Speciální sací nosník se střídavým sáním (patento-
váno) zaručuje vynikající výsledky sušení

Nízká hladina hluku pouze 54 dB (A) – tichý režim:

  Ideální pro čištění během dne a v oblastech, kde je 
tichý chod obzvláště důležitý, jako např. v nemoc-
nicích, domovech důchodců a školách

Velmi snadná obsluha: není potřeba žádné školení, 

stroj může používat každý:

  Praktický a intuitivní ovládací panel pro optimální 
ovládání funkcí zařízení

  Barevné páčky a knoflíky pomáhají uživateli při 
každodenní kontrole stroje a jeho funkcí

  Rychlá a snadná předepsaná údržba

Mycí podlahové stroj SSM 330-7,5 / SSM 330-11
Velmi kompaktní mycí podlahové stroje pro náročné uživatele.

Typ SSM 330-7,5

Obj. číslo 7202032
Cena bez DPH  49 990 Kč  | 1 923 €

Akční cena bez DPH 44 990 Kč | 1 730 €

Pracovní kapacita 800 m²/h
Pracovní šířka kartáče 330 mm
Pracovní šířka sání 420 mm
Max. rychlost 4 km/h
Průměr kartáče 80 mm
Tlak kartáče 35 – 71 kg
Otáčky kartáče 800 ot/min
Nádrž na čistou vodu 7,5 l
Nádrž na špinavou vodu 8 l
Doba nabíjení 120 min (5 Ah)
Výdrž baterie 60 min (10 Ah)
Příkon motoru 270 W
Rozměry (d × š × v) v mm 640 × 450 × 422
Hmotnost 26,5 kg

Velmi tichý!

Čistí a odsává při 

pohybu vpřed i vzad

ušetríte 
192 €

ušetříte 
5 000 Kč

Platnost nabídky 1. 2. – 30. 4. 2019. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.

ušetríte 
115 €

ušetříte 
3 000 Kč
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Manipulační technika

Elektrocentrála PG-E 40 SRA
Se synchronním generátorem, vhodná 
pro dílnu i poloprofesionální využití.

Jednorychlostní 

elektrický řetězový 

kladkostroj EKZT 20-1 

Typ EKZT 20-1 

Objednací číslo 6194020
Cena bez DPH  39 990 Kč  | 1 538 €

Akční cena bez DPH 34 990 Kč | 1 346 €

Nosnost 2 t
Zdvih 6 m
Max. rychlost zdvihu 2,6 m/min
Délka ovládacího kabelu 6 m
Počet řetězů 2
Výkon 0,88 kW
Příkon 1,4 kW
Elektrické připojení 400 V / 50 Hz
Rozměry (d x š x v) 636 × 276 × 650 mm
Hmotnost 68,5 kg

  Nosnost 2 tuny
  Závěsný hák pro zavěšení kladkostroje
  Ochrana proti přetížení pomocí spojky 
s prokluzem

  Vestavěný koncový spínač
  Bezpečné uskladnění řetězu v pytli
  Možnost připojení elektrického pojezdu 

EFW 2-1

  Skupina hnacího mechanismu 
FEM/ISO 2 m/M5 odpovídá 
životnosti 1 600 provozních 
hodin při plném zatížení
  Řetěz G80 dle ČSN EN-818-7
  Siemens elektronika

-1

-1 

zddu

ušetríte 
192 €

ušetříte 
5 000 Kč

Elektrický pojezd EFW 2-1 

pro EKZT 20-1
Jednorychlostní pojezd řízený pomocí 
ovládacího panelu kladkostroje.

Typ EFW 2-1 

Objednací číslo 6194320
Cena bez DPH  18 990 Kč  | 730 €

Akční cena bez DPH 15 990 Kč | 615 €

Nosnost 2 t
Stupeň krytí IP 54
Délka ovládacího kabelu 6 m
Rychlost posuvu 13,5 m/min
Šířka nosníku 74 – 180 mm
Průměr kol 68 mm
Výkon / Příkon motoru 0,4 / 0,6 kW, 400 V
Rozměry (d × š × v) 722 × 340 × 280 mm
Hmotnost 36 kg

ovládacího pan

Kombinovaný vozík PHH 1001
Kombinace paletového vozíku a nůžkového stolu.

Typ PHH 1001

Objednací číslo 6150100
Cena bez DPH  17 490 Kč  | 673 €

Akční cena bez DPH 15 490 Kč | 596 €

Nosnost 1 000 kg 
Celková šířka 540 mm 
Šířka / Délka vidlice 160 / 1 150 mm 
Min. / max. výška vidlice 85 / 800 mm 
Rozsah rejdu 210°
Výška zdvihu 715 mm
Průměr kol 74 × 50 mm / 180 × 50 mm
Hmotnost 122 kg

  Mechanický rychlozdvih 
s maximální výškou vidlice 
800 mm jen s 23 kyvy oje

  Lehce jdoucí hydraulická 
pumpa s přetlakovým ventilem

Typ PG-E 40 SRA

Objednací číslo 6706040
Cena bez DPH  12 990 Kč  | 500 €

Akční cena bez DPH 11 490 Kč | 442 €

Max. výkon LTP* 230 V 3,8 kW
Trvalý výkon COP 230 V 3,3 kW
Motor / palivo SC170B / benzín
Startér Ruční
Provozní doba při 50% / 100% zatížení 14 h / 9,5 h
Objem nádrže 15 l
Hladina akustického tlaku / výkonu LWA 75 dB(A) / 95 dB(A)
Zásuvky 2× 230 V Schuko
Stupeň krytí generátoru / zásuvek IP 23 / IP 44
Rozměry (d × š × v) 595 × 460 × 527 mm
Hmotnost 50 kg
* Krátkodobý maximální výkon

  Krátkodobý výkon o hodnotě až trojná-
sobku jmenovitého výkonu, vhodná pro 
pohon malých kompresorů.

  Automatická regulace napětí AVR
  Ochranný jistič chrání před přetížením
  Vypnutí při nedostatku oleje
  Displej zobrazuje napětí, frekven-
ci a provozní hodiny

  Nádrž 15 l s ukazatelem hladiny
  12 V přípojka pro nabíjení 
baterií

  S podvozkem se sklopnými 
rukojetmi

ušetríte 
77 €

ušetříte 
2 000 Kč

ušetríte 
57 €

ušetříte 
1 500 Kč

ušetríte 
115 €

ušetříte 
3 000 Kč



Vybraný stroj si vyzkoušejte
Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout 
a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.

Případný záruční i pozáruční servis
Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhrad-
ních dílů. Případná reklamace u nás není žádné dobrodružství. 

Předprodejní  kontrola
Každý produkt před prodejem zkontrolujeme 
a prověříme jeho stav a funkčnost. Dle možností 
jsme schopni prodávaný stroj upravit podle 
vašich požadavků.

Proč je výhodné nakupovat u nás?
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     Ustavení a zaškolení
Současně s dodáním stroje můžeme zároveň provést jeho 
ustavení a zaškolení obsluhy a opětovnou kontrolu přesnosti.

K nám to nemáte nikde daleko.

 Široká síť prodejců v České  republice 

i na Slovensku. Kontakty  naleznete na 

našem webu.

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

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

Váš prodejce

2019

MEZINÁRODNÍ VELETRH REKLAMY, POLYGRAFIE, OBALŮ
9. – 11. 4. 2019, Praha - Letňany

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH

22. – 25. 5. 2019, Nitra

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