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SÚPRAVA KOVANIA KĽUČKA-KĽUČKA MODEL 
GEHRUNG NA ROZETE

obj. č. dierovanie skúška odolnosti 
voči ohňu

cena EUR

102 253 738 WC, ukazovateľ 
červená-biela

nie 10,90

102 253 744 BB nie 6,50

102 253 745 PZ nie 6,50

materiál: ušľachtilá oceľ matná
stupeň namáhania podľa EN1906: 2
rozeta: ø 50 x 10 mm
štvorhran: voľný 8 mm s vyrovnávacím puzdrom na 8,5 mm
upevňovacie príslušenstvo: samorezné skrutky
hrúbka dverí: 38 - 45 mm
vyhotovenie: s vratným perom

SÚPRAVA KOVANIA KĽUČKA-KĽUČKA  
GEHRUNG NA ROZETE

obj. č. dierovanie hrúbka dverí mm cena EUR

102 253 012 BB 38 - 45 10,00

102 253 013 PZ 38 - 45 10,00

102 253 014 WC 38 - 45 14,00

materiál: ušľachtilá oceľ 
povrch: čierny
stupeň namáhania podľa EN1906: 2
rozeta: ø 50 x 10 mm
štvorhran: voľný 8 mm s vyrovnávacím puzdrom na 8,5 mm
upevňovacie príslušenstvo: samorezné závitové skrutky
vyhotovenie: s vratným perom

GARNITÚRA KĽUČKA-KĽUČKA DUBLIN,  
NA ROZETE

obj. č. dierovanie povrch cena EUR

102 203 674 n BB matne pochrómovaný 10,70

102 203 671 n BB strieborne eloxovaný 6,70

102 203 675 n PZ matne pochrómovaný 10,70

102 203 672 n PZ strieborne eloxovaný 6,70

102 203 676 n WC matne pochrómovaný 14,90

102 203 673 n WC strieborne eloxovaný 9,30

materiál: hliník
stupeň namáhania podľa EN1906: 2
rozeta: 49 x 49 x 9 mm
štvorhran: pevný rýchloštvorhran 8 mm s vyrovnávacím 
puzdrom na 8,5 mm
upevňovacie príslušenstvo: samorezné závitové skrutky
hrúbka dverí: 37 - 42 mm
vyhotovenie: s vratnou pružinou, spodná konštrukcia: plast

strieborný elox matne pochrómovaný

• podkladová konštrukcia oceľ / ušľachtilá oceľ so systémom 
andock

PROTIPOŽIARNA GARNITÚRA GUĽA-KĽUČKA 
GEHRUNG NA ROZETE

obj. č. smer cena EUR

102 253 022 ľavý 26,90

102 253 023 pravý 26,90

dierovanie: PZ
materiál: ušľachtilá oceľ
povrch: matný čierny
stupeň namáhania podľa EN1906: 4
rozeta: ø 52 x 10 mm
štvorhran: M12, voľný, 8/8,5 mm
upevňovacie príslušenstvo: závitové skrutky M5
hrúbka dverí: 38 - 45 mm
vyhotovenie: pevne otočná s vratným perom
skúška odolnosti voči ohňu: ÖNORM B3859

26,90 €  

od  6,70 €  

od 6,50 €  od 10,- €  
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Majte na pamäti, že skutočný 
zorný uhol sa môže byť 
obmedzený stavebnými 
ustanoveniami.

DVEROVÝ PRIEZOR Ø14MM, PROTIPOŽIARNY

obj. č. povrch hrúbka 
dverí mm

šošovka cena EUR

102 256 915 matne 
poniklovaný

50-80 200o 7,50

102 256 002 čierny 50 - 80 200o 6,50

vyhotovenie: s krytom
ø: 14 mm
materiál: mosadz
skúška odolnosti voči ohňu: vhodný na protipožiarne dvere, 
EN1634, časť 1

 

MADLO E5726, 
S ROVNÝMI PODPERAMI

obj. č. celková dĺžka 
mm

rozostup otvorov 
mm

cena EUR

102 293 347 1200 900 135,00

102 293 348 1400 1000 139,00

102 293 349 1600 1200 145,00

102 293 350 1800 1300 153,00

závit: M12
vyhotovenie: rovné
spôsob montáže: jednostranné
upevňovacie príslušenstvo: s upevnením č. 11
materiál: ušľachtilá oceľ 
povrch: matný čierny

Na denné vetranie pri vertikálne zabudovaných, smerom von alebo 
dovnútra otváraných výklopných, otváravých a sklopných krídel. 

• zdvih nastaviteľný pomocou káblovej prípojky na motore
• zabudovaný koncový spínač a ochrana proti preťaženiu
• ľahká montáž na rám z predu
• dá sa použiť univerzálne, aj v privátnych obytných budovách
 
Technické údaje:
• max. ťažná/tlačná (posuvná) sila: 250 N / 250 N
• max. prídržná sila: 2000 N
• max. hmotnosť krídla: 130 kg
• rýchlosť otvárania/zatvárania: 9 mm/s
• napätie: 230 V/AC
• odber prúdu: 0,13 A
• prípojný kábel: 2 m
• trieda ochrany: 2
 

REŤAZOVÝ POHON ECCHAIN

obj. č. materiál

102 214 611 plast sivý RAL 7035

102 214 612 plast biely RAL 9010

zdvih: 200 / 400 mm
spôsob ochrany: IP30
tlak: 250 N
zatváracia sila: 1800 N
forma okna: sklopné / vyklápacie
smer: dovnútra / von
spôsob montáže: na rám
teplotný rozsah: -5 do + 60 °C

od  6,50 €  
od  135,- €  

93,80 €  
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Pre dvere s vysokou pridanou 
hodnotou a pre funkčné objek-
tové dvere v dizajnovo čistých 
priestorových koncepciách. 

TECTUS®
〉 nosnosť od 60 do 300 kg
〉  pre bezfalcové a 

zalícované dvere
〉 komfortné 3D nastavenie
〉  modelové varianty pre 

špeciálne použitie

TECTUS®
KOMPLETNE 
SKRYTÝ ZÁVES

www.simonswerk.com

SIM_Anz-2021_Tectus-Hotel_SVK_ganz_hoch_210x297+3_RZ.indd   1SIM_Anz-2021_Tectus-Hotel_SVK_ganz_hoch_210x297+3_RZ.indd   1 12.05.21   15:1912.05.21   15:19



stavba - náradie express

Express 2021 | 5

DVEROVÝ ZÁVES, SKRYTÝ AN 140 3D

obj. č. materiál cena EUR

102 266 069 zinková zliatina, pochrómovaný matný 7,90

102 266 072 zinková zliatina, lesklo pochrómovaný 8,80

102 266 071 zinková zliatina, čierny 7,90

102 266 070 zinková zliatina, biely 7,90

nosnosť: 40 kg
Š x D krídla závesu: 24 x 110 mm
nastavenie: strana ± 1,5 mm, výška ± 2,5 mm, prítlak ± 1,0 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného ložiska
druh polodrážky: bezfalcové
fréza ø: 14 alebo 16 mm
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

FVZ = pre zalícované hrany 
zárubne do 14,0 mm
Poznámka: Uvedená hodnota 
zaťaženia sa vzťahuje na dva 
závesy na krídle (900 x 2100mm).

DVEROVÝ ZÁVES, SKRYTÝ AN 141 3D FVZ

obj. č. materiál cena EUR

102 266 081 zinková zliatina, matne pochrómovaný 14,20

102 266 083 zinková zliatina, čierny 14,30

102 266 082 zinková zliatina, biely 14,30

šírka krídla závesu: 30 mm
dĺžka krídla závesu: 144 mm
nastavenie: strana ± 1,5 mm, výška ± 2,5 mm, prítlak ± 1,0 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 40 kg
fréza ø: 14 alebo 16 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného ložiska
uhol otvorenia: 180°
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

pre bezfalcové vložené dvere

OBJEKTOVÝ ZÁVES VX 7729

obj. č. kĺb ø mm výška závesu mm nosnosť kg

102 265 876 n 20 120 120

hrúbka materiálu: 3,5 mm
vložka: bezúdržbové axiálne-radiálne klzné ložisko
materiál: matná čierna oceľ RAL 9005

pre falcové dvere

OBJEKTOVÝ ZÁVES VX 7939

obj. č. kĺb ø mm výška závesu mm nosnosť kg

102 265 877 n 20 120 120

hrúbka materiálu: 3,5 mm
vložka: bezúdržbové axiálne-radiálne klzné ložisko
materiál: matná čierna oceľ RAL 9005

KRYCÍ PROFIL VX 7560 KK

obj. č. materiál 

102 265 978 n matná čierna oceľ RAL 9005 

použitie: pre upevňovací prvok VX 7501-3D, VX 7502-3D, VX 7505-3D

30

24

94 18
0

23

14,30 €  od  7,90 €  

9,20 €  

34,- €  34,- €  
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• rádiusová strelka FaFix 3 mm 
nastaviteľná

• univerzálne napätie 22-42 V AC/DC 
nepretržitá prevádzka 22-26 V DC

• odolnosť 250.000 cyklov
• odolnosť voči vylomeniu 3750 N
• symetrický tvar, preto sa dá použiť 

vľavo/vpravo a vodorovne
• s bipolárnou ochrannou diódou 

pre zariadenia na kontrolu prístupu

ELEKTRICKÝ VRÁTNIK 118.53 PROFIX2 DIODE

obj. č. typ spätné hlásenie

102 275 854 n 118.53 nie

druh kontaktu: momentový a stály kontakt
prevedenie schránky: symetrické
V x Š x H schránky: 66 x 20,1 mm
hĺbka šuflíka: 25,5 mm
napätie: 22 - 42 V
smer: univerzálny
aretácia: nie

• rádiusová strelka, FaFix 3 mm, 
nastaviteľná

• prevodová aretácia

*striedavá aretácia: po krátkom 
elektrickom impulze je vrátnik otvorený 
a ostáva otvorený, až kým nie sú dvere 
zatvorené. Tento spôsob aretácie sa 
aktivuje po každom elektrickom impulze, 
nezávisle od toho či sú dvere otvorené 
alebo zavreté.

ELEKTRICKÝ VRÁTNIK SÉRIA 148 FAFIX

obj. č. typ vyhotovenie spätné hlásenie

102 275 853 n 148E mechanické odblokovanie nie

druh kontaktu: momentový kontakt
prevedenie schránky: symetrické
V x Š schránky: 66 x 16 mm
hĺbka šuflíka: 25,5 mm
napätie: 6 - 12 V
smer: univerzálny
aretácia: áno

PLOCHÝ PROTIPLECH HZ UZAVRETÝ, 
ŠIROKÝ

obj. č. číslo tovaru smer materiál

102 275 858 n 58B35-01 univerzálny ušľachtilá oceľ

použitie: ProFix2
dĺžka krídla závesu: 250 mm
šírka krídla závesu: 28 mm
hrúbka materiálu: 3 mm
šírka výstupkov: 0 mm

Vylepšuje predpätie pri prevádzke na jednosmerný prúd na 
min. 300N. Krátky hluk 
otvárača je počuteľný cca 0,5 sekundy. Odolné tvalému prúdu, 
prídržný prúd je 
redukovaný. Kompatibilná s bežnými effeff el. vrátnikmi.

• max. spotreba prúdu: 500 mA
• prevádzkové napätie: 12 alebo 24 V DC
• prípojné svorky: 2-pólové
• prípojný kábel: 2 žily

PREDZÁŤAŽOVÁ ELEKTRONIKA 760-12

obj. č.  

102 275 855 n  

39,- €  

42,- €  47,- €  

VÝMENNÁ STRELKA 
SÉRIA 118/128 FAFIX

obj. č. typ rozmer mm cena EUR

102 275 849 n 118 340 45 x 12,4 x 7,9 3,80

102 275 850 n 128 100 45 x 13,4 x 7,9 4,30

vyhotovenie: výmenná strelka
materiál: pozinkovaná oceľ

typ 118 340

typ 128 100

od  3,80 €  

12,30 €  
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Na prenos elektrického prúdu z rámu dverí na krídlo

KÁBLOVÁ PRECHODKA, SKRYTÁ M1190 / 
M1191

obj. č. dĺžka 
mm

uhol ot-
vorenia °

dĺžka pera / 
vnútorný priemer mm

cena EUR

102 275 873 260 100 248 / 10mm 19,50

102 275 874 480 180 468 / 10 mm 30,00

hĺbka: 17,5 mm
šírka: 24 mm
materiál: pochrómovaná oceľ
šírka zapustenia: 22 mm
vhodné pre: káble do 8 mm

typ M1190 - 102 275 873

typ M1191 - 102 275 874

Pre šírku falcu 13 mm, šírka 
drážky 4 mm, dorazová 
medzera 5 mm.
s prehybom

TESNENIE PRE INTERIÉROVÉ DVERE S 8801

obj. č. farba balenie

102 205 055 n béžový plast zvitok po 15 m

102 205 058 n béžový plast rolka 200 m

102 205 057 n plast rustikálny hnedý zvitok po 15 m

102 205 056 n plast svetlosivý zvitok po 15 m

102 205 059 n plast svetlosivý rolka 200 m

 

Automatický dverový prah pre 1 a 2 krídlové dvere

• sedí do RH drážky
• hlbšie zapustenie vďaka ochrane  

silikónových stierok
• osadenie zospodu bez  

demontáže dverí
• uvoľnenie z jednej strany vďaka  

paralelnému zaisťovaniu
• automatické vyrovnanie  

nerovností podlahy
• 7-ročná záruka

VÝSUVNÝ DVEROVÝ PRAH HS-RD

obj. č. dĺžka mm skrátiteľné do mm cena EUR

102 279 806 771 710 32,50

102 279 807 821 710 33,50

102 279 808 871 710 33,50

102 279 809 971 835 34,20

102 279 810 1085 960 37,40

102 279 811 1210 1085 38,50

hodnota zvukovej izolácie: 48 dB
spôsob montáže: zavedenie do drážky
ohňovzdorný: nie
dymotesný: áno
materiál: prírodný hliník, silikónový tesniaci profil
zdvih: 22 mm
šírka: 13 mm
výška: 30 mm
uvoľnenie: jednostranné

Integrovaný dverový zatvárač GEZE Boxer bez klznej lišty.
Na dorazové dvere od hrúbky dverí 40mm.
Podľa EN 1154 A, vstavané nastavenie sily zatvárania,
rýchlosti zatvárania, tlmenia otvárania a koncového dorazu.
Zatvárač je kompletne zabudovaný v dverách.
Klzná lišta je viditeľná len pri otvorených dverách.
Do váhy dverí: 130kg pre pravé a ľavé dorazové dvere

INTEGROVANÝ DVEROVÝ ZATVÁRAČ BOXER, 
EN 2-4

obj. č. osové vyhotovenie

102 282 135 štandardné

102 282 136 4 mm predĺžená

šírka krídla do: 1100 mm

EN 1154 

Možnosť doplnenia aretačnej jednotky alebo obmedzovača 
otvárania.

KLZNÁ LIŠTA BOXER BEZ ARETÁCIE

obj. č. vyhotovenie

102 282 145 na dorazové dvere, bez aretácie

EN 1154 

22,- €  

120,- €  

od  32,50 €  

49,80 €   / 100 m

od  19,50 €  
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Vďaka záchytnému držiaku s 
gumovým valčekom nedochádza 
k hlasnému zatvoreniu dverí. Preto 
sa zatvárač odporúča hlavne pre 
nemocničné priestory a výťahové 
dvere. Použiteľný aj na posuvné 
dvere. Na falcové dvere.

DVEROVÝ ZATVÁRAČ DICTATOR

obj. č. vyhotovenie

102 280 041 pre šírku dvier do 900 mm

102 280 046 pre šírku dvier do 1100 mm

materiál: poniklovaná oceľ

S týmto hákom je možné použiť dverový zatvárač Dictator aj 
pri bezfalcových dverách.

HÁK PRE DVEROVÝ ZATVÁRAČ DICTATOR

obj. č. vyhotovenie odstup od 
steny mm

cena EUR

102 280 081 hák 1009 pre vložené (bezfal-
cové) dvere (-4 až +14 mm)

59 21,00

102 280 097 n hák 1011 pre naložené dvere 
(5-22mm)

39 18,00

materiál: poniklovaná oceľ 
rozmer: platnička na skrutky 46 x 26 mm

hák 1009

hák 1011

• jednoduchá montáž bez špeciálneho náradia
• s vysoko kvalitnej ocele, robustná s dlhou životnosťou
• rozsiahle použitie na drevené alebo kovové dvere
• vrátane montážnej sady na upevnenie na drevené alebo 

betónové steny

Rozsah dodávky:
2 x vozík
1 x pojazdová koľajnica
2 x stoper
1 x podlahové vedenie
2 x poistka tlmenia a vyvesenia
5 x nástenné dištančné puzdra
vrátane skrutiek a upevňovacieho materiálu

SADA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE  
S POJAZDOVOU KOĽAJNICOU

obj. č. dĺžka vodiacej koľajnice mm hrúbka dverí mm

102 202 825 2000 35-45

šírka krídla do: 1000 mm
spôsob montáže: na stenu
odstup: 34 mm
hmotnosť krídla max.: 100 kg
materiál: matná čierna oceľ RAL 9005

• neviditeľný posuvný mecha-
nizmus pre 1 drevené krídlo

• mäkké uzatvorenie vďaka 
tlmenému dojazdu

• poistka proti vyveseniu na 
jazdnom vozíku

• nastavenie výšky 2 mm
• montáž na stenu

Rozsah dodávky:
1 jazdná koľajnica
1 vodiaca koľajnica
4 krytky, 1 jazdný vozík
2 tlmiče, 1 zachytávač
2 vodiace kolieska vrát. puzdra
2 dištančné držiaky
9 vyrovnávacích nástenných 
podložiek (3 / 2 / 1 mm)
1 vodiaci čap

SÚPRAVA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE  
TERNO MAGIC 2, 80 KG

obj. č. dĺžka vodiacej 
koľajnice mm

dĺžka vodiacich líšt 
mm

šírka krídla 
do mm

102 221 647 1094 955 1100

102 221 648 1794 1655 1800

šírka krídla od: 800 mm
výrez:60 x 20 mm
materiál vodiacej koľajnice: strieborne eloxovaný hliník

155,- €  

59,90 €  

od  18,- €  

42,- €  
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Na metrické a cólové skrutky 
s vonkajším šesťhranom.

7-DIELNA SÚPRAVA ŠESŤHRANNÝCH KĽÚČOV 
S MAGNETOM, ŠESŤHRANNÁ STOPKA 1/4 "

obj. č. dĺžka mm veľkosť sady

101 109 673 45 7-dielna

výstup: šesťhran
pohon: šesťhran 1/4 "
vyhotovenie: trvalý magnet
veľkosť kľúča: 7, 8, 10, 12, 13,  
3/8", 1/4" mm

SÚPRAVA BITOV PB 32 - CR

obj. č. dĺžka mm veľkosť sady

101 109 828 25 32-dielna

výstup: drážka, Phillips, Pozidriv, Torx®, Hex

ŠPIRÁLOVÉ VRTÁKY V KAZETE SPRINT 
MASTER KM DIN 338 RN

obj. č. vrták ø od do mm veľkosť sady cena EUR

101 114 146 1-10 19-dielna 18,00

101 114 147 1-13 25-dielna 43,00

upínanie: valcová stopka
materiál: HSS
vyhotovenie: uhol hrotu 118° a kužeľový výbrus konca stopky 101 114 146 101 114 147

Vhodný najmä pre dutinové tehly, na 
precízne vŕtanie do dlaždíc, keramiky, 
mramoru, múrov, betónu, kovu, dreva, 
plastu. Ostrá rezná hrana HM brúsená 
diamantom. S valcovitou stopkou.  
V plastovej kazete. Nevhodný na nárazové 
vŕtanie.

SÚPRAVA UNIVERZÁLNYCH VRTÁKOV PROFI 
MULTICUT

obj. č. veľkosti ø mm veľkosť sady

101 114 625 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 5-dielna

materiál: HM
upínanie: valcovitá stopka

Obsah: 1 x ø 5x110, 1 x ø 6x110,  
1 x ø 8x110, 1 x ø 6x160, 1 x ø 8x160, 
1 x ø 10x160, 1 x ø 12x160 mm,  
v plastovej kazete.

SDS-PLUS SADA KLADIVOVÝCH VRTÁKOV 
FORCE X KP 7

obj. č. celková 
dĺžka mm

veľkosť 
sady

101 115 931 110 / 160 7 dielov

vyhotovenie: 4 ostria
materiál: HM

od 18,- €  

18,- €  29,- €  

11,- €  

16,40 €  
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Vysoko výkonný deliaci 
kotúč špeciálne na rezanie 
ocelí odolných voči hrdzi a 
kyselinám (podľa ISO 603-13). 

DELIACI KOTÚČ PROGRESS ***

obj. č. ø mm hrúbka mm vŕtanie mm cena EUR

101 121 686 125 1 22.23 0,90

101 121 683 125 2.5 22.23 1,10

tvar: T41
vyhotovenie: rovný tvar
počet otáčok max.: 12200 ot./min
použitie: oceľ a nehrdzavejúca oceľ

Kotúč s hrúbkou len 0,75mm. 
Čisté rezné plochy, minimálna 
tvorba ostrapkov u profilov, 
rúrok, plechov, oceľových lán, 
káblov. Špeciálne na tenké 
plechy.

RUČNÝ REZNÝ KOTÚČ PREMIUM ***  INOX 
ULTRAJEMNÝ

obj. č. ø mm hrúbka mm vŕtanie mm

101 125 061 125 0.75 22.23

tvar: 42
vyhotovenie: ohnutá forma
počet otáčok max.: 12220 ot./min
použitie: nehrdzavejúca oceľ

Šikmé vyhotovenie. Na 
odstraňovanie výronkov, 
čistenie, odhrdzavenie, 
hladenie kovanej ocele, 
temperovanej liatiny, sivej 
liatiny, uhlíkovej ocele, hlboko 
ťažnej ocele, oceľových 
pásov, zinkových odliatkov, 
neželezných kovov, dreva.

BRÚSNY LAMELOVÝ KOTÚČ SLTR

obj. č. ø mm zrnitosť počet otáčok max. ot./min

101 125 614 125 40 12200

101 125 615 125 60 12200

vŕtanie: 22,23 mm
materiál: štandardný korund

BRÚSNA ŠPONGIA STANDARD TVRDÁ

obj. č. zrnitosť farba

101 126 452 coarse (hrubá) červená

101 126 453 medium (stredná) oranžová

101 126 454 fine (jemná) žltá

BRÚSNA ŠPONGIA SOFT

obj. č. zrnitosť farba

101 126 455 medium (stredná) oranžová

101 126 456 fine (jemná) žltá

101 126 457 super fine (super jemná) zelená

BRÚSNA ŠPONGIA FLEX

obj. č. zrnitosť farba

101 126 461 medium (stredná) oranžová

101 126 462 fine (jemná) žltá

101 126 463 super fine (super jemná) zelená

rozmer: 98 x 69 x 26 mm

rozmer: 98 x 69 x 26 mm rozmer: 120 x 98 x 13 mm

od  0,90 €  

 2,- €  

 1,90 €   0,40 €  

 0,40 €  
 0,40 €  
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Sada obsahuje po 1 plochom, 
trojhrannom, štvorhrannom, 
okrúhlom, polkruhovom pilníku 
Chrominox s krížovým sekom, 
vrátane 2K plastovej rukoväte.

SADA DIELENSKÝCH  
PILNÍKOV CHROMINOX

obj. č. dĺžka mm veľkosť sady druh brúsnej plochy

101 120 280 200 5 dielov hrubý (sek 1)

Permanentný magnetizmus. 
So 45°, 60° a 90°-uhlom. 
Slúži ako zváracia a montážna 
pomôcka pri plochých a 
okrúhlych materiáloch.

UHLOVÝ MAGNET VIACÚČELOVÝ

obj. č. dĺžka 
mm

výška 
mm

prídržná 
sila kg

dĺžka ramena 
mm

101 132 551 100 110 25-36,5 110

Rozsah dodávky: hĺbkový doraz, prídavná rukoväť, 
rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm s adaptérom a výmenným 
skľučovadlom SDS-plus, rukoväť, L-Boxx + úprava náradia 
Gedore L-Boxx.

VŔTACIE KLADIVO GBH 2-28 F + 
GEDORE L-BOXX

obj. č. menovitý príkon W hmotnosť kg

101 187 739 850 3.1

menovitý príkon: 850 W
voľnobežné otáčky: 0-900 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4000 ot./min
max. energia jednotlivého úderu: 3,2
výkon pri vŕtaní v betóne: 28 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm
výkon pri vŕtaní v dreve: 30 mm
výkon pri vŕtaní s vŕtacou korunkou v murive: 68 mm
doporučený rozsah vŕtania: 8-16 mm

Oblasť použitia: oceľ, stavebná 
oceľ, legované ušľachtilé ocele, 
mosadz, NE-kovy

BRÚSNY KOTÚČ CUBITRON 987C

obj. č. ø mm zrnitosť počet otáčok max. ot./min

101 108 025 125 80 12200

vŕtanie: 22 mm

• vhodné na najvyšší úber
• veľmi tvrdá zrnitosť  

36+ a 60+

VYSOKO VÝKONNÝ UPÍNACÍ TANIER, 
REBROVANÝ

obj. č. ø mm upínanie počet otáčok max. ot./min

101 126 069 125 M14 12200

 199,- €  

 23,- €  

 45,- €  

 15,- €  

 1,70 €  
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Teleskopická, hliníková tyč so zaisťovacou skrutkou pre presnú 
prácu, s upínacími dielmi na upínacích plochách pre zaistenie 
rozpery na zárubni a udržanie v presnej vzdialenosti.

ROZPERA NA MONTÁŽ ZÁRUBNÍ TMS

obj. č. rozpätie 
mm

hmotnosť 
kg

101 190 504 560-1010 0.68

obj. č. vysuvateľný m hmotnosť kg

101 143 007 1.6-2.9 2.7

Jednodielny viazací popruh s rapkáčovým napínačom.

UPÍNACÍ POPRUH UM-RA 
S RAPKÁČOVÝM NAPÍNAČOM

obj. č. šírka 
mm

dĺžka  
m

ťažná sila kg 
na priamo/U tvar

cena EUR

107 856 499 25 2.5 400 / 800 3,00

107 856 409 25 5 400 / 800 3,30

107 856 413 35 6 1000 / 2000 4,60

norma: EN 12195-2

107 856 409

107 856 413

Svorky je možné nastaviť plynule, 
pohodlne a jednoducho do 100mm. 
Konštantná sila upnutia.

KLIEŠTE NA LEPENIE VARIOCLIPPIX XV

obj. č. rozpätie mm 

101 190 485 100 

vyloženie: 50 mm
šírka čeľustí: 28 mm

obj. č. hmotnosť kg

101 190 512 0.58

nastavenie: 35 mm
vyloženie: 70 mm

LED STAVEBNÝ REFLEKTOR SO SKLOPNÝM 
STOJANOM

obj. č.

101 187 859

výkon: 30 W
spôsob ochrany: IP 65
svetelný tok: 2550 Lumen
farba svetla: studená biela
dĺžka pripojovacieho 
kábla: 1000 mm

LED

nosnosť: max. 180 kg do 250 cm / 100 kg dd 250 cm

Protišmykové, pogumované dosadacie 
plochy 7 x 9 cm, sklopné, každá so 4 
otvormi na upevnenie. Plynulé vytváranie 
tlaku otáčaním SoftGrip rúčky. Dva 
protiľahlé závity ponúkajú rýchle 
vytvorenie tlaku. 

MONTÁŽNE POMÔCKY

od   3,- €  

 19,- €  

PERMANENTNÝ OZNAČOVAČ

obj. č. farba

101 168 070 modrá

101 168 071 červená

101 168 072 čierna

101 168 073 zelená

 0,90 €  

SVORKA NA NASTAVENIE DVEROVEJ  
ZÁRUBNE TFM-2K

 23,- €  

 6,30 €  

 27,- €  

 26,90 €  
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KRÁTKE NOHAVICE PRO 254 BPC

obj. č. farba

101 171 361 sivá

veľkosť: 46
materiál: 60% bavlna / 40% polyester

Respirátor FFP2 poskytuje 
ochranu proti rôznym druhom 
prachu a nemastnej hmly, ktoré 
sa vyskytujú pri spracovaní 
uhlia, železnej rudy a minerálov 
obsahujúcich kremeň alebo 
strojovom spracovaní bavlny, 
múky a iných materiálov - 
až do desaťnásobku limitu 
expozície na pracovisku.

RESPIRÁTOR FFP2

obj. č. trieda filtru

101 170 499 n P2

obsah: 50 kusov
norma: EN 149

Cederroth Soft Foam náplasť - vreckové 
prevedenie, funguje ako náplasť a 
bandáž.
Cederroth Soft Foam náplasť drží 
sama bez lepidla a preto sa nelepí na 
kožu alebo ochlpenie.
Jednoducho odtrhnite zodpovedajúci 
kus a jeden alebo dva krát prelepte 
miesto zranenia. Pri silnejšom krvácaní 
vytvorte z náplaste „vankúš“ a použite 
ako tlakový obväz. Obsahuje latex.

SOFT FOAM VRECKOVÁ NÁPLASŤ REF 666150

obj. č. dĺžka cm šírka cm

101 187 870 40 6

Vysoká topánka z velúrovej voduodpudivej kože, antracitová šedá, s vnútornou 
podšívkou z velúrovej kože antistatická, absorbujúca nárazy, protišmyková, s ATP 
protiprierazovou medzipodrážkou, nekovové bez dier. Podrážka EVANIT zo zmesi 
nitrilu a EVA s variabilnou hrúbkou zaručuje vysokú oporu tela. Tepelne tvarovaná, 
dierovaná podrážka s kvalitným a priedušným náterom.

OBUV PRE POKRÝVAČOV STRIECH,  
SIVÁ O3 SRC FO

obj. č. šírka priehlavku veľkosť 

101 177 624 n 11 Mondopoint 43

materiál: velúrovaná koža odpudzujúca vodu
podšívka: velúrovaná priedušná koža odolná voči oderom
vložka do topánok: EVANIT: EVA a Nitril
podrážka: antistattický mono polyuretán, protišmyková, odolná voči opotrebeniu
medzipodrážka: medzipodrážka bez obsahu kovu
norma: EN ISO 20347:2012
hmotnosť: 520 g

Maximálna ochrana a 
pohodlie pre každodenné 
použitie. Tvarovo stabilný 
hlavový oblúk pre najlepšie 
nasadenie pre všetky veľkosti 
hlavy. Odvetrávaný hlavový 
oblúk znižuje tlak na hlavu, 
zvyšuje priedušnosť a ľahšie 
sa polohuje. Dielektrický. 
Patentovaná technológia 
AirFlow Control pre rovno-
mernú izoláciu na všetkých 
frekvenciách pre optimálnu 
zrozumiteľnosť reči.

OCHRANNÉ SLÚCHADLÁ THUNDER T2

obj. č.  

101 170 180  

 

 16,50 €   36,50 €  

 1,60 €   32,- €  

 37,- €  
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Červenohnedá štiepaná  
hovädzia koža, podšitá, pre 
pohodlné nosenie. Dobrá 
izolácia. Obrátené švy 
prešívané kevlarovým® 
vláknom. 

ZVÁRAČSKÉ RUKAVICE WELDER 3 SHIELD 
0604

obj. č. veľkosť dĺžka mm farba

101 175 321 10,5 350 červená

materiál: hovädzia štiepenka
dĺžka manžety: 15 cm
norma: EN 12477 / EN 388 / EN 407
kategória: kategória II

EN 388

4142X

EN 407

413X4X

Dávkovacia pumpička, kovová, 
pre tekuté pasty v 3l dózach

DÁVKOVACIA PUMPIČKA

obj. č. vhodné pre

101 175 339 3,0 l dózy

S prírodnými čistidlami skrášľujúcimi 
pokožku. Na stredné až silné 
znečistenie vodou nerozpustných 
látok na báze tuku a pigment. Silná 
čistiaca sila bez mydiel, rozpúšťadiel 
s pH zodpovedajúcim pokožke, 
parfumovaná.

PASTA NA UMÝVANIE RÚK LORDIN®  
LIQUID POWER

obj. č. obsah l balenie

101 175 389 3 dóza

Na dlhodobú starostlivosť o normálnu 
a namáhanú pokožku po práci. Rýchlo 
sa vstrebáva, vyživuje a podporuje 
regeneráciu pokožky. Predchádza drsnej 
a popraskanej pokožke. S hydratujúcim 
alantoínom, O/W emulziou. Panthenol 
má protizápalový účinok a urýchľuje 
hojenie rán. Bez silikónu, jemne parfé-
movaná.

KRÉM NA OŠETRENIE POKOŽKY LORDIN® 
BASIC CARE

obj. č. obsah ml

101 175 364 100

 

JEDNORAZOVÉ RUKAVICE BLACK NITRIL 
ULTRA STRONG

obj. č. veľkosť obsah ks

101 175 455 S 80

101 175 456 M 80

101 175 457 L 80

101 175 458 XL 80

norma: EN 455 / kategória III

 15,- €   24,- €  

 2,50 €  

 3,50 €  

Profesionálna kvalita z jemnej 
bezšvovej pleteniny v polyestere 
s polyuretánovým povlakom 
na dlani, dobre sedia, dobré 
vlastnosti pri uchopení, vysoká 
odolnosť voči oderu, dobrý hmat.

OCHRANNÉ RUKAVICE MICRO FLEX SIVÉ

obj. č. veľkosť farba

101 175 416 8 sivá

101 175 417 9 sivá

101 175 418 10 sivá

101 175 419 11 sivá

materiál: polyester s polyuretánom
norma: EN 388 / kategória II

EN 388

3121X

 0,60 €  

 15,50 €  

nepúdrované, vhodné aj na prácu  
s potravinami,  neobsahujú latex.
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• nízka pevnosť a náročné obrábanie
• dobré tvarovanie a zváranie
• odolnosť voči korózii veľmi dobrá
• vhodný na ohraňovanie a ohýbanie
• nie je eloxovateľný avšak je vhodný na natieranie
• na požiadanie je možné dodať jednostranne fóliovaný

Predajná jednotka: 1 tabuľa
účtovacia jednotka za kg

HLINÍKOVÝ PLECH AL99,5  
(EN AW-1050A) H14

obj. č. D x Š x H mm hmotnosť kg

106 830 120 2000 x 1000 x 2 11

ALAL

• tepelne vytvrdený, lisovaný
• pevnosť a tvarová stabilita dobrá
• odolnosť voči korózii veľmi dobrá
• veľmi dobre sa dá eloxovať

HLINÍKOVÝ ŠTVORHRANNÝ  
UZAVRETÝ PROFIL ALMGSI0,5

obj. č. Š x V x H mm hmotnosť na meter kg

106 834 342 50 x 50 x 3 1.52

dĺžka: 6000 mm
zliatina: AlMgSi0,5
materiál: hliník bez povrchovej úpravy

ALAL

s

b

• tepelne tvrdený, lisovaný
• pevnosť a tvarová stabilita dobrá
• odolnosť voči korózii veľmi dobrá
• veľmi dobre eloxovateľný

HLINÍKOVÝ ŠTVORHRANNÝ UZAVRETÝ  
PROFIL ALMGSI0,5

obj. č. D x Š x V mm hrúbka mm hmotnosť na meter kg

106 834 379 6000 x 60 x 40 2 1.04

hrúbka: 2 mm
materiál: hliník bez povrchovej úpravy
zliatina: AlMgSi0,5

ALAL

s

b

h

• dobre zvárateľný
• odolný voči jedlým organickým  

a anorganickým kyselinám 
• nie je odolný voči chlórovej vode
• oblé hrany
• podobný DIN EN 10162

U-PROFIL, NEBRÚSENÁ UŠĽACHTILÁ  
OCEĽ, ROVNORAMENNÝ

obj. č. D x V x Š mm vnútorný rozmer mm cena EUR

106 826 120 n 6000 x 20 x 20 16 12,80

106 826 124 n 6000 x 30 x 30 26 10,30

hrúbka: 2 mm
materiál: ušľachtilá oceľ bez povrchovej úpravy
zliatina: 1.4301

A2A2

s

b

h

zliatina: Al99,5
materiál: hliník bez povrchovej úpravy

• 120 x DUOPOWER 6 x 30
• 60 x DUOPOWER 8 x 40
• 30 x DUOPOWER 10 x 50

FIXTAINER - DUOPOWER

obj. č. obsah ks

104 460 109 210

KK

FISCHER GK HMOŽDINKA  
DO SÁDROKARTÓNU - NYLON ŠEDÝ

obj. č. popis L mm skrutky mm cena EUR

104 460 723 hmoždinka 22 pre ø 4,5 – 5,0 14,00/100 ks

104 460 724 vsadzovacie a zaskrutkovacie náradie - 
montážny vrták

2,30/ks

 

KK

od   10,30
€  / kg

 4,80 € / kg  

 4,30 € / kg   3,90 € / kg  

 18,- €  

od   14,- €  
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SPAX-D SKRUTKA DO DREVENÝCH TERÁS  
S VALCOVOU HLAVOU T-STAR PLUS -  
UŠĽACHTILÁ OCEĽ A2

obj. č. d1 
mm

L  
mm

L1 
mm

d2 max. 
mm

cena EUR

104 403 274 5 40 22.5 7 8,30

104 403 275 5 50 22.5 7 9,50

104 403 277 5 70 32.5 7 14,60

104 403 278 5 80 37.5 7 16,50

A2A2

L

d
1

L1

d
2

Vhodná pre betón a prírodný kameň. Oblasť použitia: oceľové 
konštrukcie, zábradlia, konzoly, rebríky, káblové trasy, stroje, 
schody, brány, fasády, okenné prvky, drevené konštrukcie atď.

M2 SVORNÍKOVÁ KOTVA V BOXE,  
OCEĽ ZINI ÚPRAVA

obj. č. d1 mm L mm závit vrták ø 
mm

obsah  
balíka ks

104 460 496 10 95 M10 10 150

FEFE

• patentovaná „štuktúra stĺpika“
• odloné voči tlaku a starnutiu
• rovnomerné rozloženie  

sily, vďaka oblým  
stĺpikom

GV ZASKLIEVACIE PODLOŽKY

obj. č. materiál rozmer mm farba cena EUR

102 231 359 n plast 100x30x3 červená 15,50

102 231 360 n plast 100x30x4 žltá 16,20

102 231 361 n plast 100x30x5 zelená 19,20

102 231 371 n plast 100x40x3 červená 19,60

102 231 372 n plast 100x40x4 žltá 20,50

102 231 377 n plast 100x46x3 červená 30,50

102 231 378 n plast 100x46x4 žltá 34,60

102 231 379 n plast 100x46x5 zelená 37,00

102 231 384 n plast 100x50x4 žltá 34,60

102 231 385 n plast 100x50x5 zelená 36,50

102 231 389 n plast 100x54x3 červená 42,50

102 231 390 n plast 100x54x4 žltá 46,50

Typ A/B/C Vďaka ryhovaniu je možné 
na seba poukladať viacero podložiek, 
ktoré sa nezošmyknú.
Typ B/C Ozubené háčiky spoľahlivo 
zabraňujú zošmyknutiu sa skrutky
Typ C Zjednodušené umiestnenie 
vďaka montážnej pomoci

DIŠTANČNÁ PODLOŽKA  
EUROKLICK, PLAST

obj. č. typ D x Š x H  mm farba cena EUR

102 230 744 A 65 x 52,5 x 1 biela 42,50

102 230 751 A 65 x 52,5 x 10 hnedá 116,00

102 230 752 B 40 x 30 x 1 biela 13,80

102 230 753 B 40 x 30 x 2 modrá 14,90

102 230 754 B 40 x 30 x 3 červená 19,00

102 230 755 B 40 x 30 x 4 žltá 23,70

102 230 756 B 40  x 30 x 5 zelená 27,60

102 230 757 B 40 x 30 x 6 čierna 30,60

102 230 758 B 40 x 30 x 8 sivá 31,00

102 230 759 B 40 x 30 x 10 hnedá 44,60

102 230 760 B 65 x 52,5 x 1 biela 42,30

102 230 761 B 65 x 52,5 x 2 modrá 53,60

102 230 762 B 65 x 52,5 x 3 červená 70,50

102 230 763 B 65 x 52,5 x 4 žltá 70,20

102 230 764 B 65 x 52,5 x 5 zelená 80,00

102 230 765 B 65 x 52,5 x 6 čierna 82,90

Type A

Type B

Type C

pohon: TX25
tfix užitočná dĺžka max.: 15 mm
td min. hĺbka vŕtania: 80 mm
ukotvenie min.: 58 mm

od 15,50 €   / 1000 ks

 49,- €  

od 8,30 €  

od 13,80 €   / 1000 ks
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SÚPRAVA ŠPACHTLÍ  
NA TESNIACE HMOTY

obj. č. typ

101 192 249 2003 CE

Na zakrytie spojovacej škáry medzi okenným rámom a murivom.

KRYCÍ-PRÍPOJNÝ PROFIL S MÄKKOU HRANOU

obj. č. D x Š mm farba materiál cena EUR

103 334 263 6000 x 30 biela plast 1,80

103 334 264 6000 x 40 biela plast 2,10

103 334 265 6000 x 50 biela plast 1,90

KARTUŠOVÁ PIŠTOĽ FX7-60

obj. č. vhodné pre

101 109 812 310 ml kartuše  
a 600ml fóliové vrecko

SP025 LEPIDLO  
NA OKENNÉ FÓLIE EKO

obj. č. obsah ml balenie farba cena EUR

110 623 807 600 fólia betónovo sivá 4,50

110 680 295 310 kartuša betónovo sivá 3,50

• rýchle tvrdnutie v celej hmote
• trvalo elastické; pretierateľné
• priľnavosť na množstvo povrchov
• neobsahuje riedidlá, izokyanáty a silikóny
• tepelná odolnosť od -40 °C do +90 °C
• vhodné na použitie v interiéri a exteriéri
• veľmi dobrá odolnosť voči svetlu,  

poveternostným podmienkam a starnutiu

SP350 LEPIDLO S VYSOKOU  
POČIATOČNOU PEVNOSŤOU

obj. č. farba obsah ml

110 611 437 biela 310

• vynikajúca priľnavosť 
• odolná voči hnilobe, teplu, vode  

a mnohým chemikáliám
• krátka doba vytvrdnutia
• vysoká pevnosť

FM710 2K - MONTÁŽNA PENA

obj. č. farba obsah 
ml

výdatnosť 
cca l

110 651 010 zelená 400 12

trieda horľavosti: B2

PUR

B2

Celoplošne lepiaca rúnovitá fólia je obzvlášť vhodná na vnútorné/vonkajšie 
okenné tesnenie medzi rámom a murivom. Je extrémne priliehavá  
a obojstranne prilepiteľná. Vďaka svojmu povrchu je celoplošne omietateľná  
a perfektne drží na množstve stavebných podkladov 

ME350 VV / ME351 VV OKENNÁ FÓLIA

obj. č. typ použitie šírka mm dĺžka návinu m cena EUR

110 621 371 ME350VV interiér 100 25 27,50

110 621 370 ME350VV interiér 70 25 21,90

110 621 374 ME351VV exteriér 100 25 27,50

110 621 373 ME351VV exteriér 70 25 21,90

 4,80 €  

od   3,50 €  

32,- €  

od   1,80 € / m  

 12,- €  

obsah: 4 ks
materiál: plast

 7,20 €  

od   21,90 €  
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Výhody produktu:
• veľmi šetrné a dôkladné čistenie
• ľahko uzatvárateľné a praktické balenie
• príjemná vôňa obrúskov
• použiteľné na široké spektrum nečistôt

AA292 ČISTIACE OBRÚSKY

obj. č. obsah ks balenie

110 623 819 100 dóza

 

Výhody produktu:
• šetrný k podkladovým plochám
• PH - neutrálny
• bez zápachu

AA300 VYHLADZOVACÍ  
PROSTRIEDOK

obj. č. vyhotovenie obsah ml

110 642 130 koncentrát riediteľný 1:30 1000 

Prvotriedny čistiaci prostriedok s vysokou 
účinnosťou pre údržbu, opravu a priemyselnú 
výrobu. 

MONTÁŽNY ČISTIČ SQ-200

obj. č. obsah ml balenie

110 642 000 500 dóza

Univerzálne použiteľný multifunkčný 
produkt na nespočet oblastí použitia

Výhody produktu:
• spoľahlivé mazanie a ochrana pri práci
• úplné a jednoduché odstránenie nečistôt
• zabraňuje korózii
• znižuje kvílenie a škrípanie
• uľahčuje uvoľnenie pevne osadených častí
• potláča vlhkosť
• všestranná starostlivosť bez lepenia

MULTIFUNKČNÝ OCHRANNÝ SPREJ V7

obj. č. obsah ml vyhotovenie

110 660 110 400 s rozprašovačom

Na predĺženie životnosti vŕtacích a rezných 
nástrojov ako aj na jemné rezanie. 

Môže sa použiť pre všetky bežné stroje na 
rezanie závitov, predovšetkým pri vysokých 
rezných rýchlostiach. Je vhodný aj ako 
striekací olej pri vŕtaní, rezaní závitov, 
sústružení, frézovaní, atď.

VŔTACÍ A REZNÝ OLEJ V SPREJI SQ-680

obj. č. obsah ml farba balenie

110 660 200 400 červená dóza

 

Lepenie O-krúžkov, gumových tesnení (so základným 
náterom ako aj silikońových gúm)

• rýchlotvrdnúci univerzálny typ pre rozličné oblasti použitia
• rýchlo lepí všetky materiály medzi inými kovy, plasty, drevo, 

gumu, korok, keramiku

SEKUNDOVÉ LEPIDLO 4S01

obj. č. farba obsah g cena EUR

110 611 100 transparentná 20 4,30

110 611 101 transparentná 50 7,90

110 611 102 transparentná 500 65,00

110 611 103 transparentná 5 1,30

tepelná odolnosť: -30 do +80 oC
viskozita: 100 mPa-s

 4,50 €  

od   1,50 €  

 2,80 €  

 4,30 €  

 9,40 €  

 4,30 €  



stavba - náradie express

Express 2021 | 19

AUTOMATICKÁ KAPOVACIA PÍLA S OPTIMALIZÁCIOU
OMGA OPTIMA 60

Vlastnosti:
• Automatická, programovateľná kapovacia píla na optimalizáciu a odstránenie 

nedostatkov. Zariadenie je vhodné najmä na rezanie na dĺžku s malými 
toleranciami. Materiál sa načítava laserom riadeným systémom, ktorý 
umožňuje výber až dvoch kvalít s absolútnou presnosťou, a to aj na hotových 
dieloch bez zanechania akýchkoľvek stôp.

• Podstolová kapovacia píla s optimalizáciou rezu vybavená nastaviteľným 10,4" 
dotykovým displejom, ktorý kombinuje spoľahlivosť, jednoduché použitie  
a vždy zachováva ergonomickú polohu obsluhy.

• Posuvný systém s (voliteľnou) pneumatickou klieštinou
• Laserový systém na označovanie nedostatkov a to až dvoch kvalít
• Pílový kotúč s priemerom 450 mm

vertikálna chvostová svorka

nastaviteľný dotykový displej

STĹPOVÁ VŔTAČKA TYP AX 2 ITRONIC

Vlastnosti:
• 7 "TFT - LCD displej s dotykovou funkciou: manuálne zadanie nastavenej hodnoty 

otáčok vretena, zobrazenie skutočných otáčok, integrované zobrazenie hĺbky vŕtania  
s prenosom nulového bodu dotykom, na displeji virtuálna stupnica hĺbky vŕtania, 
indikácia stavu stroja a výstražné oznámenia na displeji, servisné informácie

• plynule nastaviteľné otáčky pomocou nastavovacej páky
• ochrana vretena elektrickou ochranou
• tri samostatné tlačidlá pre otáčanie v smere hodinových ručičiek - proti smeru 

hodinových ručičiek – stop
• tlačidlo pre NÚDZOVÉ ZASTAVENIE
• uzamykateľný hlavný vypínač
• pravé a ľavé otáčanie ovládaním stýkačom
• ovládacie napätie 24 Volt 
• trieda ochrany IP 54

Drevoobrábacie stroje

Kovoobrábacie stroje

NOVINKA
v PONUKE!

NOVINKA
v PONUKE!

Technické údaje:
	max. hrúbka dielca: 110 mm
 max. šírka dielca: 300 mm
	max. dĺžka na vstupe: 4200 mm až 6200 mm
	rýchlosť podávania: 60 m/min
	výkon motora: 4.6 kW
	priemer píl. kotúča: 450 mm
	presnosť rezu: +/- 0,15 mm

Technické údaje:
	vŕtací výkon oceľ E 335 (St 60): 23 mm 
 závitovanie oceľ E 335 (St 60): M14
	závitovanie liatina EN-GJL-200 (GG 20): M16
	kužeľ vretena: MK2
	zdvih vretena: 100 mm
	vŕtací rozsah: 250 mm
	priemer stĺpíka: 90 mm
	upínacia plocha stola (š x h): 370 x 300 mm
	otáčky: plynulo nastaviteľné

	T-Drážky, počet x šírka x rozostup  
     (upínací stôl): 2 x 14 x 160 mm
	vzdialenosť medzi vretenom a stolom  
     min./max.: 140 / 670 mm
	nastavenie výšky stola: kľukou
	posuv: ručný
	výška stroja bez voliteľného príslušenstva: cca 1770 mm
	motor: 0,6 / 0,95 kW
	rozsah otáčok: 225 – 4300 ot/min
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www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk

Schachermayer spol. s r.o. 
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny
Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -  
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

Stavba - náradie Express
Akcie 02/2021


