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DH 40CT - Wiertarka słupowa ze stołem krzyżowym.
XX Przeniesienie napędu z silnika na wrzeciennik za pomocą przekładni mechanicznej
XX Duża płynność pracy przekładni dzięki szlifowanym kołom zębatym, zanurzonym w oleju
XX Szeroki zakres prędkości obrotowych wrzeciona 95-3200 min-1 dzięki 12 przełączalnym zakresom (2 x 6)
XX Dwustopniowy silnik elektryczny dla napędu wrzeciona
Nr art. 3034350
XX Głowica wiertarska posiada regulację w pionie na kolumnie poprzez korbę z listwą zębatą
XX Stół krzyżowy na regulowanych prowadnicach dzięki listwom klinowym
netto
XX Obroty prawo / lewo
11 761,26 zł brutto
XX Wychylna głowica wiertarska ± 60 ° z możliwością obrotu na kolumnie
XX Ogranicznik głębokości
Stół krzyżowy
·· Regulowane listwy klinowe
Dane techniczne
DH 40CT
·· Precyzyjne wykonanie powierzchni
·· Rowki teowe szer. 14 mm
Napięcie elektryczne
400 V / 3 Ph ~50 Hz
·· Możliwość realizowania przesuwów za pomocą
Moc silnika
1.1/1.5 kW

9.562 zł

Średnica wiercenia w stali (S235JR)
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)
Wysuw tulei
Mocowanie we wrzecionie
Zakres prędkości obrotowych / Ilość stopni
Stół krzyżowy.: dług. x szer. / Rowki teowe
Przesuw osi X/Y
Wymiary maszyny: Dł. x Szer. x Wys.
Waga netto

Ø 32 mm
Ø 25 mm
120 mm
MK 4
95 - 3.200 min-1 / 12
730 mm x 210 mm / 14 mm
480 mm / 180 mm
1060 × 750 × 1.760 mm
350 kg

3 pokręteł

·· Zamocowana skala miary długości
·· Regulowane ograniczniki krańcowe
Zakres dostawy
Uchwyt wiertarski 1-13 mm / B 18
Nakrętki teowe do montażu imadła
Tuleja redukcyjna MK 4 / MK3
Narzędzia do obsługi

DH 45G - Masywna wiertarka słupowa.
XXMasywne, solidne odlewy
XXAutomatyczne smarowanie przekładni za pomocą pompy olejowej
XXWysoka wytrzymałość oraz dokładność ruchu obrotowego dzięki hartowaniu i
szlifowaniu wrzeciona głównego
XXWyłącznik główny i wyłącznik ochronny silnika
XXDuża osłona ochronna o regulowanej wysokości z wyłącznikiem bezpieczeństwa
dla maksymalnej ochrony użytkownika
Nr art. 3034255
XXOgranicznik głębokości
XXElektronika 24V DC
XXWrzeciono mechaniczne RSS
netto
23 569,26 zł brutto
XXFoliowane przełączniki pulpitu, łatwe do czyszczenia

19.162 zł

Dane techniczne
Napięcie elektryczne
Moc silnika
Średnica wiercenia w stali (S235JR)
Gwintowanie w stali (S235JR)
Wysuw tulei
Mocowanie we wrzecionie
Prześwit
Automatyczny wysuw tulei
Sprzęgło
Zakres prędkości obrotowych
Stopnie prędkości
Powierzchnia robocza stołu : Dł. x Szer.
Szerokość rowka teowego / Rozstaw / Ilość
Maksymalne obciążenie stołu
Odstęp wrzeciono - stół
Powierzchnia robocza podstawy: Dł. x Szer.
Szerokość rowka teowego / Rozstaw / Ilość
Odstęp wrzeciono - podstawa
Średnica kolumny
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys.
Waga

DH 45G
400 V / 3 Ph ~50 Hz
2,2 kW
Ø 40 mm
M 35
170 mm
MK 4
350 mm
3 stopnie pręd. / 0.1 - 0.2 mm/obr.
Mechanicznie
90 - 1.520 min-1
8
530 x 530 mm
16 mm / 125 mm /3
250 Kg
130 - 725 mm
435 x 480 mm
18 mm / 150 mm / 2
Maks. 1.210 mm
Ø 150 mm
880 x 595 x 2.445 mm
560 kg

Pulpit sterowniczy

·· Łatwa w obsłudze klawiatura

Lekka osłona ochronna

·· Zintegrowana z głowicą wiertarską

Stół wiertarski

·· Duży, solidny i precyzyjnie obrobiony
·· 3 równoległe rowki teowe
·· Wydajne koryta do odprowadzania
płynu chłodzącego
·· Silnie żebrowany od spodu
·· Przechył ± 90 ° oraz ruch obrotowy
wokół własnej osi na kolumnie

Układ chłodzenia

·· Zbiornik płynu chłodzącego na
zewnątrz w celu łatwiejszego
czyszczenia

Filtr

·· Oczyszcza chłodziwo z gruboziarnistych
cząstek
·· Zgodnie z dyrektywą maszynową
Zakres dostawy
Uchwyt wiertarski 1-16 mm
Narzędzia do obsługi

www.stuermer-maszyny.pl

MT 50E - Precyzyjna wiertarko-frezarka.

XXMasywna kompaktowa konstrukcja z wysokiej jakości żeliwa szarego
XXSolidna, jednoskrętna głowica pionowa z układem zmiany prędkości poprzez skrzynię przekładniową
XXKoła zębate oraz wałki przekładni - hartowane oraz szlifowane w kąpieli olejowej
XXObroty prawo / lewo
XXWysuw tulei wrzeciona za pośrednictwem dźwigni ręcznej lub pokrętła do precyzyjnego wysuwu
XXPrecyzyjnie wykonany stół krzyżowy
XXWszystkie osie z regulowanymi prowadnicami o kształcie jaskółczego ogona oraz listwami klinowymi do
kasowania luzów
XXOś X i Y przesuwa się manualnie przy użyciu pokrętła lub automatycznie za pomocą mechanizmu posuwu
stołu , który posiada płynnie regulowaną predkość przesuwu
XXManualny wysuw belki wrzeciona zwiększający przestrzeń roboczą
Pulpit sterowniczy
Dane techniczne
MT 50E
·· Łatwy w użyciu
Napięcie elektryczne
400 V / 3 Ph ~50 Hz
·· Awaryjny wyłącznik zatrzymania
Moc silnika napędu wrzeciona
0.85 / 1.5 kW
obróbki
Moc silnika pompy płynu chłodzącego
40 W
·· Przełącznik kierunków obrotów
Średnica wiercenia w stali (S235JR)
Ø 30 mm
·· Funkcja gwintowania
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)
Ø 25 mm
Prześwit
250 - 650 mm
Oś X oraz Y
Mocowanie we wrzecionie
ISO 40
·· Automatyczny przesuw
Wysuw tulei
120 mm
·· Płynna regulacja prędkości przesuwu
Zakres prędkości obrotowych
115 - 1.750 min-1
·· Szybki posuw dla pozycjonowania
Ilość prędkości
8
Nr art. 3336010
Zakres skrętu głowicy
± 450
Odległość wrzeciona od stołu krzyżowego
60 - 360 mm
netto
Długość x Szerokość stołu roboczego
1.000 x 240 mm
28 026,78 zł brutto
Maksymale obciążenie stołu
150 kg
Szerokość rowka teowego / Ilość
14 mm / 4
Zakres dostawy
Przesuw osi X manualny / automatyczny
580 mm / 500 mm
Kluczykowy uchwyt wiertarski 3-16 mm/B18
Przesuw osi Y manualny / automatyczny
230 mm / 150 mm
Redukcja ISO 40/B18
Pionowe wrzeciono frezarskie ze stożkiem ISO 40
Przesuw osi Z manualny
400 mm
Adapter ISO 40 na MK3 / MK3 na MK2
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys.
1.360 x 1.150 x 2.080 mm
Narzędzia obsługi
Waga
900 kg

22.786 zł

RD 3 - Wiertarka promieniowa z podstawą oraz stołem zaciskowym, do obróbki dużych przedmiotów.
XXSzeroki zakres zastosowań
Głowica wiertarska
XXElementy żeliwe dla stabilności oraz precyzji z odpowiednią klasą wykonanej powierzchni
Szeroki zakres przesuwu
XXWrzeciennik osadzony w precyzyjnych, stożkowych łożyskach tocznych
poziomego po ramieniu dla
XXMocny dwustopniowy silnik elektryczny dla napędu wrzeciona
głowicy wiertarskiej
XXGwarantowana precyzja współosiowości, lepiej niż 0,015 mm, mierzona w osi tulei wrzeciona
XXSzeroki zakres prędkości 155 - 2250 min-1
Nr art. 3049030
XXSzeroki zakres przesuwu poziomego po ramieniu dla głowicy wiertarskiej
XXDokładna tabela wiercenia dla dobrania odpowiednich parametów obróczych
XXZ równoległymi rowkami teowymi
netto
XXKolumna stalowa, grubościenna (Ø 115 mm) zapewnia sprawne funkcjonowanie oraz stabilność
27 276,18 zł brutto
XXHamulec elektryczny silnika
XXMechaniczna blokada kolumny na zaciskach
Znormalizowany, elektryczny
Dane techniczne
RD 3
wyłącznik bezpieczeństwa
Napięcie elektryczne
400 V / 3 Ph ~50 Hz
odpowiadający wysokim
Całkowita moc zainstalowana
0,55 / 1,1 kW
standardom
Średnica wiercenia w stali (S235JR)
Ø 28 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)
Ø 24 mm
Gwintowanie w stali (S235JR)
M 12
Kompletna szafka DC
Wysuw tulei
130 mm
Mocowanie we wrzecionie
MK 3
Odległość wrzeciona od kolumny - przesuw
160 - 530 mm
poziomy wrzeciona
Zakres prędkości obrotowych
155 - 2.250 min-1
Ilość stopni prędkości
2x 5
24 V DC
Stół wiertarski:
Powierzchnia robocza: dł. x szer.
780 x 520 mm
Szerokość rowka teowego / Rozstaw / Ilość
16 mm / 100 mm / 3
Odległość wrzeciona od stołu
170 - 630 mm
Zaciskowy stół roboczy:
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys.
280 x 230 x 200 mm
Szerokość rowka teowego / Rozstaw / Ilość
16 mm / 98 mm / 2
Odległość wrzeciono - stół
0 - 430 mm
Średnica kolumny
Ø 115 mm
Zakres dostawy
Podstawa
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys.
870 x 645 x 1.550 mm
Stół roboczy
Waga
288 kg

22.176 zł
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HST 1500 BASIC – użyteczny stół szlifierski. Praktyczny model i łatwa obsługa podczas szlifowania oraz
czyste środowisko pracy.
XXUżyteczny, praktyczny i korzystny model dla wielu zastosowań w
przystępnej cenie.
XXSolidna prosta konstrukcja wykonan z ocynkowanej blach stalowej.
XXBeznarzędziowa, ręczna regulacja wysokości stołu z podziałką za pomocą
pokręteł.
XXLejkowaty kanał zasysający zakończony króćcem odciągowym.

XXPrzydatny w ekstrakcji pyłu drzewnego. Pył zostaje w optymalny sposób
wyłapany i odessany dzięki czemu jego zawartość w otoczeniu stanowiska
pracy się zmniejsza.
XXPowierzchnia stołu wykonana ze szczebli z drewna bukowego.
XXSzybkie i bezproblemowe podłączenie do instalacji odciągowej.
Nr art. 5170015

5.424netto
zł
6 671,66 zł brutto

Parametry techniczne
Długość
Szerokość
Wysokość
Waga
Długośc użytkowa
Szerokość użytkowa
Wysokośc użytkowa min.
Wysokośc użytkowa max.
Maksymalne obciążenie
Zapotrzebowanie powietrza
Średnica króćca odciągu Ø

HST 1500 BASIC
1585 mm
1000 mm
1015 mm
87 kg
1500 mm
946 mm
735 mm
1015 mm
150 kg
1500 m³/h
140/160 mm

Seria HST PREMIUM – praktyczne stoły szlifierskie. Komfortowe modele do ręcznej obróbki drewna,
optymalna obsługa oraz czyste środowisko pracy.
XXŁatwy dostęp z czterech stron umożliwia pracę kilku osób jednocześnie
XXMechaniczna regulacja wysokości stołu do 400 mm poprzez system zapadek
XXStabilna spawana konstrukcja z wytrzymałej polakierowanej blachy stalowej
XXPowierzchnia stołu wykonana ze szczebelek z drewna bukowego
XXPrzydatny w ekstrakcji pyłu drzewnego. Pył zostaje w optymalny sposób
wyłapany i odessany dzięki czemu jego zawartość w otoczeniu stanowiska
pracy się zmniejsza
XXSzybkie i bezproblemowe podłączenie do instalacji odciągowej
XXRóżnorodność dostępnych akcesoriów i opcji:

XXHydrauliczna regulacja wysokości stołu roboczego za pomocą korby (Opcja
dodatkowa fabryczna**)
XXPanel elektryczny z wyłącznikiem głównym oraz 3 gniazdami do
elektronarzędzi jako ON/OFF - do sterowania odciągiem (Opcja dodatkowa
fabryczna**)
XXPompa próżniowa z zaworem nożnym do zwalania obrabianych elementów
pionowych i poziomych, obrót 360° (Akcesoria)
XXUrządzenie pomocnicze do podtrzymywania elementów mocowanych
pionowo (Akcesoria)

Akcesoria

XPompa
X
próżniowa

Akcesoria

XUrządzenie
X
pomocn.

Akcesoria

Opcja fabryczna**

Ilustracja HST 1000 z opcjonalnym panelem elektrycznym

Nr art. 5170100

Nr art. 5170200

Nr art. 5170300

12 705,18 zł brutto

17 432,69 zł brutto

22 751,14 zł brutto

10.329netto
zł 14.173netto
zł 18.497netto
zł
Parametry techniczne
HST 1000 PREMIUM HST 2000 PREMIUM HST 3000 PREMIUM
Długość
1010 mm
2010 mm
3010 mm
Szerokość
1040 mm
1040 mm
1040 mm
Wysokość
1157 mm
1157 mm
1157 mm
Waga
90 kg
115 kg
130 kg
Długośc użytkowa
1000 mm
2000 mm
3000 mm
Szerokość użytkowa
1000 mm
1000 mm
1000 mm
Wysokośc użytkowa min.
757 mm
757 mm
757 mm
Wysokośc użytkowa max.
1157 mm
1157 mm
1157 mm
Maksymalne obciążenie
350 kg
350 kg
350 kg
Zapotrzebowanie powietrza
1400 m³/h
1800 m³/h
2200 m³/h
Średnica króćca odciągu Ø
140 mm
2 x 140 mm
3 x 140 mm

XZestaw
X
mobilny
(4 rolki)

XPanel
X
elektryczny

Akcesoria
Pompa próżniowa
Urządzenie podtrzymujące
Zestaw mobilny (4 rolki)

Nr art.
5179001
5179003
5179004

Opcje fabryczne**
Hydrdauliczna regulacja wys.
Panel elektryczny

Art.-Nr.
5179002
5179000

**opcja możliwa tylko przy zamówieniu nowego urządzenia
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Model
Nr art.

BC 14
6850100

ręczna

•

automatyczna

ABC 8
6850200

•

ABC 11
6850205

•

ABC 40
6850210

•

elektroniczne

EBC 15R
6850305

EBC 35R
6850310

BC 17 S
6850400

•
•

•

•

Akumulator AGM
Bateria litowa

•

6V-12V
Napięcie

EBC 7
6850300

12V
12V-24V

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

24V

Typ baterii

WET*

•

AGM**
GEL***
Ładowanie

•

Funkcja

Podtrzymanie

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Ułatwienie rozruchu
Zabezpieczenie
rozruchu
Regeneracja
Zasilanie

Symbol

•
•
•
•
•

Skrót:
Nazwa
Funkcja
Krad:
Motocykl
Pkw:
Samochód osobowy
kB:
Małe busy
kT:
Samochody
dostawcze <3,5 t
Łodzie:
Łodzie motorowe z 2
akumulatorami
Samochody
ciężarowe <7,5 t
Lw:
Pojazdy rolnicze,
traktory
Bau:
Pojazdy budowlane

BC 14

ABC 8

ABC 11

ABC 40

EBC 7

EBC 15R

EBC 35R

L

L

L

L

L

L

L

L

S

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

BC 17 S

•

•

Samochody
ciężarowe >7,5 t
ciągniki siodłowe,
samochody użytkowe, omnibusy...
*WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny) L = Ładowanie S = Start
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Model
Nr art.

BC 32 S
6850405

BC 350 S
6850410

BC 550 S
6850415

ręczna

•

•

•

MBC 55 S
6850500

MBC 550 S
6850505

ABC 350 S
6850450

ABC 550 S
6850455

ABC 950 S
6850460

•

•

•

automatyczna
elektroniczne

•

•

MBC 750 S
6850510

•

Akumulator AGM
Bateria litowa

Napięcie

6V-12V
12V

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

BC 32 S

BC 350 S

BC 550 S

MBC 55 S

MBC 550 S

ABC 350 S

ABC 550 S

ABC 950 S

MBC 750 S

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12V-24V
24V

Typ baterii

WET*
AGM**
GEL***
Ładowanie

Funkcja

Podtrzymanie
Ułatwienie rozruchu
Zabezpieczenie
rozruchu
Regeneracja
Zasilanie
Symbol

Skrót:
Nazwa
Funkcja
Krad:
Motocykl
Pkw:
Samochód osobowy
kB:
Małe busy
kT:
Samochody
dostawcze <3,5 t
Łodzie:
Łodzie motorowe z 2
akumulatorami
Samochody
ciężarowe <7,5 t
Lw:
Pojazdy rolnicze,
traktory
Bau:
Pojazdy budowlane
Samochody
ciężarowe >7,5 t
ciągniki siodłowe,
samochody użytkowe, omnibusy...

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

*WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny) L = Ładowanie S = Start
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BC 14 – Prostownik do akumulatorów kwasowo-ołowiowych
o napięciu ładowania wynoszącym 12V lub 24V.
XXSolidne rozwiązanie do stosowania w większości
pojazdów samochodowych - od motocyklu do
małej ciężarówki do 7,5 tony
XXSolidna obudowa urządzenia wykonana z blachy
i ognioodpornego tworzywa sztucznego

Wyprodukowano
w Europie

XXCykl ładowania zgodny z charakterystyką W ze
wzrostem napięcia prąd ładowania spada.

›› Analogowy amperomierz
›› Normalne lub szybkie regulowanie ładowania
Dane techniczne
Napięcie ładowania
Prąd ładowania
Wydajność ładowania
Moc / napięcie
Cykle ładowania
Do akumulatorów typu
Zastosowanie ładowarki
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

BC 14
12 V
24 V
7A
4A
15 - 100 Ah
140 W / 230 V
4
Wet
Krad, Pkw, kB, kT, Lkw
< 7,5 t
250 x 150 x 210 mm
3,8 kg

Wyposażenie seryjne:
Normalne lub szybkie ładowanie
Amperomierz analogowy
Ochrona przed zwarciem przewodów ładowania
Ochrona przed zwarciem w przypadku
nieprawidłowej polaryzacji
Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego
wyzerowania
Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami
krokodylkowymi
Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu
Schuko

12V
24V
Nr art. 6850100

250netto
zł

307,72 zł brutto

ABC 8/ABC 11 – Prostownik automatyczny z elektronicznym sterowaniem.
Do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych i AGM z napięciem ładowania 12V.
XXMożliwość zastosowania do motocykli,
samochodów osobowych i małych autobusów
XXŁatwy w obsłudze dzięki automatycznemu
sterowaniu
XXMożliwe jest ciągłe podłączenie do akumulatora
dzięki automatycznemu przełączaniu między
procesem ładowania a utrzymania akumulatora.
Opcja optymalna m.in. dla przezimowania
pojazdu
XXWygodny w transporcie dzięki niewielkiej wadze i
ergonomicznej rączce

12V

›› Automatyczne ładowanie i utrzymanie ładowania
›› Normalne lub szybkie regulowanie ładowania
Dane techniczne
Napięcie ładowania
Prąd ładowania
Wydajność ładowania
Moc / napięcie
Rodzaj trybów pracy
Do akumulatorów typu
Zastosowanie ładowarki
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

ABC 8
12 V
4A
20 - 70 Ah
80 W / 230 V
2
Wet, Gel, AGM
Krad, Pkw, kB
200 x 75 x 190 mm
2,1 kg

ABC 11
12 V
8A
20 - 110 Ah
110 W / 230 V
4
Wet, Gel, AGM
Krad, Pkw, kB, kT
255 x 95 x 235 mm
2,7 kg

Nr art. 6850200

Nr art. 6850205

236,71 zł brutto

307,72 zł brutto

192netto
zł

Wyposażenie seryjne:
Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
Zabezpieczenie przed zwarciem przewodów ładowania
Zabezpieczenie przed zwarciem w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego wyzerowania
Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu Schuko

ABC 40 – Prostownik, ładowarka automatyczna z funkcją podtrzymania akumulatora.
Do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych i AGM, 12V lub 24V.
XXModel z kontrolą mikroprocesora - bardzo łatwy w obsłudze
XXPrzeznaczony dla motocykli, samochodów osobowych, użytkowych pojazdów rolniczych i ciężarówek
do 7,5 tony
XXAutomatyczne sterowanie cyklem ładowania. Tryb pracy przełącza się na koniec ładowania w celu
utrzymania mocy (ładowanie)
XXCiągłe podłączenie do akumulatora jest możliwe dzięki automatycznemu przełączaniu pomiędzy
procesem ładowania a trybem utrzymania ładowania, przy stałym napięciu i niskim prądzie ładowania,
co zapobiega samodzielnemu wyładowaniu. Opcja optymalna dla m.in. przezimowania pojazdu
Dane techniczne
Napięcie ładowania
Prąd ładowania
Wydajność ładowania
Moc / napięcie
Rodzaj trybów pracy
Do akumulatorów typu
Obszar zastosowania
ładowania
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

6

ABC 40
12 V
24 V
12 A
7A
10 - 180 Ah
400 W / 230 V
8
Wet, Gel, AGM
Krad, Pkw, Lw, Lkw < 7,5 t
250 x 210 x 280 mm
8 kg

250netto
zł

›› Automatyczne ładowanie i utrzymanie ładowania
›› Normalne lub szybkie regulowanie ładowania
Wyposażenie seryjne:
Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, napięciem lub awarią
Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
Ochrona przed zwarciem przewodów ładowania
Ochrona przed zwarciem w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego wyzerowania
Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu Schuko

Wyprodukowano
w Europie

12V
24V
Nr art. 6850210

612netto
zł

752,74 zł brutto

NOWOŚCI 2017/2018
Wyprodukowano
w Europie

ABC 350 S – Profesjonalny, automatyczny prostownik z funkcją rozruchu.
Do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych i AGM, 12 i 24V.
XXPrzeznaczone do użytku profesjonalnego
XXAutomatyczny tryb pracy chroni elektronikę
pojazdu w 100% przed skokami napięcia
(uruchomienie)

XXAutomatyczny tryb pracy przełącza się na koniec
ładowania w celu utrzymania mocy (ładowanie)
XXOchrona termiczna przed przeciążeniem
Nr art. 6850450

1.151nettozł

›› Automatyczne ładowanie i utrzymanie ładowania
›› Do normalnego lub szybkiego ładowania
Dane techniczne
Napięcie ładowania
Prąd ładowania
Wydajność ładowania
Wydajność rozruchu
Wydajność szczytowa
Moc / napięcie
Rodzaj trybów pracy
Do akumulatorów typu
Zastosowanie prostownika
Zastosowania rozruchu
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

1415,53 zł brutto

ABC 350 S
12 V
24 V
45 A
30 A
30 - 350 Ah
200 A
300 A
1000 - 5000 W / 230 V
6
WET/GEL/AGM
Krad, PkW, Lw, łodzie
Krad, PkW, Lw, łodzie
330 x 245 x 730 mm
14,6 kg

Wyposażenie seryjne:
Amperomierz cyfrowy
Wyświetlacz prądu ładowania i rozruchu
Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
Ochrona przed zwarciem przewodów ładowania
Ochrona przed zwarciem w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
Ochrona przed przeciążeniem
Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego
wyzerowania
Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami
krokodylkowymi
Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu
Schuko

12V
24V
Zakres dostawy:
Schowek na kabel
Podwozie (uchwyt do transportowania, koła)

ABC 550 S – Profesjonalny, automatyczny prostownik z funkcją rozruchu.
Do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych i AGM, 12 i 24V.
XXPrzeznaczone do użytku profesjonalnego
XXAutomatyczny tryb pracy chroni elektronikę
pojazdu w 100% przed skokami napięcia
(uruchomienie)

XXAutomatyczny tryb pracy przełącza się na koniec
ładowania w celu utrzymania mocy (ładowanie)
XXOchrona termiczna przed przeciążeniem

›› Automatyczne ładowanie i utrzymanie ładowania
›› Do normalnego lub szybkiego ładowania
ABC 550 S
12 V
24 V
75 A
50 A
30 - 550 Ah
300 A
400 A
1500 - 10000 W / 230 V
6
WET/GEL/AGM
Krad, Pkw, Lw, łodzie,
Zastosowanie ładowania
Lkw < 7,5 t, budowa
Zastosowanie rozruchu
Krad, PkW, łodzie
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
330 x 280 x 800 mm
Waga
18,7 kg

Dane techniczne
Napięcie ładowania
Prąd ładowania
Wydajność ładowania
Wydajność rozruchu
Wydajność szczytowa
Moc / napięcie
Rodzaj trybów pracy
Do akumulatorów typu

Wyposażenie seryjne:
Amperomierz cyfrowy
Wyświetlacz prądu ładowania i rozruchu
Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
Ochrona przed zwarciem przewodów ładowania
Ochrona przed zwarciem w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
Ochrona przed przeciążeniem
Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego
wyzerowania
Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami
krokodylkowymi
Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu
Schuko

Wyprodukowano
w Europie

12V
24V

Nr art. 6850455

Zakres dostawy:
Schowek na kabel
Podwozie (uchwyt do transportowania, koła)

1.574nettozł
1936,29 zł brutto

Kable rozruchowe
XXW pełni izolowane zaciski biegunowe
XXPłaszcz z tworzywa sztucznego

Nr art. 6860000

Nr art. 6860001

Nr art. 6860002

45,39 zł brutto

70,02 zł brutto

101,69 zł brutto

37 zł
netto

Dane techniczne
Długość kabla
Przekrój przewodów
Maks. obciążenie
Materiał przewodzący prąd
Norma
Przeznaczone dla akumulatorów
Przeznaczone dla silników
Waga (para)

57 netto
zł

83 zł
netto

Kable rozruchowe
Kable rozruchowe
Kable rozruchowe
16 mm²
25 mm²
35mm²
2x3m
2 x 3,5 m
2 x 4,5 m
16 mm2
25 mm2
35 mm2
220 A
350 A
480 A
Aluminium kaszerowane w miedzi (CCA)
DIN 72553-16
DIN 72553-25
DIN 72553-35
12/24 V
12/24 V
12/24 V
benzyna
benzyna/olej napędowy benzyna/olej napędowy
1,8 kg
2,2 kg
2,5 kg

Zakres dostawy:
1 czerwony kabel (+)
1 czarny kabel (-)
Torba okrągła z tworzywa sztucznego z zamkiem błyskawicznym

XXW pełni izolowane
zaciski biegunowe
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ABC 950 S – Profesjonalny prostownik automatyczny z funkcją rozruchu.
Do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych i AGM z napięciem ładowania 12 i 24V.
XXPrzeznaczone do użytku profesjonalnego
XXAutomatyczny tryb pracy chroni elektronikę
pojazdu w 100% przed skokami napięcia
(uruchomienie)
XXAutomatyczny tryb pracy przełącza się na koniec
ładowania w celu utrzymania mocy (ładowanie)

XXOchrona termiczna przed przeciążeniem
XXObsługa szybkiego rozruchu możliwa jest
również poprzez zdalne uruchomienie przy
pomocy kabla o długości 3,35 m, np. z wnętrza
pojazdu
XXSzybkie ładowanie sterowane ręcznie lub

›› Szybkie ładowanie z timerem
›› Automatyczne ładowanie i utrzymanie ładowania
›› Szybki rozruch także poprzez obsługę zdalnego uruchomienia

Obszar zastosowania
ładowania
Obszar zastosowania
rozruchu
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

ABC 950 S
12 V
24 V
180 A
120 A
30 - 1000 Ah
1000 A
1500 A
3000 - 20000 W / 400 V
6
WET/GEL/AGM
Krad, Pkw, Lw, łodzie,
Lkw < 7,5 t, Lkw > 7,5 t,
budowa
Krad, Pkw, Lw, łodzie,
Lkw < 7,5 t, Lkw > 7,5 t,
budowa
770 x 560 x 330 mm
68 kg

poprzez timer
XXUrządzenie musi być zasilane napięciem 400 V

Nr art. 6850460

›› Do normalnego lub szybkiego ładowania

Dane techniczne
Napięcie ładowania
Prąd ładowania
Wydajność ładowania
Wydajność rozruchu
Wydajność szczytowa
Moc / napięcie
Rodzaj trybów pracy
Przeznaczone dla akumulatorów typu

Wyprodukowano
w Europie

5.616netto
zł
6907,21 zł brutto

Wyposażenie seryjne:
Zdalne uruchamianie
Normalne lub szybkie ładowanie
Amperomierz cyfrowy
Woltomierz cyfrowy
Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
Ochrona przed zwarciem przewodów ładowania
Zabezpieczenie przed zwarciem w przypadku
nieprawidłowej polaryzacji
Ochrona przed przeciążeniem
Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego
wyzerowania
Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami
krokodylkowymi
Przewód przyłączeniowy do pracy 400V bez
wtyczki

12V
24V

BC 350S / BC 550S – Mobilny prostownik z funkcją rozruchu
dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych o napięciu 12V i 24V.

Wyprodukowano
w Europie

XXNadaje się do szybkiego rozruchu samochodów osobowych, małych
autobusów i małych samochodów dostawczych, łodzi motorowych i
ciągników
XXZabezpiecza przed przeciążeniem, zwarciami i odwróceniem polaryzacji
XXWyświetlacz prądu ładowania i rozruchowego za pomocą amperomierza
XXOchrona przed skokami napięcia poprzez warystor
XXSolidna obudowa urządzenia wykonana z blachy i ognioodpornego tworzywa
sztucznego
XXCharakterystyka ładowania W: Cykl ładowania zgodny z charakterystyką W
ze spadkiem natężenia prądu przy wzrastającym napięciu
›› Do normalnego lub szybkiego ładowania

Nr art. 6850410

789netto
zł

970,51 zł brutto

Dane techniczne
Napięcie ładowania
Prąd ładowania
Wydajność ładowania
Wydajność rozruchu
Wydajność szczytowa
Moc / napięcie
Rodzaj trybów pracy
Do akumulatorów typu
Obszar zastosowania
ładowania
Obszar zastosowania
rozruchu
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

8

BC 350 S
12 V
24 V
30 A
30 A
30 - 350 Ah
200 A
300 A
1000 - 5000 W / 230 V
6
Wet
Krad, Pkw, kB,
kT, łodzie, Lw

12V
24V

Nr art. 6850415

1.212netto
zł
1491,27 zł brutto

BC 550S
12 V
24 V
50 A
50 A
30 - 550 Ah
300 A
500 A
1500 - 10000 W / 230 V
6
Wet
Krad, Pkw, kB, kT, łodzie,
Lkw<7,5t, Lw, budowa

Pkw, kB, kT, Lw, łodzie

Pkw, kB, kT, łodzie

330 x 245 x 730 mm
14 kg

330 x 280 x 800 mm
18 kg

BC 350 S

BC 550S

Wyposażenie seryjne:
Normalne lub szybkie ładowanie
Amperomierz analogowy
Ochrona przed zwarciem przewodów ładowania
Ochrona przed zwarciem w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
Ochrona przed przeciążeniem
Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego wyzerowania
Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu Schuko

NOWOŚCI 2017/2018
MBC 55 S – Profesjonalny, wielofunkcyjny prostownik z funkcją rozruchu.

Wyprodukowano
w Europie

XXNadaje się dla wszystkich pojazdów silnikowych od motocykli po ciągniki siodłowe i łodzie motorowe.
XXWyjątkowo szybkie bezpieczeństwo pracy podczas szybkiego ładowania i utrzymania napięcia
XXUrządzenie sterowane mikroprocesorem
XXAutomatyczne cykle ładowania z maksymalnie dziesięcioma fazami ładowania i analizy
XXTrzy zaprogramowane i jeden ręczny cykl ładowania
XX100% ochrona elektroniki samochodowej przed napięciem szczytowym podczas rozruchu
XXW trybie wsparcia ładowania zastosować jako urządzenie sieciowe celem zachowania ustawień
elektroniki pojazdu przy zdemontowanym akumulatorze (Memory Saver) - jest to niezwykle ważna
funkcja dla nowoczesnych samochodów osobowych, w których wymiana akumulatora powinna być
przeprowadzana tylko w trybie wsparcia ładowania, aby umożliwić zachowanie ustawień urządzeń
elektronicznych w pojeździe (kod radia, ustawienia siedzenia itp.)
Nr art. 6850500

Dane techniczne
Napięcie ładowania
Prąd ładowania
Wydajność ładowania
Wydajność rozruchu
Wydajność szczytowa
Moc / napięcie
Rodzaj trybów pracy
Do akumulatorów typu
Obszar zastosowania
ładowania
Obszar zastosowania
rozruchu
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

MBC 55 S

12 V
50 A

24 V
50 A

4 - 550 Ah
300 A
400 A
1500 - 10000 W / 230 V
6
Wet, Gel, AGM
Krad, Pkw, kB, kT, łodzie, Lkw
< 7,5 t, Lw, budowa, Lkw > 7,5
t, Nfz
Krad, Pkw, kB, kT, łodzie, Lkw <
7,5 t, Lw, budowa, Lkw > 7,5 t,
Nfz
310 x 250 x 400 mm
19 kg

12V
24V

2.232netto
zł
2745,84 zł brutto

Wyposażenie seryjne:
Normalne lub szybkie ładowanie
Tryb wsparcia ładowania (Memory Saver)
Bezstopniowy dobór prądu ładowania
Cyfrowy wyświetlacz napięcia ładowania i prądu
Amperomierz cyfrowy
Wyświetlanie stanu baterii
Wyświetlanie napięcia ładowania i rozruchu
Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
Zabezpieczenie przed zwarciem przewodów ładowania
Zabezpieczenie przed zwarciem w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
Ochrona przed przeciążeniem
Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego wyzerowania
Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu Schuko

MBC 550S/ MBC 750 S – Profesjonalny, wielofunkcyjny prostownik z funkcją rozruchu.
Do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych i AGM z napięciem ładowania 12V i 24V.

Wyprodukowano
w Europie

XXNadaje się dla wszystkich pojazdów silnikowych od motocykli po ciągniki siodłowe i łodzie motorowe.
XXWyjątkowo szybkie bezpieczeństwo pracy podczas szybkiego ładowania i utrzymania napięcia
XXUrządzenie sterowane mikroprocesorem
XXAutomatyczne cykle ładowania z maksymalnie dziesięcioma fazami ładowania i analizy
XXTrzy zaprogramowane i jeden ręczny cykl ładowania
XX100% ochrona elektroniki samochodowej przed napięciem szczytowym podczas rozruchu
XXW trybie wsparcia ładowania zastosować jako urządzenie sieciowe celem zachowania ustawień
elektroniki pojazdu przy zdemontowanym akumulatorze (Memory Saver) - jest to niezwykle ważna
funkcja dla nowoczesnych samochodów osobowych, w których wymiana akumulatora powinna być
przeprowadzana tylko w trybie wsparcia ładowania, aby umożliwić zachowanie ustawień urządzeń
elektronicznych w pojeździe (kod radia, ustawienia siedzenia itp.)
›› Model z podwoziem

›› Funkcja manewrowania i utrzymania

›› Tryb wsparcia ładowania (Memory Saver)
Nr art. 6850505

2.617netto
zł

3.152netto
zł

MBC 550 S

MBC 750 S
12 V
24 V
100 A
70 A
4 - 700 Ah
450 A
650 A
2000 - 12000 W / 230 V
6
Wet, Gel, AGM
Krad, Pkw, kB, kT, Lw, łodzie,
Lkw < 7,5 t, Lkw > 7,5 t, Nfz,
budowa
Krad, Pkw, kB, kT, Lw, łodzie,
Lkw < 7,5 t, Lkw > 7,5 t, Nfz,
budowa
380 x 310 x 950 mm
29,5 kg

3219,26 zł brutto

Dane techniczne
Napięcie ładowania
Prąd ładowania
Wydajność ładowania
Wydajność rozruchu
Wydajność szczytowa
Moc / napięcie
Rodzaj trybów pracy
Do akumulatorów typu
Obszar zastosowania ładowania
Obszar zastosowania rozruchu
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

Nr art. 6850510

12 V
50 A

24 V
50 A

4 - 550 Ah
300 A
400 A
1500 - 10000 W / 230 V
6
Wet, Gel, AGM
Krad, Pkw, kB, kT, łodzie, Lkw <
7,5 t, Lw, budowa, Lkw > 7,5 t,
Nfz
Krad, Pkw, kB, kT, łodzie, Lkw <
7,5 t, Lw, budowa, Lkw > 7,5 t,
Nfz
380 x 310 x 980 mm
22 kg

3877,31 zł brutto

MBC 550 S

12V
24V

MBC 750 S

Wyposażenie seryjne:
Normalne lub szybkie ładowanie
Tryb wsparcia ładowania (Memory Saver)
Bezstopniowy dobór prądu ładowania
Cyfrowy wyświetlacz napięcia ładowania i prądu
Amperomierz cyfrowy
Wyświetlanie stanu baterii
Wyświetlanie napięcia ładowania i rozruchu
Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe
napięcie lub awaria
Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
Zabezpieczenie przed zwarciem przewodów ładowania
Zabezpieczenie przed zwarciem w przypadku nieprawidłowej
polaryzacji
Ochrona przed przeciążeniem
Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego wyzerowania
Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu Schuko
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EBC 7 – Elektroniczna ładowarka, prostownik z funkcją podtrzymania akumulatora.
Do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych i AGM z napięciem ładowania 6V lub 12V.
Duża funkcjonalność i poręczna konstrukcja.
XXBardzo łatwy w obsłudze ze względu na
ergonomię i przejrzysty wygląd
XXOptymalna kontrola wszystkich faz
automatycznie sterowanego cyklu ładowania
oraz trybu utrzymania ładowania za
pośrednictwem podświetlanego wyświetlacza

XXOptymalne ładowanie akumulatora nawet
w temperaturach niższych niż 0 °C dzięki
specjalnemu trybowi zimowemu; urządzenie
ładuje przy wyższym prądzie ładowania i
zwiększonym napięciu ładowania

XXIP65: Urządzenie jest odporne na kurz i chroni
przed strumieniami wody.

6V
12V

›› Test napięcia akumulatora
›› Odporne na kurz i zabezpieczone przed
strumieniem wody zgodnie z klasą IP 65
›› Test napięcia ładowania alternatora
›› Automatyczne wykrywanie napięcia akumulatora

Nr art. 6850300

242netto
zł

297,78 zł brutto

Dane techniczne
Napięcie ładowania
Prąd ładowania
Wydajność ładowania
Utrzymanie wydajności
Moc / napięcie
Stopień ochrony
Rodzaj trybów pracy
Do akumulatorów typu
Obszar zastosowania
ładowania
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

6V

EBC 7

12 V

1–4A
4 - 80 Ah
4 - 120 Ah
70 W / 230 V
IP 65
6
Wet, Gel, AGM
Krad, Pkw, kB

190 x 80 x 50 mm
0,75 kg

Wyposażenie seryjne:
Automatyczne wykrywanie napięcia akumulatora
Tryb zimowy
Wyświetlacz cyfrowy funkcji i statusu urządzenia
Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe
napięcie lub awaria
Sygnał akustyczny z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
Zabezpieczenie przed zwarciem przewodów ładowania
Zabezpieczenie przed zwarciem w przypadku nieprawidłowej
polaryzacji
Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
Kabel ładujący +/- z zaciskami uchwytów oczkowych M6
Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu Schuko

Zakres dostawy:
Kabel ładujący +/- 150 cm z połączeniem
za pomocą szybkozłącza
Kabel +/- 50 cm z szybkozłączem i zaciskami krokodylkowymi
Kabel +/- 50 cm z szybkozłączem i zaciskami uchwytów pierścieniowych M6
Pałąk ustalający

EBC 15R – elektroniczna ładowarka, prostownik z funkcją podtrzymania akumulatora.
Do ładowania i regenerowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych i AGM
z napięciem ładowania 12V. Duża funkcjonalność i poręczna konstrukcja.
XXBardzo łatwy w obsłudze ze względu na
ergonomię i przejrzysty wygląd
XXOptymalna kontrola wszystkich faz
automatycznie sterowanego cyklu ładowania
oraz trybu utrzymania ładowania za
pośrednictwem podświetlanego wyświetlacza
›› Funkcja restartu
›› Funkcja regeneracji
›› Tryb wsparcia ładowania (Memory Saver)
›› Odporne na kurz i zabezpieczone przed
strumieniem wody zgodnie z klasą IP 65
Nr art. 6850305

346netto
zł

XXW trybie wsparcia ładowania zastosować jako
urządzenie sieciowe celem zachowania ustawień
elektroniki pojazdu przy zdemontowanym
akumulatorze, jest to niezwykle ważna funkcja
dla nowoczesnych samochodów osobowych,
w których wymiana akumulatora powinna
być przeprowadzana tylko w trybie wsparcia
ładowania, aby umożliwić zachowanie ustawień
urządzeń elektronicznych w pojeździe (kod radia,
ustawienia siedzenia itp.)

12V

426,08 zł brutto

Dane techniczne
Napięcie ładowania
Prąd ładowania
Wydajność ładowania
Utrzymanie wydajności
Moc / napięcie
Stopień ochrony
Rodzaj trybów pracy
Przeznaczone dla
akumulatorów typu
Obszar zastosowania
ładowania
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga
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EBC 15R
12 V
2-8A
5 - 160 Ah
5 - 250 Ah
140 W / 230 V
IP 65
9
Wet, Gel, AGM
Krad, Pkw, kP, kT,
Lkw < 7,5 t, łodzie
230 x 100 x 65 mm
1 kg

Zakres dostawy:
Kabel ładujący +/- 150 cm z połączeniem za
pomocą szybkozłącza
Kabel 50 cm +/- z szybkozłączem i zaciskami
krokodylkowymi
Kabel +/- 50 cm z szybkozłączem i zaciskami
uchwytów pierścieniowych M6
Pałąk ustalający

XXDo regeneracji akumulatorów, które były
przez krótszy okres czasu w znacznym stopniu
wyładowane
XXFunkcja restartu: Jeśli napięcie sieciowe ulegnie
awarii, urządzenie będzie miało do 12 godzin
status cyklu ładowania, które miało w momencie
awarii zasilania. Gdy tylko napięcie sieci zostanie
ponownie włączone, proces ładowania będzie
kontynuowany w tym samym miejscu. W
przypadku urządzeń bez funkcji restartu cykl
ładowania zaczyna się od początku
XXIP65: Urządzenie jest odporne na kurz i chroni
przed strumieniami wody.

Wyposażenie seryjne:
Tryb wsparcia ładowania (Memory Saver)
Wyświetlacz cyfrowy funkcji i statusu urządzenia
Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
Sygnał akustyczny z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
Zabezpieczenie przed zwarciem przewodów
ładowania
Zabezpieczenie przed zwarciem w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami
krokodylkowymi
Kabel ładujący +/- z zaciskami uchwytów oczkowych M6
Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu
Schuko
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EBC 35 R – elektroniczna ładowarka, prostownik z funkcją podtrzymania akumulatora.
Do ładowania i regenerowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych i AGM
z napięciem ładowania 12V i 24V.
XXBardzo łatwy w obsłudze ze względu na
ergonomię i przejrzysty wygląd
XXUstawienie funkcji ładowania, typu baterii i
napięcia akumulatora za pomocą przycisków
XXŁadowanie i utrzymanie napięcia odbywa
się automatycznie zgodnie ze specyficznymi
właściwościami akumulatora
XXTryb diagnostyczny trójfazowy

XX8-fazowy cykl ładowania sterowany przez
procesor
XXDo regeneracji akumulatorów, które były
przez krótszy okres czasu w znacznym stopniu
wyładowane
XXW trybie wsparcia ładowania zastosować jako
urządzenie sieciowe celem zachowania ustawień
elektroniki pojazdu przy zdemontowanym

Wyprodukowano
w Europie

akumulatorze (Memory Saver) - jest to niezwykle
ważna funkcja dla nowoczesnych samochodów
osobowych, w których wymiana akumulatora
powinna być przeprowadzana tylko w trybie
wsparcia ładowania, aby umożliwić zachowanie
ustawień urządzeń elektronicznych w pojeździe
(kod radia, ustawienia siedzenia itp.)

12V
24V

›› Funkcja regeneracji
›› Tryb wsparcia ładowania (Memory Saver)
Nr art. 6850310

1.020netto
zł
1254,56 zł brutto

Dane techniczne
Napięcie ładowania
Prąd ładowania
Wydajność ładowania
Utrzymanie wydajności
Moc / napięcie
Rodzaj trybów pracy
Przeznaczone dla
akumulatorów typu
Obszar zastosowania
ładowania
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

EBC 35 R
12 V
24 V
15 A
10 A
30 - 330 Ah
30 - 500 Ah
350 W / 230 V
16

Wyposażenie seryjne:
Tryb wsparcia ładowania (Memory Saver)
Cyfrowy wyświetlacz napięcia ładowania i prądu
Wyświetlanie stanu baterii
Dioda LED z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
Sygnał akustyczny z nieprawidłową biegunowością, nieprawidłowe napięcie lub awaria
Dioda LED ładowania i zakończenia ładowania
Zabezpieczenie przed zwarciem przewodów ładowania
Zabezpieczenie przed zwarciem w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu Schuko

Wet, Gel, AGM
Krad, Pkw, kB, kT, Lkw >
7,5 t, łodzie, Lw, budowa
260 x 135 x 72 mm
1,8 kg

BC 17 S – mobilny prostownik /starter dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12V.
BC 32 S – mobilny prostownik / starter dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12V i 24V.
XXNadaje się do szybkiego rozruchu motocykli i
samochodów osobowych
XXPrzełącznik wyboru dla normalnego i szybkiego
ładowania
XXZabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciami i
nieprawidłową polaryzacją
XXOdczytywanie prądu ładowania za pomocą
analogowego amperomierza

Nr art. 6850400

Nr art. 6850405

497,09 zł brutto

804,81 zł brutto

BC 17 S
12 V
12 A
20 - 150 Ah
60 A
100 A
200 - 1200 W / 230 V
4

BC 32 S
12 V
24 V
30 A
26 A
30 - 350 Ah
160 A
250 A
850 - 4000 W / 230 V
6

Wet

Wet

Krad, Pkw, kB, kT, Lw

Krad, Pkw, kB, kT, Lkw
< 7,5 t, łodzie, Lw

Krad, Pkw

Krad, Pkw, kB, kT

404netto
zł

Dane techniczne
Napięcie ładowania
Prąd ładowania
Wydajność ładowania
Wydajność rozruchu
Wydajność szczytowa
Moc / napięcie
Rodzaj trybów pracy
Przeznaczone dla
akumulatorów typu
Obszar zastosowania
ładowania
Obszar zastosowania
rozruchu
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

12V

Wyprodukowano
w Europie

12V
24V

654netto
zł

150 x 265 x 335 mm
5,8 kg
10 kg

BC 17 S

BC 32 S

Wyposażenie seryjne:
Normalne lub szybkie ładowanie
Amperomierz analogowy
Ochrona przed zwarciem przewodów ładowania
Ochrona przed zwarciem w przypadku nieprawidłowej polaryzacji
Ochrona przed przeciążeniem
Wyłącznik termiczny z funkcją automatycznego wyzerowania
Kabel ładujący +/- ze standardowymi zaciskami krokodylkowymi
Kabel połączeniowy 230 woltów z wtyczką typu Schuko
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Seria PG-E – Synchroniczne generatory prądu dla wymagających użytkowników prywatnych i profesjonalistów.
XXWszystkie generatory z uzwojeniami miedzianymi
XXKrótkotrwała moc 3-krotnie przewyższająca moc znamionową
XXAutomatyczna regulacja napięcia AVR
XXZabezpieczenie przeciążeniowe
XXUkład wyłączający w razie braku oleju z lampką ostrzegawczą

XXWyświetlacz 3 w 1 pokazujący napięcie, częstotliwość i godziny eksploatacji
XXDługi czas pracy dzięki dużemu zbiornikowi
XXZbiornik ze wskaźnikiem poziomu paliwa
XXPrzyłącza dogodnie usytuowane po stronie czołowej
XXWyposażone w zestaw kół i stabilną składaną rączkę

Duży zbiornik 15l

Duży zbiornik 25l

Rozruch ręczny

Rozruch ręczny/rozruch elektryczny

PG-E 40 SRA

Wszystkie modele z praktycznym
zestawem kół i stabilną rączką
składaną do prostego transportu

PG-E 80 TEA
Nr art. 6706030

1.623netto
zł

1.906netto
zł

PG-E 30 SRA
230 V
2,8 kW
2,5 kW
SC170F
benzyna

PG-E 40 SRA
230 V
3,8 kW
3,3 kW
SC170B
benzyna

1 996,81 zł brutto

Dane techniczne
Napięcie
Moc awaryjna LTP 230V
Moc ciągła COP 230V
Moc awaryjna LTP 400V
Moc ciągła COP 400V
Silnik
Paliwo

Nr art. 6706040

Rozrusznik

Rozruch ręczny

Czas pracy przy obciążeniu 50%
Czas pracy przy obciążeniu 100%
Pojemność zbiornika
Ciśnienie akustyczne
Moc akustyczna LWA

co 12,5 godzin
co 9,5 godzin
15 l
75 dB(A)
95 dB(A)

Wersja gniazdka

2 x 230 V Schuko

Stopień ochrony generatora
Stopień ochrony gniazdek
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

IP23
IP44
595x460x500 mm
45 kg

2 344,84 zł brutto

Nr art. 6706060

3.180netto
zł
3 910,97 zł brutto

Nr art. 6706080

3.604netto
zł
4 433,01 zł brutto

PG-E 60 SEA
PG-E 80 TEA
230 V
230 V / 400 V
5,5 kW
2,5 kW
5,0 kW
2,3 kW
7,0 kW
6,5 kW
SC188F
SC190F
benzyna
benzyna
Rozruch elektryczny Rozruch elektryczny
Rozruch ręczny
/ rozruch ręczny
/ rozruch ręczny
co 14 godzin
co 16 godzin
co 13 godzin
co 9,5 godzin
co 9 godzin
co 8,5 godzin
15 l
25 l
25 l
75 dB(A)
76 dB(A)
76 dB(A)
95 dB(A)
96 dB(A)
96 dB(A)
2 x 230 V Schuko, 2 x 230 V Schuko 1
2 x 230 V Schuko
1 x 230 V CEE 32 A x 400 V CEE/16 A
IP23
IP23
IP23
IP44
IP44
IP44
595x460x527 mm 700x526x580 mm 700x526x580 mm
50 kg
81 kg
88 kg

Panel sterowniczy w modelu PG-E 40 SRA

Panel sterowniczy w modelu PG-E 80 TEA

SRWH 22 TOP – Przenośny podnośnik samochodowy typu żaba do użytku profesjonalnego.
XXBardzo niski profil siodłowy dla niższych i sportowych
samochodów
XXProste podnoszenie do punktu mocowania przy użyciu dźwigni
nożnej lub ręcznej
XXPodczas przeciążania zawór bezpieczeństwa przesuwa drąg
podnoszenia do stanu bezczynności
XXZabezpieczenie punktu podnoszenia i pojazdu za pomocą dużych
tarcz z gumowymi nakładkami
XXMechaniczne systemy ochrony zapobiegają nieumyślnemu
opuszczaniu
XXPowolne i bezpieczne opuszczanie podczas załadunku
XXSterowanie zaworem za pomocą obrotowej dźwigni pompy
XXSzybkie podnoszenie za pomocą pompy podwójnej
XXRolki obciążane i zwrotne z tworzywa sztucznego zapewniają
bezgłośne pozycjonowanie
XXPraktyczna, zintegrowana taca narzędziowa
Dane techniczne
Nośność
Min. wysokość wyjściowa
Maks. wysokość końcowa
Ciśnienie robocze
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga (netto)
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SRWH 22 TOP
2t
92 mm
410 mm
800 bar
616 x 200 x 136 mm
19 kg

Nr art. 6213022

1.088netto
zł

Wyprodukowano
w Europie

Możliwość transportowania w pozycji
pionowej. Chroniony patentem!

1338,24 zł brutto

SRHW 22 TOP

Uchwyt teleskopowy o regulowanej
wysokości, posiada wszystkie funkcje:
Podnoszenie, opuszczanie i transportowanie. Chroniony patentem!
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PK 1 – mobilny dźwig portalowy o maksymalnym obciążeniu 1 t.
3600 mm max.

� Przeznaczony do załadunku i rozładunku, montażu, naprawy lub prac magazynowych w warsztatach i
halach na poziomych i gładkich podłogach
� Łatwe przemieszczanie i montaż za pomocą czterech rolek zwrotnych z hamulcami postojowymi
� Łatwa i bezpieczna regulacja wysokości w stanie nieobciążonym poprzez dźwignię i dwie śruby
zabezpieczające na każdy wspornik
� Stabilna i wytrzymała, odporna na skręcanie konstrukcja dzięki dodatkowym poprzecznym rozpórkom
Dane techniczne
Nośność
Wysokość min. / maks.
Szerokość w świetle
Podwójny nośnik T
Waga

PK 1
1,0 t
2500 mm - 3600 mm
2300 mm
76 x 120 mm
136 kg

Stabilna konstrukcja
wsporników

Nr art. 6172100

2.006netto
zł

Łatwa i bezpieczna
regulacja wysokości
poprzez dźwignię i
dwie śruby
zabezpieczające

2500 mm min.

Rolki zwrotne z
hamulcami
ustalającymi

2300 mm

2 467,43 zł brutto

Seria HFW – podwozie wciągarki o udźwigu do 5 t.
� Brak bocznego przesuwania na trawersie dzięki centralnemu zawieszeniu wielokrążka
� Regulacja odbywa się za pomocą trawersy uchwytowej z gwintem przeciwległym
� Standardowa ochrona nachylenia
Nr art. 6171800

Nr art. 6171801

Nr art. 6171802

Nr art. 6171803

347,53 zł brutto

463,37 zł brutto

637,13 zł brutto

946,04 zł brutto

HFW 0.5
0,5 t
3m
0,5 m
55-220 mm
352,5 x 198 x 158
mm
8,5 kg

HFW 1
1t
3m
0,7 m
58-220 mm
353,5 x 238 x 238
mm
12,5 kg

HFW 2
2t
3m
0,9 m
66-220 mm
362 x 277 x 208
mm
17 kg

283netto
zł

Dane techniczne
Nośność
Długość łańcucha
Promień krzywizny min.
Szer. kołnierza dźwigara
Wymiary
(dł. x szer. x wys.)
Waga

377netto
zł

Nr art. 6171805

769netto
zł

518netto
zł

1.001netto
zł
1 231,78 zł brutto

HFW 1

HFW 3
HFW 5
3t
5t
3m
3m
1,2 m
1m
74-220 mm
90-220 mm
406,5 x 324 x 249 434,5 x 373 x 296,5
mm
mm
28 kg
45 kg

Seria TK – zaciski mocujące o udźwigu do 5 t.
� Centralny mechanizm wrzeciona ułatwia trwałe, bezpieczne mocowanie do nośnika
Nr art. 6171901

Nr art. 6171902

Nr art. 6171903

Nr art. 6171905

162,18 zł brutto

173,76 zł brutto

308,91 zł brutto

328,22 zł brutto

TK 1
1t
75-220 mm

TK 2
2t
75-220 mm

TK 3
3t
80-320 mm

TK 5
5t
80-320 mm

132netto
zł

Dane techniczne
Nośność
Szer. kołnierza dźwigara
Wymiary
(dł. x szer. x wys.)
Waga

175 x 64 x 230 mm
3,8 kg

141netto
zł

251netto
zł

267netto
zł

175 x 74 x 230 mm 225 x 103 x 325 mm 225 x 110 x 325 mm
4,6 kg

9 kg

TK 1

11 kg

Seria HKS – zaciski podnoszące z obrotowym uchwytem do podnoszenia ciężarów do 5 t.
� Do pionowego podnoszenia, obracania o 180°, do
bocznych odbojników blaszanych, płyt stalowych,
dźwigarów i stalowych elementów konstrukcji
� Blokada bezpieczeństwa za pomocą dźwigni blokującej
zapewnia bezpieczne zaciskanie transportowanych
towarów, nawet jeśli położenie zacisku nie odpowiada
kierunkowi ciągnięcia
Nr art. 6172001

Nr art. 6172002

Nr art. 6172003

Nr art. 6172005

289,60 zł brutto

432,48 zł brutto

637,13 zł brutto

946,04 zł brutto

HKS 1
1t
0 - 20 mm

HKS 2
2t
0 - 25 mm

HKS 3
3t
0 - 30 mm

HKS 5
5t
0 - 50 mm

145 x 66 x 300 mm

175 x 75 x 385 mm

215 x 102 x 430 mm

232 x 112 x 500 mm

5 kg

8 kg

15 kg

23 kg

235netto
zł

Dane techniczne
Nośność
Obszar chwytu
Wymiary
(dł. x szer. x wys.)
Waga

� Minimalne obciążenie wynosi 10 % określonej
nośności
� Twardość powierzchni transportowanego towaru nie
może przekraczać HRC 30

352netto
zł

518netto
zł

769netto
zł

HKS 1
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Seria WPP TOP – Hydrauliczne prasy warsztatowe. Nowa seria we wzmocnionej wersji!
XXIdealne do wszechstronnego zastosowania w
rzemiośle i do napraw w szkołach, warsztatach
uczniowskich, garażach, rolnictwie, leśnictwie i
ogrodnictwie.
XXRacjonalna budowa tej serii umożliwia
optymalną relację ceny do jakości oferty.
WPP 15 TH TOP
XXNiski model stołu
XXZ pompą ręczną

XXWięcej przestrzeni do pracy dzięki siłownikowi
prasy z seryjnie wbudowaną sprężyną cofającą
XXOpatentowany system prowadnic zapewnia
optymalne pozycjonowanie bloków
pryzmatycznych
XXRegulacja wysokości stołu prasy z bolcami
WPP 50 BPH TOP
WPP 30 BPHF TOP
XXPosuw tłoka przy użyciu
XXPosuw tłoka
hydraulicznej pompy
przy użyciu
ręcznej
hydraulicznej
pompy ręcznej albo
pneumatycznego
przełącznika
nożnego

WPP 30 BPH TOP
XXPosuw tłoka
przy użyciu
hydraulicznej
pompy ręcznej

WPP 15 TH TOP
Litera:
T
H
B
P
F

Znaczenie:
Model stołu
Pompa ręczna
Ruchomy tłok
Pneumatyka
Pedał nożny

Dane techniczne
Obsługa
Nacisk prasy
Tłok-Ø
Szerokość x głębokość nóżki
Wysokość
Wysokość w świetle
Głębokość ramy
Skok tłoka
Droga przesuwu tłoka
Robocze ciśnienie
Waga

Wyprodukowano
w Europie

ustalającymi
XXWskaźnik ciśnienia prasy na manometrze
XXZ pojemnikiem zbiorczym
XXBocznie ruchomy tłok ze skalą (za wyjątkiem
WPP 15 TH TOP)
WPP 50 BPHF TOP
XXPosuw tłoka przy
użyciu hydraulicznej
pompy ręcznej albo
pneumatycznego
przełącznika nożnego

WPP 50 BPF TOP
XXPosuw tłoka przy
użyciu hydraulicznej
pompy ręcznej albo
pneumatycznej dźwigni
nożnej
XXWszystkie funkcje
można obsługiwać
pedałem nożnym

WPP 30 BPHF TOP
WPP 50 BPF TOP z opcjonalnym
schowkiem
Nr art. 6320015

Nr art. 6320130

1.794netto
zł
2 206,43 zł brutto

Nr art. 6320150

Nr art. 6320151

5.614netto
zł

5.786netto
zł

6.101netto
zł

6.250netto
zł

WPP 30 BPH TOP
Pompa
30 t
57,5 mm
490 mm
1900 mm
84 – 770 mm
162 mm
120 mm
75 mm
700 bar
147 kg

WPP 30 BPHF TOP
Pompa / Pedał
30 t
57,5 mm
490 mm
1900 mm
84 – 770 mm
162 mm
120 mm
75 mm
700 bar
147 kg

WPP 50 BPH TOP
Pompa
50 t
76,2 mm
490 mm
1900 mm
84 – 770 mm
162 mm
120 mm
75 mm
700 bar
191 kg

WPP 50 BPHF TOP
Pompa / Pedał
50 t
76,2 mm
490 mm
1900 mm
84 – 770 mm
162 mm
120 mm
75 mm
700 bar
191 kg

6 904,81 zł brutto

WPP 15 TH TOP
Pompa
15 t
44,5 mm
350 mm
800 mm
45 – 338 mm
142 mm
95 mm
75 mm
550 bar
48 kg

Nr art. 6320131

7 116,66 zł brutto

7 503,62 zł brutto

7 687,87 zł brutto

Nr art. 6320250

7.224netto
zł
8 885,50 zł brutto

WPP 50 BPF TOP
Pedał
50 t
76,2 mm
490 mm
1920 mm
80 – 465 mm
211 mm
120 mm
75 mm
700 bar
225 kg

Akcesoria

1
Bocznie ruchomy tłok ze
skalą
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2

3

4

1) Pedał odciążenia
2) Uruchamiający pedał
pneumatyczny
3) Pedał szybkiego rozruchu
4) Pedał naciskowy

Duży, wyjmowany schowek

Z pojemnikiem zbiorczym

Opatentowany system
prowadnic zapewnia
optymalne pozycjonowanie bloków pryzmatycznych

NOWOŚCI 2017/2018
HOLZSTAR Szlifierka trzpieniowa z oscylacją OSS 100
Do szlifowania krzywizn, promieni wewnętrznych i zewnętrznych.
XXMocny silnik o mocy 450 W.
XXNiewielka i lekka konstrukcja umożliwia łatwy
transport i przechowywanie.
XXZwiększona żywotność tulei szlifującej oraz
gładka powierzchnia dzięki oscylacji.
XXWysoka precyzja i stabilność dzięki solidnemu
stolikowi wykonanemu z żeliwa szarego.

XXBezpieczna i czysta praca dzięki zastosowaniu
zintegrowanego przyłącza do odciągu , które
eliminuje uciążliwe gromadzenie się pyłów.
XXPółki w korpusie umożliwiają wygodne
przechowywanie akcesoriów i narzędzi
montażowych.

Nr art. 5903500

560netto
zł

688,73 zł brutto

Dane techniczne
Średnica wrzeciona
Liczba oscylacji na minutę
Skok oscylacji
Średnica tulejek
Prędkość obrotowa
Średnica króćca odciągu
Wymiary stolika roboczego
Moc silnika
Napięcie elektryczne
Klasa zabezpieczenia
Waga
Wymiary (Dł x Sz x W )

OSS 100
12,7 mm
58 min-1
16 mm
13, 19, 26, 38, 51, 76 mm
2.000 min-1
38 mm
370 x 295 mm
450 W
230 V / 50 Hz
II
14 kg
390 x 330 x 450 mm

Zakres dostawy:
>>6 tulejek szlifujących K80,
Ø 13/19/26/38/51/76 mm
>>5 gumowanych wałków szlifierskich,
długość 115 mm, Ø 19/26/38/51/76 mm
>>6 wkładek dystansowych do stołu
Ø 13/19/26/38/51/76 mm
>>3 podkładki wrzeciona, Ø 16/20/35 mm
>>Narzędzia montażowe

HOLZSTAR Szlifierka taśmowa i trzpieniowa z oscylacją OBSS 100. Do szlifowania małych promieni
wewnętrznych i zewnętrzynch, jak również prostych krawedzi czy większych krzywizn.
XXSzybka wymiana pasa szlifującego na trzpień bez
dodatkowych narzędzi.
XXMocny silnik o mocy 450 W.
XXNiewielka i lekka konstrukcja umożliwia łatwy
transport i przechowywanie.

XXZwiększona żywotność taśmy szlifującej oraz
gładka powierzchnia dzięki oscylacji.
XXBezstopniowo regulowany stół od 0°- 45°.
Dodatkowo szablon z otworami przy 0 °, 15 °,
22,5 °, 30 ° i 45 °

OBSS 100 jako szlifierka taśmowa
Dane techniczne
Wymiary taśmy szlifującej
Powierzchni szlifowania
Prędkośc taśmy
Średnica wrzeciona
Skok oscylacji
Liczba oscylacji na minutę
Średnica wrzeciona
Prędkość obrotowa
Średnica króćca odciągu
Wymiary stolika roboczego
Moc silnika
Napięcie elektryczne
Klasa zabezpieczenia
Waga
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys. )

OBSS 100
610 x 100 mm
220 x 100 mm
8 m/s
12,7 mm
16 mm
58 min-1
13, 19, 26, 38, 51 mm
2.000 min-1
38 mm
430 x 410 mm
450 W
230 V / 50 Hz
II
12 kg
530 x 480 x 480 mm

XXBezpieczna i czysta praca dzięki zastosowaniu
zintegrowanego przyłącza do odciągu , które
eliminuje uciążliwe gromadzenie się pyłów
XXPółki w korpusie umożliwiają wygodne
przechowywanie akcesoriów i narzędzi.

OBSS 100 jako szlifierka oscylacyjna

Nr art. 5903501

825netto
zł

1014,75 zł brutto

Zakres dostawy:
>>5 tulejek szlifujących K80,
Ø 13/19/26/38/51 mm
>>4 gumowane wałki szlifierskie o długości 115
mm, Ø 19/26/38/51 mm
>>5 wkładek dystansowych do stołu,
Ø 13/19/26/38/51 mm
>>3 Podkładki wrzeciona, Ø16/22/44 mm
>>Osłona taśmy szlifierskiej
>>Pokrywa do mocowania taśmy szlifierskiej
>>Narzędzia montażowe
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ESM 432-2 – Elektrycznie napędzana szorowarka jednotarczowa do profesjonalnego użytku.

XXBardzo wytrzymała i łatwa w obsłudze szorowarka jednotarczowa
XXRama ze stali szlachetnej pokryta propylenem
XXWydajność i wszechstronność uzupełnia współczesna ergonomia
XXOdłączany kabel zasilający ułatwia transport i prace konserwacyjne
XXDługowieczność, wysoka niezawodność i bardzo cicha praca dzięki nowej redukcyjnej
skrzyni biegów z nylonowymi kołami zębatymi

Wyprodukowano
w Europie

Przeznaczona dla:
XXPodstawowego czyszczenia posadzek twardych i winylowych
XXCzyszczenia dywanów pianką lub proszkiem
XXKonserwacji suchej: Odtłuszczania i polerowania podłóg winylowych

ESM 432 – wydajna i bardzo solidna szorowarka jednotarczowa do profesjonalnego użytku.
XXBardzo cicha, a więc optymalna do zastosowania w miejscach wyczulonych na
hałas, takich jak szpitale, hotele czy biura
XXWygodna i niepowodująca zmęczenia obsługa dzięki szerokiemu,
ergonomicznemu uchwytowi
XXSolidny, wytrzymały i mocny silnik indukcyjny
XXBezobsługowa, w pełni metalowa przekładnia planetarna
XXPodwójna ochrona przed niezamierzonym włączeniem

Bardzo cicha praca!

netto
Nr art. 7201432

Nr art. 7201000

2.799netto
zł

4.970netto
zł

3 442,24 zł brutto

Dane techniczne
Szerokość robocza
Prędkość obrotowa szczotki
Moc silnika
Podłączenie elektryczne
Długość kabla zasilającego
Pojemność zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

ESM 432-2
420 mm
160 min-1
1,1 kW
230 V / 50 Hz
15 m
15 l
565 x 450 x 1160 mm
35 kg

ESM 432-2

6 113,32 zł brutto

ESM 432
430 mm
227 min-1
2,2 kW
230 V / 50 Hz
15 m
15 l
542 x 430 x 1200 mm
46,9 kg

ESM 432
Zakres dostawy:
Szczotka czyszcząca PPL 0,75
Kabel przyłączeniowy

Zakres dostawy:
Szczotka czyszcząca PPL 0,6
Kabel przyłączeniowy

SSM 410 – kompaktowy i poręczny automat szorująco-zbierający o szerokości roboczej 41 cm i półautomatycznym napędzie – idealne urządzenie do czyszczenia małych, wypełnionych pomieszczeń.
SSM 550 – automat szorująco-zbierający o szerokości roboczej 55 cm i z półautomatycznym napędem idealne urządzenie do czyszczenia małych i średnich powierzchni nawet przy uporczywych zabrudzeniach.
XXZasilany akumulatorem automat szorująco-zbierający z napędem
półautomatycznym, szczotką tarczową i odkurzaczem brudnej wody
XXNawet po jednym przejechaniu powierzchnia jest od razu sucha i
bezpieczna
XXZakrzywiona listwa zasysająca bezpośrednio za szczotką tarczową, zawsze
podąża w kierunku jazdy i gwarantuje doskonałe wysychanie, nawet
podczas jazdy na zakrętach
XXRównomierny nacisk szczotek na podłogę dzięki innowacyjnej konstrukcji
głowicy szczotkowej
XXAutomatyczne zatrzymanie wody i szczotek, gdy maszyna nie pracuje
›› Jego niewielkie
wymiary pozwalają
obracać się wokół
własnej osi,
umożliwiając tym
samym czyszczenie
zakrętów w jednym
przebiegu

Dane techniczne
Wydajność robocza
Szerokość robocza szczotki
Szerokość robocza zasysania
Nacisk szczotek
Prędkość obrotowa szczotki
Zbiornik wody czystej
Zbiornik wody brudnej
Zasilanie elektryczne
Moc silnika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

SSM 410
1215 m²/h
410 mm
440 mm
20 kg
150 min-1
22 l
20 l
Akumulator 12 V
500 W
685 x 440 x 945 mm
42 kg

SSM 550
1450 m²/h
510 mm
680 mm
27,5 kg
160 min-1
36 l
37 l
Akumulator 24 V
870 W
1165 x 541 x 995 mm
61,5 kg

Wyposażenie:
XXNapęd półautomatyczny
XX1 szczotka tarczowa PP 0,6 mm
XXZakrzywiona listwa zasysająca z tyłu
XXListwa zasysająca z automatycznym
odsunięciem w przypadku uderzeń
XXAutomatyczne zatrzymanie wody i szczotki
XXSystem 2 zbiorników
XXLicznik roboczogodzin
XXWyświetlacz stanu naładowania baterii

Nr art. 7202041

10.505netto
zł
12 921,15 zł brutto

SSM 410
Wyposażenie:
XXNapęd półautomatyczny
XX1 szczotka tarczowa PP 0,6 mm
XXZakrzywiona listwa zasysająca
XXSystem 2 zbiorników
XXLicznik roboczogodzin
XXWyświetlacz stanu naładowania baterii
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Nr art. 7202055

12.605netto
zł
15 504,15 zł brutto

SSM 550

Automatyczne odsunięcie
listwy zasysającej w
przypadku niezamierzonego
uderzenia chroni przed
uszkodzeniem

NOWOŚCI 2017/2018
wetCAT 130 RH/ wetCAT 130 IRH – wydajny odkurzacz z autostartem,
do stosowania w połączeniu z innymi elektronarzędziami.
� Wersja na mokro i sucho do zasysania płynów, wiórów i innych cząstek stałych
� Filtrowanie wielostopniowe, w tym bardzo skuteczny, zmywalny filtr kartuszowy H13A HEPA
� Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
� Automatyczne włączanie przy włączaniu podłączonego elektronarzędzia
� Śruba spustowa i uchwyt na pojemniku
� Gniazda na akcesoria
� Solidne koła z osią stalową
� Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja

wetCAT 130 RH

wetCAT 130 IRH

Nr art. 7002125

941netto
zł

Nr art. 7002120

905netto
zł

1 157,12 zł brutto

1 113,41 zł brutto

›› Czyszczenie filtra za pomocą
przycisku
›› Przełącznik obrotowy do
regulacji mocy
›› Wskaźnik wymiany worka
filtra

›› Czyszczenie filtra za pomocą
przycisku
›› Przełącznik obrotowy do
regulacji mocy
›› Wskaźnik wymiany worka
filtra
›› Pojemnik ze stali szlachetnej

Wyprodukowano
w Europie

System regulacji prędkości
Światło
ostrzegawcze
„Worek filtra
pełny”
Zakres dostawy:
>>Filtr kartuszowy HEPA13 z możliwością
prania
>>Wąż antystatyczny 2,5 m Ø 35 mm z
przyłączami
>>Antystatyczna rączka z regulacją przepływu powietrza
>>2x chromowana rura ssąca
>>Dysza podłogowa na mokro i sucho
>>Końcówka do szczelin
>>Dysza okrągła ze szczotką
>>Adapter do narzędzi ręcznych
>>1x worek filtra

Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
Chłodzenie silnika
Poziom głośności
Częstotliwość sieci
Napięcie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie
Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

wetCAT 130 RH
na mokro i sucho
1 400 W
1 983 l/min
30 l
35 mm/ 2,5 l
1/bezstopniowo
przewód obejściowy
76 dB(A)
50 Hz
230 V
8,5 m
220 mBar
Tworzywo sztuczne
440 x 400 x 650 mm
13,5 kg

wetCAT 130 IRH
na mokro i sucho
1 400 W
1 983 l/min
30 l
35 mm/ 2,5 l
1/bezstopniowo
przewód obejściowy
76 dB(A)
50 Hz
230 V
8,5 m
220 mBar
Stal szlachetna
440 x 400 x 650 mm
13 kg

flexCAT 120 VCA – Specjalny odkurzacz z podwójnym systemem filtracyjnym
ułatwiający usuwanie popiołu z kominka, pieca i grilla.
XXZasysa niezawodnie i bez wysiłku popiół, piasek i duże zabrudzenia
XXJednostkę ssącą można łatwo wyjąć po otwarciu zamków zatrzaskowych,
aby opróżnić pojemnik
XXWygodne przechowywanie zawartych w zestawie dysz bezpośrednio na
urządzeniu
XXFunkcja dmuchawy do rozgrzewania żaru lub wydmuchiwania powierzchni

XXWysoka moc ssania dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 1,2 kW
XXZ przeznaczonym do mycia filtrem kartuszowym HEPA
XXDuży. metalowy, 20-litrowy pojemnik na brud z odpowiednim pałąkiem do
przenoszenia

›› Specjalny system filtracyjny do usuwania
popiołu, piasku i innych zabrudzeń
›› Łatwe opróżnianie pojemnika na
zanieczyszczenia
›› Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
›› Funkcja dmuchawy

Nr art. 7003130

155netto
zł

190,65 zł brutto

Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
Chłodzenie silnika
Poziom głośności
Podłączenie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie
Powierzchnia filtra
Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

flexCAT 120 VCA
suchy
1200 W
1500 l/min
20 l
38 mm / 1 m
1 / jednostopniowy
przewód obejściowy
76 dB(A)
230 V ~50 Hz
3,5 m
150 mbar
150 cm²
Metal
310 x 310 x 420 mm
4,4 kg
Zakres dostawy
flexCAT 120 VCA:
Wąż ssący 1 m ze złączami
Rura łącząca
Końcówka do szczelin
Filtr kartuszowy
Metalowa krata ochronna
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Zamiatarka ręczna HKM 800 – Wysokiej jakości model z innowacyjnymi systemem
walców tandemowych do użytku prywatnego i komercyjnego wewnątrz i na zewnątrz.

Wyprodukowano w
Niemczech

XXDwie miotły boczne zamiatają zanieczyszczenia przed walce tandemowe, które je przenoszą do górnego pojemnika na brud
XXDla zanieczyszczeń wszystkich rozmiarów, od leżących papierów po puszki po napojach
XXNadaje się do różnych warunków podłoża dzięki walcom zamiatającym o regulowanej wysokości i miotłom bocznym
XXWalce zamiatające odporne na zużycie i miotły boczne z poliamidu
XXWytrzymała rama z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknami
XXDuży pojemnik na brud
XXPoręczna i łatwa do pchania
XXMożliwość transportu po schodach dzięki znajdującym się z tyłu kółkom
XXOszczędność miejsca do przechowywania dzięki składanej rączce

System walców tandemowych
XXSkuteczniejsze czyszczenie niż w konwencjonalnych
systemach walca pojedynczego
XXDwie boczne miotły zamiatają zanieczyszczenia z rogów
i krawędzi przed walce zamiatające
XXDwa walce zamiatające zbierają wspólnie brud i
przenoszą z góry do pojemnika na brud
XXDzięki zasadzie przenoszenia pojemnik na kurz
jest napełniany do 75%, a wszelkie pozamiatane
zanieczyszczenia od płaskiego papieru po
zanieczyszczenia rozmiarów puszek po napojach są
niezawodnie usuwane

Nr art. 7304008

1.257netto
zł
1 546,11 zł brutto

Oszczędność miejsca do
przechowywania

›› Zbiera nawet płaskie kawałki
papieru

Dane techniczne
Napęd
Powierzchnia czyszcząca
Maks. wydajność powierzchni
Szer. robocza bez mioteł bocznych
Szer. robocza z miotłami bocznymi
Objętość pojemnika na brud
Długość x szerokość x wysokość
Waga

HKM 800
ręczny
500 – 1000 m²
2800 m²/h
470 mm
800 mm
40 l
800 x 660 x 330 mm
14 kg

Zakres dostawy:
2 miotły boczne
2 walce zamiatające

KM 650 – Kompaktowa i bardzo cicha zamiatarka do małych i średnich
powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.
XXBardzo poręczna zamiatarka/ssawka do szybkiego i
skutecznego czyszczenia powierzchni wewnętrznych i
zewnętrznych
XXZasilanie akumulatorem zapewnia bardzo cichą pracę
XXUruchomienie dźwigni zasysającej wyłączającej zasysanie
umożliwia czyszczenie na wilgotnych lub mokrych
powierzchniach
XXW przypadku bardzo zakurzonych podłóg możliwe jest
podniesienie szczotki bocznej, co zapobiega unoszeniu
kurzu. Zatrzymuje to obrót, a prace czyszczące
kontynuowane są za pomocą szczotki środkowej.
XXDostępna poprzez boczną komorę szczotka środkowa jest
łatwa w regulacji
Nr art. 7304065

Dane techniczne
Powierzchnia czyszcząca
Maks. wydajność powierzchni
Szer. robocza bez mioteł bocznych
Prędkość
Maksymalne wzniesienie
Objętość pojemnika na brud
Prędkość obrotowa
Średnica
Zasilanie elektryczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga
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Zakres dostawy:
Akumulator
Ładowarka
Główny walec zamiatający
Nr art. 7304066

10.855netto
zł

12.606netto
zł

KM 650
500 - 1000 m²
2275 m²/h
500 mm
0 - 3.5 km/h
5%
40 l
500 min-1
265 mm
Akumulator 12 V
1430 x 660 x 1000 mm
67 kg

KM 650 E
500 - 1000 m²
2600 m²/h
500 mm
0 - 4 km/h
5%
40 l
500 min-1
265 mm
Akumulator 12 V
1430 x 660 x 1000 mm
75 kg

13 351,09 zł brutto

Bardzo
cicha praca!

Wyposażenie:
XXZasilanie akumulatorami
XXPojemnik na brud
XXFiltry płytowe
XXSzczotka boczna podnoszona
XXSsanie wyłączalne

KM 650 E

15 505,19 zł brutto

Brud jest transportowany
bezpośrednio do pojemnika na brud. Pojemnik jest
łatwy w użyciu.

Filtry płytowe przeznaczone do prania

NOWOŚCI 2017/2018
flexCAT 112Q B-CLASS – bardzo cichy i energooszczędny odkurzacz specjalny.
� Dzięki niewielkim wymiarom i nóżce podporowej
nie potrzebuje wiele miejsca i jest bardzo łatwy w
przechowywaniu
� Elastyczne klamry do mocowania głowicy na
zbiorniku
� Zwijanie kabla na głowicę

� Ochrona boczna zapobiegająca uszkodzeniom
ścian
� Niezwykle miękkie rolki gumowe, które nie
pozostawiają żadnych smug
� Trwałe, wytrzymałe elementy
� Ergonomiczna i praktyczna konstrukcja
� Klasa efektywności energetycznej B
›› Wysoka wydajność i
maksymalna oszczędność
energii
›› Wielostopniowy, bardzo
wydajny filtr

Cicha praca

B

Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
Chłodzenie silnika
Poziom głośności
Częstotliwość sieci
Napięcie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie

Zbiornik
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

flexCAT 112 Q

Nr art. 7003135

458netto
zł

flexCAT 112Q B-CLASS
suchy
900 W
2 633 l/min
12 l
36 mm/2 m
1/1
przewód obejściowy
63 dB(A)
50-60 Hz
230 V
8,5 m

A

Podciśnienie

Zbiornik
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga
Nr art. 7003140

600netto
zł

737,95 zł brutto

›› Przełącznik obrotowy do
bezstopniowej regulacji mocy
›› Wskaźnik wymiany worka filtra
›› Odłączany kabel zasilający

Zabezpieczenie boczne przed
drzwiami i ścianami

210 mBar

Tworzywo sztuczne
400 x 400 x 330 mm
5,8 kg

flexCAT 116Q A-CLASS – bardzo cichy i energooszczędny odkurzacz specjalny.
Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
Chłodzenie silnika
Poziom głośności
Częstotliwość sieci
Napięcie elektryczne
Długość kabla

Pozycja do transportu na
schodach

563,29 zł brutto

Zakres dostawy:
>>Filtr poliestrowy 850 cm²
>>Worek filtra 11 l
>>Filtr powietrza wylotowego
>>Wąż 2 m Ø 36 mm z przyłączami*
>>Uchwyt z regulacją niedoboru powietrza Ø 36/32 mm
>>Chromowana rurka ssąca 47 cm Ø 32 mm (2 sztuki)
>>Końcówka do podłogi ECO ze szczotką rozkładaną

Cicha praca

Wyprodukowano
w Europie

flexCAT 116Q A-CLASS
suchy
650 W
3 050 l/min
16 l
36 mm/2 m
1/1
przewód obejściowy
62 dB(A)
50-60 Hz
230 V
10 m
230 mBar

Tworzywo sztuczne
400 x 400 x 330 mm
5,8 kg

Ergonomiczny uchwyt ze
zintegrowanym opakowaniem kabla

2

1

3
4

5
5
6
8

7

1 - Włącznik/wyłącznik
2 - Filtr pieniący
3 - Filtr powietrza zużytego
4 - Silnik
5 - Filtr poliestrowy 850 cm²
6 - Worek filtra 11l
7 - Pojemnik
8 - Napęd jezdny

Zakres dostawy:
>>Worek filtra 11 l
>>Wąż 2 m Ø 36 mm z przyłączami*
>>Uchwyt z regulacją niedoboru powietrza Ø 36/32
mm
>>Filtr tkaninowy 850 cm²
>>Kartuszowy filtr powietrza wylotowego HEPA (Poli
M43 1 mikron)
>>Chromowana rurka teleskopowa Ø 32 mm
>>Końcówka do podłogi ECO ze szczotką rozkładaną
>>Dysza do fug Ø 32 mm
>>Okrągła dysza ze szczotką Ø 32 mm
>>Końcówka do tapicerki Ø 32 mm
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Neu

Giętarka do rur - Seria RB - Urządzenia sterowane przez kontroler NC.
XXStandardowo wyposażona w sterowanie NC
XXWysokiej klasy, solidna budowa
XXMożliwość zapisania do 50 programów
XXSzybka wymiana narzędzia gnącego

XXNapęd za pomocą przekładni bezposredniej
XXAutomatyczny powrót ramienia do pozycji wyjściowej

Nr art. 4300054

Nr art. 4300042

12.513netto
zł

10.794netto
zł

15 390,99 zł brutto

12 276,62 zł brutto

Nr artykułu 4300042

Nr artykułu 4300054

Ilustracja pokazuje model RB 42 z opcjonalną podstawą
Dane techniczne
Stal o ciągliwości 420 N/mm²
Stal o ciągliwości 350 N/mm²
Stal o ciągliwości 650 N/mm²
Maks. promień wygięcia
Maks. kąt gięcia
Prędkości gięcia
Moment obrotowy
Silnik główny
Podłączenie elektryczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

RB 42
Ø 42 x 3 mm
Ø 42 x 3 mm
Ø 30 x 2 mm
100 mm
180°
2 obr./min
2341 Nm
0,55 kW
400 V / 40 Hz
600 x 180 x 450 mm
94 kg

Ilustracja pokazuje model RB 54 z opcjonalną podstawą
RB 54
Ø 54 x 4 mm
Ø 54 x 4 mm
Ø 42 x 3 mm
125 mm
180°
2 obr./min
2341 Nm
1,1 kW
400 V / 40 Hz
600 x 220 x 470 mm
107 kg

Akcesoria
Podstawa

Nr art.
4310000

Dystrybutor:

Stürmer Maszyny Sp. z o.o.
ul. Krajowa 13 · PL-62-025 Kostrzyn
Tel. +48 61 679 43 18 · info@stuermer-maszyny.pl
· Ceny są niewiążącymi propozycjami, zmiennymi, w PLN, plus obowiązujący podatek
VAT, plus koszty opakowania, wysyłki, transportu, wyładunku, montażu i ewentualnie
przeszkolenia. .
· Nie ponosi się odpowiedzialności za błędy drukarskie, pomyłki lub wadliwą prezentację.
· Zmiany techniczne i optyczne są zastrzeżone.
· Ilustracje częściowo z wyposażeniem opcjonalnym
· Dostawa odbywa się wyłącznie w zgodzie z naszymi warunkami dostawy i płatności.
· Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem handlu specjalistycznego.
· Aż do całkowitej zapłaty towar pozostaje naszą własnością.
· W przypadku dalszej odsprzedaży osobom trzecim nasze
zastrzeżenie własności pozostaje nienaruszone.
· W obszarze przemysłowym obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne.
· Kopiowanie i wszelkiego rodzaju drukowanie, także we
fragmentach, wymagają zawsze naszej pisemnej zgody.
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