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                                                       Jednotlivé                
  Průměr vrtáku                                    67660            …
                    mm                                            €                
                          22                                                                207
                          24                                                                208
                          25                                                                209
                          26                                                                210
                          28                                                                211
                          30                                                                212
                          32                                                                213

                                                       Jednotlivé                
  Průměr vrtáku                                    67660            …
                    mm                                            €                
                          10                                                                200
                          12                                                                201
                          14                                                                202
                          15                                                                203
                          16                                                                204
                          18                                                                205
                          20                                                                206

Strojní bity Forstner DIN 7483 G

1
Provedení
- Vynikající životnost díky nové geometrii řezání
- Oddělené obvodové řezné hrany pro menší tření,

bez popálenin, čistý řez a vrtání bez třísek
- Tvrdost břitu nejméně 50 HRC
- Pro použití se sklíčidlem 10 mm

Použití
Bity Forstner se používají pro vrtání slepých otvorů
bez třísek a okrajových otvorů v měkkém dřevu,
tvrdém dřevu, dřevotřískovém materiálu a pro
připevnění závěsů a odstranění otvorů po sucích.

67660 200-220

67660 300

                                                       Jednotlivé                
  Průměr vrtáku                                    67660            …
                    mm                                            €                
                          34                                                                214
                          35                                                                215
                          36                                                                216
                          38                                                                217
                          40                                                                218
                          45                                                                219
                          50                                                                220

67660

                                                                                                                Sada                
   Obsah sady                   Průměr vrtáku                                            67660            …
                                                            mm                                                    €                
                   5 ks         15 / 20 / 25 / 30 / 35                                                                         300

Oddělené obvodové řezné hrany
Menší tření/zahřívání a tedy 
delší životnost

Perfektní kvalita řezu
Přesně broušený středicí hrot a velké vůle pro
odvod třísek pro optimální odvod třísek

3stranná stopka
Zabraňuje prokluzování 
ve sklíčidle

Vrták do dřeva, tvar B
1
Provedení
- Přesně broušený hrot M-vrtáku se dvěma

předřezávacími závitníky
- Zaručené vrtání bez trhání i hladké stěny vrtaných

otvorů
- Vysoký řezný výkon a odvod třísek díky speciální-

mu spirálovému tvaru

Použití
Vhodné pro tvrdé i měkké dřevo. Pro přesnou
výrobu průchozích a slepých otvorů.

67620 201

                                                                                                                                                                Sada                
   Obsah sady                                      Průměr vrtáku                                                                         67620            …
                                                                               mm                                                                                 €                
                   5 ks                                         4 / 5 / 6 / 8 / 10                                                                                                         201
                   8 ks                      3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10                                                                                                         202

67620 202

67620

67620 203-212

                                                                                                                                                       Jednotlivé                
  Průměr vrtáku             Celková délka          Délka stopky                                                               67620            …
                    mm                              mm                         mm                                                                       €                
                            3                                     61                               33                                                                                              203
                            4                                     75                               43                                                                                              204
                            5                                     86                               52                                                                                              205
                            6                                     93                               57                                                                                              206
                            7                                  109                               69                                                                                              207
                            8                                   117                               75                                                                                              208
                            9                                  120                               80                                                                                              209
                          10                                  120                               80                                                                                               210
                          11                                  142                               89                                                                                               211
                       12                                   151                               96                                                                                              212
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www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Univerzální vrtáky ze slinutého karbidu Multi Construction CYL-9
1
Provedení  z více materiálů 
Provedení
Speciální univerzální úhel břitu. Středicí geometrie
pro přesné bodové vrtání na tvrdých površích. 
Použití 
Pro rotační aplikace ve vrtačkách a vrtacích
kladivech. Vrtáky do zdiva, dlaždic (do tvrdosti 8),
dřeva, dřevotřísky, kovu, plastu a betonu. Ideální pro
přesné vrtání dlaždic bez třísek. 

Kvalita 

Diamantem broušené hrany z cementovaného
karbidu

Upozornění:
Aby bylo možné zajistit co nejrychlejší průběh vrtání
ve všech materiálech, musí být řezné hrany vždy
ostré. Přebruste víceúčelové vrtáky silikonovými
nebo diamantovými brusnými kotouči.

11400

11400

d ₁

l₂
l₁

                                                                                         
            d1              l2              l1                11400            …
         mm          mm          mm                       €                
            4,0             40             75                                        102
            5,0             50             85                                        103
            6,0             60           100                                        105

                                                                                         
            d1              l2              l1                11400            …
         mm          mm          mm                       €                
        L 6,0            90           150                                        106
            8,0             80           120                                        108
        L 8,0          200          250                                        109

                                                                                         
            d1              l2              l1                11400            …
         mm          mm          mm                       €                
          10,0             80           120                                         111
          12,0             90           150                                         113
                                                                                                     

Univerzální vrtáky ze slinutého karbidu souprava Multi Construction CYL-9
1
Provedení
Příklepový a rotační vrták podle normy ISO 5468
s přímou stopkou. Extrémně robustní a výkonný
příklepový vrták se systémem Power Grip pro
výrazně lepší upnutí vrtáku do sklíčidla. Velmi
vysoká kapacita vrtání a odolnost díky konstrukci 
vrtací hlavy kladiva. V pouzdru. 

Použití 
Pro vrtací kladiva. Na žulu, beton, zdivo, vápenopís-
kové cihly, přírodní a syntetický kámen. 
Kvalita 
Diamantem broušená řezná hrana z cementova-
ného karbidu, kompletně zalitá. 

11420

                                                                                                                                                                                          
                            Ø                                                                                                                                  11420            …
                            mm                                                                                                                                     €                
          7 ks               4 / 5 / 2x6 / 8 / 10 / 12                                                                                                                                 102

11420

Karbidový vrták na beton a kámen CYL-5 

d ₁

l₂
l₁

1
Provedení
Příklepový a rotační vrták podle normy ISO 5468
s přímou stopkou. Extrémně robustní a výkonný
příklepový vrták se systémem Power Grip pro
výrazně lepší upnutí vrtáku do sklíčidla. Velmi
vysoká kapacita vrtání a odolnost díky konstrukci 
vrtací hlavy kladiva. 

Použití 
Pro vrtací kladiva. Na žulu, beton, zdivo, vápenopís-
kové cihly, přírodní a syntetický kámen. 
Kvalita 
Diamantem broušená karbidová řezná hrana
kompletně zalitá. 

11425

                                                                                         
            d1              l2              l1                11425            …
         mm          mm          mm                       €                
          10,0           100           150                                         115
          12,0             90           150                                         118
          14,0             90           150                                        121
          16,0           140          200                                        123
          20,0           140          200                                        125

                                                                                         
            d1              l2              l1                11425            …
         mm          mm          mm                       €                
        L 6,0            100            150                                         108
            6,5             50           100                                        109
            7,0             50           100                                         110
            8,0             50           100                                         111
            9,0             50           100                                         114

                                                                                         
            d1              l2              l1                11425            …
         mm          mm          mm                       €                
            3,0             50             90                                        101
            4,0             50             90                                        102
            5,0             50           100                                        104
            5,5             50           100                                        106
            6,0             50           100                                        107

11425

Sada vrtáků pro vrtací kladivo, cementovaný karbid, SDS-plus
1
Provedení
Patentovaný 4spirálový design pro účinné od-
stranění vrtané drti. Odolný slinutý karbid s ozube-
ním s aktivním středicím hrotem pro rychlé řezání do
betonu. Přesné vyvrtané otvory s nejvyšší rozměro-
vou přesností díky indikátoru opotřebení. S upíná-
ním SDS-plus. 

Použití 
Pro vrtací kladiva s upínáním SDS-plus. 
Pro vrtání do zdiva, betonu, přírodního a syntetické-
ho kamene. 
Kvalita 
Odolný, slinutý karbid s ozubením. 

11432

                                                                                                                                                                                          
                   Obsah sady                                                                                        Provedení             11432            …
                   mm                                                                                                                                               €                
          7 ks    5x110 / 6x110 / 6x160 / 8x160 / 8x160 / 10x160 / 12x160              v kovové kazetě                                101

11432

Univerzální vrták | Vrták do kamene | Příklepový vrták
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Vrták pro vrtací kladivo, cementovaný karbid, SDS-plus
1
Provedení
Patentovaný 4spirálový design (od konstrukce d1

18 mm 2 spirály) zajišťuje efektivní odstranění
odřezků při vrtání. Odolný slinutý karbid s ozubením
s aktivním středicím hrotem pro rychlé řezání do
betonu. Přesné vyvrtané otvory s nejvyšší rozměro-
vou přesností díky indikátoruopotřebení. 
S upínáním SDS-plus. 

Použití 
Pro vrtací kladiva s upínáním SDS-plus. Pro vrtání
do zdiva, betonu, přírodního a syntetického kamene. 
Kvalita 
Odolný, slinutý karbid s ozubením.

                                                                                         
            d1              l2              l1                11436            …
         mm          mm          mm                       €                
          L 16           150           215                                        155
          L 16           200          265                                        156
          L 16           400          465                                        157
             18           150           215                                        158
          L 18           250           315                                        159
          L 18           550          600                                        160
          L 18           950        1000                                        161
             20           150          200                                        162
         L 20           400          450                                        163
         L 20           550          600                                        164
         L 20           950        1000                                        165
             22           400          450                                        166
         L 22           950        1000                                        167
             25           400          450                                        168
             26           200          250                                        169
         L 26           400          450                                        170
                                                                                           
                                                                                                     

                                                                                         
            d1              l2              l1                11436            …
         mm          mm          mm                       €                
          L 10           400          465                                        134
          L 10           550          605                                        135
             12           100           165                                        139
          L 12           150           215                                        140
          L 12           200          265                                         141
          L 12           400          465                                        143
          L 12           550          605                                        144
          L 12           950        1005                                        145
             14           100           165                                         147
          L 14           150           215                                        148
          L 14           200          265                                        149
          L 14           250           315                                        150
          L 14           400          465                                        151
          L 14           550          605                                        152
          L 14           950        1005                                        153
             15           100           165                                        201
          L 15           200          265                                        202
          L 15           400          465                                        203

                                                                                         
            d1              l2              l1                11436            …
         mm          mm          mm                       €                
               4             50           115                                        102
               5             50           115                                        103
            L 5           100           165                                        104
               6             50           115                                        108
            L 6           100           165                                        109
            L 6           150           215                                         110
            L 6           200          265                                         111
               7           100           165                                         118
               8             50           115                                         119
            L 8           100           165                                        120
            L 8           150           215                                        121
            L 8           200          265                                        122
            L 8           400          465                                        123
             10             50           115                                        128
          L 10           100           165                                        129
          L 10           150           215                                        130
          L 10           200          265                                        131
          L 10           250           315                                        132

11436

11436 158-170

d ₁

l₂
l₁

11436 102-157 + 201-203

Vrták pro vrtací kladivo SDS-plus RX4 se 4 řeznými hranami 

W
Provedení
- Čtyři symetrické 90° řezné hrany zajišťují kruhové

otvory pro optimální upevnění kotvy bez blokování
vrtáku při vrtání do vyztuženého betonu

- Jednodílná deska ze slinutého karbidu zapuštěná
hluboko do vrtací hlavy se středicím hrotem pro
snadné a přesné bodové vrtání a vynikající
životnost

- Velká spirálová konstrukce zajišťuje optimální
odstranění odřezků při vrtání

- Čtyřspirálová geometrie pro nejnižší vibrace
a nízké rovnoměrné opotřebení

Použití
Pro vrtací kladiva s upínáním SDS-plus. 
Pro vrtání do zdiva, betonu, přírodního 
a syntetického kamene.
Kvalita
Slinutý karbid.

11437

                                                                                                                                                                                          
                   Obsah sady                                                                                        Provedení             11437            …
                   Ø mm                                                                                                                                           €                
          5 ks    5x110 / 6x110 / 6x160 / 8x160 / 10x160                                                v pouzdru                                           200
          7 ks    5x110 / 6x110 / 8x110 / 6x160 / 8x160 / 10x160 / 12x160               v pouzdru                                           201

11437 200

11437 100-140                                                                                         
            d1              l2              l1                11437            …
         mm          mm          mm                       €                
               5             50           110                                        100
               6             50           110                                        105
               6           100           160                                        106
               6           150           210                                        107
               6           200          260                                        108
               8             50           110                                         116
               8           100           160                                         117
               8           150           210                                         118
               8           200          260                                         119

                                                                                         
            d1              l2              l1                11437            …
         mm          mm          mm                       €                
             10             50           110                                        124
             10           100           160                                        125
             10           150           210                                        126
             10           200          260                                        127
             12           100           160                                        132
             12           150           210                                        133
             12           200          260                                        134
             14           100           160                                        138
             14           150           210                                        139
             14           200          260                                        140

d ₁

l₂
l₁

11437 201
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Příklepové vrtáky │ Držáky vrtacích bitů │ Úderové nástroje

Vrták pro vrtací kladivo, cementovaný karbid, SDS- max
1
Provedení
Extrémně robustní a agresivní řezný břit S
z tvrdokovu a šikmé sekundární řezné hrany. Díky
aktivnímu středicímu hrotu vrták rychle pronikne do
betonu a armovaného betonu. Spirálová konstrukce
optimalizovaná pro vibrace poskytuje optimální
přenos výkonu a maximální rychlost. Nehrozí
zachycení, bez rizika rozlomen na zesílených
fazetách. Přesné vyvrtané otvory s nejvyšší
rozměrovou přesností díky indikátoru opotřebení.
V jednotce Powerbox.

Použití
Pro všechna vrtací kladiva s upínáním SDS-max.
Pro vrtání do betonu, armovaného betonu, zdiva,
vápenopískových cihel.

11440

d1 l2 l1 11440 …
mm mm mm €
L 28 400 520 123

30 200 320 124
L 30 400 520 125

32 200 320 126
L 32 400 520 127
L 35 400 520 131

40 400 520 133

d1 l2 l2 11440 …
mm mm mm €

20 200 200 113
L 20 400 400 114

22 200 200 115
L 22 400 400 116

24 400 400 118
25 200 200 119

L 25 400 400 120
28 200 200 122

d1 l2 l1 11440 …
mm mm mm €

12 200 340 105
L 12 400 540 106

14 200 340 107
L 14 400 540 108

16 200 340 109
L 16 400 540 110

18 200 340 111
L 18 400 540 112

11440

d ₁

l₂
l₁

Držáky pro vrtáky
1
Použití
Pro montáž vrtáků SDS-plus ve strojích s upínáním
SDS-max.

11441

Délka 11441 …
mm €
220 101

11441

90091 101

90091 …
€

101

1
Použití
Pro vrtací kladiva.

Tuba tuku90091
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      Typ                                                                                  Délka                     Šířka                                                                                                                          90080            …
                                                                                                  mm                        mm                                                                                                                                  €                
       Plochý sekáč                                                                              250                             22                                                                                                                                                                  101
       Špičatý sekáč                                                                             250                                -                                                                                                                                                                 102
       Duté dlabací sekáče                                                                  250                             22                                                                                                                                                                  103
       Široký lopatkový sekáč                                                            250                             40                                                                                                                                                                 104
       Plochý sekáč                                                                               250                             20                                                                                                                                               105
       Široký lopatkový sekáč                                                            250                             40                                                                                                                                               106
       Široký lopatkový sekáč                                                            250                             40                                                                                                                                               107
       Široký lopatkový sekáč s extra dlouhou čepelí                250                             40                                                                                                                                               108
       Drážkový sekáč                                                                          250                             22                                                                                                                                               109

Úderové nástroje SDS-plus
Použití
Vhodné pro všechny nástroje s upínáním SDS-plus.
Kvalita
Tepelně zpracovaná ocel.

Upozornění:
Vrtáky SDS-plus, viz katalog HHW, svazek 1
(obrábění + upínací technologie) 
kat. č. 11436 a dále. 

90080 101

90080 103

90080 104

90080 102

90080

90080 105

90080 106-107

90080 108

90080 109

Úderové nástroje SDS- max

Použití
Vhodné pro všechny nástroje s upínáním SDS-max.
Kvalita
Tepelně zpracovaná ocel.

Upozornění:
Vrtáky SDS-max, viz katalog HHW, svazek 1
(obrábění + upínací technologie) kat. č. 11440.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                                          Délka                                      Šířka                                                                                                                                  90094            …
                                                                         mm                                         mm                                                                                                                                          €                
     Plochý sekáč                                                   280                                                 24                                                                                                                                                                           101
     Plochý sekáč                                                   400                                                 24                                                                                                                                                                          102
     Plochý sekáč                                                   600                                                 24                                                                                                                                                                           103
     Špičatý sekáč                                                  280                                                    -                                                                                                                                                                          104
     Špičatý sekáč                                                  400                                                    -                                                                                                                                                                           105
     Špičatý sekáč                                                  600                                                    -                                                                                                                                                                          106
     Široký lopatkový sekáč                                 300                                                 80                                                                                                                                                                           107
     Široký lopatkový sekáč                                400                       samoúderový 50                                                                                                                                                                          108
     Duté dlabací sekáče                                       300                                                 22                                                                                                                                                                          109

90094 101-103

90094 104+106

90094 10990094 105

90094 107

90094 108

90094
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Úderové vrtáky | Úhlové šroubováky | Rychloupínací matice / Ruční/příklepové vrtací nástroje

                                                                                    Jádrové příklepové vrtáky                  6hranná stopka                   Stopka SDS-plus                       Středicí vrták                
           d1             l1                                                                                        11612            …                   11618            …                      11619            …                     11621            …
         mm          mm                                                                                               €                                           €                                              €                                            €                
             68             72                                                                                                                          212                                                                                                                                                              
             82             72                                                                                                                          213                                                                                                                                                              
                -                 -                                                                                                                                                                             101                                                101                                              101

1
11612
Jádrové příklepové vrtáky 
Provedení  
- 6 zubů, max. hloubka vrtání 55 mm
- Vnitřní závit M 16 pro zašroubování do montážních

dříků kategorie 11618 a 11619
- Dodáváno bez montážního dříku a středicího

vrtáku 
Použití 
V příklepových vrtačkách se šestihranem, 
v příklepových vrtačkách s upínacím trnem 
SDS-plus/SDS-top. Na beton a zdivo. 
Kvalita 
Zuby ze slinutého karbidu v kvalitě vrtáku pro
vrtací kladivo. 

Upozornění: 
Min. požadovaný výkon stroje 800 W. 

11618
Upínací trn
Provedení
Délka 78 mm, šestihranná stopka, velikost 12, 
vnitřní závit M 16.
Použití
Pro montáž příklepového vrtáku kat. č. 11612 
a středicí vrták kat. č. 11621.

11619
Upínací trn
Provedení
Stopka SDS-plus, délka 105 mm, 
vnitřní závit M 16.
Použití
Pro montáž příklepového vrtáku kat. č. 11612 
a středicí vrták kat. č. 11621.

11621
Středicí vrták
Provedení
S upínací plochou, 8 x 120 mm pro montážní stopky
kat. č. 11618 a 11619.

11612

11618

11619

11621

Jádrové vrtáky pro použití ve vrtacích kladivech (vrtací korunky na rozvodné krabice)11612 - 11621

d1

l 1

                                                                                                                                                                                          
                Celková délka                          přenos točivého momentu                                                  90111            …
                                 mm                                                            do Nm                                                         €                
                                      130                                                                             14                                                                              101
                                      165                                                                             57                                                                              102

Úhlový šroubovák

+
Provedení
- 105° zahnutá hlava
- Kompaktní a lehké provedení

Použití
Pro bity podle DIN 3126, ISO 1173 tvar C 6.3 
a E 6.3. Pro použití v akumulátorových šroubová-
cích a ručních držácích. Ideální pro vrtání 
a šroubování na těžko dostupných místech, 
v rozích a na hranách.

90111 101
Provedení
- Magnetické provedení
- Stabilizační rameno nastavitelné ve 12 polohách
- Tělo z litého kovu, matně pozlacené

90111 102
Provedení
- Výkonný úhlový šroubovák
- Ruční upínací pouzdro zajišťuje dokonalé uchope-

ní všech 1/4“ nástavců, jako jsou bity, vrtáky 
a záhlubníky

- Stabilizační rameno nastavitelné do 48 poloh
- Ocelové pouzdro, matně pozlacené

90111 102

90111 101

90111

Rychloupínací matice FIXTEC

91403

                                                                                                                                                                                        
               Závit                                                                                                                                       91403            …
                                                                                                                                                                      €                
                  M 14                                                                                                                                                                                101

Provedení
Navrženo tak, aby umožňovalo praktickou 
a ergonomickou práci za všech okolností: Patento-
vaná rychloupínací matice Fixtec umožňuje výměnu

kotouče bez nářadí s integrovanou bezpečnostní
kluznou spojkou pro všechny úhlové brusky do
průměru 150 mm a závitu M 14.

91403

Rychloupínací matice SDS

91431

                                                                                                                                                                                        
               Závit                                                                                                                                        91431            …
                                                                                                                                                                      €                
                  M 14                                                                                                                                                                                101

1
Použití
Rychlé upnutí a uvolnění nástrojů bez použití nářadí
pro všechny úhlové brusky se závitem M 14.

91431
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1
Provedení
- Regulační elektronika pro přesné bodové vrtání
- Pravý/levý chod

90006 101
GBM 10 RE
Provedení
- Kompaktní a lehká konstrukce pro optimální

manipulaci se středně náročným vrtáním
- Upevnění vrtacího vřetena do ložiska pro vysokou

přesnost
- Měkký úchop
- Jednorychlostní stroj s přímým přívodem 1/4palco-

vého bitu
- Spona na opasek
Rozsah dodávky:
- Rychloupínací sklíčidlo 1–10 mm

90006 103
GBM 13-2 RE
Provedení
- 2 rychlostní stupně a předvolba rychlosti seřizova-

cím kolečkem
- Vrták neprokluzuje díky vysoké upínací síle 

a automatickému opětovnému upnutí při vrtání 
(pouze u verzí s přesným sklíčidlem)

- Malá šířka přes hrany 29 mm
- Použito kulové a válečkové ložisko
- Kolečko pro předvolbu rychlosti
- Plynulá regulace otáček
- Moderní, ergonomický design s kompaktní

konstrukcí
- Delší napájecí kabel a kulová průchodka
- Funkce proti otáčení, která chrání před nečekaným

zpětným rázem
- Spojka proti přetížení
- Měkký úchop
- Krček vřetena o průměru 43 mm – lze použít ve

stojanu vrtačky
Rozsah dodávky:
- Rychloupínací sklíčidlo 13 mm
- Hluboký doraz 210 mm
- Přídavná rukojeť

Elektrické ruční vrtačky

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ               Max. průměr vrtáku mm         Volnoběžná rychlost ot/min       Max. točivý moment       Sklíčidlo pro vrták       Příkon      Hmotnost          90006            …
                                      Ocel/hliník/dřevo                  1./2. převodový stupeň                                   Nm       mm                                  watty            cca kg                  €                
     GBM 10 RE                              10/10/25                                                0 - 2600                                      20,0        SSBF 1.0–10                        600                    1,7                                  101
     GBM 13-2 RE                          13/20/32                                0–1000/0–3000                               6,8 / 2,5        SSBF 13                                 750                    2,4                                  103

90006 101

90006 103

90006

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                       Max. průměr vrtáku mm                     Volnoběžná rychlost      Max. točivý moment     Sklíčidlo pro vrták    Příkon   Hmotnost         90005            …
                                    Ocel/beton/dřevo/zdivo      ot/min 1./2. převodový stupeň                                  Nm     mm                               watty         cca kg                 €                
     GSB 13 RE                                   10/13/25/15                                 0–2800/0–4800                                      10,8      SSBF 1.5–13                       600                  1,8                                 100
     GSB 20-2 Professional            18/13/40/20                                 0–1000/0–3000                                      36,0      SSBF 1.5–13                       850                 2,6                                 103
     GSB 21-2 RCT                                16/22/40/-                                   0–900/0–3000                                      43,0      SSBF 1.5–13                     1300                 2,9                                 102
     GSB 24-2 Professional            16/22/40/24                                   0–900/0–3000                                      40,0      SSBF 1.5–13                      1100                 2,9                                 105

Elektrická vrtací kladiva
1
90005 100
GSB 13 RE
Provedení
- Mimořádně praktické: Není větší než pracovní

rukavice a váží 1,8 kg
- Měkké držadlo pro bezpečné držení
- Odolné kovové rychloupínací sklíčidlo se dvěma

vložkami pro rychlou výměnu nástroje
- Regulační elektronika pro přesné bodové vrtání
- Kolečko pro předvolbu rychlosti
- Pravý/levý chod
Rozsah dodávky:
- 13 mm rychloupínací sklíčidlo
- Hluboký doraz 210 mm

90005 102-103+105
Provedení
- Dvourychlostní vrtací kladivo
- Rychloupínací sklíčidlo s jedním pouzdrem 

e systémem auto-lock pro rychlou výměnu
nástroje jednou rukou.

- Otočná destička s uhlíky pro stejnou sílu při levém 
i pravém chodu, mechanická spojka proti přetížení

- Bezpečnostní rukojeť s inovativním upevněním pro
bezpečné uchycení na stroji

- Kulová průchodka pro velký poloměr pohybu a pro
zabránění přetržení kabelu

- Měkký úchop
- Krček vřetena o průměru 43 mm (evropská norma)

pro použití ve stojanu vrtačky 
Rozsah dodávky:
- 13 mm rychloupínací sklíčidlo
- Přídavná rukojeť
- Hluboký doraz 210 mm
- Nářaďový kufr pro řemeslníky

90005 102
GSB 21-2 RCT
- S 1300wattovým motorem s vysokým krouticím

momentem pro extrémně náročné aplikace
- Konstantní elektronika
- Ovládání krouticího momentu

90005 103+105
Provedení
- Omezení zpětného rázu pro zvýšenou ochranu

uživatele
- Robustní kovová převodová skříň pro dlouhou

životnost
- Předvolba rychlosti
- Kompatibilní s odsáváním prachu GDE 16 Cyl

Professional

90005 103
GSB 20-2 Professional
- Výkonný motor 850 W pro rychlý postup práce
- Volnoběžné otáčky 0–17000 ot/min

90005 105
GSB 24-2 Professional
- Výkonný motor  1100 W s vysokým krouticím

momentem pro extrémně náročné aplikace 
- Volnoběžné otáčky 0–15300 ot/min

90005 102 90005 105

90005

90005 100

90005 103
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Vrtací kladiva

Typ Max. průměr vrtáku mm Volnoběžná rychlost Sklíčidlo pro vrták Příkon Hmotnost 90009 …
Ocel/hliník/dřevo ot/min mm watty cca kg €

GWB 10 RE 10/12/22 0 - 1300 ZK 1–10 400 1,6 201

Elektrická úhlová vrtačka
1
Provedení
- Úhlový tvar se štíhlým tyčovým motorem, obzvláště

lehké a snadno ovladatelná
- Elektronika a předvolba rychlosti pomocí seřizovací-

ho kolečka
- Otáčení ve směru / proti směru hodinových

ručiček, vhodné i pro šroubování
- Malé rozměry přes rohy (23 mm)
- Výška nízké hlavy: 74 mm včetně sklíčidla s klíčem
- Dodáváno v boxu

90009

90009

1
Upozornění:
Vrtáky SDS-plus viz katalog HHW, svazek 1
(obrábění + upínací technologie) kat. č. 11436
a dále. Úderové nástroje SDS-plus, viz kat. č. 90080.

90075 199
GBH 2-20 D
Provedení
- Systém SDS-plus
- Rychlý postup vrtání a o 30 % vyšší sekací výkon

než u jiných vrtacích kladiv základní třídy
- Lehké a kompaktní, ideální pro práci nad hlavou
- Robustní bloková konstrukce zajišťuje dlouhou

životnost
- Univerzální možnosti použití díky funkci sekání
- Spojka proti přetížení chrání uživatele a nástroj
- Otáčení po směru nebo proti směru hodinových

ručiček k uvolnění zaseknutých vrtáků
- Plynule nastavitelná regulace otáček pro čisté

bodové vrtání
- Vypnutí příklepu pro vrtání ve dřevě a oceli

90075 207
GBH 2-23 REA
Provedení
- Integrovaná vyjímatelná odsávací jednotka pro

čistou práci bez prachu
- Souprava adaptérů vrtáků pro odsávání při práci

s dutými vrtáky (do 68 mm),– lze použít
i s externím odsáváním

- Odnímatelný mikrofiltr pro cenově výhodný servis
- Komfortní práce i nad hlavou díky mimořádně

kompaktnímu designu
- Uzavírací ventily zabraňují úniku prachu
- Spojka proti přetížení
- Pravý/levý chod
- Práce bez sacího modulu také díky jednoduchému

odstranění sací jednotky bez použití nářadí
Rozsah dodávky:
- 5x těsnicí kroužek
- Jednotka pro odsávání prachu
- Hadr na stroj
- Přídavná rukojeť
- Nářaďový kufr pro řemeslníky

90075 210
GBH 2-28
Provedení
- Systém SDS-plus
- Nejlepší vlastnosti ve své třídě se zdokonaleným

výkonem
- Omezení zpětného rázu (KBC)
- Aktivní tlumení vibrací s oscilátorem pro minimální

hodnoty vibrací
- Hořčíkové pouzdro převodovky pro lepší robust-

nost
- Kulová průchodka pro prevenci zlomení kabelu
- Otočná deska s uhlíky
- Měkké držadlo na hlavní rukojeti a pomocné

rukojeti
- Spojka proti přetížení
- Pravý/levý chod
- Plynulá regulace otáček
Rozsah dodávky:
- L-BOXX
- Hadr na stroj
- Hluboký doraz 210 mm
- Přídavná rukojeť

90075211
GBH 2-28 F
Provedení
- Systém SDS-plus
- Uvolňovací sklíčidlo pro rychlou změnu vrtání

s příklepem do betonu na vrtání bez příklepu
do dřeva a kovu

- Nejlepší vlastnosti ve své třídě se zdokonaleným
výkonem

- Omezení zpětného rázu (KBC)
- Aktivní tlumení vibrací s oscilátorem pro minimální

hodnoty vibrací
- Hořčíkové pouzdro převodovky pro lepší robust-

nost
- Kulová průchodka pro prevenci zlomení kabelu
- Otočná deska s uhlíky
- Spojka proti přetížení
- Pravý/levý chod
- Plynulá regulace otáček
- Aretační knoflík pro plynulou práci bez námahy
Rozsah dodávky:
- L-BOXX
- Hadr na stroj
- Rychloupínací sklíčidlo
- Hluboký doraz 210 mm
- Uvolňovací sklíčidlo SDS Plus
- Přídavná rukojeť

90075 210

Lehké vrtací kladivo SDS-plus

Typ Max. průměr vrtáku mm Otáčky při zatížení Frekvence zdvihů Příkon Hmotnost Síla nárazu 90075 …
Bity na beton/ocel/dřevo/jádro ot/min ot/min watty cca kg jouly €

GBH 2-20 D 20/13/30/68 0 - 1300 0 - 4980 650 2,3 1,7 199
GBH 2-23 REA 16/13/32/68 0 - 1000 0 - 4400 710 3,6 2,3 207
GBH 2-28 28/13/30/68 0 - 900 0 - 4000 880 2,9 3,2 210
GBH 2-28 F 28/13/30/68 0 - 900 0 - 4000 880 3,1 3,2 211

90075 199

90075

90075 207

90075 211
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1
Upozornění:
Vrtáky SDS-plus viz katalog HHW, díl 1 (obrábění + upínací
technologie) kat. č. 11436. Úderové nástroje SDS-plus viz
kat. č. 90080. Vrtáky SDS-max, viz katalog HHW, svazek 1
(obrábění + upínací technologie) kat. č. 11440. Úderové
nástroje SDS-max, viz kat. č. 90094.

90090 300
GBH 3-28 DFR
Provedení
- Upínání SDS-plus.
- Vysoká rychlost vrtání a o 20 % vyšší sekací výkon než 

u jiných kladiv ve své třídě
- Nízké vibrace (pouze 12 m/s²) pro pohodlnější práci 

s regulací vibrací Bosch
- Náhradní sklíčidlo pro rychlou změnu vrtání s příklepem

do betonu na vrtání bez příklepu do dřeva a kovu
- Vyvážené rozložení hmotnosti díky konstrukci L pro

pohodlnější práci
- Vypnutí otáčení pro sekání
- Kulová průchodka pro prevenci zlomení kabelu
- Otočná deska s uhlíky pro stejný výkon v pravém i levém

chodu
- Vypnutí příklepu pro vrtání ve dřevě a kovu
Rozsah dodávky:
- L-BOXX 136
- Přídavná rukojeť
- Hloubkový doraz
- Uvolňovací sklíčidlo SDS-plus
- Rychloupínací sklíčidlo

90090 301
Souprava GBH 4-32 DFR
Provedení
- Upínání SDS-plus.
- Nejrychlejší univerzální kladivo ve 4kg třídě
- Univerzální použití pro sekání a vrtání a pro práci s dutým

vrtákem
- Vrtání až o 30 % rychlejší (průměr 25 mm) než u ostatních

zařízení ve své třídě
- Nízké hodnoty vibrací pouze 10 m/s² pro práci bez únavy

s regulací vibrací Bosch
- Extrémně robustní díky hliníkové skříni převodovky
- Rychlá výměna sklíčidla pro kladivo SDS-plus za rychlou-

pínací sklíčidlo pro vrtání do dřeva a kovu
- Kompaktní konstrukce pro dokonalou manipulaci
Rozsah dodávky:
- Nářaďový kufr pro řemeslníky
- Přídavná rukojeť
- Hloubkový doraz
- Uvolňovací sklíčidlo SDS-plus
- Rychloupínací sklíčidlo

90090 303
GBH 5-40 DCE
Provedení
- Upínání SDS-max
- Rychlé a univerzální, s regulací vibrací
- Rychlejší průběh vrtání díky motoru o příkonu 

1150 W a výkonnému úderovému nástroji
- Tlumení vibrací zajišťuje pohodlnější práci i při časově

náročných aplikacích
- Patentované nastavovací kolečko k variabilnímu nastavení 

rychlosti a frekvence zdvihů pro optimální výkon
- Patentovaný, uzamykatelný zámek spínače pro 

práci bez únavy při sekání
- Konstantní elektronika
- Servisní displej
- Displej pohotovostního režimu
- Kulová průchodka pro velký poloměr pohybu a pro

zabránění přetržení kabelu
Rozsah dodávky:
- Nářaďový kufr pro řemeslníky
- Přídavná rukojeť
- Hadr na stroj
- Tuba tuku

90090 305
GBH 8-45 DV
Provedení
- Upínání SDS-max
- Maximální výkon pro vrtání a sekání
- Nízké vibrace 7 m/s2 při sekání a 8 m/s2 při vrtání díky

inteligentnímu 3cestnému systému tlumení vibrací
- Funkce Turbo pro zvýšení výkonu při sekání 

s dodatečným využitím energie, používá se 
pro rotační pohyb při vrtání

- Optimální komfort pro obsluhu díky automaticky 
uzamykatelnému spínači během sekání

- Dlouhá životnost díky robustním kovovým dílům
- Automatická aretace spínače pro maximální pohodlí při

obsluze při nepřetržitém sekání
- Spojka proti přetížení chrání uživatele a nástroj
- Jemný rozběh pro čisté bodové vrtání
- Ovladač rychlosti pro optimální nastavení v závislosti 

na aplikaci
Rozsah dodávky:
- Nářaďový kufr pro řemeslníky
- Přídavná rukojeť
- Tuba tuku

90090 305

Vrtací kladiva SDS-plus/SDS-max

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                                                           Speed         Frekvence zdvihů               Síla úderu                Držák nástrojů        Příkon           Hmotnost               90090            …
                                                                     ot/min                             ot/min                      max. J                                                      watt                 cca kg                       €                
   GBH 3-28 DFR                                             0 - 900                            0 - 4000                               3,1                  SDS-plus/SSBF               800                         3,6                                        300
   Souprava GBH 4-32 DFR                          0 - 800                            0 - 3600                               4,2                  SDS-plus/SSBF               900                         4,7                                       301
   GBH 5-40 DCE                                        170 - 340                     1500 - 3050                               8,8                  SDS-max                         1150                         6,8                                        303
   GBH 8-45 DV                                                0 - 305                     1380 - 2760                             12,5                  SDS-max                        1500                         8,9                                        305

90090 303

90090 301

  Technické údaje:                                                                         Kat. č. 90090 300            Kat. č. 90090 301              Kat. č. 90090 303       Kat. č. 90090 305
                                                                                                        GBH 3-28 DFR                Souprava GBH 4-32 DFR     GBH 5-40 DCE           GBH 8-45 DV
  Průměr plochy stání      Beton s příklepovým vrtákem           4-28 mm                           6-32 mm                             12-40 mm                   12-45 mm
                                           Beton s dutou vrtací korunkou         max. 82 mm                     max. 90 mm                       40-90 mm                   125 mm
                                           Beton s průchozím otvorem              -                                        -                                          45-55 mm                   80 mm
                                           Ocel                                                      max. 13 mm                     max. 13 mm                       -                                   -
                                           Dřevo                                                   max. 30 mm                     max. 32 mm                       -                                   -

90090 300

90090
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Elektrické nářadí

Univerzální vytahovák pro vrtací kladiva s rozsahem upínání 50 mm
1
Provedení
- Čistá práce díky pryži, která nezanechává stopy
- Maximální stabilita díky robustní hliníkové vodicí

kolejnici a optimálnímu těžišti hadice
- Kompatibilní se všemi kladivy Bosch SDS-plus 

2 kg a 3 kg a kladivy jiných výrobců s upínacím
kroužkem 50 mm

Použití
Vhodné pro duté vrtáky do průměru 82 mm.

. Obsah dodávky:
- Přídavná rukojeť
- Adaptér pro dutou vrtací korunku

Upozornění:
Vhodné pro kat. č. 90075 a 90090 300.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ               Max. průměr vrtání        Max. dutá vrtací korunka          Max. hloubka vrtání           Hmotnost adaptéru      Hmotnost                                 90091            …
                                                       mm                                           mm                                     mm       dutá vrtací korunka g             cca g                                         €                
         GDE 16 Plus                                16                                                     82                                           120                                            115                   520                                                            102

90091 102

90091

Vytahováky | Nárazové šroubováky | Úhlové brusky

1
90180 101
GDS 18 E Professional
Provedení
- Pohodlná manipulace díky měkké rukojeti 

a výhodné poloze těžiště s prostřední rukojetí
- Předvolba rychlosti pro přesnou práci
- Snadno vyměnitelné aplikační nástroje
- Hák pro upevnění
- V robustní kovové převodovce s příznivým

poměrem výkonu a hmotnosti
- Příklepový mechanizmus s klínovou drážkou

s malým zpětným rázem a dlouhou životností
- Vysoký rázovým výkonem při nízké hmotnosti
- Otáčení doprava a doleva pro utahování 

a povolování
Použití
Ideální pro montáž kol na vozidla, stavbu lešení 
a regálů, v dílnách a servisech a pro přímé šroubo-
vé spoje v betonu a dřevu.

90180 102+103
GDS 24 + GDS 30
Provedení
- Pomocné držadlo s nosnou deskou lze namontovat

do dvou poloh 
- Závěsné zařízení pro upevnění na pružinový

balancér
- V robustní kovové převodovce s příznivým

poměrem výkonu a hmotnosti
- Příklepový mechanizmus s klínovou drážkou

s malým zpětným rázem a dlouhou životností
- Vysoký rázovým výkonem při nízké hmotnosti
- Otáčení doprava a doleva pro utahování a povolo-

vání
Použití
Pro montáž kol na nákladní automobily, šroubové
spoje v ocelářském průmyslu a strojírenství a pro
konstrukci kotlů a potrubí

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ               Max. průměr šroubu              Otáčky při zatížení         Max. točivý moment Nm       Držák nástrojů                  Příkon   Hmotnost                   90180            …
                                                                                              ot/min                             měkké/tvrdé                                                    watty         cca kg                           €                
   GDS 18 E                                    M 18                               500 - 1300                                        160/250        Vnější čtyřhran 1/2”                  500                3,2                                            101
   GDS 24                                       M 24                                            950                                       300/600        Vnější čtyřhran 3/4”                  800                5,7                                            102
   GDS 30                                      M 30                                            860                                     500/1000        Vnější čtyřhran 1”                       920                  7,3                                            103

Elektrický rázový šroubovák

90180 101

90180

90180 102+103

1
Provedení
- Nejmenší obvod rukojeti 176 mm
- Motor Champion
- Přímé chlazení
- Pojistka spínače
- Ochranný kryt odolný zkroucení
- Pro práci ve stísněných místech
- Ochrana proti opětovnému rozběhu

Upozornění:
Hrubé brusné/řezné kotouče, viz. kat. č. 44601 ff.

91430 199

Jednoruční úhlové brusky GWS 7-115 720 W91430

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    Typ                                      Průměr kotouče             Držák                           Watty                     Speed            Hmotnost                                                            91430            …
                                                                     mm              ot/min                                                                                     cca kg                                                                    €                
     GWS 7-115                                                     115               M14                                     720                        11000                           1,9                                                                                           199
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1
Provedení
- Motor Champion
- Přímé chlazení
- Pojistka spínače
- Ochranný kryt odolný zkroucení

Upozornění:
Hrubé brusné/řezné kotouče, viz. kat. č. 44601 ff.

91430 201
GWS 13-125 CI
Provedení
- Konstantní elektronika
- Dlouhá životnost
- Ochrana proti přetížení a dlouhá životnost uhlí-

kových kartáčů
- Doraz Kickback
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Úzká skříň
- Přídavná rukojeť s tlumením vibrací
- Měkký start
- Omezovač proudu při spuštění
- Převodová hlava otočná v krocích po 90°
- Rukojeť lze použít na levé i pravé straně

Rozsah dodávky:
- 1 rychloupínací matice SDS Clic
- 1 montážní příruba
- 1 ochranný kryt
- 1 Přídavná rukojeť s tlumením vibrací

91430 219
GWS 1100 + Clic
Provedení
- Konstantní elektronika
- Dlouhá životnost
- Ochrana proti přetížení a dlouhá životnost 

uhlíkových kartáčů
- Měkký start
- Malý obvod rukojeti pro práci jednou rukou
- Rukojeť lze použít na levé i pravé straně
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
Rozsah dodávky:
- 1 rychloupínací matice SDS Clic

91430 201

Jednoruční úhlová bruska, 1100–1300 W91430

91430 219

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                      Průměr kotouče             Držák                           Watty                     Speed            Hmotnost                                                              91430            …
                                                                     mm              ot/min                                                                                     cca kg                                                                      €
     GWS 13-125 CI                                             125               M14                                  1300                        11500                          2,3                                                                                             201
     GWS 1100 + Clic                                          125               M14 (SDS)                       1100                        11000                           2,1                                                                                             219

1
Provedení
- Vynikající vedení nástroje se zlepšeným výkonem

se systémem X-LOCK
- Malá úhlová bruska s výkonným 900W motorem

pro rychlý průběh práce
- Rychlá a pohodlnější výměna díky bezklíčovému

zacvakávacímu systému X-LOCK
- S předvolbou rychlosti pro dokonalé výsledky při

práci s širokou škálou materiálů a rozsáhlým
programem příslušenství

Rozsah dodávky:
- Nářaďový kufr pro řemeslníky
- Ochranný kryt
- Přídavná rukojeť

Jednoruční úhlová bruska GWX 9 -115 S 900 W91430

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ              Kotouče/deska       Drátěný hrncový kartáč        Držák        Watty      Volnoběžná rychlost             Hmotnost          Spínač                          91430            …
                               průměr mm                           průměr mm                                                                   ot/min                          kg                                                        €                
     GWX 9-115 S                     115                                                75       X-LOCK            900                      2800 -11000                             2,1          2cestný                                                    203

91430 203

1
91430 214
GWX 10-125
- Robustní univerzální přístroj pro každodenní

použití se systémem X-LOCK
- S optimalizovaným přímým chlazením motoru
- Možnost zvládat i vysoké zatížení
- Rychlá a pohodlnější výměna díky bezklíčovému

zacvakávacímu systému X-LOCK
- Převodovou hlavu lze otočit o 90°, proto je

univerzální pro různé aplikace
Rozsah dodávky:
- Box
- Ochranný kryt
- Přídavná rukojeť

91430 213
GWX 14-125
- Silný brusný výkon spojený s univerzálností pro

běžné použití – se systémem X-LOCK
- Konstantní elektronika 
- S optimalizovaným přímým chlazením motoru
- Možnost zvládat i vysoké zatížení
- Rychlá a pohodlná výměna díky bezklíčovému 

zacvakávacímu systému X-LOCK
Rozsah dodávky:
- Box
- Ochranný kryt
- Přídavná rukojeť

Jednoruční úhlová bruska, 1000 + 1400 W91430

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ               Kotouč/deska   Drátěný hrncový kartáč       Držák       Watty     Volnoběžná rychlost       Hmotnost          Spínač              Hlavní                91430            …
                              průměr mm                       průměr mm                                                                ot/min                    kg                                  Rukojeť                        €                
     GWX 10-125                    125                                            75     X-LOCK         1000                                 11000                     2,1          2cestný                 Přímé                                         214
     GWX 14-125                    125                                            75     X-LOCK         1400                                 11000                     2,3          2cestný                 Přímé                                        213

91430 214

91430 213
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Elektrická úhlová bruska

Jednoruční úhlová bruska, 1700 + 1800 W91430

1
Upozornění:
Hrubé brusné/řezné kotouče, viz. kat. č. 44601 ff.

91430 204
GWS 17-125 CI  
- Motor Champion
- Přímé chlazení
- Pojistka spínače
- Ochranný kryt odolný zkroucení
- Konstantní elektronika
- Předvolba otáček v 6 stupních
- Dlouhá životnost
- Ochrana proti přetížení a dlouhá životnost uhlí-

kových kartáčů
- Doraz Kickback
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Úzká skříň
- Přídavná rukojeť s tlumením vibrací
- Měkký start
- Omezovač proudu při spuštění
- Převodová hlava otočná v krocích po 90°
- Rukojeť lze použít na levé i pravé straně

Rozsah dodávky:
- 1 montážní příruba
- 1 ochranný kryt
- 1 upínací matice
- 1 přídavná rukojeť s tlumením vibrací
- 1 oboustranný klíč

91430 215
GWS 18-125 SL
- Vysoký výkon při výborné manipulaci
- Optimální manipulace díky ergonomické hlavní

rukojeti pro práci bez únavy
- Výkonný motor pro vysoký výkon a rychlý postup

práce
- Omezení zpětného rázu
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Ochranný kryt odolný zkroucení
- Nižší vibrace
- Spínač Tri-Control
Rozsah dodávky:
- Přídavná rukojeť
- Montážní příruba
- Upínací matice
- Ochranný kryt
- Oboustranný klíč
- Box

91430 215

91430 204

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                      Průměr kotouče             Držák                    Watty                            Speed            Hmotnost                                                              91430            …
                                                                     mm              ot/min                                                                                     cca kg                                                                      €                
     GWS 17-125 CI                                             125               M14                          1700                   2800 - 11500                          2,4                                                                                             204
     GWS 18-125 SL                                            125               M14                          1800                  2800 - 12000                          2,5                                                                                             215

Jednoruční úhlová bruska GWX 9-125 S, 900 W91430

91430 194

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                Kotouče/deska       Drátěný hrncový kartáč             Držák        Watty            Volnoběžná rychlost         Hmotnost          Spínač                 91430            …
                                 průměr mm                            průměr mm                                                                               ot/min                       kg                                                €                
     GWX 9-125 S                      125                                                75            X-LOCK             900                            2800 - 11000                        2,1          2cestný                                          194

Jednoruční úhlová bruska X-LOCK, 1300–1900 W91430

91430 207 91430 209

91430 210

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                           Kotouče/deska       Drátěný hrncový kartáč              Držák       Watty     Volnoběžná rychlost      Hmotnost         Spínač                 91430            …
                                            průměr mm                            průměr mm                                                                       ot/min                  kg                                               €                
     GWX 13-125 S                                 125                                                 75              X-LOCK         1300                    2800 - 11500                   2,4          2cestný                                          207
     GWX 17-125 S                                 125                                                 75              X-LOCK         1700                    2800 - 11500                   2,5          2cestný                                          209
     GWX 19-125 S                                 125                                                 75              X-LOCK         1900                    2800 - 11500                   2,5          2cestný                                          210

1
91430 207+209+210
GWX 13-125 S+17-125 S+19-125 S
Provedení
- Výkonná úhlová bruska s předvolbou otáček 

s X-LOCK
- Se stálou elektronikou a možností výběru rychlosti

pro produktivní a rychlé pracovní postupy
- Rychlá a pohodlná výměna díky bezklíčovému 

zacvakávacímu systému X-LOCK
- Omezení zpětného rázu a antivibrační rukojeť pro

větší ochranu uživatele
Rozsah dodávky:
- Box
- Ochranný kryt
- Přídavná rukojeť 

1
Provedení
- Vynikající vedení nástroje se zlepšeným výkonem 
- Se systémem X-LOCK
- Malá úhlová bruska s výkonným motorem pro

rychlý postup práce
- Rychlá a pohodlná výměna díky bezklíčovému 

zacvakávacímu systému X-LOCK
- Dokonalé výsledky práce v široké škále materiálů

a s rozsáhlou řadou příslušenství díky předvolbě
rychlosti

Rozsah dodávky:
- Box
- Ochranný kryt
- Přídavná rukojeť
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1
Upozornění:
Hrubé brusné/řezné kotouče, viz. kat. č. 44601 ff.

91432 201
GWS 22-230 LVI
Provedení
- Vysoce výkonný motor Champion a rukojeť 

s násadou
- Díky hlavní antivibrační rukojeti o 50 % snížené

vibrace pro práci bez únavy
- Zastavení při zpětném rázu detekuje zablokování

kotouče a okamžitě vypne stroj
- Ochrana proti opětovnému rozběhu, omezení

startovacího proudu a měkké spuštění stroje
- Ochranný antirotační kryt (rychlé a snadné

nastavení)
- Měkká rukojeť pro příjemnou manipulaci
- Pancéřované vinutí chrání motor před ostrým

prachem z broušení a zaručuje dlouhou životnost

91432 207
GWS 24-230 JVX
Provedení
- Výkonný motor Champion
- Rychloupínací matice SDS a zámek vřetena pro

rychlou výměnu kotouče bez použití nářadí
- Ochranný kryt odolný zkroucení
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Rychlé přestavení ochranného krytu
- Otočná rukojeť pro optimální manipulaci
- Pancéřované vinutí chrání motor před průnikem

ostrého prachu z broušení

- Díky hlavní antivibrační rukojeti o 50 % snížené
vibrace pro práci bez únavy

- S doběhovou brzdou pro zastavení kotouče za 
2,5 sekundy

Rozsah dodávky:
- Rychlé přestavení ochranného krytu
- Montážní příruba
- Upínací matice
- Oboustranný klíč
- Přídavná rukojeť
- Rychloupínací matice SDS

91432 209-210
GWS 26-230 LVI + nouzový vypínač
GWS 26-230 LVI + bezpečnostní spínač
Provedení
- Výkonný motor Champion pro rychlý postup práce
- Nejnižší hmotnost ve třídě 2600 W.
- Díky hlavní antivibrační rukojeti a pomocné rukojeti

o 40 % snížené vibrace pro práci bez únavy
- Zastavení při zpětném rázu detekuje zablokování 

a okamžitě vypne stroj
- Otočná rukojeť pro optimální broušení a řezání
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Omezení startovacího proudu a měkké spuštění

stroje
- Rychle nastavitelný ochranný kryt odolný proti

deformaci chrání uživatele v případě prasknutí
brusného kotouče

- Rychlá matice SDS pro rychlou a snadnou výměnu
kotouče

- Měkký úchop

Rozsah dodávky:
- Rychlé přestavení ochranného krytu
- Montážní příruba
- Rychloupínací matice SDS
- Oboustranný klíč
- Přídavná rukojeť s tlumením vibrací

Úhlová bruska 2200–2600 W

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                                      Průměr kotouče             Držák                        Watty                     Speed               Hmotnost                                           91432            …
                                                                                        mm             ot/min                                                                                     cca kg                                                   €                
         GWS 22-230 LVI                                                             230              M14                              2200                          6500                              5,4                                                                       201
         GWS 24-230 JVX                                                            230              M14 (SDS)                   2400                          6500                              6,6                                                                       207
         GWS 26-230 LVI + nouzový vypínač                       230              M14 (SDS)                  2600                         6500                             5,6                                                                       209
         GWS 26-230 LVI + bezpečnostní spínač                230              M14 (SDS)                  2600                         6500                             5,6                                                                       210

91432 201

91432 207

91432

91432 209-210

Jednoruční úhlová bruska, 1700 W, nerezová ocel91433

1
Provedení
- Motor Champion, o 50 % vyšší točivý moment
- Konstantní elektronika
- přímé chlazení
- Elektronika
- Doraz Kickback
- Měkký start
- Pojistka spínače
- Ochrana proti přetížení
- Ochranný kryt odolný zkroucení
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Rukojeť lze použít na levé i pravé straně
- Předvolba otáček v 6 stupních

- Převodová hlava otočná v krocích po 90°
- Optimalizovaný proud vzduchu a vylepšená

ochrana proti prachu
Použití
Výkonná a rychlá práce. Snížené otáčky zabraňují,
aby se nerezová ocel zmodrala
Rozsah dodávky:
- 1 montážní příruba
- 1 ochranný kryt
- 1 upínací matice
- 1 přídavná rukojeť s tlumením vibrací
- 1 oboustranný klíč
- L-BOXX

Upozornění:
Hrubé brusné/řezné kotouče, viz. kat. č. 44601 ff.

91433

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                  Průměr kotouče         Držák           Watty             Speed       Hmotnost                                                                                                   91433            …
                                                                 mm       ot/min                                                         cca kg                                                                                                          €                
     GWS 17-125 INOX Prof.                        125             M14              1700    2200 - 7500                     2,4                                                                                                                                      202

Úhlová bruska 2200 W91432

1
Provedení
- Vysoce výkonný motor Champion a rukojeť s násadou
- Díky hlavní antivibrační rukojeti o 50 % snížené

vibrace pro práci bez únavy
- Zastavení při zpětném rázu detekuje zablokování

kotouče a okamžitě vypne stroj
- Ochrana proti opětovnému rozběhu, omezení

startovacího proudu a měkké spuštění stroje

- Ochranný antirotační kryt (rychlé a snadné
nastavení)

- Měkká rukojeť pro příjemnou manipulaci
- Pancéřované vinutí chrání motor před ostrým

prachem z broušení a zaručuje dlouhou životnost

Upozornění:
Hrubé brusné/řezné kotouče, viz. kat. č. 44601 ff.

91432 200

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                  Průměr kotouče         Držák           Watty             Speed       Hmotnost                                                                                                   91432            …
                                                                mm        ot/min                                                         cca kg                                                                                                          €                
     GWS 22-180 LVI                                      180             M14             2200                 8500                     5,3                                                                                                                                      200
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Přímé brusky | Oscilační brusky | Pásové brusky

91502 107

Elektrická přímá bruska
1
Upozornění:
Brusná tělíska, viz kat. č. 44320 ff. Možnost upnutí
až 8 mm. Příslušenství viz kat. č. 91502 201–204.
Všechny přímé brusky se dodávají s 6mm upínací
kleštinou! 

91502 104
GGS 28 C Professional
Provedení
- Zastavení při zpětném rázu detekuje zablokování 

a ihned vypne stroj – pro vysokou úroveň ochrany
obsluhy

- Konstantní elektronika pro konstantní otáčky i při
silném zatížení

- Nový upínací systém pro upínání brusných hrotů
bez vůle pro přesnou práci

- Vypínací uhlíkové kartáčky pro vysokou úroveň
ochranu motoru

- Přímé chlazení pro vysokou kapacitu při přetížení
a dlouhou životnost

- Dlouhá životnost a nízká citlivost vůči prachu
- Dvojitě utěsněná kuličková ložiska s pryžovým

povlakem, odolná proti vibracím
- Stacionární použití   

91502 105-107
Provedení
- Výkonný motor pro rychlý postup práce s měkkým

startem
- Dlouhé a štíhlé brusné vřeteno – vhodné zejména

pro použití na těžko dostupných místech
- Zastavení při zpětném rázu detekuje zablokování 

a ihned vypne stroj – pro vysokou úroveň ochrany
obsluhy

- Konstantní elektronika pro konstantní otáčky i při
silném zatížení

- Nový upínací systém pro upínání brusných hrotů
bez vůle pro přesnou práci

- Kompaktní, ergonomický tvar pro univerzální
brusné práce

- Přímé chlazení pro vysokou kapacitu při přetížení
a dlouhou životnost

- Vypínací uhlíkové kartáčky pro vysokou úroveň
ochranu motoru

91502 105
GGS 28 LC Professional
Provedení
- Dokonalá manipulace pro náročnou brusnou práci

91502 106
GGS 8 CE Professional
Provedení
- Výkonný specialista na povrchy
- Praktická konstrukce a vysoký krouticí moment 
- Ideální například pro broušení povrchů

kotoučovými bruskami a kartáči, kromě jiného
příslušenství

91502 107
GGS 28 LCE Professional
Provedení
- Nízké provozní náklady v důsledku značně 

prodloužené životnosti uhlíku

91502 104

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ           Upínací pouzdro          Brusné tělísko               Watty                         Speed           Hmotnost                                                                                 91502            …
                      Do průměru mm       do průměru mm                                                  ot/min                 cca kg                                                                                         €                
     GGS 28 C                              8                                   50                    600                           30000                          1,4                                                                                                                  104
     GGS 28 LC                           8                                   50                    650                           30000                          1,6                                                                                                                  105
     GGS 8 CE                             8                                   50                    750                 2500 - 8000                          1,7                                                                                                                  106
     GGS 28 LCE                          8                                    50                     650             10000 - 30000                           1,6                                                                                                                  107

91502 105

91502 106

                                                                                         
   Příslušenství pro Upínací kleštiny  91502            …
   Přímá bruska                průměr mm          €                
   Upínací pouzdro                            3,0                         201
   Upínací pouzdro                           6,0                         202
   Upínací pouzdro                           8,0                         203
   Upínací matice                                   -                         204

91502
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Pásová bruska

Oscilační bruska
1
91519 104+106
Provedení
- Nejnižší vibrace ve své třídě (méně než 

2.5 m/s2) díky oddělené skříni motoru
- Rovnoměrné rozložení kontaktního tlaku pro

vysokou kvalitu povrchu
- Inovativní systém upínání papíru pro dokonalé

umístění brusného papíru, včetně papíru bez
suchého zipu

- Přímé připojení k vysavači nebo zásobníku na
prach s mikrofiltrem pro bezprašnou práci ve všech
situacích

- Ergonomicky navržené povrchy s měkkým úchopem
pro dokonalou manipulaci s nebo bez přídavné
rukojeti

- Předvolba otáček a motor 300/350W nabízejí
výkonovou rezervu a optimální přizpůsobení
aplikaci broušení

Rozsah dodávky:
- L-BOXX
- Pouzdro s mikrofiltrem
- Přídavná rukojeť

91519 104 + 106

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                Speed    Rychlost oscilací    Brusná deska  Upínací systém           Systém suchého  Průměr oscilačního Watty Hmotnost     91519            …
                                          ot/min                      ot/min           D x Š mm            D x Š mm     mikro zipu D x Š mm               kroužku mm                  cca kg             €                
    GSS 230 AVE     8000 - 11000          16000 - 22000                182 x 92                 230 x 92                              184 x 92                                   2,4      300               2,4                            104
    GSS 280 AVE     8000 - 11000          16000 - 22000              226 x 114               280 x 115                            230 x 115                                   2,4      350               2,7                            106

91519

91529

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                           Brusný povrch                      Rychlost pásu        Velikost pásu                Watty           Hmotnost                                                           91529            …
                                                         mm                                         m/s                         mm                                           cca kg                                                                   €                
     GBS 75 AE, sada                 75 x 130                                   200 - 330                   75 x 533                      750                         3,4                                                                                         101

91529

1
Provedení
- Řídicí elektronika s předvolbou rychlosti
- Rychlouvolňovací páka pro snadnou výměnu pásu
- Jemné seřízení vodicího válečku pro přesné

vedení pásu
- Připojení k odsávání se sáčkem na prach a vysa-

vačem
- Přídavná rukojeť pro broušení v blízkosti hran.
Použití
Pro odebírání, povrchové broušení, hlazení a čištění
dřeva, plastu a kovu, vhodné také pro vertikální
práce a práce nad hlavou. Hliníkové válečky pro
nejnáročnější aplikace.

Rozsah dodávky:
- Brusný pás 75 x 533 mm
- Sáček na prach
- Paralelní/úhlový doraz
- Základní rám
- Grafitová deska
- Nářaďový kufr pro řemeslníky

Upozornění:
Brusné pásy, viz kat. č. 43533

Oscilační bruska
1
Provedení
- Kompaktní oscilační bruska pro jednoruční 

a dvouruční ovládání
- Mikrofiltr a systém odtrhávacích mikropásků
- Vestavěný vysavač
- Průhledná prachová komora
- Brusná deska se suchým zipem a svorkami
- Integrovaná přídavná rukojeť pro přesné vedení
- Ergonomické provedení
- Měkký úchop
- Snadná manipulace i pro leváky
- Odsávání prachu

Rozsah dodávky:
- 1 kufřík
- 1 pouzdro s mikrofiltrem
- 1 sada brusných papírů

Upozornění:
Brusný papír, viz kat. č. 43688 a dále

91518

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                Rychlost oscilací    Brusná deska              Systém odtrhávacích               Upínací systém     Oscilační obvod      Watty       Hmotnost    91518            …
                                              ot/min            D x Š mm             mikropásků D x Š mm                          D x Š mm                           mm                             cca kg            €                
     PSS 250 AE         14000 - 24000                182 x 92                                         185 x 93                               230 x 93                                2,0           250                      1,6                           201

91518



9.189.18

Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Brusná zařízení | Přímočaré pily | Šavlové pily

1
Upozornění:
Brusný papír viz obj. č. 43681.

91504 200+204
GEX 125+150 AC
Provedení
- Excentrický pohyb a otáčení zajišťují nejjemnější

broušení s vysokým brusným výkonem
- Hliníkový nosný kotouč pro dlouhou životnost 

a vysokou plynulost chodu
- S řídicí elektronikou a předvolbou rychlosti, tj. 

správnou rychlostí pro jakoukoli aplikaci
- Brzda brusného kotouče brání poškození obrobku

(např. vzniku rýh)
- Mikrofiltrační systém Bosch: dokonalé mobilní 

vysávání
- Upevnění suchým zipem pro rychlou a pohodlnou

výměnu brusného kotouče
Rozsah dodávky:
- Sací adaptér

91504 200
Rozsah dodávky:
- Brusný papír, K120

91504 204
Rozsah dodávky:
- Brusný papír, K80

91504 205
GEX 125-150 AVE
Provedení
- Jedinečné tlumení vibrací: nejnižší vibrace i při

nepřetržitém provozu
- Nejvyšší kvalita povrchu: 

brusná jednotka oddělená od skříně pro rov-
noměrný kontaktní tlak

- Flexibilita díky použití brusného průměru 
125 nebo 150 mm

- Přímé připojení k vysavači nebo  zásobníku na
prach s mikrofiltrem pro bezprašnou práci

- Ergonomicky tvarované plochy s měkkou rukojetí
pro perfektní manipulaci

- Třecí brzda umožňuje rychlé vypnutí nástroje pro
optimální efektivitu práce

Rozsah dodávky:
- Imbusový klíč
- L-BOXX
- Brusný papír, K120
- 1x brusný kotouč 125 mm, 150 mm, 

150 mm, perforace 8+1
- Přídavná rukojeť

91504 203
GEX 150 Turbo
Provedení
- Jedním cvaknutím: Změna z jemného na hrubé

broušení nebo leštění
- Pětkrát vyšší úběr materiálu při turbo provozu

(hrubé broušení): časová úspora znamená vrácení
peněz po několika hodinách práce

- Maximální životnost díky dokonalému těsnění
ložiska, ochraně proti přetížení a robustnímu
spínači turbodmychadla

- Brzda odolná vůči opotřebení pro povrch bez
zadrhávání (finální leštička)

- Chrání zdraví díky zachycení 98 % prachu pomocí
vnější odsávací jednotky

- Konstantní elektronika pro stálé otáčky 
při zatížením

Rozsah dodávky:
- Imbusový klíč
- Nářaďový kufr pro řemeslníky
- Brusný papír, K120
- Brusný kotouč
- Držák na klíče
- Přídavná rukojeť

Excentrická bruska

91504 204

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                       Průměr kotouče                   Speed   Rychlost oscilací     Průměr oscilačního kroužku   Watty       Excentricita        Hmotnost          91504            …
                                                       mm                    ot/min                       ot/min                                                mm                                    mm              cca kg                  €                
     GEX 125 AC                                   125         4500 - 12000            9000 - 24000                                                       5,0        340                        2,50                       2,0                                  200
     GEX 150 AC                                   150         4500 - 12000            9000 - 24000                                                       4,0        340                        2,00                       2,1                                  204
     GEX 125-150 AVE               125/150         5500 - 12000           11000 - 24000                                                       4,0        400                        2,00                       2,4                                  205
     GEX 150 Turbo                             150           3100 - 6650            6200 - 13300                                                       4,5        600                        2,25                       2,4                                  203

91504 203

91504 205

91504 

91504 200

Oscilační přímočará pila92115

1
Provedení
- Univerzální přímočará pila PST 800 PEL od spo-

lečnosti Bosch: Po přesné dráze – s vodicí lištou
CutControl podél linie řezu

- Nekonečné možnosti. Jeden stroj: 
Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a vynikající
manévrovatelnost pro kontrolované a optimální
pohodlí uživatele

- Optimální přesnost a ovládání – s inovativním
systémem Bosch CutControl můžete přesně 
a bezpečně sledovat řeznou dráhu

- Přesnost v libovolném materiálu s osvědčenou 
a vyzkoušenou elektronikou Bosch: Ovládání rychlosti
zdvihu pomocí tlačítkového spínače pro snadné
spouštění pily a práci způsobem vhodným pro daný materiál

- Výkonný motor o výkonu 530 W a hloubka řezu 
80 mm ve dřevě zajišťují, že i těžká práce postupuje
velmi snadno 

- 4stupňová orbitální oscilace pro rychlejší řezání, lepší
manipulaci s křivkami a delší životnost pilového
kotouče

- Minimální vibrace a bezpečná a pohodlná práce díky
systému Bosch Low Vibration s lineární váhou 
a ergonomickým měkkým madlem

- Systém Bosch-SDS zajišťuje jednoduchou a bez-
pečnou výměnu pilového listu během několika sekund
bez použití nářadí

- Přepínatelná funkce ventilátoru pro vždy jasný pohled
na linii řezu

- Přípojka pro odsávání prachu – pro bezprašný provoz
- Robustní základová deska pro stabilní vedení
- Do integrovaného kontejneru lze snadno uložit 

až 6 pilových listů
- Nové vodítko kabelu se závěsným zařízením pro

praktické uložení

Rozsah dodávky:
- Listy pro přímočaré pily, T144D
- Pouzdro

Upozornění:
Příslušenství viz obj. č. 40230 a dále

92115 199

                                                                                                                                                                                          
    Typ                          Max. hloubka řezu mm         Frekvence zdvihů      Watty       Hmotnost       92115            …
                              Dřevo/ocel/neželezné kovy                            ot/min                           cca kg               €                
     PST 800 PEL                                       80/5/12                       500 - 3000         530                   2,0                               199
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Oscilační přímočará pila
1
92115 203
GST 25, kov
Provedení
- Dvoustupňová oscilace
- Konstantní elektronika kompatibilní se systémem

vodicích lišt Bosch
- Se systémem Bosch SDS pro výměnu pilového

listu bez nářadí
- Oscilace pilového listu
- Ukázkové vyhlazení
- Elektronická regulace 
- Ocelová základová deska s kabelem, odolná proti ohybu
- Funkce ofukování pro dobrý výhled, lze vypnout

pro účinné odsávání prachu
Rozsah dodávky:
- 15 listů přímočaré pily 
- Nářaďový kufr pro řemeslníky
- Ochrana proti třískám a úhlový šroubovák

92115 204
GST 90 E
Provedení
- Čtyřstupňová oscilace
- Se systémem Bosch SDS pro výměnu pilového

listu bez nářadí
- Oscilace pilového listu
- Ukázkové vyhlazení
- Elektronická regulace 
- Ocelová základová deska s kabelem, odolná proti

ohybu
- Funkce ofukování pro dobrý výhled, lze vypnout

pro účinné odsávání prachu
Rozsah dodávky:
- Pilový list
- Ochrana proti vytrhávání třísek
- Odsávací souprava
- Nářaďový kufr pro řemeslníky
- Imbusový klíč

92115 207
GST 160 CE
Provedení
- Kompaktní, lehká konstrukce s malým obvodem

rukojeti umožňuje optimální kontrolu při řezání-

vysoce přesné vedení pilového listu díky patento-
vanému dvojitému válečku snižuje ohýbání
pilového listu – pro vynikající přesnost řezání

- Výkonný 800W motor s konstantní elektronikou
nabízí výkonové rezervy dokonce i pro tvrdé materiály

- Parkovací poloha pro rychlou a praktickou
výměnu pilového listu jednou rukou

- Velmi nízké vibrace díky systému vyvážení
hmotnosti pro vynikající hladký chod

- Přepínatelná dioda LED poskytuje jasné osvětlení
prostoru řezu

Rozsah dodávky:
- 3 pilové listy
- Ochrana proti vytrhávání třísek
- Sada pro odsávání prachu
- L-BOXX

92115 208
GST 160 BCE
Provedení
- Kompaktní lehká konstrukce s malými rozměry

rukojeti usnadňuje optimální kontrolu při řezání
- Vysoce přesné vedení pilového listu díky patento-

vanému dvojitému válečku redukuje ohýbání
pilového listu a zajišťuje tak vynikající přesnost řezání

- Výkonný 800W motor s konstantní elektronikou
nabízí výkonové rezervy dokonce i pro tvrdé
materiály

- Parkovací poloha pro rychlou a praktickou
výměnu pilového listu jednou rukou

- Velmi nízké vibrace díky systému vyvážení
hmotnosti pro vynikající hladký chod

- Přepínatelná dioda LED poskytuje jasné osvětlení
prostoru řezu

- Kompatibilní se všemi vysavači Bosch pro čistou práci
- Robustní hořčíková základní deska s možností

nastavení bez použití nářadí
Rozsah dodávky:
- 3 pilové listy
- Ochrana proti vytrhávání třísek
- Sada pro odsávání prachu
- L-BOXX

Upozornění:
Listy pro přímočaré pily viz kat. č. 40230 a dále

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                      Max. hloubka řezu mm          Frekvence zdvihů              Zdvih              Watty       Hmotnost                                                           92115            …
                                          Dřevo/ocel/neželezné kovy                            ot/min                 mm                                    cca kg                                                                   €                
   GST 25, kov                                                    80/15/25                       500 - 2600                     24                   670                    2,7                                                                                         203
     GST 90 E                                                         90/10/20                        500 - 3100                     26                  650                    2,3                                                                                         204
     GST 160 CE                                                 160/10/20                       800 - 3000                     26                  800                    2,2                                                                                         207
     GST 160 BCE                                              160/10/20                       800 - 3000                     26                  800                    2,3                                                                                         208

92115 203

92115 207

92115 204

92115 208

92115

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                      Hloubka řezu mm     Hloubka řezu profilů/trubek mm   Zdvih pily    Frekvence zdvihů      Watty        Hmotnost                                     92137            …
                                                     Dřevo                                                     Kov             mm                       ot/min                              cca kg                                            €                
     GSA 1100 E                                     230                                                                20                  28                          0-2700          1100                       3,5                                                               301
     GSA 1300 PCE                               220                                                                20                  28                         0-2900         1300                       4,1                                                               302

Šavlové pily
92137 301

92137 302

1
92137 301
GSA 1100 E
Provedení
- Integrované LED diody
- Výkonný motor pro rychlý postup řezání
- Kovové háky pro zavěšení
- Systém Bosch SDS pro rychlou výměnu pilového listu
- Pogumovaný kryt
Rozsah dodávky:
- 2 pilové listy, dřevo S 2345 X / kov S 123 XF
- Nářaďový kufr pro řemeslníky

92137 302
GSA 1300 PCE
Provedení
- Konstantní elektronika pro nejnáročnější aplikace
- Kyvný zdvih pro rychlý pokrok v řezání
- Trvalé světlo LED
- Vibrační rukojeť a vyvážení hmotnosti
- Systém Bosch SDS pro rychlou výměnu pilového listu
- Zarážka pily může být nastavena bez použití nářadí
- Kovové háky pro zavěšení
- Pogumovaný kryt převodové skříně
Rozsah dodávky:
- 2 pilové listy, dřevo S 2345 X / kov S 123 XF
- Nářaďový kufr pro řemeslníky

Upozornění:
Listy pro šavlové pily viz kat. č. 40235 a dále

92137
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Pily | Rozmítací pily | Hoblíky | Sponkovačky | Akumulátorové šroubováky

Elektrický hoblík
1
Provedení
- Optimální kvalita povrchu
- Konstantní rychlost
- Odolná čepel s oboustranným nožem na dřevo,

maximální životnost
- Jednoduché a přesné nastavení hloubky řezu 

s odhozem třísek doleva nebo doprava
- 3 drážky tvaru V pro snadné a flexibilní srážení hran
- Parkovací patka pro bezpečné uložení
- Pojistka spínače vhodná pro leváky i praváky

- Lze použít i v nehybné poloze se základním
rámem

- S hoblovacím nožem a zásuvkou na klíč
- Rukojeť a vodicí držadlo s měkkým držadlem
Rozsah dodávky:
- Paralelní doraz 90°
- 1 oboustranný nůž do dřeva
- Hloubkový doraz
- Pouzdro

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                         Šířka hoblování         Hloubka řezu        Hloubka drážky        Speed             Watty      Hmotnost                                                           92195            …
                                                         mm                         mm                            mm        ot/min                                    cca kg                                                                   €                
     GHO 40-82 C                                    82                          0-4,0                               0-24         13500                  850                    3,2                                                                                         101

Elektrická rozmítací pila

92195

1
92150 101
GFZ 16-35 AC
- Ovládání a konstantní elektronika pro plynule

nastavitelnou rychlost, 2 listy pro proti sobě rotující pily
- Se systémem SDS pro snadnou výměnu pilového

listu bez nářadí
- Pojistka spínače
- Základová deska z hliníku
- Robustní list bez torze
- Sací kanál pro účinné externí odsávání prachu
Rozsah dodávky:
- Sací adaptér
- List
- Sada pilových listů pro pórobeton a omítku
- Sada pilových listů na dřevo a plasty

92150 102
Sada pilových listů HCS, TF 350 M
Použití
Na dřevo a plasty.

92150 103
Sada karbidových pilových listů, 
TF 350 NHM
Použití
Pro pórobeton, omítku atd.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                           Frekvence zdvihů                 Zdvih                     Watty                 Délka listu              Hmotnost                                                           92150            …
                                                            ot/min                     mm                                                            mm                    cca kg                                                                   €                

         GFZ 16-35 AC                         850 - 2500                           50                          1600                                 350                              5,2                                                                                         101
      Sada HCS                                                   -                              -                                  -                                       -                                  -                                                                                         102
         Karbidová sada                                        -                              -                                  -                                       -                                  -                                                                                         103

92195

92150

92150 102 92150 103

92150

Kotoučová pila
92154 108

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                Hloubka řezu 90°/45°           Průměr pilového kotouče                       Speed             Watty             Hmotnost                                                   92154            …
                                                max. mm                                               mm                       ot/min                                          cca kg                                                           €                
     GKS 55+ GCE                             63/47                                                      165                  2100-4700                  1350                            3,8                                                                                108

92154

1
Provedení
- Velká hloubka řezu: Dvourychlostní převod

poskytuje vyšší řeznou kapacitu v kompaktním
provedení

- Snadné použití: Motorová brzda a měkký start pro
bezpečné řezání

- Kompatibilní s vodicími lištami
- Proměnná rychlost pro nastavení řezné rychlosti

podle řezaného materiálu
- Konstantní elektronika
- Ergonomický: Nízká hmotnost a kompaktní

design

Rozsah dodávky:
- Karbidový pilový list
- L-BOXX
- Podtlakový adaptér
- Vnitřní šestihran
- Paralelní doraz

Kotoučová pila92154

1
Provedení
- Přesné nastavení hloubky řezu a přesné nastavení

pokosových řezů díky rychloupínací páce
- Jednoduchá a rychlá výměna pilového listu díky

integrovanému zámku vřetene
- Bezpečnostní spínač s oboustranně ovladatelným

zámkem spuštění
- Měkký úchop
- CutControl pro řízené stříhání bez použití rukou

Rozsah dodávky:
- Skříň systému Cleansystem
- Karbidový pilový list, Speedline Wood
- Paralelní doraz

92154 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                Hloubka řezu 90°/45°      Průměr pilového kotouče           Průměry otvoru      Speed              Watty            Hmotnost                                   92154            …
                                                max. mm                                          mm                               mm      ot/min                                          cca kg                                           €                
     PKS 55 A                                    55/38                                                160                                     20         5600                  1200                          3,9                                                              102
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Sponkovačky
1
92307 100
PTK 14 EDT
Provedení
- Univerzální sponkovačka s maximálním pohodlím

pro uživatele
- DuoTac – volitelné zpracování 2 sponek pro vyšší

pevnost v tahu
- Elektronické nastavení výkonu pro optimální

výsledky při použití různých délek sponek a typů
materiálů

- Měkké držadlo pro práci bez únavy a bezpečnou 
a pohodlnou manipulaci

- Snadno použitelný systém stisknutí a uvolnění pro
řízené spouštění: Přitiskněte výstupek sponko-
vačky na dílec a aktivujte spínač

- Snadno sestavitelný zásobník sponek s indikáto-
rem doplnění

- Elektronika Bosch: Ovládání rychlosti pomocí
tlačítkového spínače

Použití
Široký rozsah použití – se svorkami a hřebíky – při
upevňování tenkých materiálů ke dřevu.
Rozsah dodávky:
- 1000 sponek (typ 53)

92307 101
PTK 3.6 LI
Provedení
- Malá, lehká a kompaktní –nejsnadnější manipula-

ce ve své třídě
- Bez paměťového efektu, bez samovybíjení: Vždy

připraveno k použití díky lithium-iontové technologii
- Snadno použitelný systém stisknutí a uvolnění pro

řízené spouštění: Přitiskněte výstupek sponko-
vačky na dílec a aktivujte spínač

- Měkké držadlo pro bezpečnou a pohodlnou
manipulaci

- S indikátorem stavu nabití: poskytuje informace 
o aktuálním stavu baterie

- Snadno sestavitelný zásobník sponek s indikáto-
rem doplnění

Použití
Široký rozsah použití – se sponkami – pro
upevňování tenkých materiálů ke dřevu.
Rozsah dodávky:
- Kovová kazeta
- 1000 sponek (typ 53)
- 5hodinová nabíječka

92308
Spony 
Balení = 1000 ks
Použití
Pro typ PTK 14.

92307 100

92307 101

92307 - 92308

Akumulátorový šroubovák
1
Provedení
- Mimořádně malý a praktický – vejde se do kapsy 

u kalhot
- 2rychlostní převodovka, rychlá a přesná
- Univerzální nabíječka pro akumulátory 

3,6 V a 10,8 V
- Elektronická předvolba rychlosti
- Pravý/levý chod
- Motorová brzda pro přesnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Měkký úchop
- Technologie Li-Ion pro o 400 % delší životnost
- Bez paměťového efektu:
- Electronic Cell Protection (ECP) chrání akumulátor

před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 1,3 Ah
- Nabíječka AL 1115 CV
- Přepravní pouzdro
- Poutko na ruku

Upozornění:
Náhradní akumulátory, viz kat. č. 90358 100.

90348

                                                                                                                                                                                                                                        
  Typ                            Max. průměr           Volnoběžná rychlost ot/min     Max. točivý moment            V/Ah     Hmotnost      90348            …
                                      šroubu mm                   1./2. převodový stupeň            Nm měkký/tvrdý                               cca kg              €                
  GSR Mx2Drive                                  5                                       0–150/0–580                                     5/10          3,6/1,3                   0,5                             201

90348

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   Typ                         Zdvihy                    Napětí           Hmotnost     Upínací objímky        Upínací čepy             Hřebíky                   92307            …              92308            …
                                     ot/min                             V                        kg                        Šířka            Délka mm         Délka mm                           €                                      €                
    PTK 14 EDT                     30                            230                          1,1                             11,4                       6 - 14                         14                                            100                                             
    PTK 3.6 LI                        30                             3,6                          0,8                             11,4                       4 - 10                             -                                            101                                             
    1609200366                           -                                   -                                -                                     -                              10                              -                                                                                         101
    1609200368                           -                                   -                                -                                     -                              14                              -                                                                                         102
    1609200369                           -                                   -                                -                                     -                              18                              -                                                                                         103
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Aku vrtací šroubovák, francouzského│ Jednotlivé spotřebiče, 12 V

Akumulátorový vrtací šroubovák Li-ion včetně zásobníku na bity

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                               Max. průměr             Volnoběžná rychlost               Max. točivý moment Nm                V/Ah        Hmotnost                                      90137            …
                                            šroubu mm                                       ot/min                                                tvrdý                                        cca kg                                              €                
     IXO V 3.6V                                            5                                                 215                                                          4,5               3,6/1,5                    0,30                                                                  103
     Sada IXO V 3,6 V                               5                                                 215                                                          4,5               3,6/1,5                    0,30                                                                 104

90137

1
Provedení
- Měkká rukojeť
- Bez paměťového efektu, bez samovybíjení
- Vždy připraveno k použití díky lithium-iontové

technologii
- PowerLight LED pro dobré osvětlení dílce za všech

okolností

90137 103
IXO V 3.6
Provedení
- Rychlá a snadná výměna díky praktickému

připojení přes micro USB
- Snadná a pohodlná manipulace díky novému

ergonomickému designu, novému spínači pro směr
otáčení a ovládání a indikátoru stavu baterie

- Ideální osvětlení díky novému konceptu osvětlení
se dvěma žárovkami pro selektivní osvětlení
(bodové světlo) a osvětlení velké plochy místa
práce (rozptýlené světlo)

Rozsah dodávky:
- Nabíjecí stanice
- Sada držáku bitů s 10 bity
- Kovový obal

90137 104
Sada IXO V 3.6
Provedení
- Maximální flexibilita pro šroubování v blízkosti

okrajů a na těžko dostupných místech díky
excentrickému a úhlovému nástavci

- Snadná a pohodlná manipulace díky novému
ergonomickému designu, novému spínači pro směr
otáčení a ovládání a indikátoru stavu baterie

- Ideální osvětlení díky novému konceptu osvětlení
se dvěma žárovkami pro selektivní osvětlení
(bodové světlo) a osvětlení velké plochy místa
práce (rozptýlené světlo)

Rozsah dodávky:
- Úhlový nástavec
- Excentrický nástavec
- Nabíjecí stanice
- Sada držáku bitů s 10 bity
- Kovový obal

90137 103

90137 104



9.23

El
ek

tri
ck

é 
ná

řa
dí

CZ/P ( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Pokračování .

Akumulátorové pracovní nůžky
GUS 12 V-300
- Volnoběžné otáčky 700 ot/min
- Max. hloubka střihu 11 mm
- Řezný výkon 

(4 mm v PVC) 200 m

90351 113
Bezdrátové ruční odsávací zařízení
GAS 12 V
- Max. podtlak 48 mbar
- Max. objemový průtok 15 l/s
- Objem nádržky 350 ml

90351 114
Akumulátorová okružní pila
GKS 12 V-26
- Volnoběžné otáčky

1400 ot/min
- Max. hloubka řezu (45°/90°)

17,0/26,5 mm
- sVnější/vnitřní průměr pilového

kotouče 85/15 mm

90351 115

Akumulátorová úhlová
bruska
GWS 12 V-76
- Volnoběžné otáčky

19500 ot/min
- Průměr kotouče 76 mm
- Hloubka řezu 16 mm

90351 116

Samostatné zařízení, 12,0 V v příslušném boxu L-BOXX90351

Akumulátorová přímočará pila
GST 12 V-70
- Počet zdvihů při volnoběhu 

1500–2800 1/min
- Výška zdvihu 18 mm
- Max. hloubka řezání do oceli/dřeva/

kovu 3/70/3 mm

90351 102
Akumulátorová mečová pila
GSA 12 V-14
- Volnoběžné otáčky 

0–1300 ot/min
- Délka zdvihu 14,5 mm
- Hmotnost (vč. akumulátorové

jednotky) 1,2 kg

90351 104
Akumulátorový příklepový vrtací
šroubovák
GSB 12-V-15
- Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň

0–380/0–1300 ot/min
- Max. úrovně točivého momentu:

20 jednotek
- Max. průměr vrtání do

oceli/dřeva/zdiva 10/19/10 mm

90351 105

Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12 V-15
- Volnoběžné otáčky (1./2. stupeň) 

0–350/0–1300 ot/min
- Max. točivý moment (měkký/tvrdý)

13/30 Nm
- Max. průměr vrtání do oceli/dřeva 

10/19 mm

90351 107
Akumulátorová úhlová vrtačka
GWB 12 V-10
- Volnoběžné otáčky 

0–1300 ot/min
- Max. točivý moment 6 Nm
- Max. průměr vrtání do oceli/dřeva 

10/35 mm

90351 109
Akumulátorový rotační rázový
utahovák
GDR 12 V-105
- Volnoběžné otáčky 

0–1300 ot/min
- Jmenovitý počet zdvihů 

0–3100 1/min
- Max. točivý moment (tvrdý) 

105 Nm

90351 110
Akumulátorová multifunkční
řezačka
GOP 12 V-28
- Oscilace 5000–20000 1/min
- Úhel oscilace l/p1,4°
- Hmotnost (vč. akumulátorové

jednotky) 1,0 kg

90351 111

Bateriový multifunkční 
nástroj, GRO 12 V-35
- Volnoběžné otáčky 5000–3200 ot/min
- Sklíčidlo 3,2 mm
- Hmotnost (vč. akumulátorové

jednotky) 0,6 kg

90351 112

1

Jak to funguje
Kupte si základní 12voltovou
sadu (90 351 140) a zkombi-
nujte ji se samostatnými
zařízeními dle vlastního
výběru, nebo jednoduše
využijte výhod nabízených
zařízení bez nabíječky 
a baterie. Samostatná zařízení
se dodávají v příslušném
pouzdru L-BOXX.

Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12 V-35
- Volnoběžné otáčky na 1. /2. převo-

dovém stupni 
- 0–460/0–1750 ot/min
- Max. točivý moment (měkký/tvrdý)

20/35 Nm
- Max. průměr vrtání do oceli/dřeva

10/32 mm
- Hmotnost (s akumulátorem) 0,91 kg

90351 141

Startovací sada 12 V
2 x GBA 12V 3,0 Ah
- Vyšší kapacita baterie pro o 50 % delší dobu provozu 
GAL 12V-40
- Vysoká rychlost nabíjení všech 12V akumulátorů
- 12 V / 3 Ah z 0 na 80 % za 36 minut

90351 142
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jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Samostatná zařízení 12 V | Akumulátorová úhlová vrtačka | Akumulátorový šroubovák | 
Akumulátorový rázový šroubovák

                                                                                                                                       
    Typ                                                                                                   90351            …
                                                                                                                     €                
     Akumulátorová multi řezačka GOP 12 V-28                                                            111
     Akumulátorový multifunkční nástroj GRO 12 V-35                                               112
     Akumulátorové univerzální nůžky GUS 12 V-300                                                  113
     Akumulátorové ruční odsávací zařízení GAS 12 V                                                114
     Akumulátorová okružní pila GKS 12 V-26                                                                115
     Akumulátorová úhlová bruska GWS 12 V-76                                                          116
     Startovací sada 2x GBA 12 V 3 Ah + GAL 12 V-40                                                142

                                                                                                                                       
    Typ                                                                                                   90351            …
                                                                                                                     €                
     Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12 V-35                                                      141
     Akumulátorová přímočará pila GST 12 V-70                                                           102
     Akumulátorová šavlová pila GSA 12 V-14                                                               104
     Akumulátorový rázový šroubovák GSB 12 V-15                                                    105
     Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12 V-15                                                      107
     Akumulátorová úhlová bruska GWB 12 V-10                                                          109
     Akumulátorový otočný rázový utahovák GDR 12 V-105                                      110

Samostatné zařízení, 12,0 V v příslušném boxu L-BOXX90351

Akumulátorová úhlová vrtačka, Li-ion
1
Provedení
- Mimořádně univerzální díky 5 nastavitelným

polohám hlavy: 0°/22.5°/45°/67.5°/90°
- Velmi kompaktní: extrémně krátká (11 cm)

nastavitelná hlava se sklíčidlem 10 mm s automa-
tickým zámkem

- Vysoká rychlost 0–1300 ot/min pro rychlý postup
práce, ideální pro vrtání otvorů

- Praktický indikátor stavu nabití akumulátoru
se třemi LED diodami

- Jedinečná technologie BOSCH premium lithium-
ion pro delší životnost a bezkonkurenční dobu
chodu na akumulátor

- Motorová brzda pro přesnou práci při sériovém
šroubování

- Systém Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
Chrání akumulátor před přetížením, přehřátím 
a hlubokým vybitím

- Bez paměťového efektu: Akumulátor lze nabíjet
kdykoliv bez ohledu na stav nabití bez poškození
článků

Rozsah dodávky:
- L-BOXX 102
- Nabíječka AL 1130 CV
- 2 x akumulátor Li-ion 2,0 Ah

Upozornění:
Náhradní akumulátory, viz kat. č. 90358 111. 
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90360 101.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                 Průměr šroubu         Volnoběžná rychlost      Max. točivý moment              V/Ah             Rychlé upnutí                     Hmotnost                   90350            …
                                              mm                                   ot/min                          Nm tvrdý                                       Sklíčidlo mm         včetně baterie kg                           €                
   GWB 12 V-10                             6                                    0 - 1300                                           11          12,0/2,0                                   1-10                                      1,2                                            200

90350

90350 200

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ         Max. průměr vrtáku         Průměr                 Volnoběžná rychlost    Max. točivý moment  Krouticí moment          V/Ah               Hmotnost      90350            …
                         mm Ocel/dřevo    šroubu mm  ot/min 1./2. převodový stupeň           Nm měkký/tvrdý                    úrovně                     včetně baterie kg              €                
   GSR 12V-20 HX              10/30                       7                              0–400/0–1300                                18/20                         20+1    12,0/3,0                           0,80                             206

1
Provedení
- Delší životnost díky bezkartáčovému motoru EC

s elektronickou ochranou motoru (EMP)
- Delší výdrž: až 1000 šroubů (4 x 40 mm) na jedno

nabití akumulátoru (2,5 Ah)
- Lepší poměr výkonu k hmotnosti s točivým

momentem až 18 Nm (aplikace měkkého šroubo-
vání) pro výkonné šroubování až do 7 mm při
délce hlavy pouhých 135 mm

- Systém Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
Chrání akumulátor před přetížením, přehřátím 
a hlubokým vybitím

- Integrované osvětlení LED pro osvětlení pracovní
plochy i ve tmě

- Motorová brzda pro přesnou práci při sériovém
šroubování

- Bez paměťového efektu: Akumulátor lze nabíjet
kdykoliv bez ohledu na stav nabití bez poškození
článků

Rozsah dodávky:
- 1 x spona na opasek, 1 x držák bitů, 4 x barevná

spona
- L-BOXX 102
- Nabíječka GAL 1230 CV
- 2 x akumulátor Li-ion 3,0 Ah

Upozornění:
Náhradní akumulátory viz kat. č. 90358 111. 
Náhradní nabíječka viz kat. č. 90360 101.

Aku vrtací šroubovák, Li-ion90350

90350 206
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Akumulátorový rázový šroubovák / vrtací šroubovák
1
Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz obj. č. 90358. 
Náhradní nabíječka, viz obj. č. 90360.

90350 203-204
Provedení
- Optimální manipulace zejména při vrtání 

a šroubování nad hlavou a ve stísněných 
prostorech

- Systém Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
Chrání akumulátor před přetížením, přehřátím 
a hlubokým vybitím

- Integrované osvětlení LED pro osvětlení pracovní
plochy i ve tmě

- Motorová brzda pro přesnou práci při sériovém
šroubování

- Sklíčidlo auto-lock 10 mm
Rozsah dodávky:
- L-BOXX 102
- Nabíječka AL 1130 CV
- 2x akumulátor Li-ion 2,0 Ah

90350 203
Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12 V-15
- S délkou 169 mm nejkratší konstrukce ve své třídě
- Profesionální výkon: 2rychlostní převodová

jednotka zajišťuje silný krouticí moment 30 Nm pro
vrtání (do 19 mm) a montáž šroubů (do 7 mm)

- Praktický indikátor stavu nabití akumulátoru
se třemi LED diodami

- Bez paměťového efektu: Akumulátor lze nabíjet
kdykoliv bez ohledu na stav nabití bez poškození
článků

90350 204
Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák GSB
12 V-15
- S délkou 169 mm nejkratší konstrukce ve své třídě
- Nově vyvinutá 2rychlostní planetová převodová

jednotka pro výkonné šroubování a vrtání do dřeva
a kovu a také příklepové vrtání do zdiva

- Praktický indikátor stavu nabití baterie poskytuje
informace o zbývající rezervě energie

90350 207
Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12 V-35
Professional
- Snadné použití, kompaktní velikost s hlavou 

o délce pouhých 154 mm
- Optimální výkon díky krouticímu momentu 35 Nm.
- Delší životnost díky bezkartáčovému motoru EC
Rozsah dodávky:
- L-BOXX
- Nabíječka GAL 12V-40
- 2x akumulátor GBA 12 V / 3,0 Ah

90350 203

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ         Max. průměr vrtáku mm     Průměr šroubu                    Volnoběžná rychlost   Max. točivý moment   Krouticí moment             V/Ah                 Rychlé upnutí                Hmotnost        90350                …
                                Ocel/dřevo/zdivo                         mm     ot/min 1./2. převodový stupeň         Nm měkký/tvrdý                     úrovně                        Sklíčidlo pro vrták mm   včetně baterie kg                €                  
   GSR 12 V-15              10/19/-                           7                     0–400/0–1300                       15/30                    20+1    12,0/2,0                              1-10                      0,95                            203
   GSB 12 V-15          10/19/10                           7                     0–380/0–1300                       15/30                    20+1    12,0/2,0                              1-10                      1,00                            204
   GSR 12 V-35             10/32/-                            -                      0–460/0–1750                       20/35                    20+1    12,0/3,0                           1,5-10                      0,91                            207

90350

90350 204

90350 207
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Akumulátorové šroubováky | Akumulátorové úhlové brusky | Jednotlivé přístroje, 18 V

Akumulátorová úhlová bruska91429

1
Provedení
- Praktická v každé situaci – mimořádně kompaktní

a ergonomická konstrukce pro rychlé řezání na
staveništi

- Rychlý postup práce díky výkonnému motoru EC
- Univerzální použití na různé materiály
- Nová aretace vřetena pro snadnou výměnu

kotoučů
- Jednoduché nastavení ochranného krytu bez

použití nářadí

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 3,0 Ah
- Rychlonabíječka AL 1130 CV
- 2x řezný kotouč, profesionální pro nerezovou ocel
- 1x karbidový řezný kotouč, víceúčelový
- L-BOXX

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz obj. č. 90358 111.
Náhradní nabíječka, viz obj. č. 90360 101.

91429 

    Typ                    Hrubování/řezání     Volnoběžná rychlost      Průměry otvoru    Brusné vřeteno         V/Ah                  Rozměry   Hmotnost včetně      91429            …
                         Průměr kotouče mm                             ot/min                          mm                      Závit                           (d x š x v) mm        Akumulátor kg              €                
     GWS 12-76 V-EC                          76                                  19500                                 10                             M5        12/3,0           202 x 88 x 105                                0,9                              101

Akumulátorový rázový utahovák Li-ion
1
Provedení
- O 100 % delší životnost díky bezkartáčové

technologii motorů EC a optimalizovanému
mechanismu příklepu

- Vyšší přesnost při šroubování: 2stupňová regulace
výkonu pro prevenci nadměrného utažení malých
šroubů 

- HEX9 víceúčelový stavební vrták. Vrtání 
s akumulátorovým rázovým utahovákem

- Velmi kompaktní konstrukce pro dokonalou
manipulaci i na nejužších místech a nad hlavou

- Delší provozní doba díky akumulátorům s kapacitou 3,0 Ah

- Prstencové světlo LED pro osvětlení pracovní
oblasti i na tmavých místech

- Výrazně delší životnost díky maximální účinnosti 
a technologii baterií Bosch

- Bezuhlíková technologie motorů EC od společnosti
Bosch zajišťuje o 100 % delší životnost

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 3,0 Ah
- Nabíječka AL 1130 CV
- L-BOXX

Upozornění:
Náhradní akumulátor viz obj. č. 90358.
Náhradní nabíječka, viz kat.  č. 90360.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                           Průměr šroubu                   Volnoběžná rychlost     Jmenovitá frekvence  Max. točivý moment     Upínací zařízení                     V/Ah  Hmotnost              90349                …
                                                     max. mm     ot/min 1./2. převodový stupeň                zdvihů. ot/min                              Nm     pro nástroj                                                     kg                   €                    
   GDR 12 V-110               M 4–M 12                       0–1200/0–2600                         0 - 3100                              110     Vnitřní šestihran 1/4“   12,0/3,0             0,9                                 103

90349

90349

Akumulátorový rotační rázový utahovák Li-ion90367

1
Provedení
- Držák nástroje, čtyřhran 3/8”
- O 100 % delší životnost díky bezkartáčové

technologii motorů EC a optimalizovanému
mechanismu příklepu

- Vyšší přesnost při šroubování: 2stupňová regulace
výkonu pro prevenci nadměrného utažení malých
šroubů

- Bezuhlíková technologie motorů EC od společnosti
Bosch zajišťuje o 100 % delší životnost

- Velmi kompaktní konstrukce pro dokonalou
manipulaci i na nejužších místech a nad hlavou

- Prstencové světlo LED pro osvětlení
pracovní oblasti i na tmavých místech

- Výrazně delší životnost díky maximální 
účinnosti a technologii baterií Bosch

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 3,0 Ah
- Nabíječka AL 1130 CV
- L-BOXX

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz obj. č. 90358.
Náhradní nabíječka, viz obj. č. 90360.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ               Průměr šroubu                    Volnoběžná rychlost   Jmenovitá frekvence zdvihů      Max. točivý moment          V/Ah                 Hmotnost         90367            …
                                          max.      ot/min 1./2. převodový stupeň                                       ot/min                                 Nm                     včetně baterie kg                 €                
   GDS 12 V-115         M 4–M 12                               0–1200/0–2600                                           0 - 3100                                      115    12,0/3,0                                0,9                                 102

90367

Akumulátorový vrtací šroubovák90350

90350 301

1
Provedení
- Flexibilní a univerzální: na výběr je z pěti možností
- Vrtací šroubovák s magnetickým držákem bitů,

uzamykatelný držák bitů, sklíčidla, úhlový nástavec
a excentrický nástavec

- Kompaktní provedení, perfektní pro těžko
dostupná místa

- Velký krouticí moment 30 Nm

Rozsah dodávky:
- L-BOXX
- Nabíječka GAL 1230 CV
- 2 x akumulátor Li-ion 2,0 Ah
- Nástavec držáku bitů, GFA 12-X
- Upevnění sklíčidla, GFA 12-B
- Excentrický nástavec, GFA 12-E
- Úhlový nástavec, GFA 12-W

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ              Max. průměr vrtáku          Průměr  Volnoběžná rychlost ot/min      Max. točivý moment     Krouticí moment         V/Ah   Rychlé upnutí          Hmotnost       90350              …
                               mm Ocel/dřevo     šroubu mm          1./2. převodový stupeň            Nm měkký/tvrdý                      úrovně                       Sklíčidlo mm   bez baterie kg              €                  
   GSR 12 V-15 FC              10/19                      7                      0–400/0–1300                              15/30                         20+1   12,0/2,0                    1-10                      0,6                            301
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Pokračování .

90351 210
Akumulátorová pásová pila
GCB 18 V-LI
- Volnoběžné otáčky 

0–162 ot/min
- Max. hloubka řezu 63,5 mm
- Rozměry pilového pásu 

730 x 12,7 x 0,5 mm

Akumulátorové přímé
brusky
GGS 18 V-LI
- Volnoběžné otáčky 

22000 ot/min
- Upínací kleština 6 mm
- Hmotnost (vč. akumulátoro-

vé jednotky) 1,8 kg

90351 214

Samostatné zařízení, 18,0 V v příslušném boxu L-BOXX90351

90351 302
Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 18 V-60 C
- Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň 

0–600/0–1900 ot/min
- Max. točivý moment (měkký/tvrdý) 

31/60 Nm
- Max. průměr vrtání do oceli/dřeva 

13/38 mm

90351 303
Akumulátorový příklepový vrtací šroubo-
vák
GSB 18 V-60 C
- Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň 

0–600/0–1900 ot/min
- Max. točivý moment (měkký/tvrdý)

31/60 Nm
- Max. průměr vrtání do oceli/dřeva/

zdiva 13/38/13 mm

90351 205
Akumulátorový vrtací šroubo-
vák
GSR 18 V-85 C
- Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň 

0–480/0–2100 ot/min
- Max. točivý moment

(měkký/tvrdý) 47/85 Nm
- Max. průměr vrtání do

oceli/dřeva 13/38 mm

90351 206
Akumulátorový příklepový
vrtací šroubovák
GSB 18 V-85 C
- Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň 

0–480/0–2100 ot/min
- Max. točivý moment

(měkký/tvrdý) 47/85 Nm
- Stupně utahovacího momentu 25+1
- Max. průměr vrtání do

oceli/dřeva/ zdiva 13/38/16 mm

90351 207
Akumulátorový multifunkční nástroj
GOP 18 V-28
- Volnoběžné otáčky 8000–20000 ot/min
- Úhel oscilace 2,8° (2 x 1,4°)
- Upínací zařízení SDS

90351 209
Akumulátorové vrtací kladivo
GBH 18 V-EC
- Volnoběžné otáčky 

0–1400 ot/min
- Rázová energie 1,7 J.
- Max. průměr vrtání do

oceli/dřeva/ betonu
13/30/18 mm

90351 212
Akumulátorová mečová
pila
GSA 18 V-LI C
- Počet zdvihů při vol-

noběžných otáčkách 
0–3050 1/min

- Délka zdvihu 21 mm
- Max. hloubka řezání do

oceli/dřeva 16/200 mm

90351 213
Akumulátorová mečová pila
GSA 18 V-LI
- Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň 

0–2400/0–2700 ot/min
- Délka zdvihu 28 mm
- Hloubka řezu do dřeva/kovu 

250/20 mm

90351 216
Akumulátorové vrtací
kladivo
GBH 18 V-LI, kompaktní
- Volnoběžné otáčky 

0–1050 ot/min
- Rázová energie 1 J
- Max. průměr vrtání do

betonu 12 mm

1

90351 217

Akumulátorový hoblík
GHO 18 V-LI
- Tloušťka hobliny 0–1,6 mm
- Hloubka drážky 0–8 mm
- Šířka hoblování 82 mm

90351 218

Akumulátorová okružní pila
GKS 18 V-57 G
- Volnoběžné otáčky 

3900 ot/min
- Hloubka řezu (0°/45°/50°)

51/40/36 mm
- Průměr pilového kotouče 165 mm

Akumulátorová mečová pila
GSA 18V-32
- Počet zdvihů (1./2. stupeň)

0–2500 ot/min
- Délka zdvihu 32 mm
- Hloubka řezu do dřeva/kovu

230/175 mm
- Hmotnost 3,5 kg bez akumulátoru
Dodává se v nářaďovém kufru pro
řemeslníky!

90351 230

90351 219

Akumulátorová úhlová 
bruska
GWS 18-125 V-LI
- Volnoběžné otáčky 

10000 ot/min
- Závit brusného vřetene M14
- Průměr kotouče 125 mm
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Samostatná zařízení, 18 V | Akumulátorové vrtací šroubováky

                                                                                                                                       
    Typ                                                                                                   90351            …
                                                                                                                     €                
     Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18 V-60 C                                                 302
     Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák GSB 18 V-60 C                            303
     Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18 V-85 C                                                 205
     Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák GSB 18 V-85 C                            206
     Akumulátorový multifunkční nástroj GOP 18 V-28                                               207
     Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18 V-EC                                                          209
     Akumulátorová pásová pila GCB 18 V-LI                                                                 210
     Akumulátorová šavlová pila GSA 18 V-LI C                                                            212
     Akumulátorová šavlová pila GSA 10.8 V-LI                                                             213
    Akumulátorová šavlová pila 18 V-32                                                                         230
     Akumulátorová přímá bruska GGS 18 V-LI                                                       214

                                                                                                                                       
    Typ                                                                                                   90351            …
                                                                                                                     €                
     Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18 V-LI Compact                                      216
     Akumulátorový hoblík GHO 18 V-LI                                                                          217
     Akumulátorová okružní pila GKS 18 V-57 G                                                           218
     Akumulátorová úhlová bruska GWS 18-125 V-LI                                                   219
     Akumulátorová úhlová bruska GWX 18 V-10 C                                                231
     Akumulátorová úhlová bruska GWX 18 V-10 SC                                              232
     Akumulátorová přímočará pila GST 18 V-LI B                                                       220
     Akumulátorová přímočará pila GST 18 V-LI S                                                  221
     Akumulátorový rázový šroubovák GDS 18 V-EC 250                                          223
     Akumulátorový otočný rázový šroubovák GDX 18V-200 C                                228
     18V startovací sada, 2x 5,0 Ah + GAL 1880 CV                                                      229
     18V ProCORE, 1x 4,0 + 8,0 Ah + GAL 1880 CV                                                      233
    18V ProCORE, 2x 8,0 Ah + GAL 1880 CV                                                          234

Jak to funguje
Kupte si základní 18V sadu (90351 226
nebo 90351 227) a zkombinujte ji se
samostatnými zařízeními dle vlastního
výběru, nebo jednoduše využijte výhod
nabízených zařízení bez nabíječky 
a baterie. Samostatná zařízení se dodávají
v příslušném pouzdru L-BOXX.

90351 220
Akumulátorová přímočará pila
GST 18 V-LI B
- Frekvence zdvihů při volnoběhu 

0–2700 1/min
- Funkce kyvu: 

4stupňové nastavení předkmitu
- Hloubka řezu do dřeva/hliníku/

kovu, 120/20/8 mm

90351 221
Akumulátorová přímočará pila
GST 18 V-LI S
- Frekvence zdvihů při volnoběhu 

0–2700 1/min
- Funkce kyvu: 

4stupňové nastavení předkmitu
- Hloubka řezu do dřeva/hliníku/

kovu, 120/20/8 mm

90351 223
Akumulátorový rázový šroubovák
GDS 18 V-EC 250
- Volnoběžné otáčky 

0–2400 ot/min
- Jmenovitý počet zdvihů 

0–3100 1/min
- Max. točivý moment 250 Nm

90351 228
Akumulátorový rotační rázový utahovák
GDX 18V-200C
- Volnoběžné otáčky (1./2./3. stupeň)

0–1100/2300/3400 ot/min
- Frekvence zdvihů (1./2./3. stupeň)

0–2300/3400/4000 1/min
- Maximální utahovací moment 200 Nm
- Montáž: vnitřní šestihran 1/4”

čtyřhran 1/2”
- Hmotnost 1,2 kg bez akumulátoru

18V startovací sada 
2x GBA 5,0 Ah + GAL 1880 CV
- Delší práce díky kapacitě 5,0 Ah
- Rychlonabíječka: Baterie je připravena 

k použití po 35 minutách (úroveň nabití 80 %)
- Lze použít se všemi 18voltovými zařízeními
- Indikátor LED stavu nabíjení
- Rychlonabíječka s navíjením kabelu
- Dodáváno v boxu

90351 229

Samostatné zařízení, 18,0 V v příslušném boxu L-BOXX90351

90351 231
Akumulátorová úhlová bruska
GWX 18V-10C
- Volnoběžné otáčky 9000 ot/min
- Průměr kotouče 125 mm
- Hmotnost 2,0 kg bez akumulátoru

90351 232
Akumulátorová úhlová bruska
GWX 18V-10SC
- Volnoběžné otáčky 

4500–9000 ot/min
- Průměr kotouče 125 mm
- Hmotnost 2,0 kg bez akumulátoru

90351 234
18 V ProCORE
1x 4,0 Ah, 1x 8,0 Ah + GAL 1880 CV
- Pro až o 87 % vyšší výkon
- Extrémně rychlé nabíjení pro všechny 18V akumulátory
- Nabíjení ProCORE 18 V 4,0 Ah/8,0 Ah, až 80 % za

pouze 32/68 min.
- Kompatibilní se všemi profesionálními

18V nástroji a nabíječkami Bosch

90351 233
18 V ProCORE
2x 8,0 Ah + GAL 1880 CV
- O 87 % vyšší výkon
- 100% kompatibilní se všemi novými i stávajícími

18V elektrickými zařízeními a nabíječkami Bosch
Professional

- O 135 % delší životnost
- Dodáváno v boxu
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Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák90366

1
Provedení
- Kompaktní design: velmi krátká hlava 

(jen 184 mm) pro dokonalou manipulaci
- Vlastní nastavení, například pro přesné spojování,

lze přizpůsobit požadavkům a uložit prostřednict-
vím smartphonu

- Citlivost funkce omezení zpětného rázu je také
nastavitelná pomocí dálkového přístupu

- Kompatibilní se systémem TrackMyTools, inteli-
gentním systémem správy zásob 

- Omezení zpětného rázu zvyšuje bezpečnost
uživatele v porovnání s elektrickým nářadím bez
této funkce

- Elektrické nářadí se vypne, pokud se náhle začne
otáčet kolem os vrtání

- Integrovaná funkce příklepového vrtání do zdiva až
do 13 mm

- Doba nabíjení baterie je přibližně 65 minut

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 5,0 Ah
- Nabíječka GAL 1880 CV
- L-BOXX

Upozornění:
Náhradní akumulátory viz kat. č. 90358.
Náhradní nabíječky viz kat. č. 90360.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                    Max. průměr vrtáku mm      Max. průměr šroubu                      Volnoběžná rychlost          Max. točivý moment Nm    Krouticí moment      Sklíčidlo pro vrták            V/Ah         90366                …
                                           Ocel/dřevo/zdivo                                   mm      ot/min 1./2. převodový stupeň                               měkké/tvrdé                     úrovně                               mm                                      €                    
   GSB 18 V-60 C               13/38/13                                 10                      0–600/0–1900                                    31/60                     20+1          SSBF 1.5–13   18,0/5,0                             095

90366 095

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ       Max. průměr vrtáku mm  Max. průměr šroubu                            Volnoběžná rychlost      Max. točivý moment Nm      Sklíčidlo pro vrták     V/Ah   Hmotnost        90352            …
                                  Ocel/dřevo                          mm     ot/min 1./2. převodový stupeň                      měkké/tvrdé     mm                                         cca kg              €                
   GSR 18V-21                   10/35                                     -                                   0–480/0–1800                                      21/55      SSBF 1.5–13        18,0/2,0               2,0                           404
   GSR 18V-60C                13/38                                 10                                   0–600/0–1900                                      31/60      SSBF 1.5–13        18,0/5,0               1,8                           402
   GSR 18V-85C                   13/38                                 12                                   0–480/0–2100                                      47/85      SSBF 1.5–13        18,0/5,0               2,2                           403

1
90352 404
GSR 18V-21
Provedení
- Optimální výkon díky utahovacímu momentu 55 Nm
- Profesionální kvalita díky převodovkám z masivní-

ho kovu
- Systém Bosch Electronic Cell Protection (ECP):

Chrání akumulátor před přetížením, přehřátím 
a hlubokým vybitím

- Elektronická ochrana motoru (EMP): Chrání motor
před přetížením a zajišťuje dlouhou životnost

- Sklíčidlo Auto-Lock 13 mm
- Integrované světlo LED s funkcí nočního osvětlení
- Pohodlná manipulace díky ergonomickému

designu
Rozsah dodávky:
- 2x akumulátor, GBA 18 V 2,0 Ah
- Nabíječka GAX 18V-40
- L-BOXX

90352 402+403
Provedení
- Omezení zpětného rázu pro zvýšenou ochranu

uživatele
- Akumulátory CoolPack, až o 100 % delší životnost

ve srovnání s běžnými Li-ion akumulátory
- Systém Bosch Electronic Cell Protection (ECP):

Chrání akumulátor před přetížením, přehřátím 
a hlubokým vybitím

- Elektronická ochrana motoru (EMP): Chrání motor
před přetížením a zajišťuje dlouhou životnost

- Sklíčidlo Auto-Lock 13 mm
- Integrované světlo LED s funkcí nočního osvětlení
- Nasouvací držák bitů pro snadnou přepravu

a uložení bitů na nástroji
- Praktická spona pro snadné připevnění nástroje 

k opasku nebo žebříku
- Motorová brzda pro přesnou práci při sériovém

šroubování
Rozsah dodávky:
- 2x akumulátor, GBA 18V 5,0 Ah
- Rychlonabíječka GAL 1880 CV
- L-BOXX

90352 402
GSR 18V-60C
- Výkonný (60 Nm) a robustní pro aplikace 

s náročným šroubováním a vrtáním
- Velmi krátká hlava (jen 173 mm) pro dokonalou

manipulaci

90352 403
GSR 18V-85C
Provedení
- Extrémně výkonný (85 Nm) a odolný pro nejná-

ročnější šroubování a vrtání
- Přídavná rukojeť s jednoduchým blokovacím

mechanismem
- Krátké provedení pro dokonalou manipulaci 

Upozornění:
Náhradní akumulátory viz kat. č. 90358.
Náhradní nabíječky viz kat. č. 90360.

90352 404

90352 402

90352 403

Akumulátorový vrtací šroubovák90352
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Akumulátorový vrtací šroubovák

Akumulátorový šroubovák, bezdrátové nabíjení

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ          Max. průměr vrtáku mm     Max. průměr                     Volnoběžná rychlost    Max. točivý moment       Sklíčidlo pro     V/Ah     Hmotnost       90364            …
                                          Ocel/dřevo        šroubu mm     ot/min 1./2. převodový stupeň            Nm měkké/tvrdé        mm vrták                              cca kg               €                
   GSR 18V-60C WLC                 13/38                           10                                  0–600/0–1900                                 31/60         SSBF 1.5–13    18/2,0                    1,9                              103

90364

1
Provedení
- Úplná kontrola díky funkci omezení zpětného rázu

s automatickým vypnutím v případě uvíznutí 
a unikátní přesné spojce

- Delší životnost díky vysoce kvalitnímu kovovému
sklíčidlu 13 mm a motoru EC

- Inteligentní možnosti ukládání doplňků a přís-
lušenství s vyměnitelným připojovacím modulem

Rozsah dodávky:
- 2x akumulátor 2,0 Ah pro bezdrátové nabíjení
- Nabíječka GAL 1830 
- Vložka pro skříň WLC L-BOXX
- L-BOXX velikost 2

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz obj. č. 90358 121.

90364 103

Bezdrátové nabíjeníInfo

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                                                   V   Nabíjecí        Doba nabíjení při 2,0 Ah        Doba nabíjení při 4,0 Ah   Nabíječka akumulátorů           Pouzdro  Vnější rozměry       90364            …
                                                             proud A přibližně min. (80 % / 100 %) přibližně min. (80 % / 100 %)                    d x š x v mm     d x š x v cm      š x v x h mm                €                
   Bezdrátové nabíjecí pouzdro 18           3,0                                      45/55                                      75/95               165 x 115 x 35   23 x 15 x 37                            -                              201
   Bezdrátové nabíjení L-BOXX     -                 -                                                 -                                                 -                                          -                         -      40 x 14 x 46                              202

Bezdrátové nabíjecí příslušenství
1
90364 201
Bezdrátové nabíjecí pouzdro
Provedení
- Nástroje nabité hned po příjezdu na pracoviště
- Úspora nákladů – umožňuje pracovat pouze 

s jednou baterií
- Robustní – žádné kontakty a neprostupné pro

prach a vodu
Rozsah dodávky:
- Nabíječka GAL 1830 W-DC
- Bezdrátové nabíjecí pouzdro

90364 202
Bezdrátové nabíjení L-BOXX
Provedení
- Vždy připraveno: Nářadí a druhá baterie jsou

připraveny při příjezdu na místo
- Nejvyšší produktivita: automatické nabíjení během

jízdy
- Robustní konstrukce a nabíjení bez kontaktů

pomocí kufru L-BOXX
Rozsah dodávky:
- Invertor

90364

90364 201

90364 202
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Akumulátorový vrtací šroubovák FlexiClick

Typ 90365 …
€

Nástavec pro vrtací kladivo GHA-FC2 111
Úhlový nástavec GWA-FC2 112
Excentrický nástavec GEA-FC2 113
Nástavec sklíčidla GFA-FC2 114

Typ Max. průměr vrtáku mm Průměr šroubu Volnoběžná rychlost Max. točivý moment Sklíčidlo pro vrták Vrtací vřeteno V/Ah Hmotnost 90365 …
Ocel/dřevo max. mm ot/min 1./2. převodový stupeň Nm měkký/tvrdý mm Závit cca kg €

GSR 18 V-60 FC 13/38 10 0–600/0–1900 31/60 1,5 - 13 1/2 inch 18,0/5,0 1,7 101

90365

1
90365 101
GSR 18 V-60 FC
Provedení
- Úplná flexibilita – díky držáku bitů, sklíčidlu,

úhlovému, excentrickému a příklepovému vrtacímu
nástavci je systém Bosch FlexiClick ideálním
řešením pro každou pracovní situaci

- Snadné použití – nástavce Bosch FlexiClick lze
zajistit v 16 různých polohách (360°), aniž by bylo
nutné šroubovák vyjmout

- Univerzální – díky jedinečnému nástavci vrtacího
kladiva je tento vrtací šroubovák zároveň plnohod-
notným vrtacím kladivem

- Integrovaný uzamykatelný držák bitů pro všechny
standardní bity

- Kompaktní provedení – délka x výška: 173 x 248 mm
- Vysoká účinnost – až 826 šroubů (6 x 60 mm

v měkkém dřevu) na jedno nabití baterie
- Stupně utahovacího momentu 20+1

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 5,0 Ah
- Rychlonabíječka AL 1860 CV
- Nástavec sklíčidla GFA-FC2, 13 mm
- L-BOXX

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. 90358.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90360 104.

90365 100

90365 111 90365 112 90365 11490365 113
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Akumulátorové rázové utahováky | Akumulátorové úhlové brusky | Akumulátorové přímé brusky

Akumulátorový rotační rázový utahovák Li-ion
1
Provedení
- Díky držáku na nářadí 2 v 1 připravený k použití ve

všech oblastech použití, se čtyřhranným držákem
1/2” a vnitřním šestihranem 1/4”

- Vysoký výkon i na těžko přístupných místech díky
optimálnímu poměru délky hlavy a krouticího
momentu

- Bezuhlíková technologie motorů EC od společnosti
Bosch zajišťuje o 100 % delší životnost

- 3stupňová regulace výkonu pro různé točivé
momenty v široké škále aplikací

- Modul konektivity Bluetooth umožňuje zpětnou
vazbu nástroje, měkký start a zobrazení údajů
o zařízení na mobilním zařízení

Rozsah dodávky:
- 2x akumulátor, GBA 18V 5,0Ah 
- Nabíječka GAL 1880 CV
- 1x nízkoenergetický modul 

Bluetooth GCY 30-4
- L-BOXX 136

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. 90358.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90360 104.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Typ                   Průměr šroubu       Volnoběžná rychlost ot/min               Frekvence zdvihů       Max. točivý moment           V/Ah                Hmotnost       90367            …
                                              Max                             1./2./3. stupeň          1./2./3. stupeň ot/min                                    Nm                        včetně baterie kg               €                
 GDX 18V-200C              M4 - M14                        0–1100/2300/3400              0-2300/3400/4000                                         200       18,0/5,0                                 1,7                               103

90367 103

90367

Akumulátorový rázový šroubovák
1
Provedení
- Nejvyšší točivý moment ve své třídě pro nejná-

ročnější šroubování v kovu a betonu
- Při hmotnosti 3,0 kg je to jeden z nejlehčích

rotačních šroubováků s vysokým krouticím
momentem

- Inovativní akumulátory CoolPack zajišťují optimální
odvádění tepla a prodloužení životnosti o až 100 %
(v porovnání s akumulátory Li-Ion bez technologie
CoolPack)

- Systém Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
Chrání akumulátor před přetížením, přehřátím 
a hlubokým vybitím

- Praktický indikátor stavu nabití baterie poskytuje
informace o zbývající rezervě energie

- V robustní kovové převodovce s příznivým
poměrem výkonu a hmotnosti

- Příklepový mechanizmus s klínovou drážkou
s malým zpětným rázem a dlouhou životností

- Vysoký rázovým výkonem při nízké hmotnosti
- Otáčení doprava a doleva pro utahování a povolo-

vání
Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 5,0 Ah
- Nabíječka AL 1860 CV
- L-BOXX

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. 90358.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90360 104.

90180 100

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                      Max. průměr šroubu  Otáčky při zatížení       Max. točivý moment    Upínací zařízení pro nástroj            V/Ah     Hmotnost                   90180            …
                                                                                          ot/min                         Nm tvrdý                                                                                    cca kg                           €                
   GDS 18 V-LI HT                   M 12 – M 20                       0 - 1900                                       650                      Vnější čtyřhran 1/2“       18,0/5,0                  3,0                                            100

90180

Akumulátorová úhlová bruska
1
Provedení
- Nejvyšší výkon při úběru a řezání ve své třídě na

jedno nabití baterie
- Mimořádně robustní a spolehlivý 4pólový vysoce

výkonný motor pro dlouhou životnost
- Kompaktní provedení a malá hmotnost – (pouze

2,3 kg) pro pohodlnou práci zejména ve stísněných
místech a nad hlavou

- Inovativní akumulátory CoolPack zajišťují optimální
odvádění tepla a prodloužení životnosti o až 100 %
(v porovnání s akumulátory Li-Ion bez technologie
CoolPack)

- Systém Bosch Electronic Cell Protection (ECP): 
Chrání akumulátor před přetížením, 
přehřátím a hlubokým vybitím

- Elektronická ochrana motoru (EMP) Bosch: 
Chrání motor před přetížením a zajišťuje dlouhou
životnost

- Praktické zobrazení stavu nabití akumulátoru:
Poskytuje konstantní informace o zbývajících
rezervách nabití

- Převodová hlava otočná v krocích po 90°
- Rukojeť lze použít na levé i pravé straně
- Ochranný kryt proti otáčení –lze rychle a snadno

nastavit, spolehlivě chrání
- Bez paměťového efektu: Akumulátor lze nabíjet

kdykoliv bez ohledu na stav nabití bez poškození
článků

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 5,0 Ah
- Nabíječka GAL 1880 CV
- L-BOXX
- Přídavná rukojeť
- Montážní příruba
- Upínací matice
- Ochranný kryt
- Oboustranný klíč

Upozornění:
Náhradní akumulátor viz kat. č. 90358.
Nabíječka viz kat. č. 90360 104.
Hrubé brusné/řezné kotouče, viz. kat. č. 44601 ff.

90355

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                  Volnoběžná rychlost           V/Ah     Hmotnost vč. akumulátoru                          Hrubovací/řezné kotouče      Brusné vřeteno                   90355            …
                                                     ot/min                                                                  kg   Pryžový brusný kotouč o průměru mm                        Závit                           €                
     GWS 18-125 V-LI                        10000       18,0/5,0                                                    2,3                                                                        125                             M 14                                            202

90355
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Akumulátorová přímá bruska Li-ion GGS 18 V-LI Professional
1
Provedení
- Mimořádně robustní a spolehlivý 4pólový vysoce

výkonný motor pro dlouhou životnost
- Nejkompaktnější konstrukce pro dokonalou

manipulaci, zejména ve stísněných prostorech
- Nízká hmotnost (pouze 1,8 kg) pro dokonalou

manipulaci a práci bez únavy
- Inovativní akumulátory CoolPack zajišťují optimální

odvádění tepla a prodloužení životnosti o až 100 %
(v porovnání s akumulátory Li-Ion bez technologie
CoolPack)

- Systém Bosch Electronic Cell Protection (ECP): 
Chrání akumulátor před přetížením, 
přehřátím a hlubokým vybitím

- Elektronická ochrana motoru (EMP): 
Chrání motor před přetížením 
a zajišťuje dlouhou životnost

Rozsah dodávky:
- 1x akumulátor Li-ion 5,0 Ah
- Nabíječka GAL 1880 CV
- L-BOXX
- 2x jednostranný otevřený klíč 19 mm

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. 90358.
Nabíječka viz kat. č. 90360 104.
Brusná tělíska, viz kat. č. 44320 ff.

90359

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                        Volnoběžná rychlost               V/Ah      Hmotnost vč. akumulátoru          Držák nástrojů                                                                           90359            …
                                                           ot/min                                                                       kg        do průměru mm                                                                                   €                
     GGS 18 V-LI                                       22000           18,0/5,0                                                     2,0                                      8                                                                                                            202
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Příslušenství pro přímé brusky                       Průměr upínacího pouzdra                                                                                                                                   91502            …
                                                                                                                         mm                                                                                                                                          €                
     Upínací pouzdro                                                                                                     3,0                                                                                                                                                                          201
     Upínací pouzdro                                                                                                     6,0                                                                                                                                                                          202
     Upínací pouzdro                                                                                                     8,0                                                                                                                                                                          203
     Upínací matice                                                                                                             -                                                                                                                                                                           204

90359

Akumulátorová úhlová bruska ProCORE GWX 18V-10 SC90355

1
Provedení
- Bezkartáčový motor EC a technologie akumulátorů

ProCORE 18 V poskytují stejný výkon jako
elektrická bruska o výkonu 1000 W

- Uživatelské rozhraní poskytuje aktivní zpětnou
vazbu nástroje a rychlý výběr pro maximální
pohodlí

- První úhlová bruska na světě s regulací upuštění
pro ještě lepší ochranu uživatele

- Zařízení se samo vypne, pokud spadne na zem
- Připojení Bluetooth pro úpravy přímo z aplikace

Toolbox
- Omezení zpětného rázu
- Aretace vřetena
Rozsah dodávky:
- 2 akumulátory ProCORE 18 V 8,0 Ah
- Nízkoenergetický modul Bluetooth GCY 30-4
- Ochranný kryt
- Rychlonabíječka GAL 1880 CV
- L-BOXX 136
- Přídavná rukojeť

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz obj. č. 90358.
Nabíječka viz obj. č. 90360 .
Hrubovací/řezné kotouče, viz obj. č. 44601 ff.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                 Volnoběžné rychlosti          V/Ah    Brusné vřeteno               Otvor     Max. průměr hrubovacího/řezného kotouče   Hmotnost včetně.    90355            …
                                                    Otáčky                                         Závit     průměr mm                                Průměr pryžové desky mm        Akumulátor kg            €                
     GWX 18V-10 SC               4500 - 9000      18,0/8,0                      X-LOCK                    22,2                                                                                  125                                 2,8                           204

90355 204
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Akumulátorové | Přímočaré pily | Šavlové pily | Vrtací kladiva | Mokré | 
Suché průmyslové vysavače | Rádia | Lampy

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                     Zdvih pily      Frekvence zdvihů                 V/Ah              Hmotnost                                                                                                                   92137            …
                                          mm                          ot/min                                              cca kg                                                                                                                          €                
    GSA 18 V-LI                      28         0–2400/0–2700            18,0/5,0                             3,4                                                                                                                                                        300

Akumulátorová mečová pila

1
Provedení
- Na jedno nabití baterie uříznete více než 100

smrkových trámů (100 x 100 mm)
- Elektronická ochrana motoru (EMP): Chrání motor

před přetížením a zajišťuje dlouhou životnost
- Snadné použití: Výměna pilového listu je díky

novému mechanismu SDS snadnější a rychlejší
- Inovativní akumulátory CoolPack zajišťují optimální

odvádění tepla a prodloužení životnosti o až 100 % 
(v porovnání s akumulátory Li-Ion bez technologie
CoolPack)

- Systém Bosch Electronic Cell Protection (ECP): 
Chrání akumulátor před přetížením, přehřátím 
a hlubokým vybitím

- Dva rychlostní stupně pro různé materiály
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s komfortní zónou

v měkké části pro pevný úchop a práci bez únavy

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 5,0 Ah
- Nabíječka AL 1860 CV
- L-BOXX
- 2 pilové listy, dřevo S 2345 X / kov S 123 XF

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. 90358.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90360 104.

92137 300

92137

Oscilační akumulátorová přímočará pila
1
Provedení
- Tyč tvarovaná pro vedení pily pod obrobkem
- Kompaktní, lehká konstrukce s malými rozměry

rukojeti usnadňuje optimální kontrolu při řezání
- Výkonný akumulátorový systém pro řezy 

i v silnějších nebo tvrdších materiálech
- Výměna pilových listů SDS jednou rukou
- Maximální pracovní výkon díky vyšším řezným

rychlostem a větším hloubkám řezu – srovnatelný
s nářadím napájeným ze sítě

- Ideální manipulace a čisté řezy, včetně řezání
zdola směrem nahoru s nejpřímější polohou
úchopu k řezu a další zapuštěnou rukojetí

- Kompaktní konstrukce: Největší flexibilita 
a dokonalé ovládání

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 5,0 Ah
- Nabíječka GAL 1880 CV
- 3x pilový list
- Ochrana proti vytrhávání třísek
- L-BOXX

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. 90358.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90360 104.

92115 195

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                        Max. hloubka řezu mm                Frekvence zdvihů              Zdvih                        V/Ah               Hmotnost                                                   92115            …
                           Dřevo/ocel/neželezné kovy                                   ot/min                 mm                                                    cca kg                                                           €                
     GST 18 V-LI S                                120/8/20                               550 - 2700                     23                   18,0/5,0                             2,4                                                                                195

92115

Akumulátorové vrtací kladivo

1
Provedení
- Dlouhá doba chodu (153 otvorů 6 x 40 mm

v betonu) na jedno nabití akumulátoru (4,0 Ah)
díky účinnému motoru Bosch EC

- Nízká hmotnost (pouze 2,6 kg) a kompaktní
konstrukce pro pohodlnější práci

- Nejvyšší rychlost odstraňování odseknutého
materiálu ve své třídě (12 kg/h)

- Bezuhlíkový motor Bosch EC: Kompaktní, 
prachotěsný, zcela bezúdržbový

- Inovativní akumulátory CoolPack zajišťují optimální
odvádění tepla a prodloužení životnosti o až 100 %
(v porovnání s akumulátory Li-Ion bez technologie
CoolPack)

- Systém Bosch Electronic Cell Protection (ECP): 
Chrání akumulátor před přetížením, 
přehřátím a hlubokým vybitím

- Extrémně robustní: Systém elektronické ochrany
vypíná motor v případě přetížení; je plně funkční
i po testu pádu z výšky 2 m na beton

- Bez paměťového efektu: Akumulátor lze nabíjet
kdykoliv bez ohledu na stav nabití bez poškození
článků

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 5,0 Ah
- Nabíječka AL 1860 CV
- L-BOXX
- Hluboký doraz 210 mm
- Přídavná rukojeť
- Hadr na stroj

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. 90358.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90360 104.

90356 099

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                        Max. průměr vrtáku mm             Speed    Frekvence zdvihů       Síla úderu            V/Ah      Držák nástrojů              Hmotnost              90356            …
                                             Beton/ocel/dřevo            ot/min                        ot/min                      J                                                                        cca kg                      €                
   GBH 18 V-EC                                     18/13/20           0 - 1400                       0 - 4550                      1,7      18,0/5,0       SDS-plus                                         2,6                                      099

90356
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Akumulátorové rádio pro staveniště GML 2090354

1
Provedení
- Extrémně robustní díky všestrannému zabez-

pečení: Plně funkční i po pádu z výšky 3 m díky
odpruženému hliníkovému rámu. Chráněno také
proti prachu a stříkající vodě

- Nepřekonatelný prostorový zvuk pro přehrávání
rádia a MP3 díky výkonnému 20 W, integrovanému
subwooferu a 4 reproduktorům

- Variabilní možnosti připojení (USB, SD, 
2x vstup aux-in, aux-out) pro přehrávání hudby 
a 12V konektor stejnosměrného napájení

- Dvě integrované standardní 230voltové zásuvky
pro připojení dalších síťových zařízení

- Podsvícený displej a osvětlené ovládací
prvky pro optimální ovládání

- Dodává se bez baterie a nabíječky

Rozsah dodávky:
- 2 x baterie AA
- Napájecí kabel
- V pouzdru

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. 90358.
Náhradní nabíječka, viz kat.  č. 90360.

90354

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           Frekvenční rozsah AM/FM                  Výstupní napětí         Místo v paměti     Vstupní/výstupní napětí   Jmenovitý výkon zesilovače                   90354                …
                                         kHz/MHz            Napětí akumulátoru                                                           Síťové napětí           (pro napájení ze sítě) W                           €                   
                           531–1602/87,5–108                                 14,4 - 18,0                                   30                                             230                                                      20                                                100

Akumulátorový mokrý/suchý vysavač90357

1
Provedení
- Nepřetržitý sací výkon po delší dobu díky technolo-

gii rotačního proudění vzduchu
- Snadné přenášení a pohodlná manipulace díky

lehké konstrukci, kompaktnímu provedení 
a připojení click & clean

- Široká škála možností použití díky provedení bez
sáčků pro použití v suchém i mokrém prostředí 
a rozsáhlému příslušenství

Rozsah dodávky:
- Podlahová hubice
- Plochý skládaný filtr
- Štěrbinová hubice, 250 mm
- Sběrná trubka
- Hadice 1,6 m
- 3dílná sada sacích trubek.
- Dodáváno bez baterie a nabíječky

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ            Max. objemový průtok             Max. podtlak      Objem kontejneru       Výdrž baterií                   d x š x v       Hmotnost bez                           90357            …
                                                         l/s                          mbar               brutto/netto l                      18V                           mm              baterie kg                                   €                
     GAS 18 V-10 L                            24,0                                  90                                 10/6                4 min/Ah       442 x 334 x 364                             4,7                                                     101

90357

Svítilna na akumulátor Li-Ion (nezahrnuje akumulátor ani nabíječku)

1
Provedení
- Praktické a lehké provedení díky lithium-iontové

technologii
- Velmi jasné osvětlení díky výkonné LED 1 W
- Úspora energie doby svícení po celý pracovní den
- Měkká rukojeť pro ergonomickou manipulaci
- Vždy po ruce, s kovovou sponou na opasek
- Dodává se bez baterie a nabíječky

Upozornění:
Vhodný akumulátor viz kat. č. 90358. 
Vhodná nabíječka viz kat. č. 90360.

90353

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                                     Hmotnost                       V/Ah                                                                                                                                                                  90353            …
                                                    cca kg                                                                                                                                                                                                          €                
   GLI 12V-80                                         0,2                   12,0/2,0                                                                                                                                                                                                               103

90353

Svítilna na akumulátor Li-Ion (nezahrnuje akumulátor ani nabíječku)90353

1
Provedení
- Robustní konstrukce, odolný rám
- Zaručená kvalita pro snadné použití na pracovišti
- Vynikající osvětlení, bezdrátové a výkonné světlo

LED
- Výdrž baterie až 8 hodin
- 5 nastavitelných poloh a závit 5/8” stativu
- Vypínač, včetně funkce ztlumení ve 2 krocích
- Dodáváno bez baterie a nabíječky

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                d x š x v   Akumulátor        Světelný tok             Výdrž baterií             Výdrž baterií             Hmotnost bez                                      90353            …
                                                   mm                     V               Lumeny           14,4 V min/Ah             18 V min./Ah           Akumulátor kg                                              €                
     GLI 18V-1900       72 x 187 x 292       14,4 - 18,0                       1900                                  80                                100                                    1,6                                                                  104

90353 104
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Akumulátorové svítilny│Nabíječky

LED osvětlení staveniště Li-ion (bez baterie nebo nabíječky)90353

1
Provedení
- Nejjasnější kapesní pracovní světlo 
- Nejsilnější světlo (300 lux) ve své třídě díky 

3 inovativním vysoce svítivým diodám LED
- Velmi kompaktní díky inovativnímu skládacímu

mechanismu
- Světelný paprsek lze měnit (zaostřit nebo rozptýlit)

a nastavit na 9 různých úhlů pro různé aplikace
- Lze použít flexibilně se všemi akumulátory 

Li-Ion Bosch 14,4 V a 18 V
- Extrémně robustní: Plně funkční i po pádu z výšky

2 m na beton díky robustnímu pouzdru
- Praktické poutko z tvrdé pryže pro upevnění

svítilny na místě pro cílené osvětlení pracovní
plochy

- Dodáváno bez baterie a nabíječky

Upozornění:
Vhodný akumulátor viz kat. č. 90358.
Vhodná nabíječka viz kat. č. 90360.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                        Délka      Šířka    Výška               Jas                   Výdrž baterií               Výdrž baterií      Výdrž baterií    Výdrž baterií    Hmotnost bez           90353            …
                                     mm         mm        mm                  lx      (14,4 V / 3,0 Ah) min.    (18 V / 3,0 Ah) min.   14,4 V min./Ah     18V min./Ah           baterie kg                   €                
   GLI VariLED         130,0         80,0        40,0                300                                     330                                420                        115                      135                         0,3                                   102

90353 102
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CZ/P ( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Náhradní baterie Li-ion / rychlonabíječky
1

90358 111

90358 117

                                                                                                                                         
   V/Ah             Typ baterie                            nabíječka                         90358            …
                                                                      Obj. č.                                      €                
   12,0/2,0         Baterie typu stick                      90360 101                                                 111
   12,0/3,0         Baterie typu stick                      90350 207                                                126
   12,0/6,0         Baterie typu stick                      -                                                                     127
   18,0/2,0         Zásuvná baterie                         90360 103                                                 121
   18,0/4,0         Zásuvná baterie                         90360 104                                               117
   18,0/4,0         Zásuvná baterie ProCORE       -                                                                     124
   18,0/8,0         Zásuvná baterie ProCORE       -                                                                     125
   18,0/12,0       Zásuvná baterie ProCORE       -                                                                     128

90358 - 90360

90358 121

                                                                                                                                         
   Typ                           V/Ah                      Typ baterie                          90360            …
                                                                                                                       €                
   GAL 12V-40                10,8 - 12,0               Rychlonabíječka                                           100
   GAX 18V-30               10,8-12/14,4-18     Rychlonabíječka                                            105
   GAL 18V-40               14,4 - 18,0               Rychlonabíječka                                            106
   GAL 18V-160 C         14,4 - 18,0               Rychlonabíječka                                            107
   AL/GAL 1860 CV      14,4 - 18,0               Rychlonabíječka                                           104

Nabíječka/adaptér90361

1
Provedení
- Nabíječka USB
- Nabíjejte na cestách smartphone a tablet
- 2 vysokorychlostní nabíjecí porty USB
- Rychlé nabíjení až 2,4 A
- Adaptér pro vyhřívatelnou vestu – dvojnásobná

doba provozu

- Flexibilní systém napájení: akumulátory 14,4 a 18 V
- Kovová spona na opasek
- Přepněte, abyste zabránili nadměrnému vybití

baterie
- Rozhraní: Stejnosměrné připojení, 12 V, 1,2 A, 2x USB
- Přípojky: max. 5 V / 2,4 A nebo 2× 1,2 A

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    Typ                                 V            d x š x v      Hmotnost                                                                                                                                                             90361            …
                                                                   mm                      g                                                                                                                                                                     €                
     GAA 18 V-24                   18        98 x 71 x 40                    125                                                                                                                                                                                                         101

90361

90360 104

90360 100

90358 124 90358 125

90358 126

90358 127

90360 105 90360 106

90358 128

90360 107
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Lasery | Zařízení pro detekci proudu a kovů | Multifunkční nástroje

Zařízení pro detekci proudu/kovů
1
Provedení
Přesné zobrazení středu objektu pomocí stupnice
pro vyhledávání středu. Lepší viditelnost výsledku
díky podsvícenému displeji. Označení trojbarevným
světelným prstencem LED. Tři režimy  detekce pro
různé aplikace: Režim pro suché konstrukce, kovy 
a kabely pod napětím. Detekce až do hloubky 12 cm.
Detekovatelné materiály: železné kovy, neželezné

kovy, dřevěné podpůrné konstrukce a vedení pod
proudem. Intuitivní  obsluha s automatickou kalibra-
cí. Napájení: 1 x 9V 6LR61.
Rozsah dodávky:
GMS 120, ochranné pouzdro, řemínek na zápěstí 
a baterie.

Upozornění:
Baterie viz kat. č. 39900.

62411

                                                                                                                                                                                           
       Typ                    Hloubka detekce max. mm             Automatické vypnutí                                  62411             …
                                                              Ocel/měď                                  cca min                                         €                 
         GMS 120                                                120 / 80                                                    5                                                             301

62411

Laserový měřič vzdálenosti GLM 40 / GLM 80
1
38143 100
GLM 40
Provedení
- Obzvláště snadné a pohodlné čtení

naměřených hodnot i za špatných světelných
podmínek díky velkému a automaticky osvětlené-
mu displeji

- Robustní a spolehlivá ochrana proti prachu a vodě
(IP 54), testováno na pád z výšky 1 m

- Dlouhá životnost: 5000 jednotlivých měření nebo
2,5 hodiny nepřetržitého měření bez výměny
baterie

- Intuitivní ovládání díky jasné a srozumitelné
klávesnici

- Pohodlná a příjemná manipulace díky tenkému 
a praktickému provedení s měkkým úchopem 
a vysoce kvalitním silikonovým tlačítkům

- Ideální pro použití v interiéru s dosahem až 40 m 
a přesností měření ±1,5 mm.

Rozsah dodávky:
Dálkoměr, GLM 40, 2x baterie 1,5 V (AAA), ochran-
né pouzdro, certifikát výrobce.

Upozornění:
Náhradní akumulátory viz kat. č. 39900 304.

38143 102
GLM 80
Provedení
- Nejvyšší úroveň funkčnosti díky integrovanému 

dvouosému snímači náklonu:
- Vodorovná osa +/- 60°

(referenční oblast – zadní strana)
- Svislá osa 360°

(referenční plocha – boční hrana)
- Mimořádná pracovní účinnost s až 25000

měřeními díky lithium-iontové technologii, možnost
dobíjení pomocí standardního konektoru micro-
USB

- Automaticky se otáčející displej pro lepší odečet
naměřených hodnot nezávisle na poloze přístroje

- Automatické osvětlení displeje díky inteligentní-
mu světelnému senzoru pro různé světelné
podmínky

- Zvláště snadná a pohodlná manipulace díky
novému tenkému a praktickému designu a vysoce
kvalitní silikonové klávesnici.

Rozsah dodávky:
Dálkoměr, GLM 80, 1x Li-ion baterie 3,7 V / 1,25 Ah,
nabíječka micro-USB, ochranné pouzdro, stručná
příručka, certifikát výrobce.

38143 100 38143 102

Nepřímé měření výšky je snadné
Senzor náklonu umožňuje velmi rychlá a přesná
nepřímá měření výšky. Překážky v oblasti měření
již také nepředstavují problém.

                                                                                      
    Typ                                                  38143            …
                                                                    €                
     GLM 40                                                                       100
     GLM 80                                                                       102

    Technické údaje:                                        38143 100                      38143 102
    Typ:                                                             GLM 40                          GLM 80
    Rozsah měření:                                           0,15–40 m                      0,05–80 mm
    Přesnost měření:                                         +/- 1,5 mm                      +/- 1,5 mm
    Přesnost zobrazení:                                     1 mm                              1 mm
    Typ doby měření:                                         < 0,5 s                            < 0,5 s
    Max. doba měření:                                       < 4 s                               < 4 s
    Integrované měření náklonu:                       -                                      x
    Počet hodnot uložených v paměti:               10                                   20 + 1
    Třída laseru / dioda:                                     2/635 nm, < 1 mW         2/635 nm, < 1 mW
    Automatické vypnutí:                                   5 min.                             5 min.
    Měrné jednotky:                                           m/cm/mm                       m/cm/mm
    Napájení:                                                     2x 1,5 V (AAA)               1x akumulátor Li-ion 3,7 V / 1,25 Ah

38143
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;
Provedení
- Typ 4000 je nejvýkonnější a nejpřesnější multi-

funkčnínástroj od společnosti Dremel
- Konstantní elektronika pro automatické napájení

pod zátěží vždy poskytuje maximální výkon
- Díky inovativní krytce konektoru EZ Twist 

s integrovaným klíčem na upínací kleštinu není
nutné při výměně příslušenství utahovat ani
povolovat upínací kleštinu. Mechanismus klíče je
integrován do přední části nástroje.

- Zámek vřetene zabraňuje náhodnému zablokování
výstupního hřídele nástroje

- Dremel 4000 nabízí maximální výkon a všestran-
nost pro jakýkoli úkol.

- Oddělený vypínač s integrovanou funkcí zámku
pro zajištění vřetena

- Plynulé nastavení rychlosti pro maximální přesnost
- Měkké držadlo na všech rukojetích pro lepší

manipulaci
Použití
Pro jemnou práci na dřevu, leštění chromu nebo
vrtání malých otvorů v různých materiálech.

91565 101
Provedení
- Zámek upínací kleštiny
- Vysoce kvalitní ohebná hřídel
- DVD s inspirativními informacemi
- Návod k obsluze
- Měkké pouzdro
- Součástí dodávky je také 45 kusů příslušenství

Dremel, včetně startovací sady EZ SpeedClic

91565 102
Provedení
- Ohebný dřík
- Kruhový a paralelní břit
- Přesná rukojeť
- Modelovací tabulka
- DVD s inspirativními informacemi
- Návod k obsluze
- Robustní a prostorné přenosné pouzdro
- Součástí dodávky je také 65 vysoce kvalitního

příslušenství Dremel v mini krabici s příslušenst-
vím, včetně startovací sady EZ SpeedClic

91565 101

       Typ Power Speed        Průměr upínacího pouzdra V/Hz               Hmotnost 91565            …
Watty ot/min mm g €

         4000–1/45 175 5000 - 35000       3,2               230/50 660 101
         4000-4/65 175 5000 - 35000        3,2               230/50 660 102

91565 102

Multifunkční nástroje Dremel91565

Sada víceúčelového příslušenství

;
91566 100
52 ks
Rozsah dodávky:
- 1 vysokorychlostní frézovací břit, 3,2 mm
- 1 korundové brusné tělísko, 9,5 mm
- 1 brousek z karbidu křemíku, 19,8 mm
- 1 štetinový kartáč, 19 mm
- 2 lešticí kotouče, 13 mm
- 2 lešticí kotouče, 26 mm
- 1 lešticí pasta
- 36 řezných kotoučů, 24 mm
- 1 řezný kotouč vyztužený skelným vláknem, 32 mm
- 1 brusný pás, 13 mm, velikost zrna 60 s brusným trnem
- 1 brusný pás, 13 mm, velikost zrna 60
- 2 brusné pásy, 13 mm, velikost zrna 120
- 1 roztahovací trn, 3,2 mm
- 1 roztahovací trn, 3,2 mm

91566 101
150 ks
Rozsah dodávky:
- 1 vrtací bit 3,2 mm
- 1 roztahovací trn, 3,2 mm
- 1 roztahovací trn, 3,2 mm
- 1 roztahovací trn EZ SpeedClic, 3,2 mm
- 1 vysokorychlostní frézovací břit, 3,2 mm
- 1 korundové brusné těleso, 4,8 mm
- 1 korundové brusné těleso, 9,5 mm
- 1 brousek z karbidu křemíku, 3,2 mm
- 1 brousek z karbidu křemíku, 4,8 mm
- 4 brusné kotouče z oxidu hlinitého
- 1 lešticí pasta
- 10 lešticí kotouče, 13 mm
- 6 lešticí kotouče, 26 mm
- 2 lešticí tělíska, 10 mm
- 1 štetinový kartáč, 13 mm
- 1 drátěný kartáč, 19 mm

- 36 řezných kotoučů, 24 mm
- 20 vysoce výkonných řezných kotoučů, 24 mm
- 3 kovové řezné kotouče EZ SpeedClic
- 10 brusných kotoučů, 3,2 mm, velikost zrna 180
- 10 brusných kotoučů, 3,2 mm, velikost zrna 240
- 1 brusný pás, 6,4 mm, velikost zrna 60 s brusným trnem
- 7 brusných pásů, 6,4 mm, velikost zrna 60
- 10 brusných pásů, 6,4 mm, velikost zrna 120
- 1 brusný pás, 13 mm, velikost zrna 60 s brusným trnem
- 8 brusných pásů, 13 mm, velikost zrna 60
- 10 brusných pásů, 13 mm, velikost zrna 120

91566 102
100 ks
Rozsah dodávky:
- 1 vrtací bit 3,2 mm
- 1 roztahovací trn, 3,2 mm
- 1 roztahovací trn, 3,2 mm
- 1 roztahovací trn EZ SpeedClic, 3,2 mm
- 1 vysokorychlostní frézovací břit, 3,2 mm
- 1 korundové brusné těleso, 9,5 mm
- 1 korundové brusné těleso, 9,5 mm
- 1 brousek z karbidu křemíku, 4,8 mm
- 1 brusný kotouč z oxidu hlinitého
- 1 lešticí pasta
- 10 lešticí kotouče, 13 mm
- 5 lešticí kotouče, 26 mm
- 1 štetinový kartáč, 13 mm
- 36 řezných kotoučů, 24 mm
- 3 kovové řezné kotouče EZ SpeedClic
- 10 brusných kotoučů, 3,2 mm, velikost zrna 180
- 8 brusných kotoučů, 3,2 mm, velikost zrna 240
- 1 brusný pás, 6,4 mm, velikost zrna 60 s brusným trnem
- 4 brusných pásů, 6,4 mm, velikost zrna 60
- 4 brusných pásů, 6,4 mm, velikost zrna 120
- 1 brusný pás, 13 mm, velikost zrna 60 s brusným trnem
- 3 brusných pásů, 13 mm, velikost zrna 60
- 4 brusných pásů, 13 mm, velikost zrna 120

    Obsah Provedení 91566            …
€

       52 ks v praktickém pouzdru 100
     150 ks v přepravním pouzdru 101
     100 ks v přepravním pouzdru 102

91566

91566 100

91566 101

91566 102



9.40
www.hhw.de

9.40

Elektrické
nářadí

a
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze

v uvedených jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce. CZ/P
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Ruční vrtačky │ Závitníky │ Úhlové brusky

Typ Max. průměr vrtáku mm Volnoběžná rychlost ot/min Řezání závitů Vrták sklíčidlo Příkon Design Hmotnost 90007 …
Ocel/hliník/dřevo 1./2. převodový stupeň až do mm Watty cca kg €

BOP 6 6/10/20 0 - 4000 - SSBF 0.5–10 500 v pouzdru 1,7 101
BOP 10 10/15/30 0 - 1500 M 6 SSBF 1.5–13 500 v pouzdru 1,8 102
BOP 10-2 10/8 / 16/10 / 35/25 0–700/0–2250 M 10 SSBF 1.5–13 500 v pouzdru 2,0 103
BOP 13-2 13/10 / 16/10 / 37/27 0–680/0–2200 M 10 SSFB 1.5–13 550 v pouzdru 2,0 104

Elektrické ruční vrtačky

Y
Provedení
- Vysoce výkonný motor
- Výměna nástroje jednou rukou díky automatické-

mu zajištění vřetena
- Spolehlivý i při nejnáročnějším nepřetržitém

používání
- Pravý/levý chod
- Elektronika pro zrychlování
- Závity 1/2“ – 20 UNF na vrtací hřídeli
- Držák stojanu vrtačky, průměr 43 mm
- Napájecí kabel 5 m
Rozsah dodávky:
- Jednoobjímkové rychloupínací kovové sklíčidlo,

Supra SKE
- 1 přídavná rukojeť

90007 101
BOP 6
Provedení
- Jednorychlostní stroj – 6 mm, v oceli

90007 102
BOP 10
Provedení
- 1 rychlost vrtání do 10 mm, v oceli

90007 103
BOP 10-2
Provedení
- 2 rychlosti vrtání do 10 mm, v oceli

90007 104
BOP 13-2
Provedení
- 2rychlostní vrtačka do 13 mm, v oceli

a nerezové oceli

90007 101-102

90007 103-104

90007

Typ 90193 …
€

Sklíčidlo s čelistmi 101
Upínací kleština 103

Upínací kleština / čelisti

Y
90193 101
Sklíčidlo s čelistmi
Provedení
- Rozsah upínání 2,2,0 = 8,1 mm
- S klíčem
Použití
Pro přímou montáž závitníku.

90193 103
Upínací pouzdro
Provedení
- S upínací kleštinou, 3,5 / 4,5 / 6 mm

90193

90193 101

90193 103

Typ Volnoběžná rychlost v Rychlost při zatížení když Rychlost při zatížení v Utahovací moment při max. V klidu krouticí Závit až do Upínací krček Kužel na Rozměry přes 90192 …
Levý chod ot/min Řezání ot/min Levý chod ot/min Výstupní výkon Nm moment Nm Nerezová ocel / ocel průměr mm Vrtací hřídel rohy mm €

AGWP 10 0 - 760 0 - 440 0 - 670 26 41 M 10 43 B 12 23 202

Akumulátorový závitník – do M 10

Y
Provedení
- Rychlejší a přesnější akumulátorový závitník se

zpětným chodem
- Unikátní rychlost s reverzní převodovkou pro

automatickou změnu směru otáčení při vytahování
vřetene z vývrtu

- Rychlý návrat při 670 ot/min pro kratší doby cyklů
- Vynikající přesnost díky připojení hřídele pro vrtání

ke sklíčidlu se závitem a kuličkovému držáku B12
pro vysoce přesnou soustřednost

- Upevnění závitníku s pozitivním blokováním ve
sklíčidle se závitem pro optimální pracovní
výsledky

- Citlivá rukojeť FEIN pro aplikaci posuvné síly v ose
přímého vrtání s vynikající polohou ve vodicí ruce

- Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s účinností
vyšší o 30 %

- Malé rozměry přes rohy: 23 mm
- Kovová převodová hlava
Rozsah dodávky:
- 1 přídavná rukojeť
- 1 plastový kufr na nářadí
- BEZ pouzdra závitníku

90192

90192 202
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Elektrická úhlová bruska, 800 W91450

Y
Provedení
- Velmi malý obvod rukojeti, krátké provedení, nízká

hmotnost
- Celokovová převodová hlava, otočná v krocích po 90°
- Aretace vřetena
- Průmyslový drát H07
- Snímatelný ochranný kryt proti otáčení
- Inovativní impregnované uhlíkové kartáče
- Optimální ¨větrání motoru zajišťuje mimořádně

nízké teploty

- Hliníková nosná deska
- Vysoký obsah mědi v motoru
- Navrženo pro maximální otáčky a točivý moment

při zatížení
Rozsah dodávky:
- 1 ochranný kryt
- 1 pár přírub
- 1 přídavná rukojeť
- 1 klíče

Upozornění:
Hrubé brusné/řezné kotouče, viz. kat. č. 44601 ff.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                          Průměr kotouče          Držák              Watty              Speed                Hmotnost                                                                                             91450            …
                                                         mm                                                          ot/min                     cca kg                                                                                                    €                
     WSG 8-115                                       115            M 14                     800                11000                               2,0                                                                                                                               092

91450 092

Elektrická úhlová bruska, 1100–1500 W91450

Y
Upozornění:
Hrubé brusné/řezné kotouče, viz. kat. č. 44601 ff.

91450 094
WSG 11-125
Provedení
- Velmi malý obvod rukojeti, krátké provedení, nízká

hmotnost
- Celokovová převodová hlava, otočná v krocích po 90°
- Aretace vřetena
- Průmyslový drát H07
- Snímatelný ochranný kryt proti otáčení
- Inovativní impregnované uhlíkové kartáče
- Optimální ¨větrání motoru zajišťuje mimořádně

nízké teploty
- Hliníková nosná deska
- Vysoký obsah mědi v motoru
- Navrženo pro maximální otáčky a točivý moment

při zatížení
Rozsah dodávky:
- 1 ochranný kryt
- 1 pár přírub
- 1 přídavná rukojeť
- 1 klíče

91450 097-098
WSG 15-125 P + WSG 15-125 PQ
Provedení
- Velmi malý obvod rukojeti, krátké provedení, nízká

hmotnost
- Celokovová převodová hlava, otočná v krocích po 90°
- Aretace vřetena
- Průmyslový drát H07
- Snímatelný ochranný kryt proti otáčení
- Inovativní impregnované uhlíkové kartáče
- Optimální ¨větrání motoru zajišťuje mimořádně

nízké teploty
- Hliníková nosná deska
- Vysoký obsah mědi v motoru
- Navrženo pro maximální otáčky a točivý moment

při zatížení
- POWERtronic
- Zámek proti spuštění
- Měkký start
- Doraz Kickback
- Elektronická ochrana proti přetížení
Rozsah dodávky:
- 1 ochranný kryt
- 1 antivibrační rukojeť
- 1 klíče
- 1 pár přírub pro WSG 15-125 P
- 1 rychloupínací matice Fixtec bez použití nářadí

pro WSG 15-125 PQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                          Průměr kotouče          Držák              Watty                 Speed                  Hmotnost                                                                                        91450            …
                                                         mm                                                             ot/min                       cca kg                                                                                                €                
     WSG 11-125                                     125            M 14                   1100                   11000                                  2,1                                                                                                                          094
     WSG 15-125 P                                 125            M 14                   1500                   11000                                  2,3                                                                                                                          097
     WSG 15-125 PQ                              125            M 14                   1500                   11000                                  2,3                                                                                                                          098

91450 094

91450 097-098

Y
Provedení
- Maximální kontakt dlaně na rukojeti
- Ideální poloha úchopu pro práci bez únavy
- Zvýšená bezpečnost díky protiskluzovému úchopu
- Pevný úchop a vedení i v silných rukavicích
- Uzamykatelný nebo bezpečnostní spínač
- Motor dvojnásobně zajištěný proti prachu
- Průmyslový kabel H07
- Optimální větrání motoru pro mimořádně 

nízké teploty

- Hliníková nosná deska
- Vysoký obsah mědi v motoru
- Motor navržen pro maximální otáčky a točivý

moment při zatížení
Rozsah dodávky:
- 1 ochranný kryt
- 1 pár přírub
- 1 antivibrační rukojeť
- 1 klíče

Upozornění:
Hrubovací/řezné kotouče, viz kat. č. 44601 a dále

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                                          Průměr kotouče             Hodnota vibrací m/s2 při             Watty                    Speed         Délka kabelu      Hmotnost           91454            …
                                                                         mm        Hrubovací/vláknový kotouč                                            ot/min                            m            cca kg                   €                
   WSG 17-70, nerezová ocel                              125                                                  4,1/2,2                 1700             2700 - 8500                                  4                     2,4                                   206

Elektrická úhlová bruska 1700 W z nerezové oceli

91454

91454
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Úhlové brusky │ Pásové pilníky

Typ Průměr kotouče Držák Watty Speed Hmotnost 91450 …
mm ot/min cca kg €

WSB 25 - 230 X 230 Quick IN 2500 6600 5,4 106

Elektrická úhlová bruska, 2500 W

Y
WSB 25
Provedení
- S omezením startovacího proudu
- Elektrický systém brzdění zastaví kotouč

za 3 sekundy
- Přívod chladicího vzduchu pro ochranu před

prachem
- Zadní rukojeť lze otočit do 4 poloh
- Vysoce výkonný motor
- Rychloupínací systém Quick-In bez potřeby nářadí
- Měkký start pro bezpečné startování bez trhání
- Blokování automatického spuštění
- Pojistka spínače

Rozsah dodávky:
- 1 ochranný kryt
- 1 upínací jednotka pro hrubovací a řezné kotouče
- 1 přídavná rukojeť

Upozornění:
Hrubé brusné/řezné kotouče, viz. kat. č. 44601 ff.

91450

91450 106

Vysokofrekvenční úhlová bruska

Y
Provedení
- 300 Hz
- Výkonná vysokofrekvenční kompaktní úhlová

bruska
- Kovové pouzdro motoru a převodovky pro maxi-

mální zatížení v nepřetržitých průmyslových
aplikacích

- Průchozí ventilace pro účinné chlazení motoru
- Nízké opotřebení a nenáročná údržba
- Maximální spolehlivost a vynikající životnost
- Vysoce účinná síla
- Vysoký krouticí moment
- Vynikající konzistence otáček
- Kabel o délce 5 m s předem sestaveným konekto-

rem (16 A) pro připojení ke statickým měničům
frekvence

Použití
Pro použití v nepřetržitém maximálním rozsahu
výkonu pro středně hrubé broušení a odstraňování
otřepů.
Rozsah dodávky:
- 1 ochranný kryt
- 1 pár přírub
- 1 sada klíčů
- 1 antivibrační rukojeť

Upozornění:
Pomocí mobilních jednoprostorových měničů FEIN
lze nyní úhlové brusky nepřetržitě používat tam, kde
není efektivní provoz stacionárních vysokofrek-
venčních řešení.

91800

Typ Průměr kotouče Průměr elast. brusného kotouče Nástroj Watty Volnoběžné rychlosti Hmotnost 91800 …
mm mm úchyt počet ot/min cca kg €

MSf 843-1c 125 125 M14 1100 6500 3,6 201

91800
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Pásový pilník

Y
Provedení
- Vysoce výkonný motor FEIN pro maximální

úběrový výkon a konstantní rychlost i při vysokém
zatížení

- Velmi snadná manipulace: 180° otočné brusné
rameno bez použití nářadí, montáž a seřízení bez
použití nářadí

- Základní sada s odsazenými a rovnými brusnými
rameny pro různé aplikace, keramické brusné pásy
pro efektivní obrábění svarů a fleecové pásy pro
dokončovací práce v různých šířkách

- Optimální rychlosti pásu
- Dokonalé vedení pásu
- Snadné nastavení pásu
- Hloubka ponoření 165 mm
- Rozsah rychlosti nastavitelný pro brusné, fleecové

nebo lešticí pásy
- Výměna pásu bez použití nářadí
- Šířky pásu 3 až 20 mm
- Plynule nastavitelná rychlost, ideální pro ochranu

choulostivých povrchů
- Měkký start
- Zámek proti spuštění
- Průmyslový kabel H 07

Použití
Základní sada FEIN BF 10-280 E pokrývá všechny
důležité aplikace pro obrábění rohů, hran, trubek 
a profilů. 
Rozsah dodávky:
- 1 pásový pilník BF 10-280 E 

v plastovém kufříku na nářadí
- 3 brusná ramena (1x 3/6 mm odsazené, 

1x 3/6 mm rovné a 20 mm rovné)
- 10 brusných pásů, 3 mm (velikost zrna 120)
- 10 brusných pásů, 6 mm 

(velikost zrna 120)
- 10 brusných pásů, 20 mm 

(velikost zrna 120)
- 5 fleecových pásů, 6 mm 

(střední).

Upozornění:
Brusné pásy viz kat. č. 43537+ 43538.

91533

    Typ Jmenovitá spotřeba         Výstupní výkon Speed               Rychlost pásu              Rozměry pásu     Hmotnost           91533            …
Watty Watty ot/min    m/s mm kg €

     Startovací sada BF 10-280 E              800 550           10000 - 28000 12 - 32                    520 x 3/6/20    2,1        101

91533
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Brusky na trubky | Přímé brusky | Nůžky na plech | Přímočaré pily

Elektrická přímá bruska

Y
Použití
Pro aplikace v oceli a nerezové oceli, pro broušení 
a leštění a rovněž pro obtížně dostupná místa.

Upozornění:
Brusná tělíska, viz kat. č. 44320 ff.

91500 101
GSZ 4-280 EL
Provedení
- Extrémně praktická zóna s měkkým úchopem
- Tenká skříň, max. průměr nástroje 70 mm
- Velká hloubka ponoření, dlouhé krční ložisko,

173 mm
- Odnímatelný plášť krčního ložiska
- Regulace otáček
- Kovová ochrana proti prachu na armatuře a lamino-

vaném pólovém jádru

91500 104
GSZ 8-280 PE
Provedení
- Praktický výkonný motor WS 8
- Max. průměr stroje 85 mm
- Regulace otáček
- Elektronický otáčkoměr POWERtronik s ochranou

proti přetížení
- Kovová ochrana proti prachu na armatuře, lamino-

vaných pólových jádrech a elektronice

91500 106
GSZ 8–280 PEL
Provedení
- Praktický výkonný motor WS 8
- Max. průměr stroje 85 mm
- Velká hloubka ponoření, dlouhé krční ložisko,

173 mm
- Odnímatelný plášť krčního ložiska
- Regulace otáček
- Elektronický otáčkoměr POWERtronik s ochranou

proti přetížení
- Kovová ochrana proti prachu na armatuře, lamino-

vaných pólových jádrech a elektronice

91500 109
GSZ 11-320 PERL
Provedení
- Praktické, ergonomické provedení rukojeti
- Výkonný motor WS 11 
- Max. průměr stroje 85 mm
- Velká hloubka ponoření, dlouhé krční ložisko,

173 mm
- Odnímatelný plášť krčního ložiska 
- Regulace otáček
- Elektronický otáčkoměr POWERtronik 

s ochranou proti přetížení
- Kovová ochrana proti prachu na armatuře, lamino-

vaných pólových jádrech a elektronice

91500 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                             Upínací pouzdro                          Brousek               Watty                    Speed           Hmotnost                                                                   91500            …
                                        do průměru mm            do průměru mm                                            ot/min                cca kg                                                                          €                
     GSZ 4-280 EL                                           6                                        20                    350       13000 - 28000                          1,5                                                                                                  101
     GSZ 8-280 PE                                           8                                        50                     750         8500 - 28000                          1,4                                                                                                  104
   GSZ 8–280 PEL                                       8                                        50                     750         8500 - 28000                          1,8                                                                                                  106
     GSZ 11-320 PERL                                   8                                        45                   1010         9500 - 32500                          2,1                                                                                                  109

91500 104

91500 106

91500 109

91500

Bruska na trubky

Y
91558 101
RS 12-70 E
Provedení
Velmi vysoký úběrový výkon s 1200W motorem,
řezná rychlost až 22 m/s, udržování dráhy díky
přesnému vedení řemenu, výměna řemenu bez
použití nářadí, blokování samovolného spuštění, 
v kovové skříňce na nářadí. Včetně základní sady
viz kat. č. 91558 102.
Použití
Broušení a leštění potrubí v nejkratší době od
hrubého broušení po zrcadlový lesk. Pro broušení
nebo leštění jsou nutné pouze dva pracovní kroky,
protože pás nabízí 180° pokrytí trubky. Ani madla
umístěná až 50 mm od stěny nejsou problém. Není
nutné otevírat pás ani v uzavřených trubkových
systémech.

91558 102
Základní sada
Provedení
10 brusných pásů, 20 x 815 mm, K 120
10 brusných pásů, 20 x 815 mm, K 180
10 brusných pásů, 40 x 815 mm, K 120
10 brusných pásů, 40 x 815 mm, K 180
5 fleecových pásů, 20 x 820 mm, K 280

91558 103
Lešticí sada
Provedení
10 brusných pásů, 20 x 815 mm, K 320
10 brusných pásů, 20 x 815 mm, K 400
3 lešticí pásy, 20 x 815 mm
1 tuba pasty pro předběžné leštění, červená 

barva (200 ml)
1 tuba reflexní pasty (200 ml)

91558 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                                          Speed              Watty               Řezná rychlost                Hmotnost                                                                                 91558            …
                                                                    ot/min                                               až do m/s                     cca kg                                                                                         €                
     Sada RS 12-70 E                             2700 - 7000                1200                                        22                              3,8                                                                                                                   101
     Základní sada                                                        -                         -                                            -                                   -                                                                                                                   102
     Lešticí sada                                                            -                         -                                            -                                   -                                                                                                                   103

91558 102 91558 103

91558
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Elektrické nůžky na plech

Y
91007 201
BLS 1.6 E 
Provedení
- Kompaktní a lehké provedení pro optimální pohyb

nůžek
- Vysoká stabilita
- Praktické nůžky na plech jsou schopné realizovat

křivky s minimální deformací plechu
- Čtyřcestný oboustranný nůž pro čisté řezy bez

otřepů
- Výkonný motor
- Ideální pro odřezávání a řezání
- Neomezený pohled na linii řezu, což umožňuje

rychlejší průběh práce
- Napájecí kabel 5 m

Použití
Pro odřezávání a řezání tenkých plechů. Plech
z nerez oceli do 1,0 mm
Obsah dodávky:
- 1 plunžr a pevná čepel\
- 1 pár klíčů
- 1 vychylovač třísek

91008 101
Plunžr a pevná čepel 
Použití
Pro plech do 800 N/mm2, vhodný pro kat. č. 91007
201.

91007 201

                                                                                                                                                                                                         Nůžky na plech                 Příslušenství                
    Typ                                   Max. tloušťka řezání mm               Hliník mm              Watty       Hmotnost                                                   91007            …              91008            …
                                         Ocel do N/mm2 400/600/800       do 250 N/mm2                                    cca kg                                                           €                                      €                
     BLS 1.6 E                                                       1,6/1,2/1,0                                  2                    350                     1,7                                                                                201                                       101

91008 101

91007 - 91008

Přímočará pila 

Y
Provedení
- Univerzální pila na kov a plast
- Výkonný motor, spolehlivý i v rozsahu nízkých

otáček díky plynule elektronicky regulované 
a stabilizované rychlosti zdvihu

- Vysoký krouticí moment a řezný výkon
- Nejmenší poloměr 8/6 mm
- Praktický design pro bezpečné vedení nástroje
- Hladký chod díky přesnému vyvážení hmotnosti
- Pevné vedení pilového listu pro přesné řezání
- Integrované odsávání
- Vynikající odvod třísek
- Odsávání nebo foukání

Upozornění:
Listy pro přímočaré pily viz kat. č. 40229

92125

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                             Max. hloubka řezu mm        Frekvence zdvihů           Zdvih             Watty               Hmotnost                                                   92125            …
                       Dřevo/neželezné kovy/ocel/nerezová ocel                          ot/min             mm                                          cca kg                                                           €                
     ASte 638                                               60–50/15–10/10/6                    1050 - 2600                  20                  450                              2,3                                                                                101

92125
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MultiTalent │ MultiMaster

Y
91575 403 - 404
QuickStart FMM 350 QSL / Top FMM 350 QSL
Provedení
- Samonosný motor s vibračním odpojením se

sníženými vibracemi a hlukem
- Velmi výkonný 350W motor FEIN pro maximální

řezné rychlosti a rychlý postup práce
- Nejvyšší kvalita a stabilita díky kovové převodovce

a konzistentnímu použití kuličkových a jehlových
ložisek

- Pohodlný rychloupínací systém QuickIN
- Elektronické nastavení otáček s generátorem

tachometru pro konstantní otáčky i při zatížení
- Integrované rozhraní pro upevnění dalšího

systémového příslušenství
- Optimální manipulace díky měkké části rukojeti
- Držák nářadí StarlockPlus s vynikajícím přenosem

krouticího momentu, vhodný pro veškeré přís-
lušenství Starlock a StarlockPlus

- Široká nabídka příslušenství k dispozici pro
všechny aplikace

Rozsah dodávky:
- 1 MultiMaster FMM 350 Q
- 1 brusná deska
- Brusné papíry, zrnitost 60, 80, 120, 180 (po 3 ks)
- 1 pevná špachtle
- 1 univerzální pilový list E-CUT (44 mm)
- 1 pilový list E-CUT s dlouhou životností (65 mm)
- 1 segmentový pilový list HSS
- 1 plastový kufr na nářadí

91575 404
Top FMM 350 QSL
Rozsah dodávky:
- 1 brusná deska, neděrovaná
- Brusné papíry, zrnitost 60, 80, 120, 180 (po 3 ks),

perforované
- 1 brusná deska, průměr 115 mm, perforovaná 
- Brusné papíry, zrnitost 60, 80, 180 (po 2 ks)
- 1 odsávací zařízení 
- 1 brusná deska, perforovaná
- Brusné papíry, zrnitost 60, 80, 120, 180 (po 3 ks),

perforované
- 1 pilový list E-CUT s dlouhou životností (35 mm)
- 1 karbidová rašple, trojúhelníkový tvar, perforovaná
- Navíc vysavač Dustex 25 L pro mimořádné

možnosti

91575 403

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                                                       Vibrace     Amplituda      Brusná deska    Watty        Držák nástrojů         Výměna nástroje      Hmotnost                91575            …
                                                                   ot/min             Přímý       přes roh mm                                                                                                        kg                        €                
    QuickStart FMM 350 QSL        10000 - 19500               2 x 1,7                              80         350         StarlockPlus                QuickIN                                        1,4                                        403
    Top FMM 350 QSL                    10000 - 19500              2 x 1,7                             80        350         StarlockPlus                QuickIN                                       1,4                                        404

91575 404

Fein MultiTalent a MultiMaster91575

Akumulátorový MultiTalent AFMT 12 QSL

Y
Provedení
- Samonosný motor s vibračním odpojením se

sníženými vibracemi a hlukem
- Optimální manipulace díky ergonomickému

designu a nízké hmotnosti
- Pohodlná výměna příslušenství bez klíče díky

rychloupínacímu systému QuickIN
- Držák nástrojů StarlockPlus s vynikajícím přeno-

sem krouticího momentu, sestupně kompatibilní 
s příslušenstvím Starlock, vhodný pro veškeré
příslušenství Starlock a StarlockPlus

- Výkonná lithium-iontová baterie s technologií
SafetyCell

- Indikátor nabíjení na každé baterii
- Široká nabídka příslušenství k dispozici pro

všechny aplikace

Použití
Univerzálně použitelný systém nezávislý na síti pro
modernizaci a renovaci, včetně základního přís-
lušenství pro broušení a řezání.
Rozsah dodávky:
- 1 akumulátorový multifunkční nástroj MultiTalent

AFMT 12 QSL
- 1 plastový kufr na nářadí

91582

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                       Vibrace         Amplituda                 Napětí        Brusná deska                   Držák nástrojů             Výměna nástroje                   91582            …
                                                    ot/min                 Přímý                         V         přes roh mm                                                                                                                  €                
     AFMT 12 QSL            11000 - 18000                  2 x 1,6                       12,0                              80                   StarlockPlus plus                                  QuickIN                                            105

91582
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Akumulátorový MultiMaster AFMM 18 QSL

Y
- Samonosný motor s vibračním odpojením se

sníženými vibracemi a hlukem
- Motor s vysokým točivým momentem se stejným

výkonem, jaký má verze s napájením ze sítě
- Pohodlná výměna příslušenství bez klíče díky

rychloupínacímu systému QuickIN
- Držák nářadí StarlockPlus s vynikajícím přenosem

točivého momentu. Zařízení sestupně kompatibilní
s příslušenstvím Starlock, vhodné pro veškeré
příslušenství Starlock a StarlockPlus

- Výkonná 18V Li-ion baterie s technologií Safety-
Cell

- Indikátor nabíjení na každé baterii
- Integrované rozhraní pro upevnění dalšího

systémového příslušenství
- Široká nabídka příslušenství k dispozici pro

všechny aplikace

Použití
Výkonný univerzální systém nezávislý na napájení
ze sítě a určený k modernizaci a renovaci pomocí
systému QuickIN, včetně příslušenství pro širokou
škálu aplikací.
Rozsah dodávky:
- 1 akumulátorový multifunkční nástroj Fein 

MultiMaster AFMM 18 QSL
- 1 plastový kufr na nářadí

91583

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                   Vibrace           Amplituda                 Napětí                Brusná deska            Držák nástrojů             Výměna nástroje                   91583            …
                                                ot/min                    Přímý                         V                  přes roh mm                                                                                                           €                
     AFMM 18 QSL        11000 - 18500                      2 x 1,7                        18,0                                         80                   StartlockPlus                                   QuickIN                                            203

91583
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MultiTalent │ MultiMaster

Y
Použití
Pro kat. č. 91575.

Upozornění:
Lze dodat i další příslušenství.

Oškrabávání

91580 201
Pevná špachtle
Krátké provedení Pro odstraňování odolné staré barvy, 
zbytků lepidla, koberců, lepidla na obkladačky 
a podpodlahových vrstev.

91580 202
Ohebná špachtle
Krátké provedení Pro odstraňování silikonových nebo 
akrylových spár v sanitárních prostorách a také samolepek.

91580 205
Pevná špachtle
Dlouhé provedení Pro odstraňování odolné staré barvy, 
zbytků lepidla, koberců, lepidla na obkladačky 
a podpodlahových vrstev.

Rašple

91580 203
Karbidová rašple, trojúhelníkový tvar
S povlakem z tvrdokovu.
Pro hrubé broušení tmelu, lepidla na obkladačky, betonu, 
kamene a dřeva Možnost použití s odsáváním prachu nebo
bez něj. Délka hrany 80 mm, perforovaná.

91580 204
Karbidová rašple, tvar prstu
Pro hrubé broušení tmelu, lepidla na obkladačky, betonu, 
kamene a dřeva Pro použití ve velmi úzkých a nízko položených 
prostorech, v obrubách, drážkách, otvorech a ohybech. 
Také pro konstrukci forem, zakřivení a drážkování a pro 
uměleckou práci. Povlak na obou stranách.

Odstraňování trhlin

91580 206
Diamantový segmentový pilový list
Pro řezání mramoru, epoxidu a trasových spojů. 
Vynikající životnost. Vhodné i pro velmi tvrdý epoxid nebo 
cementové spoje. Správná volba pro časté používání 
a náročné úkoly. Segmentované, ideální pro práci v rozích 
a na hranách bez křížení. Šířka řezu přibl. 2,2 mm.

91580 209
Karbidový segmentový pilový list
Vyřezávání poškozených spár obkladů. Také pro 
frézování drážek v omítce, pórobetonu a podobných 
stavebních materiálech, a také pro čištění a přebroušení spojů 
zakrývajících tyče. Není vhodné pro velmi tvrdý epoxid nebo 
cementové spáry. Ekonomická alternativa diamantových
nástrojů. Segmentované, ideální pro práci v rozích 
a na hranách bez křížení. Šířka řezu přibl. 2,2 mm.

Pily

91580 207
Segmentový pilový list HSS
Plný pilový list HSS s kovovými zuby na plech do cca 1 mm. 
Také na plasty, GFRP, dřevo, těsnicí materiál a neželezné kovy. 
Vynikající řezná rychlost. Čistá a tenká čára řezu. Segmentované, 
ideální pro práci v rozích a na hranách bez křížení.

91580 208
Pilový list HSS, kruhový tvar
Plný pilový list HSS s kovovými zuby na plech do cca 1 mm. 
Také na plasty, GFRP, dřevo, těsnicí materiál a neželezné kovy. 
Vynikající řezná rychlost. Čistá a tenká čára řezu. 
Účinné díky kruhovému tvaru.

91580 210
Pilový list HSS, kruhový tvar
Bimetal pro dlouhou životnost. Kovové zuby na plech 
do cca 1 mm. Také na plasty, GFRP, dřevo, těsnicí 
materiál a neželezné kovy. Práce v rovině s povrchem.
Účinné díky kruhovému tvaru.

91580 219-220
Univerzální pilový list E-CUT, dlouhý (60 mm)
Šířka 28 mm. Bimetalový s vlnitým univerzálním ozubením. 
Široký rozsah použití na plech do 2 mm, hliníkové profily, 
měděné trubky, dřevo, sádrokarton a plasty. 
Úzký, přizpůsobený tvar pro optimální rychlost řezání 
a dobrý odvod třísek.

91580 214+217
Přesný pilový list E-CUT, dlouhý (50 mm)
Šířka 35 mm. Dvouřadé japonské ozubení na všechny dřevěné
materiály, sádrokarton a měkké plasty. Nejrychlejší 
postup práce a nejvyšší úroveň přesnosti. Úzký, přizpůsobený 
tvar pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek.

91580 215+218
Přesný pilový list E-CUT, dlouhý (50 mm)
Šířka 65 mm. Dvouřadé japonské ozubení na všechny dřevěné
materiály, sádrokarton a měkké plasty. Nejrychlejší 
postup práce a nejvyšší úroveň přesnosti. Extra široký tvar 
pro maximální řezný výkon a dlouhé přímé řezy.

91580 222+224
Pilový list E-CUT s dlouhou životností, dlouhý (50 mm)
Široký 35 mm. Bimetalový s příčným ozubením na dřevo 
na všechny dřevěné materiály, sádrokarton a plastové materiály. 
Vynikající odolnost, vysoká kvalita řezání a dobrý pracovní postup. 
Extrémně robustní, odolné i proti hřebíkům ve dřevě 
(průměr do cca 4 mm), zdivu atd. Průměrná šířka, 
přizpůsobený tvar pro optimální rychlost řezání 
a dobrý odvod třísek.

91580 223+225
Pilový list E-CUT s dlouhou životností, dlouhý (50 mm)
Široký 65 mm. Bimetalový s příčným ozubením na dřevo 
na všechny dřevěné materiály, sádrokarton a plastové materiály. 
Vynikající odolnost, vysoká kvalita řezání a dobrý pracovní postup. 
Extrémně robustní, odolné i proti hřebíkům ve dřevě 
(průměr do cca 4 mm), zdivu atd. Široký tvar pro maximální 
řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

91580 226
Sada pro řezání a broušení
Ideální kombinace pro malá zahloubení a práci ve 
stísněných prostorech, například pro mnoho instalačních
úloh, montáž přepínačů, modelování a mnoho 
dalších činností. 
Rozsah dodávky: 
- 1x pilový list E-Cut, dlouhá životnost, 10 mm a 20 mm
- 1x karbidový pilník, 10 mm

Pokračování .

Příslušenství pro MultiTalent a MultiMaster91580
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   Název Velikost zrna   Průměr    Balení =      91580            …
mm           kus              €

   Špachtle, nepružná, krátká - -                 1 201
   Špachtle, pružná - -                 1 202
   Špachtle, nepružná, dlouhá - -                 1 205
   Karbidová rašple, trojhranná - -                 1 203
   Karbidová rašple, oboustranně potahovaná -  -     1    204
   Diamantový pilový list - 75 1 206
   Karbidový segmentový pilový list          - 75 1 209
   Segmentový pilový list HSS - 85 1 207
   Pilový list HSS - 85 1 208
   Pilový list HSS - 85 1 210
   Pilový list E-Cut, šířka 28 mm                 - -                 1 219
   Pilový list E-Cut, šířka 28 mm                 - -                 3 220
   Pilový list E-Cut, šířka 35 mm                 - -                 1 214
   Pilový list E-Cut, šířka 35 mm                 - -                 3 217
   Pilový list E-Cut, šířka 65 mm                 - -                 1 215
   Pilový list E-Cut, šířka 65 mm                 - -                 3 218
   Pilový list E-Cut, šířka 35 mm                 - -                 1 222
   Pilový list E-Cut, šířka 35 mm                 - -                 3 224
   Pilový list E-Cut, šířka 65 mm                 - -                 1 223
   Pilový list E-Cut, šířka 65 mm                 - -                 3 225
   Sada pro řezání a pilování -                - - 226
   Brusný papír, perforovaný 40                - 50 123
   Brusný papír, perforovaný 60                - 50 124

   Název Velikost zrna   Průměr    Balení =      91580            …
mm           kus              €

   Brusný papír, perforovaný                 120                - 50 125
   Brusný papír, perforovaný                 180                - 50 126
   Brusný papír, perforovaný                 240                - 50 127
   Brusný papír, neperforovaný               40                - 50 128
   Brusný papír, neperforovaný               60                - 50 129
   Brusný papír, neperforovaný               80                - 50 130
   Brusný papír, neperforovaný            120                - 50 131
   Brusný papír, neperforovaný            180                - 50 132
   Brusný papír, neperforovaný            240                - 50 133
   Brusný papír, tvar prstu 60                - 20 141
   Brusný papír, tvar prstu 120                - 20 142
   Brusné desky - -                 2 227
   Brusné desky, perforované - -                 2 228
   Brusné desky ve tvaru prstů - -                 2 230
   Brusná sada, perforovaná    60/80/180                - - 221
   Sada brusných kotoučů - -              16 158
   Brusný papír, perforovaný 40                - 16 159
   Brusný papír, perforovaný 60                - 16 160
   Brusný papír, perforovaný 80                - 16 161
   Brusný papír, perforovaný                 120                - 16 162
   Brusný papír, perforovaný                 180                - 16 163
   Brusný papír, perforovaný                 240                - 16 164
   Sada upínacích šroubů - -                 3            143

Pískování

91580 123-127
Brusné papíry, perforované
Pro broušení s odsáváním prachu. 
Pro univerzální použití na téměř všechny povrchy. 
Brusné zrno korund a pojivo z plné pryskyřice zaručují 
vysoký úběr materiálu.

91580 128-133
Brusné papíry, neperforované
S upevněním suchým zipem. 
Pro univerzální použití na téměř všechny povrchy.

91580 141-142
Brusné papíry pro brusné desky
S rychlým upevněním suchým zipem, plně pojivem 
ze syntetické pryskyřice, vysokou rychlostí úběru materiálu, 
korund. Použití: Dřevo, kov, pájené spoje, GFRP, 
plast, barva, tmel a kůže.

91580 227
Brusná deska, neperforovaná
Standardní provedení. Plastová opěrná deska zabraňuje 
poškození a vzniku stop na obrobku. Trojúhelníkový tvar, 
přilnavá část se suchým zipem.

91580 228
Brusná deska, perforovaná
Standardní verze pro broušení s odsáváním prachu.
Plastová opěrná deska zabraňuje poškození 
a vzniku stop na obrobku. Trojúhelníkový tvar, 
přilnavá část se suchým zipem.

91580 230
Brusná deska, tvar prstu
Pro použití ve velmi úzkých a nízko položených prostorech, 
v obrubách, drážkách, otvorech a ohybech. Také pro 
konstrukci forem, zakřivení a drážkování. Plastová opěrná 
deska zabraňuje poškození a vzniku stop na obrobku. 
Přilnavý systém se suchým zipem.

91580 221
Brusná sada, perforovaná
Pro rychlé a efektivní broušení středně velkých povrchů. 
Alternativa k excentrickým nebo oscilačním bruskám. 
Na hranách nedochází ke zpětnému rázu. Snadné použití, 
velmi dobrá abrazivní schopnost. Lze použít s odsáváním 
prachu nebo bez něj. Plastová opěrná deska zabraňuje 
poškození a vzniku stop na obrobku. Kruhový tvar, perforovaný 
design, lepicí část se suchým zipem. 
Rozsah dodávky: 
- 1 x brusná deska o průměr u 115 mm, 
- 2 x perforované brusné papíry v zrnitostech 60, 80, 180.

91580 158
Sada brusných papírů
Perforované, se suchým zipem, pojivem z plně syntetické 
pryskyřice pro vysoký abrazivní výkon.
4 x list (v každé velikosti zrna 60/80/120/180).

91580 159-164
Brusný papír
Perforovaný, se suchým zipem, pojivem z plně syntetické 
pryskyřice pro vysoký abrazivní výkon.

Další příslušenství

91580 143
Sada upínacích šroubů
Pro starší modely FEIN MultiMaster, 
MSX 636, MSX 636-1 a MSxe II.

Pokračování .



9.509.50

Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Akumulátorový vrtací šroubovák

Akumulátorový vrtací šroubovák, profesionální sada ASCM 12 QC90159

Y
Provedení
- Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive
- 4rychlostní celokovová převodová jednotka
- Rozhraní pro veškeré příslušenství
- Vysoké točivé momenty až 40 Nm
- 4. rychlostní stupeň pro průměry do 6 mm
- Mechanické nastavení točivého momentu
- Lze bezpečně položit na baterii
- Úzké rozměry rukojeti
- Technologie FEIN SafetyCell
- Tříletá záruka  FEIN PLUS

Rozsah dodávky:
- 2 akumulátory Li-ion
- Rychlonabíječka ALG 50
- Sklíčidlo QuickIN (60 Nm)
- Spona na opasek
- Zásobník na bity
- Plastový nářaďový kufr
- Držák bitů QuickIN (1/4“)
- Závitník QuickIN se 2 upínacími kleštinami
- Nástrčkový adaptér QuickIN (1/2“)

                                                                                                                                                                                                                                                                  
   Typ                     Max. průměr vrtáku mm   Průměr šroubu      Volnoběžná rychlost                 Max. otáčky Šroubovací/   vrtací sklíčidlo      V/Ah Hmotnost včetně      90159              …
                                                      Dřevo/kov              max. mm  ot/min 1./2./3./4. stupeň  Krouticí moment Nm Nabití baterie*                     mm                     Akumulátor kg              €                  
    ASCM 12 QC profesionální sada             40/13                       8 x 200            400/700/1400/2500                                           40 400           SSBF 1.5–13  12,0/2,5                                  1,3                            105
    * šrouby do dřeva 5 x 40 mm do měkkého dřeva                                                                                                                                                                      

90159 105

Akumulátorový vrtací šroubovák ABSU 12 C a ASCM 12 Q Select90159

Y
90159 106
ABSU 12 C
- Výkonný a lehký akumulátorový šroubovák 

s pevným sklíčidlem
- Výkonný a odolný stejnosměrný motor s ochranou

proti přehřátí a přetížení
- Odolné celokovové sklíčidlo s aretací upínací síly
- Krátké provedení, 180 mm
- Ideální pro použití s stupňovitým vrtákem, např.

pro pilotní vrtání do plechu
- 17 úrovní krouticího momentu–, dobře ovladatelný

výkon až 20 Nm pro aplikace s tvrdý šroubováním
- 2rychlostní celokovová převodová jednotka
- Jasné světlo LED na krytu
- Technologie FEIN SafetyCell
- Stav nabití se zobrazuje přímo na akumulátoru
- Jedna nabíječka pro všechny akumulátory Li-ion

FEIN ve všech napěťových třídách
Rozsah dodávky:
- 1 akumulátorový vrtací šroubovák
- 1 spona na opasek
- 1 zásobník na bity
- 1 plastový kufr na nářadí

90159 107
ASCM 12 Q Select
- Nejvýkonnější 12V akumulátorový šroubovák 
- Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive
- Odnímatelné sklíčidlo v pevném kovu
- 4rychlostní celokovová převodová jednotka
- 6 mm v kovu při 4. stupni a otáčkách 2500 ot/min

při vrtání
- Výkonný při zařazeném 1. stupni pro řezání závitů
- Rozhraní QuickIN
- Optimální otáčky pro samořezné šrouby
- Dobře regulovatelné rychlosti pro práci 

s stupňovitým vrtákem
- Odnímatelné celokovové sklíčidlo se zámkem

vřetene a aretací upínací síly
- Kompaktní, délka 150 mm (bez sklíčidla).
- Technologie FEIN SafetyCell
- Stav nabití se zobrazuje přímo na akumulátoru
- Jasné světlo LED na krytu
- Jedna nabíječka pro všechny akumulátory Li-ion

FEIN ve všech napěťových třídách
Rozsah dodávky:
- 1 akumulátorový vrtací šroubovák
- 1 spona na opasek
- 1 zásobník na bity
- 1 plastový kufr na nářadí

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ      Průměr vrtání mm               Šroub            Volnoběžná rychlost     Max. točivý moment      Krouticí moment          Šroubovací/       vrtací sklíčidlo         Napětí      90159              …
                             Dřevo/ocel      Průměr mm      ot/min 1./2./3./4. stupeň            tvrdé/měkké Nm                      Úrovně      Nabití baterie*                         mm            V/Ah             €                  
   ABSU 12 C            30/10            6 x 200                 0–400/0–1300                             20/14                       17 + 1                       350                      1 - 10     12,0/2,5                           106
   ASCM 12 Q           40/13            8 x 200      400/700/1400/2500                             40/20                       20 + 1                       400        SSBF 1.5–13     12,0/2,5                           107

* šrouby do dřeva 5 x 40 mm do měkkého dřeva                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                          

90159 106

90159 107
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CZ/P ( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Akumulátorová profesionální vrtačka, sada ASCM 18 QM90160

Y
Provedení
- Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive
- 4rychlostní celokovová převodová jednotka
- Rozhraní pro veškeré příslušenství
- Vysoké točivé momenty až 90 Nm
- Odnímatelné sklíčidlo z pevného kovu
- 4. stupeň pro malé průměry
- 3. stupeň pro průměr 8 mm
- 1. stupeň pro řezání závitů
- Elektronické nastavení krouticího momentu
- Úrovně krouticího momentu 15 + 1
- Technologie FEIN SafetyCell
- Tříletá záruka  FEIN Plus

Rozsah dodávky:
- 2 akumulátory Li-ion (5 Ah)
- Rychlonabíječka ALG 50
- Sklíčidlo QuickIN (120 Nm)
- Spona na opasek
- Zásobník na bity
- Rukojeť
- Plastový nářaďový kufr
- Držák bitů QuickIN (1/4“)
- Závitníkový adaptér QuickINse 2 upínacími

kleštinami
- Nástrčkový adaptér QuickIN (1/2“)

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                    Max. průměr vrtáku mm    Průměr šroubu                Volnoběžná rychlost       Max. točivý moment     Závitové               šrouby /    vrtací sklíčidlo            V/Ah Hmotnost        90160                …
                                                      Dřevo/kov              max. mm            ot/min 1./2./3./4. stupeň                     tvrdé/měkké          Vrtání   Nabití baterie*                       mm                                   kg                €                    
   ASCM 18 QM sada              50/25           10 x 400       400/800/1950/3850                         90 / 45          M 12                2200   SSBF 1.5–13   18,0/5,0           2,2                            102
    * šrouby do dřeva 5 x 40 mm do měkkého dřeva                                                                                                                                                                                                                                                                                       

90160 102

Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 Q Select / ASCM 18 QM Select90160

Y
90160 104
ABS 18 Q Select
- Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive
- Rozhraní QuickIN pro veškeré příslušenství

QuickIN
- Rychlejší přepínání mezi aplikacemi
- Rozhraní MultiVolt
- Akumulátorový nástroj lze provozovat se všemi

akumulátory FEIN Li-Ion (12–18 V)
- 2rychlostní celokovová převodová jednotka 
- S celokovovým sklíčidlem QuickIN (120 Nm)

s upínacími čelistmi s vrstvou z karbidu
- Mechanické nastavení točivého momentu
- Kompaktní konstrukce
- Jedna nabíječka pro všechny akumulátory Li-ion

FEIN ve všech napěťových třídách
- Stav nabití se zobrazuje přímo na akumulátoru.
- Technologie FEIN SafetyCell
- 3letá záruka FEIN PLUS včetně akumulátoru 

a nabíječky
Rozsah dodávky:
- 1 akumulátorový vrtací šroubovák
- 1 sklíčidlo QuickIN (120 Nm)
- 1 spona na opasek
- 1 zásobník na bity
- 1 plastový kufr na nářadí

90160 103
ASCM 18 QM Select
- Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive
- 4rychlostní celokovová převodová jednotka
- Rozhraní QuickIN MAX pro veškeré příslušenství

QuickIN a QuickIN MAX
- Rychlejší přepínání mezi aplikacemi
- Vysoké točivé momenty až 90 Nm
- S celokovovým sklíčidlem QuickIN (120 Nm)

s upínacími čelistmi s vrstvou z karbidu
- 4. stupeň, optimální otáčky pro malé průměry
- 3. stupeň, optimální otáčky pro průměr 8 mm
- 1. stupeň pro řezání závitů
- Vhodný pro karbidové vykružovací pily do 25 mm
- Elektronické nastavení krouticího momentu
- Umožňuje zašroubování šroubů 10 x 400 mm bez

předvrtání
- Jedna nabíječka pro všechny akumulátory Li-ion

FEIN ve všech napěťových třídách
- Stav nabití se zobrazuje přímo na akumulátoru
- Technologie FEIN SafetyCell
- 3letá záruka FEIN PLUS včetně akumulátoru 

a nabíječky
Rozsah dodávky:
- 1 akumulátorový vrtací šroubovák
- 1 sklíčidlo QuickIN (120 Nm)
- 1 spona na opasek
- 1 zásobník na bity
- 1 rukojeť
- 1 plastový kufr na nářadí

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Typ          Průměr vrtání mm              Šroub            Volnoběžná rychlost    Max. točivý moment   Krouticí moment Závitové             šrouby /    Sklíčidlo pro vrták            Napětí  Hmotnost      90160                …

                               Dřevo/ocel  Průměr mm        ot/min 1./2./3./4. stupeň        tvrdé/měkké Nm                    Úrovně   Vrtání   Nabití baterie*                             mm               V/Ah   netto kg              €                 
 ABS 18 Q             50/13      8 x 300             0–450/0–2000                    60/32                 22 + 1   M 10                750        SSBF 1.5–13     18,0/2,5         1,3                          104
 ASCM 18 QM     50/25   10 x 400  400/800/1950/3850                    90/45                 15 + 1   M 12              2200        SSBF 1.5–13     18,0/5,0         1,5                          103
  * šrouby do dřeva 50 x 40 mm do měkkého dřeva

90160 104

90160 103
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Akumulátorové rázové utahováky | Odsazené utahováky

Akumulátorový vrtací šroubovák, profesionální sada ABS 18 QC90162

Y
Provedení
- Bezuhlíkový motor Fein PowerDrive
- Rozhraní pro veškeré příslušenství  
- Rozhraní MultiVolt
- 2rychlostní celokovová převodová jednotka
- Sklíčidlo v QuickIN pro vrtáky na kov
- Mechanické nastavení točivého momentu
- Úrovně krouticího momentu 22 + 1
- Kompaktní konstrukce
- Technologie FEIN SafetyCell
- Tříletá záruka  FEIN PLUS

Rozsah dodávky:
- 2 akumulátory Li-ion (2,5 Ah)
- Rychlonabíječka ALG 50
- Sklíčidlo QuickIN (120 Nm)
- Spona na opasek
- Zásobník na bity
- Plastový nářaďový kufr
- Držák bitů QuickIN (1/4“)
- Závitníkový adaptér QuickIN 

se 2 upínacími kleštinami
- Nástrčkový adaptér QuickIN (1/2“)

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ       Max. průměr vrtáku mm     Průměr šroubu                   Volnoběžná rychlost    Max. točivý moment      Závitové              šrouby /     Sklíčidlo pro vrták             V/Ah   Hmotnost          90162                 ...
                                         Dřevo/kov                max. mm   ot/min 1./2. převodový stupeň           tvrdé/měkké Nm          Vrtání   Nabití baterie *                              mm                                      kg              €                
   ABS 18 QC sada      50/13               8 x 300                    0–450/0–2000                        60/32          M 10                   750         SSBF 1.5–13    18,0/2,5             1,7                            105
    * šrouby do dřeva 5 x 40 mm do měkkého dřeva                                                                                                                                                                                                                                                                                       

90162 105

Akumulátorový rázový šroubovák ASCD 18-300 W290165

Y
Provedení
- Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive
- Elektronické nastavení krouticího momentu 

v 6 krocích brání utržení hlav šroubů.
- O10 % vyšší točivý moment v levém chodu pro

povolování velmi utažených šroubů
- Rozhraní MultiVolt
- Akumulátorový nástroj lze provozovat se všemi

akumulátory FEIN Li-Ion (12–18 V)
- Čtyřhran 1/2” pro nasazení rázových nástavců
- Robustní celokovový přenos rázu
- Metrické šrouby do M18 (8,8)
- Ochrana před kontaktem na převodové hlavě
- Kompaktní konstrukce
- Jedna nabíječka pro všechny akumulátory Li-ion

FEIN ve všech napěťových třídách
- Stav nabití se zobrazuje přímo na akumulátoru
- Technologie FEIN SafetyCell
- 3letá záruka FEIN PLUS včetně akumulátoru 

a nabíječky

Rozsah dodávky:
- 1 akumulátorový rázový šroubovák
- 1 spona na opasek
- 1 zásobník na bity
- 1 plastový kufr na nářadí

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                          Šroub do dřeva          Volnoběžná  Frekvence zdvihů      Krouticí moment     Krouticí moment     max. metrické         Napětí         Hmotnost              90165               ...
                                  Max. průměr mm    rychlost  ot/min                     ot/min                   Max. Nm                      Úrovně                  Šroub                 V            netto kg                      €                
   ASCD 18-300 W2              8 x 300                0 - 1700                  0 - 3400                            290                                 6                      M18            18,0                      1,0                                    103

90165 103
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( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.CZ/P
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Odsazený šroubovák AccuTec90804

Y
Provedení
- Dodáváno bez akumulátoru nebo úhlové hlavy
- Technologie Li-Ion pro vyšší počet namontovaných

šroubů na jedno nabití akumulátoru
- Bezuhlíkový bezúdržbový motor
- Programovatelný indikátor výkonu na nástroji
- Volně programovatelné parametry: rychlost a směr

otáčení, úhel otočení, krouticí moment, prahová
hodnota a čas

- Optimalizováno pro proces v až pěti krocích
programu, které lze individuálně nastavit podle
aplikace montáže šroubů

- Modul údržby zaznamenává provedené úkony se
šrouby a kalibrační údaje

- Jednoduché zadávání dat do počítače
- Ukládání dat pro pozdější použití
- Pro aplikace měkké a tvrdé montáže šroubů
- Při šroubování nedochází k poklesu rychlosti díky

kontrole pomocí snímače
- Zařízení je chráněno heslem z výroby
- Výkonná Li-ion baterie s indikátorem kapacity
- Úhlové hlavy nastavitelné o 360°
- Možnost použití jazýčkových adaptérů
- Programovatelný testovatelný šroubovák podle

normy ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK
> 1.67 při ±10 % (na základě 6 sigma)

90804 104-106
Provedení
- Parametry lze pro aplikaci šroubování individuálně

nastavit až v sedmi krocích programu

Upozornění:
Baterie viz kat. č. 90820.

Typ Rozsah krouticího momentu Volnoběžná rychlost V 90804 …
Nm ot/min €

ASW 18-30-PC - 30 50-420 18,0 101
ASW 18-45-PC - 45 50-310 18,0 102
ASW 18-60-PC - 60 50-230 18,0 103
ASW 18-6 PC 1,2-6 100-1340 18,0 104
ASW 18-12 PC 3,0-12 75-1020 18,0 105
ASW 18-18 PC 6,0-18 65-900 18,0 106

90804
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Odsazené šroubováky | Akumulátory | Nabíječky akumulátorů | Úhlové brusky

Y
90815
Náhradní úhlová hlava

90815 103
Provedení
- QuickIN 1/4” držák nástroje, vnitřní šestihran
Použití
Vhodné pro kat. č. 90803 104.

90815 104
Provedení
- Držák nástrojů, čtyřhran 3/8”
Použití
Vhodné pro kat. č. 90803 104.

90815 106
Provedení
- Držák nástrojů, čtyřhran 3/8”
Použití
Vhodné pro kat. č. 90804.

90815 107
Provedení
- Držák nástrojů, čtyřhran 1/2”
Použití
Vhodné pro kat. č. 90804.

90815 108 + 109
Provedení
- Přímý výstup
Použití
Vhodné pro kat. č. 90802.

90816
Nastavitelný momentový klíč
Použití
Vhodné pro kat. č. 90800–90804.

90818
Programovací adaptér
Použití
Pro všechny modely AccuTec ParameterControl.
Rozsah dodávky:
- Software jako karta USB včetně návodu k obsluze
- Adaptér
- Připojovací kabel

Příslušenství pro šroubováky AccuTec

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                  90815            …              90816            …              90818            …
                                                                                                                                                                                        €                                      €                                      €                
     Úhlová hlava, základní, pro ASPW QuickIN 1/4” vnitřní šestihran                                                                                                103                                                                                           
     Úhlová hlava, základní, pro čtyřhran ASW 3/8”                                                                                                                                  104                                                                                           
     Úhlová hlava pro čtyřhran ASW 3/8”                                                                                                                                                      106                                                                                           
     Úhlová hlava pro čtyřhran ASW 1/2”                                                                                                                                                      107                                                                                           
     Přímý výstup pro ASW 14-6/14-10/14-14 do max 9,9 Nm                                                                                                                  108                                                                                           
     Přímý výstup pro ASW 14-6/14-10/14-14 do max 9,9 Nm                                                                                                                  109                                                                                           
     Nastavitelný momentový klíč                                                                                                                                                                                                                 100                                             
     Programovací adaptér                                                                                                                                                                                                                                            101

90815 - 90818

90815 103

90816

90815 104

90818

90815 106 90815 107

Ochranné pouzdro akumulátoru

Y Použití
Pro ochranu povrchu obrobku před mechanickým
poškozením.

90819

                                                                                         
   pro akumulátor Li-ion                       90819            …
   V/Ah                                                            €                
   18,0/2,5                                                                             103
   18,0/5,0                                                                             104

90819

Náhradní akumulátory Li-ion

Y 90820 306

                                                                                         
    V/Ah                                                  90820            …
                                                                       €                
     12,0/3,0                                                                           306
     18,0/3,0                                                                           307
     18,0/6,0                                                                           308

90820 307 90820 308

90820

Rychlonabíječka ALG 80

Y 90823

                                                                                         
    Typ                                                    90823            …
                                                                       €                
     ALG 80                                                                           202

90823
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CZ/P ( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Úhlová bruska 900–1400 W91435

i
91435 096
LE 9-11 125
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Velká kapacita motoru s vysokou úrovní efektivity

zajišťuje vysoký výkon
- Propracované těsnění motoru a převodovky proti

prachu
- Extrémně lehká a praktická
- Kompaktní, štíhlé a ergonomické provedení
- Aretovací posuvný přepínač
- Aretace vřetena
- Přídavná rukojeť
- Mikroprocesorová elektronika pro udržení stálé

rychlosti s generátorem tachometru, regulací
otáček, měkkým startem a ochranou proti přetížení

- Ochrana proti zpětnému rázu, vypíná motor
v případě zaseknutí kotouče

Použití
Univerzální úhlová bruska vhodná na opracování
oceli/kovu, konstrukce/renovace, na práci na
karoseriích a montážní práce.

91435 303
L 3406 VRG
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Výkonná úhlová bruska s tenkou rukojetí pro

extrémně ploché pracovní úhly
- Předvolba rychlosti
- Měkký start
- Ochrana proti přetížení

- Monitorování teploty
- Udržuje konstantní rychlost
- S rukojetí FLEX SoftVib, integrovaným klíčem na

upínací matici a tlumením vibrací

91435 305
LE 14-11 125
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Mikroprocesorová elektronika s měkkým startem
- Monitorování teploty
- Konstantní elektronika CDC
- Motor: vysoká kapacita s vysokou úrovní efektivity

zajišťuje vysoký výkon
- Delší životnost díky optimalizovanému chlazení 

a upravené geometrii uhlíků 
- Propracované těsnění motoru a převodovky proti

prachu
- Kompaktní, štíhlé a ergonomické provedení
- Ochrana proti zpětnému rázu, vypíná motor

v případě zaseknutí kotouče
- Ochranný kryt nastavitelný bez nástrojů
- Aretovací posuvný přepínač
- Aretace vřetena
- Univerzální úhlová bruska vhodná na opracování

oceli/kovu, konstrukce/renovace, na práci na
karoseriích a montážní práce

- Rukojeť SoftVib s integrovaným patentovaným
klíčem na upínací matici a tlumením vibrací

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                          Průměr kotouče                        Držák                            Watty                     Speed               Hmotnost                                                           91435            …
                                                         mm                        ot/min                                                                                          cca kg                                                                   €                
     LE 9-11 125                                      125                           M14                                      900           6000 - 11500                              2,0                                                                                         096
     L 3406 VRG                                     125                           M 14 (FixTec)                    1400             2100 - 7500                              2,2                                                                                         303
     LE 14-11 125                                    125                           M14                                    1400           2800 - 11500                              2,4                                                                                         305

91435 096

91435 303

91435 305

Úhlová bruska 1010–1400 W

i
Upozornění:
Hrubé brusné/řezné kotouče, viz. kat. č. 44601 ff.

91435 100
L1001 125
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Robustní motor odolný proti opotřebení
- Trojcestná ochrana vinutí proti prachu
- Kompaktní, ergonomické provedení
- Epoxidem zalité vinutí na cívce
- Ochranný kryt nastavitelný bez nástrojů
- Připojovací kabel 4 m
- Přídavná rukojeť

91435 201
L 10-11 125
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Mikroprocesorová elektronika s měkkým startem
- Monitorování teploty
- Konstantní elektronika CDC
- Motor: vysoká kapacita s vysokou úrovní efektivity

zajišťuje vysoký výkon
- Delší životnost díky optimalizovanému chlazení 

a upravené geometrii uhlíků 
- Propracované těsnění motoru a převodovky proti

prachu
- Extrémně lehká a praktická
- Kompaktní, štíhlé a ergonomické provedení
- Ochrana proti zpětnému rázu, vypíná motor

v případě zaseknutí kotouče

- Ochranný kryt nastavitelný bez nástrojů
- Aretace vřetena
- Univerzální úhlová bruska vhodná na opracování

oceli/kovu, konstrukce/renovace, na práci na
karoseriích a montážní práce

- Přídavná rukojeť

91435 202
L  14-11 125
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Mikroprocesorová elektronika s měkkým startem
- Monitorování teploty
- Konstantní elektronika CDC
- Motor: vysoká kapacita s vysokou úrovní efektivity

zajišťuje vysoký výkon
- Delší životnost díky optimalizovanému chlazení 

a upravené geometrii uhlíků + složitému protipra-
chovému těsnění motoru a převodovky

- Kompaktní, štíhlé a ergonomické provedení
- Ochrana proti zpětnému rázu, vypíná motor

v případě zaseknutí kotouče
- Ochranný kryt nastavitelný bez nástrojů
- Aretovací posuvný přepínač
- Aretace vřetena
- Univerzální úhlová bruska vhodná na opracování

oceli/kovu, konstrukce/renovace, na práci na
karoseriích a montážní práce

- Rukojeť SoftVib s integrovaným patentovaným
klíčem na upínací matici a tlumením vibrací

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                          Průměr kotouče                        Držák                            Watty                     Speed               Hmotnost                                                           91435            …
                                                         mm                        ot/min                                                                                          cca kg                                                                   €                
     L 1001 125                                        125                           M14                                    1010                        10000                              2,2                                                                                         100
     L 10-11 125                                      125                           M14                                    1050                        11500                              2,0                                                                                         201
     L 14-11 125                                       125                           M14                                    1400                        11500                              2,3                                                                                         202

91435 202

91435 201

91435

91435 100
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Úhlová bruska 2100–2400 W

i
Provedení
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Robustní motor a skříň převodovky 

Stabilní robustní ocelová převodovka a ložisko
vřetena chráněné kovovým víkem zajišťují vyšší
spolehlivost a delší životnost

- Velmi tenká a snadno dosažitelná skříň motoru pro
optimální vedení a manipulaci

- Rukojeť SoftVib pro nižší vibrace, možnost
montáže ve třech polohách.

- Zadní rukojeť s měkkou podložkou pro bezpečné
uchopení.

- Vypínač s ochranou před neúmyslným spuštěním
a zámkem

- Měkký start: pro bezpečné spouštění bez přetížení
sítě

- Aretace vřetena
- Ochranný kryt nastavitelný bez nástrojů
Rozsah dodávky:
- 1 ochranný kryt, průměr 230 mm
- 1 rukojeť SoftVib
- 1 plochý klíč, BL 5
- 1 upínací příruba
- 1 upínací matice, M14 

Upozornění:
Hrubovací/řezné kotouče viz 
kat. č. 44601 a dále

91437 100
Provedení
- Dodatečné tlumení vibrací pomocí kroužku pro

tlumení vibrací mezi skříní motoru a zadní rukojetí

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                     Průměr kotouče                    Držák                                 Watty               Speed        Průměr upínacího krčku               Hmotnost             91437            …
                                                      mm                                                montáž/výstup               ot/min                                           mm                     cca kg                    €                
     L 21-6 230                                    230                         M 14                             2100/1250                     6500                                                    64                               5,4                                     100
     L 24-6 230                                    230                         M 14                             2400/1450                     6500                                                    64                               5,8                                     101

91437

91437 101

91437 100

Úhlové brusky │ Leštičky 

Úhlová bruska 1700 W

i
Provedení
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Mikroprocesorová elektronika s měkkým startem,

ochranou proti přetížení a konstantní elektronikou
CDC 

- Motor: vysoká kapacita s vysokou úrovní efektivity
zajišťuje vysoký výkon

- Delší životnost díky optimalizovanému chlazení 
a upravené geometrii uhlíků 

- Propracované těsnění motoru a převodovky proti
prachu

- S mechanickou brzdou se nářadí zastaví 
za 3,5 sekundy

- Ochrana proti zpětnému rázu, vypíná motor
v případě zaseknutí kotouče

- Kompaktní, štíhlé a ergonomické provedení
- Ochranný kryt nastavitelný bez nástrojů
- Aretovací posuvný přepínač
- Aretace vřetena
- Rukojeť SoftVib s integrovaným patentovaným

klíčem na upínací matici a tlumením vibrací
- Vysoce kvalitní výkonná úhlová bruska pro řezání,

hrubování a broušení

Rozsah dodávky:
- 1 ochranný kryt, průměr 125 mm
- 1 rukojeť SoftVib
- 1 upínací příruba
- 1 upínací matice, M14

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                            Max. brusné těleso           Nástroj             Držák           Výstup                    Speed             Kabel      Hmotnost                                   91435            …
                                                   Průměr mm             Držák             Watty             Watty                    ot/min         Délka m            cca kg                                           €                
     LBE 17-11 125                                          125                   M14                 1700                 1050           2800 - 11500                     4,0                     2,6                                                              306

91435

91435 306

Úhlová bruska 1700 W

i
Provedení
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Mikroprocesorová elektronika s měkkým startem,

ochranou proti přetížení a konstantní elektronikou
CDC 

- Motor: vysoká kapacita s vysokou úrovní efektivity
zajišťuje vysoký výkon

- Delší životnost díky optimalizovanému chlazení 
a upravené geometrii uhlíků 

- Propracované těsnění motoru a převodovky proti
prachu

- S mechanickou brzdou se nářadí zastaví 
za 3,5 sekundy

- Ochrana proti zpětnému rázu, vypíná motor
v případě zaseknutí kotouče

- Kompaktní, štíhlé a ergonomické provedení
- Ochranný kryt nastavitelný bez nástrojů
- Aretovací posuvný přepínač
- Aretace vřetena
- Rukojeť SoftVib s integrovaným patentovaným

klíčem na upínací matici a tlumením vibrací
- Vysoce kvalitní výkonná úhlová bruska pro řezání,

hrubování a broušení

Rozsah dodávky:
- 1 ochranný kryt, průměr 125 mm
- 1 rukojeť SoftVib
- 1 upínací příruba
- 1 upínací matice, M14

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                    Max. brusné těleso                   Nástroj                     Držák           Výstup            Speed             Kabel      Hmotnost                   91435            …
                                                           Průměr mm                     Držák                     Watty             Watty            ot/min         Délka m            cca kg                           €                
     LB 17-11 125                                                      125                            M14                          1700                 1050               11500                     4,0                     2,6                                            203

91435

91435 203
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CZ/P ( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Úhlová bruska, sada 1000 + 2100 W

i
L 1001
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Trojcestná ochrana vinutí proti prachu Snižuje

opotřebení motoru a prodlužuje životnost
- S ochrannou mřížkou na hlavě cívky kotvy 

a vyztuženou cívkou na armatuře
- Epoxidem zalité vinutí na cívce
- Ochranný kryt nastavitelný bez nástrojů
- Kompaktní, ergonomické provedení
- Aretace vřetena
Rozsah dodávky:
1 ochranný kryt, průměr broušení 125
1 rukojeť
1 upínací příruba
1 upínací matice, M14
1 plochý klíč

L 2100
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Robustní motor a skříň převodovky. Stabilní

robustní ocelová převodovka a ložisko vřetena
chráněné kovovým víkem zajišťují vyšší spolehli-
vost a delší životnost

- Velmi tenká a snadno dosažitelná skříň motoru pro
optimální vedení a manipulaci Přídavné tlumení
vibrací díky tlumícímu kroužku vibrací mezi krytem
motoru a zadní rukojetí

- Rukojeť SoftVib pro nižší vibrace, možnost
montáže ve třech polohách.

- Zadní rukojeť s měkkou podložkou pro bezpečné
uchopení.

- Vypínač s ochranou před neúmyslným spuštěním
a zámkem

- Měkký start: pro bezpečné spouštění bez přetížení
sítě

- Aretace vřetena
- Ochranný kryt nastavitelný bez nástrojů
Rozsah dodávky:
1 ochranný kryt, broušení o průměru 230
1 rukojeť SoftVib
1 upínací příruba
1 upínací matice, M14
1 plochý klíč, BL 5

                                                                                                                                         
    Typ                                                                                                     91434            …
                                                                                                                       €                
     L 1001+2100                                                                                                                        101

91434

91434

  Technické údaje:                                                L 1001           L 2100
  Max. průměr brusného kotouče    mm             125                230
  Speed                                               ot/min          10000            6500
  Držák                                                watty           1010              2100
  Výstup                                              watty           600                1250
  Držák nástrojů                                 M                 14                  14
  Průměr upínacího krčku                 mm             -                     64
  Hmotnost                                         kg                2,2                 5,2

Excentrická leštička

i
91559 202-203
Sada XFE 7-12 80 P / sada XFE 7-15 125 P
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Mikroprocesorová elektronika VR: pro udržení

stálé rychlosti s generátorem tachometru, měkkým
startem, ochranou proti přetížení, monitorováním
teploty a přednastavenou rychlostí

- Volnoběžný pohon pro hladkou povrchovou úpravu
- Utlumená speciální deska se suchým zipem pro

leštění
- Velmi hladký provoz díky vyvážené hmotnosti
- Optimalizovaný proud vzduchu pro co nejlepší

účinek chlazení motoru a převodů. Žádný rušivý
vyfukovaný vzduch na uživatele

- Plochá převodová hlava snižuje vzdálenost od
povrchu. To umožňuje bezpečné vedení stroje 
v libovolné poloze

- Povlaky rukojetí. ergonomický tvar s měkkým
úchopem. Stroj lze přesně navádět a vždy se s ním
příjemně a bezpečně manipuluje

- Ideální pro povrchové úpravy citlivé na teplo díky
nízkému vývinu tepla na povrchu

91559 202
XFE 7-12 80 P sada
- S lešticím zdvihem 12 mm pro vysokou účinnost
- S pogumovaným úložným prostorem pro bezpečné

skladování
- Ideální pro bodové opravy a obtížné tvary. Skvěle

doplňuje větší leštičky
Rozsah dodávky:
- 1 speciální zadní deska se suchým zipem pro

leštění, průměr 75 mm
- 1 lešticí houba, PSX-G 80
- 1 lešticí houba, PS-0 80
- 1 lešticí houba PS-R 80
- 1 utěrka z mikrovlákna, MW-C
- 1 leštěnka, P05/05 LDX, 250 ml
- 1 těsnění, W02/04, 250 ml
- 1 přepravní kufr, L-BOXX 136
- 1 vložka kufru

91559 203
XFE 7-15 125 P sada
- S lešticím zdvihem 15 mm pro vysokou účinnost
- Spínač regulace otáček pro pomalé a šetrné

startování a zajištění plynulého chodu
Rozsah dodávky:
- 1 speciální zadní deska se suchým zipem pro

leštění, průměr 125 mm
- 1 lešticí houba, PS-0 140
- 1 lešticí houba PS-R 140
- 1 utěrka z mikrovlákna, MW-C
- 1 leštěnka, P03/06 LDX, 250 ml
- 1 těsnění, W02/04, 250 ml
- 1 přepravní kufr, L-BOXX 238
- 1 vložka kufru

91559 202

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                Max. leštění           Max. podpora     Zdvih           Speed    Frekvence zdvihů       Držák   Výstup    Délka kabelu   Hmotnost      91559            …
                                    Průměr těla mm    Průměr desky mm         mm            ot/min                        ot/min       Watty     Watty                        m                 kg              €                
     XFE 7-12 80 P sada                         80                                   75             12     1800-5500                3600-10800           700         420                         4,0                  2,1                             202
     XFE 7-15 125 P sada                     160                                 150             15     1500-4500                  3000-9000            710         420                         4,0                  2,4                             203

91559 203

91559



9.589.58

Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Pásové brusky │ Kalandry │ Kartáčovací stroje

Pásový pilník, sada

i
Provedení
- Velká kapacita motoru s vysokou úrovní efektivity

zajišťuje vysoký výkon
- Neomezeně variabilní předvolba rychlosti pásu
- Brusná hlava s možnost natáčení v rozsahu 140°
- Brusná ramena lze použít při velikosti 9 mm nebo 30 mm
- Brusné rameno nastavitelné pro délku pásu

520 mm a 533 mm
- Délka obrábění brusným ramenem do cca 12 cm
- Systém rychlé výměny pásu: pro rychlou výměnu

bez nástrojů

Obsah dodávky:
- 1 brusný nástavec, páskový pilník, BF 140
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1 brusný pás, MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1 brusný pás, MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1 boční rukojeť
- 1 inbusový klíč, velikost 5
- 1 přepravní kufr, L-BOXX 136
- 1 vložka kufru

Upozornění:
Brusné pásy viz kat. č. 43535, 43537+ 43538.

91532

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                                    Rychlost pásu                   Rozměry pásu              Watty           Hmotnost                                                                           91532            …
                                                                                m/s                                     mm                                        cca kg                                                                                  €                
     FBE 8-4 140                                                        2,8 - 8,4                   533 x 4–9/4–30                   800                          2,5                                                                                                           103

91532

Pásová bruska na svary a trubky

i
Provedení
- VVR celovlnová elektronika
- Regulace konstantní rychlosti pomocí generátoru

tachometru
- Měkký start
- Ochrana proti přetížení a předvolba rychlosti
- Napínání brusného pásu
- Výměna brusného pásu
- Brusné pásy
Použití
Tento kombinovaný nástroj kombinuje výhody
pásové brusky na svarové švy  a trubky, které byly
dříve k dispozici pouze samostatně. Na rovném
povrchu působí tlak přímo na velkou hnací kladku. 

Díky tomu se svary obrousí čistě a během krátké
doby: bez kroucení a vzniku rýh. Pro broušení
trubek do průměru 250 mm, brusný pás snadno
použít pro libovolné zakřivení. Umožňuje odstranit
svary po celém obvodu, navíc na nerezové oceli
vzniká blýskavý třpyt. 
Rychlost pásu lze elektronicky regulovat v rozsahu
10 až 30 m/s.
Rozsah dodávky:
- 1 boční rukojeť
- 1 brusný pás ZIRCOFLEX P 60
- 1 brusný pás ZIRCOFLEX P 120
- 1 brusný pás, MESHFLEX A 240
- 1 inbusový klíč pro každou z velikostí 3/5/6 mm.

91550

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                   Rozměry pásu                         Rychlost pásu             pro průměry trubek                 Watty             Hmotnost                                    91550            …
                                                               mm                                          m/s                                       mm                                            cca kg                                           €                
   LBR 1506 VRA                              40 x 618                                           10 - 30                                     10 - 250                    1200                            4,2                                                               201

91550

Pásová bruska na trubky a pásový pilník Trinoflex v sadě

i
Provedení
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Mikroprocesorová elektronika: Předvolba otáček,

konstantní regulace otáček pomocí tachogeneráto-
ru, měkký start, ochrana proti přetížení a sledování
teploty

- Jedinečný nástrojový nástavec s rychloupínáním
umožňuje beznástrojovou výměnu nástavců
systému pro dokončovací obrábění, pásové
broušení trubek a pilování

- Celolité elektronické součástky jsou chráněny proti
prachu Díky 3násobné vinuté ochraně vinutí se
snižuje opotřebení motoru a prodlužuje se
životnost

- Brusný pás lze rychle vyměnit bez použití nářadí
- Rozměry brusného pásu: 533 x 4–30 mm
- Vysoce kvalitní odpružené brusné rameno

z lehkého kovu se dvěma vodicími válečky. Pro
optimální obkroužení trubek až do max. 270°

- Aretace vřetena

Rozsah dodávky:
- 1 brusný nástavec, pás na trubky, BR 50
- 1 brusný nástavec, páskový pilník, BF 140
- 1 sada náhradních válečků, BR 30
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1 brusný pás, MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1 brusný pás, MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1 boční rukojeť

91541

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                                Držák           Výstup        Rychlost pásu               Max. trubka                     Speed       Délka kabelu  Hmotnost                   91541            …
                                                           Watty            Watty                          m/s              průměr mm                    ot/min                         m              kg                           €                
     BRE 8-4 nerezová ocel, sada         800                  325                              3-8                                 50            1400 - 4000                         4,0               2,6                                            101

91541



9.59

El
ek

tri
ck

é 
ná

řa
dí

CZ/P ( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Kalandr, sada

i
Provedení
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Mikroprocesorová elektronika: Předvolba otáček,

konstantní regulace otáček pomocí tachogeneráto-
ru, měkký start, ochrana proti přetížení a sledování
teploty

- Jedinečný nástrojový nástavec s rychloupínáním
umožňuje beznástrojovou výměnu nástavců
systému pro dokončovací obrábění a pásové
broušení trubek

- Nástavec pro dokončovací práce, proměnlivě
nastavitelný, umožňuje práci blízko hran, je vhodný
i pro úzké válečky, včetně paralelního dorazu

- Výměna brusného nástroje bez použití nářadí
pomocí patentovaného systému pro rychlou
výměnu

- Celolité elektronické součástky jsou chráněny proti
prachu Díky 3násobné vinuté ochraně vinutí se
snižuje opotřebení motoru a prodlužuje se
životnost

- Nastavitelný ochranný kryt: pro brusné nástroje do
průměru 125 mm

- Jednopólový spínač
- Aretace vřetena
Použití
Pro optimální zpracování různých materiálů při
saténovém obrábění, texturování, leštění, kartáčová-
ní, vyhlazování, odstraňování rzi, odstraňování
otřepů povrchů z oceli a nerezové oceli

91540 201
BSE 14-3 100
Rozsah dodávky:
- 1 brusný nástavec pro dokončovací práce, BS 100

91540 202
BSE 14-3 100, sada
Rozsah dodávky:
- 1 brusný nástavec pro dokončovací práce, BS 100
- 1 pryžový vzduchový váleček
- 1 vzduchové čerpadlo
- 1 jemné brusné rouno, A 280
- 1 přehlazovací pouzdro, S 600
- 1 přehlazovací pouzdro, S 1500
- 1 brusné pouzdro, MESHFLEX A 400
- 3 brusná pouzdra, ZIRCOFLEX P 80
- 3 brusná pouzdra, ZIRCOFLEX P 120
- 3 brusná pouzdra, CERAFLEX K 120
- 3 brusná pouzdra, CORUFLEX P 180
- 1 přepravní kufr, L-BOXX
- 1 vložka kufru

91540 203
BSE 14-3 nerezová ocel, sada
Provedení
- Vysoce kvalitní odpružené brusné 

rameno: z lehkého kovu se dvěma vodicími 
válečky Pro optimální obkroužení trubek až 
do max. 270°

- Brusný pás lze rychle vyměnit bez použití nářadí
Rozsah dodávky:
- 1 brusný nástavec, pás na trubky, BR 125
- 1 brusný nástavec pro dokončovací práce, BS 100
- 1 pryžový vzduchový váleček
- 1 vzduchové čerpadlo
- 1 přehlazovací pás, S 600
- 1 přehlazovací pás, S 1500
- 1 brusný pás, MESHFLEX A 240
- 1 brusný pás, MESHFLEX A 400
- 5 brusných pásů, CORUFLEX P 80
- 5 brusných pásů, CORUFLEX P 120
- 5 brusných pásů, CORUFLEX P 220
- 1 přepravní kufr, L-BOXX
- 1 vložka kufru

Upozornění:
Brusné válce viz kat. č. 43200 a dále 

91540 201

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                                              Speed        Rychlost pásu             Rozměry pásu         max. brusné těleso           Watty           Hmotnost                           91540            …
                                                        ot/min                           m/s                               mm                      průměr mm                                     cca kg                                   €                
   BSE 14-3 100                        1000 - 3500                                     -                                           -                                         125              1400                          2,9                                                      201
   BSE 14-3 100, sada             1000 - 3500                                     -                                           -                                         125              1400                          2,9                                                      202
   BSE 14-3 INOX v sadě                             -                         3,5 - 10                           760 x 40                                         125              1400                          3,6                                                      203

91540

91540 203

91540 202

Kartáčovací stroj Trinoflex

i
Provedení
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Mikroprocesorová elektronika: Předvolba otáček,

konstantní regulace otáček pomocí tachogeneráto-
ru, měkký start, ochrana proti přetížení a sledování
teploty

- Jedinečný nástrojový nástavec s rychloupínáním
umožňuje beznástrojovou výměnu nástavců
systému pro dokončovací obrábění, pásové
broušení trubek a kartáčování

- Kartáčový nástavec s vyjímatelným ochranným
krytem a přípojkou pro odsávání prachu, průměr
32 mm, pro bezprašnou práci. Včetně vodicí
zarážky pro saténování úzkých obrobků pro přímé
dokončovací broušení

- Výměna brusného nástroje bez použití nářadí
pomocí patentovaného systému pro rychlou
výměnu

- Celolité elektronické součástky jsou chráněny proti
prachu Díky 3násobné vinuté ochraně vinutí se
snižuje opotřebení motoru a prodlužuje se
životnost

- Aretace vřetena
- Pro bezprašnou práci na kovech a nerezové oceli.

Také pro kartáčování, strukturování a čištění
dřevěných povrchů

Rozsah dodávky:
- 1 kartáčový nástavec, BB 110
- 1 nylonový kartáč, D110/85 P45
- 1 drátěný kartáč, ocel, D100/85
- 1 přepravní kufr, L-BOXX 238
- 1 vložka kufru

91542 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                 Držák        Výstup                                 Max.            Nástroj                      Nástroj            Speed    Délka kabelu   Hmotnost         91542            …
                                            Watty           Watty      průměr nástroje mm       šířka mm           uchycení mm             ot/min                       m                kg                 €                
     BBE 14-3 110 sada           1400                880                                        120                    100                                   19     1000 - 3500                         4,0                  2,9                                 101

91542
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Přímé brusky | Šavlové pily | Úhlové brusky | Akumulátorové šroubováky

Elektrická přímá bruska

i
Upozornění:
Brusná tělíska, viz kat. č. 44320 ff.

91503 101
H 1105 VE
Provedení
- Snížená rychlost
- Předvolba rychlosti
- Elektronika VE
- Průměr upínacího krčku 40 mm
- Upínací matice
Použití
Pro jemné broušení při výrobě nástrojů a forem 
s brusnými hroty a lamelovými brusnými bloky až do
obvodové rychlosti max 25 m/s.

91503 102
H 1127 VE
Provedení
- Vysoká rychlost
- S dlouhým hrdlem
- Předvolba rychlosti
- Elektronika VE
- Průměr upínacího krčku 40 mm
- Upínací matice
Použití
Pro veškeré broušení a frézování a obrábění kovů,
dřeva a plastů.

91503 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                         Speed                      Upínací pouzdro      Brusná tělíska do max. průměru mm             Watty              Hmotnost                   91503            …
                                                    ot/min         do průměru mm + palce                     keramika / vyztuženo vlákny                                             cca kg                           €                
     H 1105 VE                        2500 - 6500                               3 / 6 / 8 + 1/4                                                                  30/50                    710                               2,1                                            101
     H 1127 VE                    10000 - 30000                               3 / 6 / 8 + 1/4                                                                  30/50                    710                              1,8                                            102

91503 102

91503

Šavlové pily, 1100–1300 W

i
91506 101
RS 11-28
Provedení
- VV elektronika: s regulací zdvihu, měkký start se

spínačem pro regulaci otáček
- Univerzální držák pilového listu: pro snadnou

výměnu pilového listu
- Beznástrojová výměna listu s funkcí vyhození
- Pilový list otočný o 180°
- Odnímatelná podpěra pro řezání, otočná 

a s nastavitelnou hloubkou bez použití nářadí 
- Ergonomicky navržená protiskluzová pogumovaná

rukojeť
- Pogumovaný kryt převodů zajišťuje bezpečné 

a pohodlné uchopení
- Prachotěsné pouzdro, chráněné i proti stříkající

vodě
- Integrované pracovní světlo LED

Rozsah dodávky:
- 1 souprava pilových listů
- 1 přepravní kufr

91506 102
RS 13-32
Provedení
- Konstantní elektronika s regulací zdvihu, spínač

pro regulaci otáček, nastavitelná rychlost pomocí
kolečka, ochrana proti přetížení

- Výkonný 1300W motor
- Univerzální držák pilového listu: pro snadnou

výměnu pilového listu
- Podpěra pily nastavitelná a vyjímatelná bez nářadí
- Beznástrojová výměna listu s funkcí vyhození
- Pilový list otočný o 180°
- Vodítko zvedací tyče namontované na dvojitém

ložisku s kompenzací vibrací pro práci bez únavy 
- Ergonomicky navržená protiskluzová 

pogumovaná rukojeť
- Pogumovaný kryt převodů pro bezpečné 

uchopení
- Prachotěsné vodítko zvedací tyče, chráněné i proti

stříkající vodě 
- Integrované pracovní světlo LED

Rozsah dodávky:
- 1 souprava pilových listů
- 1 přepravní kufr

91506 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ             Frekvence zdvihů     Zdvih        Držák       Výstup    Max. tloušťka materiálu      Max. tloušťka materiálu    Délka kabelu    Hmotnost       91506            …
                                             ot/min         mm        Watty         Watty                          Dřevo mm                                Kov mm                       m                 kg               €                
     RS 11-28                          0 - 2700             28            1100               600                                           230                                                20                        4,0                   3,6                              101
     RS 13-32                         0 - 3000             32            1300               600                                           230                                                20                        4,0                   4,6                              102

91506 102

91506

Úhlová bruska 840 W91405

R
Provedení
- Se zesíleným krytem převodů pro použití 

s diamantovými kotouči k čištění spár
- Výkonný motor Makita s mimořádně dlouhou

životností díky vysoké odolnosti proti teplu
- S ochranou proti opětovnému spuštění
- Velmi tenké pouzdro a nízká hmotnost pro

optimální manipulaci
- Labyrintové těsnění chrání ložiska a převodovou

jednotku proti prachu a nečistotám
- S aretací vřetena

Rozsah dodávky:
- Ochranný kryt
- Boční rukojeť
- Upínací příruba
- Přírubová matice
- Klíč na čelní otvory
- 1x hrubý brusný kotouč

Upozornění:
Hrubý brusný/řezací kotouč, viz kat. č. 44601 ff.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                  Průměr kotouče                      Držák              Watty                     Speed               Hmotnost                                                                                   91405            …
                                                 mm                                                                             ot/min                            kg                                                                                          €                
     9558HNRG                          125                      M14 x 2                   840                        11000                               2,1                                                                                                                    101

91405 101
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Úhlová bruska 1100 W91405

R
Provedení
- Vyztužená kovová převodová skříň pro dlouhou

životnost
- Systém Super joint zabraňuje zpětnému rázu 

a zablokování a účinně chrání nástroj a uživatele
- Funkce proti opětovnému spuštění zabraňuje

neúmyslnému spuštění po přerušení napájení 
- Labyrintové těsnění chrání ložiska a převodovou

jednotku proti prachu a nečistotám
- S aretací vřetena 
- Dodává se bez hrubého brusného kotouče

Dodávka:
- Ochranný kryt
- Boční rukojeť
- Upínací příruba
- Přírubová matice
- Klíč na čelní otvory

Upozornění:
Hrubý brusný/řezací kotouč, viz kat. č. 44601 ff.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                  Průměr kotouče                      Držák              Watty                     Speed                  Hmotnost                                                                                91405             ...
                                                 mm                                                                             ot/min                               kg                                                                                       €                
     GA5040RZ1                            125                      M14 x 2                  1100                        11000                                  2,4                                                                                                                 201

91405 201

Úhlová bruska 1400 W91405

R
Provedení
- Elektrická úhlová bruska s mimořádně nízkými

vibracemi díky vylepšenému systému SJS
- Systém Super joint zabraňuje zpětnému rázu 

a zablokování a účinně chrání nástroj a uživatele
- Zesílená převodovka pro vyšší odolnost
- Ergonomické provedení s velmi tenkým pouzdrem
- Rozsáhlá ochrana před nečistotami a prachem
- S aretací vřetena
- Dodává se bez hrubého brusného kotouče

Rozsah dodávky:
- Ochranný kryt
- Boční rukojeť
- Upínací příruba
- Přírubová matice
- Klíč na čelní otvory

Upozornění:
Hrubý brusný/řezací kotouč, viz kat. č. 44601 ff.

91405 202

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                  Průměr kotouče                      Držák              Watty                     Speed               Hmotnost                                                                                   91405             ...
                                                 mm                                                                             ot/min                            kg                                                                                          €                
     GA5040CZ1                            125                      M14 x 2                 1400           2800 - 11000                              2,4                                                                                                                    202

Akumulátorový úhlový šroubovák Li-ion90380

R
Provedení
- Velmi praktický akumulátorový úhlový šroubovák 

s 2rychlostní převodovkou
- Extrémně kompaktní a lehký nástroj na vrtání 

a šroubování ve stísněných místech
- 21 úrovní točivého momentu plus stupeň vrtání
- S pojistnou pákou pro použití nástroje jako ručního

šroubováku
- Blikající kontrolka LED signalizuje snížení kapacity

baterie
- S výkonnou LED diodou
- Pravý/levý chod

Dodávka:
- Akumulátor BL0715
- Nabíječka DC10WA
- Box
- Bit PH 1 x 50, 2 x 50
- Přepravní kufr

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. č. 90402.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90404.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ         Max. průměr vrtáku mm                     Volnoběžná rychlost      Krouticí moment            V/Ah                 d x š x v              Hmotnost                   90380            …
                                           Ocel/dřevo      ot/min 1./2. převodový stupeň       měkké/tvrdé Nm                                              mm                           kg                           €                
     DF 012 DSE                                   5/6                                     0–200/ 0–650                          3,6/5,6           7,2/1,5             218x44x142                            0,53                                            103

90380 103

Akumulátorový vrtací šroubovák DF 333 DSAE90387

R
Provedení
- Výkonný motor pro vysokou pracovní rychlost

a velký krouticí moment
- 2rychlostní celokovová planetová převodová

jednotka
- 20 úrovní točivého momentu plus stupeň vrtání
- Zobrazení kapacity akumulátoru
- S výkonnou LED diodou
Rozsah dodávky:
- Přepravní kufr
- Nabíječka, DC10SB, max. 12 V
- Akumulátor, BL1021B Li, 12 V max. 2,0 Ah
- Bit PH 2 x 50

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz obj. č. 90402 221.
Náhradní nabíječka, viz obj. č. 90404 103.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                    Volnoběžná rychlost         Max. průměr vrtání        Krouticí moment      Sklíčidlo pro vrták             V/Ah         Hmotnost včetně             90387            …
                                1./2. stupeň ot/ min                 mm dřevo/ocel         měkký/tvrdý Nm                               mm                                   Akumulátor kg                     €                
     DF 333 DSAE              0–450/0–1700                                     21/10                               14/30                              0,8 - 10         12,0/2,0                                      1,3                                     303

90387 303
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Samostatná zařízení, 18 V │ Akumulátorové vrtací šroubováky │ Akumulátorové kompresory

Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák HP 333 DSAX190387

R
Provedení
- Výkonný motor pro vysokou pracovní rychlost

a velký krouticí moment
- Elektronicky regulované otáčky
- Příklepový mechanismus lze vypnout
- S ukazatelem kapacity na akumulátoru
- 18 úrovní točivého momentu plus stupeň vrtání
- Integrované sledování teploty, ochrana proti

přetížení a nadměrnému vybití
- S jasnou diodou LED s funkcí dosvitu
Rozsah dodávky:
- Nabíječka DC10SB, 12 V
- Akumulátor BL1021B Li 12 V 2,0 Ah
- Bit PH 2 x 50

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz obj. č. 90402 221.
Náhradní nabíječka, viz obj. č. 90404 103.

Typ Volnoběžná rychlost Volnoběžná frekvence zdvihů Max. průměr vrtáku mm Krouticí moment Sklíčidlo pro vrták V/Ah Hmotnost 90387 …
1./2. stupeň ot/ min 1./2. stupeň ot/ min Dřevo/ocel/zdivo měkký/tvrdý Nm mm kg €

HP 333 DSAX1 0–450/0–1700 0–6750/0–25500 21/10/8 14/30 0,8 - 10 12,0/2,0 1,3 304

90387 304

Akumulátorový kompresor MP 100 DZ90403

R
Provedení
- Bezpečnostní spínač chrání před neúmyslným

spuštěním
- Automaticky se zastaví při dosažení nastaveného

tlaku

- Adaptér pro automobily, kola, míče a nafukovací
matrace

- Ergonomické provedení rukojeti pro větší pohodlí
- Dodáváno bez akumulátoru

Typ Max. tlak Max. průtok vzduchu Napětí akumulátoru Hmotnost včetně 90403 …
Bar při 0,2 bar l/min V Akumulátor kg €

MP 100 DZ 8,3 10,0 12,0 1,3 101

90403 101

Samostatná zařízení, 2x 18 V bez akumulátoru a nabíječky90397

R

90397 102 90397 103
Akumulátorová úhlová bruska
DGA 900 ZKX2
- Volnoběžné otáčky 6000 ot/min
- Pro brusný kotouč o průměru

230 mm
- Otvor 22,23 mm
- Hmotnost 8,0 kg
- Pro 2 x 18 V

Akumulátorová pila ocaska
DJR 360 ZK
- Otáčky volnoběhu (1./2. stupeň)

0–2300/3000
- Výška zdvihu 32 mm
- Max. hloubka řezu do trubky/dřeva

90° 130/ 255 mm
- Hmotnost 4,6 kg
- Pro 2 x 18 V

90397 201
Akumulátorová kombinovaná
kladiva
DHR 281 ZJ
- Volnoběžné otáčky 0–980 ot/min
- Klidová frekvence zdvihů

0-5000 ot/min
- Vrtací výkon pro dřevo/ocel/beton/

jádrový vrták 32/13/28/68 mm
- Hmotnost 4,9 kg
- Pro 2 x 18 V

90397 204
Akumulátorový průmyslový vysavač
DVC 864 LZ
- Příkon 90 W
- Průtok vzduchu 2100 l/min
- Podtlak 9,8 kPa
- Dlouhá doba trvání vysávání na baterii,

BL 1850, 40 min.
- Objem nádoby 8 l
- Hmotnost 7,7 kg
- Pro 2 x 18 V

Typ 90397 …
€

Akumulátorová úhlová bruska DGA 900 ZKX2 102
Akumulátorová pila ocaska DJR 360 ZK 103
Akumulátorové kombinované kladivo DHR 281 ZJ 201
Akumulátorový vysavač DVC 864 LZ 204
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Akumulátorová pila ocaska
DJR 186 ZK
- Klidová frekvence zdvihů 

0–2800 1/min
- Výška zdvihu 32 mm
- Hloubka řezu do trubky/dřeva 90°

130/ 255 mm
- Hmotnost 3,5 kg
Dodáváno v přepravním kufříku.

Akumulátorový rázový šroubovák
DTW 1002 Z
- Volnoběžné otáčky (1./2. /3. stupeň) 

0–900/1000/1800 ot/min
- Klidová frekvence zdvihů 

0–1800/2000/2200 1/min
- Max. točivý moment, tvrdý, 1000 Nm
- Standardní šrouby, M12–M30
- Vysokopevnostní šrouby, M10–M24
- Hmotnost 3,3 kg

Akumulátorový 
rázový šroubovák
DTW 285 Z
- Volnoběžné otáčky (1./2. /3.stupeň)

0–1600/2100/2800 ot/min
- Frekvence zdvihů (1./2./3. stupeň)

0–1800/2600/3500
- Max. točivý moment, tvrdý, 280 Nm
- Hmotnost 1,5 kg

Akumulátorový 
rázový šroubovák
DTD 153 Z
- Volnoběžné otáčky 0–3400 ot/min
- Klidová frekvence zdvihů 

0–3600 1/min
- Max. točivý moment, tvrdý, 170 Nm
- Standardní šrouby, M5–M16
- Vysokopevnostní šrouby, M5–M14
- Hmotnost 1,3 kg

Akumulátorová úhlová
bruska
DGA 511 Z
- Volnoběžné otáčky 

3000–8500 ot/min
- Průměr kotouče 125 mm
- Otvor 22,23 mm
- Hmotnost 3,0 kg

Oscilační akumulátorová přímočará
pila
DJV 181 Z
- Klidová frekvence zdvihů 

800–3500 ot/min
- Výška zdvihu 26 mm
- Max. úhel pokosu 45°
- Průměr vrtání do oceli/dřeva 10/135 mm
- Hmotnost 2,5 kg

Samostatná zařízení, 18 V, bez akumulátoru a nabíječky

Akumulátorový vrtací šroubovák 
DDF 481 Z
- Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň

0–550/0–2100 ot/min
- Max. točivý moment (měkký/tvrdý) 60/115 Nm
- Max. průměr vrtání do oceli/dřeva 13/76 mm
- BFF 1,5–13 mm
- Hmotnost 2,6 kg

Akumulátorové vrtací kladivo
DHR 171 Z
- Volnoběžné otáčky 0-680 ot/min
- Klidová frekvence zdvihů 0-4800 1/min
- Síla jednotlivého nárazu 1,2 J
- Max. průměr vrtání do oceli/dřeva/

betonu 10/13/17 mm
- Hmotnost 2,8 kg

Akumulátorová kombinovaná
kladiva 
DHR 243 Z pro SDS
- Volnoběžné otáčky 0–950 ot/min
- Volnoběžné otáčky 

0–4700 ot/min
- Energie jednotlivého rázu 2,0 J
- Max. průměr vrtání do

oceli/dřeva/betonu 13/27/24 mm
- Hmotnost 2,8 kg

90389

Akumulátorový vrtací šroubovák
DDF 484 Z
- Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň

0–500/0–2000 ot/min
- Max. točivý moment (měkký/tvrdý) 

30/54 Nm
- Max. průměr vrtání do oceli/dřeva 

13/38 m
- BFF 1,5–13 mm
- Hmotnost 1,5 kg

R
Dodáváno v boxu.

90389 21090389 20990389 30890389 207

90389 20690389 20590389 204

90389 20390389 20190389 200

Akumulátorová kombinovaná kladiva
DHR 400 ZKU
- Volnoběžné otáčky 250–500 ot/min
- Klidová frekvence zdvihů 1450–2900 1/min
- Energie jednotlivého rázu 8,0 J
- Max. průměr otvoru v ocelovém/betono-

vém/jádru 13/40/105 mm
- 2x 18,0 V
- Hmotnost 8,1 kg včetně akumulátoru

90389 311

Akumulátorový vrtací šroubovák
DDF 485 Z
- Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň

0–500/0–1900 ot/min
- Max. točivý moment (měkký/tvrdý) 

27/50 Nm
- Max. průměr vrtání do oceli/dřeva 

13/38 mm
- BFF 1,5–13 mm
- Hmotnost 1,7 kg

90389 310

Napájecí souprava Li 
18,0 V / 5 Ah 197570-9
- 2x BL1850B
- 1x DC18RC

Akumulátorová ruční okružní pila na
kov DCS 553 Z
- Volnoběžné otáčky 4200 ot/min
- Průměr pilového kotouče/otvor 150/20 mm
- Řezný výkon 0° 57,5 mm
- Hmotnost 3,1 kg včetně akumulátoru

90389 302
90389 309

Pokračování .
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Akumulátorové úhlové vrtačky | Akumulátorové sponkovačky | Akumulátorové vrtací šroubováky

Akumulátorová úhlová vrtačka DDA 351 Z

    Typ         Volnoběžná rychlost    Kapacita vrtání v     Rozměry přes rohy    Sklíčidlo pro vrták            Napětí     Hmotnost včetně 90395            …
ot/min        dřevo/ocel mm mm                 mm              V/Ah baterie kg €

     DDA 351 Z 0 - 1800 25/10 93  1,5 - 10           18,0/5,0 1,9 102

R
Provedení
- Dodává se v krabici, bez baterie, nabíječky

nebo pouzdra
- Praktická akumulátorová úhlová vrtačka
- Pouze 93 mm od horního okraje převodovky

k hrotu sklíčidla
- 4pólový motor s kompaktní konstrukcí bez ztráty

krouticího momentu a s nízkou spotřebou energie
- Jednoduchá manipulace díky velkému páčkovému

spínači
- Rychloupínací sklíčidlo s jednou objímkou
- Elektronický spínač pro plynulou regulaci otáček
- S motorovou brzdou
- S výkonnou LED diodou
- Pravý/levý chod

Rozsah dodávky:
- Lisovaná vložka
- Boční rukojeť 36

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz obj. č. 90402 109.
Náhradní nabíječka, viz obj. č. 90404 102.

90395 102

90395

    Typ 90389            …
€

     Akumulátorový rázový šroubovák DTW 1002 Z 207
     Akumulátorová úhlová bruska DGA 511 Z  308
     Oscilační akumulátorová přímočará pila DJV 181 Z 209
     Akumulátorová pila ocaska DJR 186 ZK 210
     Akumulátorová ruční okružní pila na kov DCS 553 Z 309
     Napájecí souprava Li 18,0 V, 5 Ah                   302

    Typ 90389            …
€

     Akumulátorový vrtací šroubovák DDF 485 Z 310
     Akumulátorový vrtací šroubovák DDF 484 Z 200
     Akumulátorový vrtací šroubovák DDF 481 Z 201
     Akumulátorové vrtací kladivo DHR 171 Z 203
     Akumulátorové kombinované kladivo DHR 400 ZKU 311
     Akumulátorové kombinované kladivo DHR 243 Z 204
     Akumulátorový rázový šroubovák DTW 285 Z 205
     Akumulátorový rázový šroubovák DTD 153 Z 206

Pokračování .
Samostatná zařízení, 18 V, bez akumulátoru a nabíječky90389

R

Akumulátorová sponkovačka DST 221 Z bez baterie a nabíječky

              Typ Spona Spona          Kapacita zásobníku           Napětí akumulátoru             Hmotnost včetně 90405            …
Šířka mm Délka mm Max. počet kusů V Akumulátor kg €

   DST 221 Z 10                 10, 13, 16, 19, 22 98 18,0 2,4     101

R
Provedení
- Variabilní hloubka úderu nastavitelná pomocí

rýhovaného šroubu s hladkým chodem
- Držák akumulátoru izolovaný proti vibracím
- Vhodné pro individuální nebo sériové spouštění
- Zásobník z hliníku s okénkem pro kontrolu

zbývajících svorek
Použití
Pro rychlé a jednoduché sešívání.

Rozsah dodávky:
- Ochranné brýle
- V krabici bez baterie, nabíječky nebo pouzdra

90405

90405 101
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90390 113

Akumulátorový vrtací šroubovák90390

90390 110

R
Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. č. 90402.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90404 102.

90390 114
DDF 485 RTJ
Provedení
- Bezuhlíkový motor pro větší odolnost, delší
životnost a kompaktnější design

- S jasnou, dvojitou diodou LED s funkcemi žhavení
a dosvitu

- Mimořádně praktické díky kompaktnímu, krátkému
provedení

- Citlivě nastavitelná rychlost otáčení
- 2rychlostní celokovová planetová převodová

jednotka
- 21 úrovní točivého momentu plus stupeň vrtání

90390 113
DDF 484 RTJ
Provedení
- Kompaktní akumulátorový vrtací šroubovák, délka

skříně pouze 172 mm
- 2rychlostní celokovová planetová převodová

jednotka
- Kryt převodů z tlakově litého hliníku
- Bezuhlíkový motor
- 21 úrovní točivého momentu plus stupeň vrtání
- Indikátor stavu nabití na akumulátoru
- Motorová brzda
- S jasnou, dvojitou LED diodou
Rozsah dodávky:
- Akumulátory, BL1850B 5,0 Ah
- Nabíječka, DC 18 RC
- PH/LS, dvojitý bit
- MAKPAC vel. 2

90390 110
DDF 481 RTJ
Provedení
- Výkonný a velmi krátký akumulátorový vrtací

šroubovák
- Bezkartáčový motor pro větší odolnost, delší
životnost a kompaktnější pouzdro

- 2rychlostní celokovová planetová převodová
jednotka

- 21 úrovní točivého momentu plus stupeň vrtání
- Zobrazení kapacity akumulátoru
- S jasným dvojitým světlem LED s funkcí dosvitu
Rozsah dodávky:
- 2 akumulátory, 5,0 Ah
- Nabíječka, DC 18 RC
- Spona na opasek
- Hloubkový doraz
- Boční rukojeť
- MAKPAC vel. 2
- PH/LS, dvojitý bit

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ           Max. průměr vrtáku mm   Volnoběžná rychlost ot/min   Max. točivý moment Nm   Sklíčidlo pro vrták           V/Ah      Hmotnost                   90390            …
                                             Ocel/dřevo           1./2. převodový stupeň                       měkké/tvrdé                           mm                                       kg                           €                
     DDF 485 RTj                               13/38                            0–500/0–1900                                        27/50                          1,5 - 13       18,0/5,0                     1,7                                            114
     DDF 484 RTJ                               13/38                            0–500/0–2000                                       30/54                          1,5 - 13       18,0/5,0                     1,8                                            113
     DDF 481 RTJ                               13/76                            0–550/0–2100                                      60/115                          1,5 - 13       18,0/5,0                     2,6                                            110

90390 114
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Akumulátorové rázové utahováky | Akumulátorové úhlové brusky | Akumulátorová rádia | Svítilny

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    Typ                              Volnoběžná rychlost     Volnoběžná frekvence zdvihů     Vrtací výkon, průměr mm    Max. točivý moment Nm                V/Ah   Sklíčidlo pro vrták         Hmotnost           90392                …
                           ot/min 1./2. převodový stupeň     ot/min 1./2. převodový stupeň                   Ocel/dřevo/zdivo                        měkké/tvrdé                                                     mm              cca kg                   €                    
     DHP 453 RYLJ        0–400/0–1300                0–6000/0–19000                          13/36/13                              27/42       18,0/1,5                   1,5 - 10                  1,7                               100
     DHP 481 RTJ            0–550/0–2100                0–8250/0–31000                          13/76/13                            60/115      18,0/5,0                   1,5 - 10                  2,6                               104
    DHP 484 RTJ          0–500/0–2000                0–7500/0–30000                          13/38/13                              36/54      18,0/5,0                   1,5 - 13                  1,8                            106

R
Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. č. 90402.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90404 102.

90392 100
DHP 453 RYLJ
Provedení
- Příklepový mechanismus lze vypnout
- Elektrospínač pro plynulé ovládání otáček
- Pravý/levý chod
- 16 úrovní krouticího momentu plus nastavitelné

vrtání
- Rukojeť s vloženým pryžovým polštářkem pro

bezpečné držení a pohodlnou práci
Rozsah dodávky:
- 2 akumulátory, 1,5 Ah 
- Nabíječka, DC 18 RC
- Rychloupínací sklíčidlo
- Akumulátorová svítilna 
- MAKPAC vel. 2

90392 104
DHP 481 RTJ
Provedení
- Bezuhlíkový motor pro vyšší odolnost, delší

životnost a kompaktnější pouzdro
- 2rychlostní celokovová planetová převodová

jednotka
- 21 úrovní točivého momentu plus stupeň vrtání
- Zobrazení kapacity akumulátoru
- S jasnou, dvojitou diodou LED s funkcí dosvitu
- Výkonná akumulátorová příklepová vrtačka
- S rázovým mechanismem, který lze vypnout
Rozsah dodávky:
- 2 akumulátory, 5,0 Ah
- Nabíječka, DC 18 RC
- Boční rukojeť
- Hloubkový doraz
- Spona na opasek
- MAKPAC vel. 2 

90392 106
DHP 484 RTJ
Provedení
- Kompaktní akumulátorový příklepový vrtací

šroubovák, délka pouzdra jen 199 mm
- Bezuhlíkový motor
- 2rychlostní celokovová planetová převodová

jednotka
- S rázovým mechanismem, který lze vypnout
- 21 nastavitelných úrovní krouticího momentu
- Zobrazení kapacity akumulátoru
- S výkonnou LED diodou 
- S rychloupínacím sklíčidlem
Rozsah dodávky:
- Akumulátorový BL1850B 5,0 Ah
- Nabíječka, DC 18 RC
- PH/LS, dvojitý bit
- MAKPAC vel. 2 

90392 104

Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák Li-ion

90392 100

90392

90392 106

Akumulátorový rázový šroubovák DTW 285 RTJ

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ               Volnoběžná rychlost    Volnoběžná frekvence zdvihů        Krouticí moment        Nástroj               V/Ah      Hmotnost                                   90393            …
                                                   ot/min                                           ot/min                     tvrdé Nm          Držák                                           kg                                           €                
     DTW 285 RTJ                       0 - 2800                                              0 - 3500                                 280        1/2 inch          18,0/5,0                    1,7                                                              101

R
Provedení
- Krátký rázový šroubovák pro velmi snadnou

manipulaci
- Rychlost otáčení a frekvenci zdvihu lze nastavit

ve 3 úrovních
- Bezuhlíkový motor pro vyšší odolnost, delší

životnost a kompaktnější provedení
- Zobrazení kapacity akumulátoru
- S jasnou diodou LED s funkcí dosvitu
- Čtyřhranný úchyt 1/2”
- Účinná ochrana proti prachu a stříkající vodě
Rozsah dodávky:
- MAKPAC vel. 2
- Akumulátor BL1850B, 18 V, 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC Bulk

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz obj. č. 90402 109.
Náhradní nabíječka, viz obj. č. 90404 102.

90393 101

90393
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Akumulátorová úhlová bruska90396

R
Provedení
- S technologií aktivní zpětné vazby (Active Feed-

back Technology, AFT): zastaví motor, pokud je
nástroj blokován

- ADT, technologie automatického točivého momen-
tu. Rychlost otáčení se za provozu přizpůsobí
automaticky tak, aby bylo dosaženo optimálního
výkonu podle požadavků.

- Technologie XPT – Xtreme Protect Technology.
Optimální ochrana proti prachu a stříkající vodě
i v náročných podmínkách

- S měkkým startem
- Elektronicky regulované otáčky
- Bezuhlíkový motor pro vyšší odolnost, delší

životnost a kompaktnější provedení
- Kontrolka LED signalizuje klesající napětí akumu-

látoru a přetížení
- Velmi praktická úhlová bruska

Rozsah dodávky:
- MAKPAC vel. 2
- Akumulátory, BL1850B
- Rychlonabíječka, DC18RC
- Ochranný kryt  
- Boční rukojeť 36
- Upínací příruba
- Přírubová matice
- Plochý klíč, 35 mm
- Hrubý brusný kotouč z nerezové oceli

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. č. 90402.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90404 102.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                Průměr kotouče                    Otvor          Volnoběžná rychlost                     V/Ah             Hmotnost                                                                   90396            …
                                                mm                       mm                                  ot/min                                                        kg                                                                           €                
     DGA 511 RTJ                        125                      22,23                           3000 - 8500                 18,0/5,0                            3,0                                                                                                  203

90396

R
Provedení
- Mimořádně jasná akumulátorová svítilna 
- 2 stupně se 6 nebo 12 diodami LED
- Hlavu svítilny lze otočit do 7 poloh a otočit o 360°
- Dioda LED s dlouhou životností
- Dodáváno bez baterie a nabíječky

Použití
Ideální pro osvětlení špatně přístupných pracovních
prostorů.

Upozornění:
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90404 102.

Akumulátorová svítilna90401

                                                                                                                                                                                        
    Typ                            Příkon       Napětí akumulátoru    Doba svícení      Hmotnost                90401            …
                                               W                                      V              hodiny                   kg                        €                
     DEADML 801                      3,2                                      18,0                            9                   0,68                                        100

90401 100

akumulátorové rádio pro staveniště, 7,2-18 V a Bluetooth reproduktor 10,8–18 V / 230 V 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ           Výstupní výkon       Napájení         Frekvenční rozsah   Frekvenční rozsah                            Konektor linkového     Napětí akumulátoru     Doba provozu s    hmotnost včetně     90400            …
                                        Watty                mA             DAB/DAB+ MHz                   VHF MHz                                                 vstupu                                    V     BL1860B hodin        Akumulátor kg               €                
     DMR 112            až 4,9            700    174,928-239,200               87,5-108   stereofonní konektor 3,5 mm                     7,2 - 18                        31                        4,9                            106
     DMR 202            až 10                   -                                    -                              -                                vstup AUX-IN                   10,8 - 18                       32                        3,3                            107

R
90400 106
DMR 112
- S rozhraním Bluetooth
- Vhodné pro příjem DAB, DAB+ a FM
- S připojením Aux pro kompatibilitu s formátem MP3
- Port USB pro nabíjení mobilních zařízení
- Lze provozovat se všemi bateriemi Makita Li-ion

7,2–18 V, včetně nových zásuvných baterií 10,8 V,
ale ne s akumulátory maktec ani řadou G

- Dodává se také napájecí jednotka jako trvalý zdroj
napájení (není určena k nabíjení akumulátorů)

- Vysílač lze nastavit přesně prostřednictvím 
digitálního velkého displeje

- S funkcí alarmu
- Robustní pouzdro navržené pro použití na stave-

ništi
- S ochranou proti postříkání pro třídu ochrany IP 64
- Ideální společník na stavbách
Rozsah dodávky:
- Zásuvný napájecí zdroj

90400 107
DMR 202
- Napájení z baterií CTX/LTX nebo napájecím

kabelem
- Připojení USB pro MP3 přehrávače, smartphony

nebo paměťová zařízení USB
- S funkcí nabíjení
- Dosah Bluetooth až 10 m
- Chráněný prostor pro ukládání smartphonů atd.

Možnost současného nabíjení.
- Zobrazuje titul a interpreta
- Ovládací prvek s funkcí opakování
- 2cestný zvukový systém se subwooferem 

o průměru 101,6 mm a 36 mm 
výškovým reproduktorem

- Odolné vůči stříkající vodě, chráněno proti 
prachu až do třídy ochrany IP64

- Sklopná rukojeť pro prostorově 
úsporné uskladnění

Rozsah dodávky:
- Zásuvný napájecí zdroj

90400 106

90400

90400 107
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Akumulátorové pracovní svítilny │ Akumulátory │ Nabíječky

Typ V Ah pro kat. č. 90402 …
€

BL 0715 7,2 1,5 90380 103 201
BL 1013 10,8 1,3 90384 103 102
BL 1021B 12,0 2,0 90387, 90403 221
BL 1041B 12,0 4,0 90387, 90403 222
BL 1430B 14,4 3,0 90390 099+111 204
BL 1440 14,4 4,0 90390 099+111 107
BL 1815N 18,0 1,5 90389, 90390, 90392, 90393, 90395, 90396, 90397, 90405 105
BL 1830B 18,0 3,0 90389, 90390, 90392, 90393, 90395, 90396, 90397, 90405 206
BL 1840B 18,0 4,0 90389, 90390, 90392, 90393, 90395, 90396, 90397, 90405 108
BL 1850B 18,0 5,0 90389, 90390, 90392, 90393, 90395, 90396, 90397, 90405 109
BL 1860B 18,0 6,0 90389, 90390, 90392, 90393, 90395, 90396, 90397, 90405 110

Pracovní LED svítilny s napájením z akumulátoru i ze sítě

Typ Rozsah akumulátorů pro kat. č. 90404 …
V €

DC 10 WA 7,2 - 10,8 90380, 90384, 90400 106 101
DC 10 SB 10,8 - 12,0 90387, 90400 106-107, 90403 103
DC 18 RC 14,4 - 18,0 90390, 90391, 90392, 90394, 90396, 90400, 90401, 90405 102

Náhradní akumulátory Li-ion

90401

R
Provedení
- Pracovní svítilny s napájením 14,4 V / 18 V

nebo 230 V
- 20 LED diod o výkonu 0,5 W zajišťuje optimální

osvětlení
- 2 úrovně jasu
- Osvětlovací prvek otočný o 360°

- Doba svícení 510 min. (BL1850 / 18 V, 5 Ah)
- Intenzita světla 750 lx
- Napájecí kabel lze omotat kolem dvou skládacích

háků
- Indikátor kapacity prostřednictvím LED
- Dodáváno bez baterie a nabíječky
Rozsah dodávky:
- Napájecí kabel 2,5 m

90402 201

Typ Lumeny Napětí Doba svícení Svítivost Hmotnost 90401 …
V min. vysoká/nízká lx kg €

DEADML 805 8000 14,4 / 18,0 / 230 510 750/450 2,3 101

90402 102

90401 101

90402 204 90402 105

90402 206

Nabíječky
R
90404 101
DC 10 WA
Použití
Pro všechny Li-ion
akumulátory Makita
7,2–10,8 V.

90404 103
DC 10 SB
Použití
Pro všechny Li-ion
akumulátory Makita
10,8–12 V.

90404 102
DC 18 RC
Použití
Pro všechny systémy Makita
Akumulátory Li-ion
14,4–18 V.

90404 101 90404 102

90402

90404

90402 107 90402 108 90402 109

DEADML805

Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-
Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E
Die LED-Lampen können in
der Leuchte nicht
ausgetauscht werden

874/2012

} LED

akita

90402 110

90402 221 90402 222

90404 103
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Úhlová bruska 1500 W91438

C
Provedení
- Maximální životnost v extrémních aplikacích:

robustní,výkonná úhlová bruska s nejvyšší
hustotou výkonu ve své třídě pro rychlý postup
práce

- Delší životnost, lepší větrání: motor Metabo
Marathon s patentovanou ochranou proti prachu,
odolnost proti přetížení vyšší o 20 % a točivý
moment vyšší o 50 %

- Celovlnová elektronika Tacho-Constamatic (TC):
konzistentní otáčky pod zátěží pro rovnoměrný
postup práce

- Rychlá výměna kotouče bez použití nářadí
stisknutím tlačítka díky systému Metabo M-Quick

- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; lze
jej upevnit, aby se nemohl zkroutit

- Přídavná antivibrační rukojeť Metabo VibraTech
(MVT)

- Optimální antivibrační systém: integrované
automatické vyvažování pro až o 50 % nižší
vibrace působící na ruce, delší životnost nástroje 
a až dvojnásobnou životnost brusných kotoučů

- Automatická mechanická pojistná spojka Metabo
S: pokud se kotouč zablokuje, minimalizuje zpětný
ráz na nejnižší úroveň na trhu 

- Pro maximální ochranu uživatele a jistotu, že práce
může rychle pokračovat

- Elektronická ochrana proti přetížení, měkký start
a ochrana před opětovným spuštěním

- Skříň převodovky lze namontovat po krocích v úhlu
90° pro levorukou obsluhu nebo pro řezání

- Vypínací uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru
Rozsah dodávky:
- Ochranný kryt
- Nosná příruba
- Upínací matice M-Quick
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

Upozornění:
Hrubovací/řezné kotouče, viz obj. č. 44601 ff.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                             Průměr kotouče                              Vřeteno                Watty                     Speed            Hmotnost                                                              91438            …
                                                            mm                                   Závit                                               ot/min                  cca kg                                                                      €                
     WEA 15-125 Quick                            125                                         M14                   1550                        11000                          2,5                                                                                             101

91438 101

Úhlová bruska 1250 W91438

C
91438 103-104
Provedení
- Vysoká odolnost v náročných aplikacích: výkonná

a robustní úhlová bruska s nejvyšší hustotou
výkonu ve své třídě pro rychlý postup práce

- Delší životnost, lepší větrání: motor Metabo
Marathon s patentovanou ochranou proti prachu,
odolnost proti přetížení vyšší o 20 % a točivý
moment vyšší o 50 %

- Rychlá výměna kotouče bez použití nářadí
stisknutím tlačítka díky systému Metabo M-Quick

- Bez použití nářadí; nastavitelný ochranný kryt; lze
jej upevnit, aby se nemohl zkroutit

- Přídavná antivibrační rukojeť Metabo VibraTech
(MVT)

- Optimální antivibrační systém: integrované
automatické vyvažování pro až o 50 % méně
vibrací působících na ruce, delší životnost nástroje
a až dvojnásobnou životnost brusných kotoučů

- Automatická mechanická pojistná spojka Metabo
S: pokud se kotouč zablokuje, minimalizuje zpětný
ráz na nejnižší úroveň na trhu, maximální ochrana
uživatele a rychlý postup práce

- Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku
napájení

- Skříň převodovky lze namontovat po krocích v úhlu
90° pro levorukou obsluhu nebo pro řezání

- Vypínací uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru
Rozsah dodávky:
- Ochranný kryt
- Nosná příruba
- Upínací matice M-Quick
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

91438 104
Provedení
- Nejrychlejší brzdový systém pro maximální

ochranu uživatele: patentovaná mechanická
kotoučová brzda zastaví kotouč do 2 sekund po
vypnutí i v případě výpadku napájení

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Typ              Průměr kotouče           Vřeteno            Watty                 Speed              Hmotnost           Délka kabelu                                                              91438            …
                                                mm                Závit                                       ot/min                    cca kg                             m                                                                      €                
       WA 12-125 Quick              125                   M14              1250                    11000                             2,4                                  4                                                                                             103
       WBA 12-125 Quick           125                   M14              1250                    11000                             2,6                                  4                                                                                             104

91438 103

91438 104

Akumulátorová úhlová bruska91438

C
Provedení
- Bez akumulátoru a nabíječky
- Tenké provedení pro snadnou práci na malých

součástech nebo nad hlavou
- Metabo Quick pro výměnu kotoučů bez nástrojů

s rychloupínací maticí
- Bez použití nářadí; nastavitelný ochranný kryt; lze

jej upevnit, aby se nemohl zkroutit
- Otočná akumulátorová jednotka pro lepší práci

v těsných prostorách
- Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
- S měkkým startem pro hladké spuštění
- Ochrana proti opětovnému rozběhu: zabraňuje

neúmyslnému spuštění po přerušení napájení

- Odnímatelný filtr proti prachu chrání motor před
hrubými částicemi

- Technologie Ultra-M: maximální výkon, šetrné
nabíjení a záruka 3 roky na akumulátorovou
jednotku

- Akumulátorové jednotky jsou vybaveny indikátorem
kapacity pro kontrolu stavu nabití

Rozsah dodávky:
- Ochranný kryt
- Nosná příruba
- Rychloupínací matice
- Přídavná rukojeť
- Prachový filtr
- Pouzdro MetaLoc

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                             Průměr kotouče               Vřeteno                      V             Speed           Hmotnost včetně                                                                           91438            …
                                                            mm                    Závit                                    ot/min              Akumulátor kg                                                                                  €                
     W 18 LTX 125 Quick                         125                        M14                   18,0                 8000                                       2,4                                                                                                           201

91438 201

Elektrická úhlová bruska
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Úhlová bruska 1000 W91438

C
Provedení
- Méně námahy než kdy předtím: kompaktní úhlová

bruska s regulací otáček a nejmenším obvodem
rukojeti ve své třídě výkonu pro dokonalou
ergonomii

- Delší životnost, lepší větrání: motor Metabo
Marathon s patentovanou ochranou proti prachu,
odolnost proti přetížení vyšší o 20 % a točivý
moment vyšší o 50 %

- Celovlnová elektronika Vario-Constamatic (VC) 
s nastavovacím kolečkem: pro práci s otáčkami
vhodnými pro daný materiál, které při zatížení
zůstávají téměř konstantní

- Rychlá výměna kotouče bez použití nářadí
stisknutím tlačítka díky systému Metabo M-Quick

- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; lze
jej upevnit, aby se nemohl zkroutit

- Automatická mechanická pojistná spojka Metabo
S: pokud se kotouč zablokuje, minimalizuje zpětný
ráz na nejnižší úroveň na trhu, maximální ochrana
uživatele a rychlý postup práce

- Elektronická ochrana proti přetížení, měkký start
a ochrana před opětovným spuštěním

- Skříň převodovky lze namontovat po krocích v úhlu
90° pro levorukou obsluhu nebo pro řezání

- Vypínací uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

Rozsah dodávky:
- Ochranný kryt
- Nosná příruba
- Upínací matice M-Quick
- Přídavná rukojeť

Upozornění:
Hrubovací/řezné kotouče, viz obj. č. 44601 ff.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                             Průměr kotouče                     Závit vřetena                Watty                     Speed            Hmotnost                                                              91438            …
                                                            mm                                ot/min                                                                           cca kg                                                                      €                
     WEV 10-125 Quick                            125                                         M14                   1000          2800 - 10,500                           2,1                                                                                             102

91438 102

Úhlová bruska 1700 W91438

C
Provedení
- Maximální produktivita: 1700W úhlová bruska

s výkonem velkého modelu a snadnou manipulací
malé brusky pro maximální rychlost úběru materiá-
lu v průmyslových aplikacích

- Delší životnost, lepší větrání: motor Metabo
Marathon s patentovanou ochranou proti prachu,
odolnost proti přetížení vyšší o 20 % a točivý
moment vyšší o 50 %

- Celovlnová elektronika Tacho-Constamatic (TC):
konzistentní otáčky pod zátěží pro rovnoměrný
postup práce

- Rychlá výměna kotouče bez použití nářadí
stisknutím tlačítka díky systému Metabo M-Quick

- Bez použití nářadí; nastavitelný ochranný kryt; lze
jej upevnit, aby se nemohl zkroutit

- Přídavná antivibrační rukojeť Metabo VibraTech
(MVT)

- Optimální antivibrační systém: integrované
automatické vyvažování pro až o 50 % nižší
vibrace působící na ruce, delší životnost nástroje 
a až dvojnásobnou životnost brusných kotoučů

- Páčkový spínač s vypnutím při uvolnění; ergonomi-
cky integrovaný spínač s protiskluzovým povrchem
pro spolehlivou manipulaci

- Nejrychlejší brzdový systém pro maximální
ochranu uživatele: patentovaná mechanická
kotoučová brzda zastaví kotouč do 2 sekund po
vypnutí i v případě výpadku napájení

- Automatická mechanická bezpečnostní spojka
Metabo S: pokud se kotouč zablokuje, minimalizuje
zpětný ráz na nejnižší úroveň na trhu, maximální
ochrana uživatele a rychlý postup práce

- Elektronická ochrana proti přetížení, měkký start
a ochrana před opětovným spuštěním

- Skříň převodovky lze namontovat po krocích v úhlu
90° pro levorukou obsluhu nebo pro řezání

- Vypínací uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

Rozsah dodávky:
- Ochranný kryt
- Nosná příruba
- Upínací matice M-Quick
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                Průměr kotouče          Vřeteno             Watty           Speed        Krouticí moment          Hmotnost       Délka kabelu                      91438            …
                                                                mm               Závit                                   ot/min                              Nm               cca kg                         m                              €                
     WEPBA 17-125 Quick                          125                   M14                1700             11000                                   3,7                        2,7                             4                                                105

91438 105
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Úhlové brusky │ Akumulátorové vrtací šroubováky

Úhlová bruska 1900 W91438

C
Provedení
- Nejvýkonnější model s výkonem 1900 W pro

průmyslové obrábění svarů a hloubkou řezu, jakou
má velká úhlová bruska (průměr 230 mm), ale
s poloviční hmotností

- Dokonalá ergonomie s úzkou rukojetí pro maximál-
ní kontrolu a snadnou práci nad hlavou

- Motor Metabo Marathon s novým chlazením
a systémem uhlíků pro dvojnásobnou životnost

- Celovlnová elektronika Tacho-Constamatic (TC):
konzistentní otáčky pod zátěží pro rovnoměrný
postup práce

- Systém M-Quick pro výměnu kotouče bez nástrojů
stisknutím tlačítka

- Bez použití nářadí; nastavitelný ochranný kryt; lze
jej upevnit, aby se nemohl zkroutit

- Nižší vibrace pro práci bez námahy díky přídavné
rukojeti Metabo VibraTech (MVT) a integrovanému
automatickému vyvažovacímu zařízení

- Maximální ochrana uživatele díky patentované
mechanické kotoučové brzdě a bezpečnostnímu
spínači: Zastavení disku do 2 sekund po uvolnění
i v případě přerušení napájení

- Automatická mechanická pojistná spojka Metabo
S: pokud se kotouč zablokuje, minimalizuje zpětný
ráz na nejnižší úroveň na trhu, maximální ochrana
uživatele a rychlý postup práce

- Měkký start a ochrana proti opětovnému spuštění
- Skříň převodovky lze namontovat po krocích v úhlu

90° pro levorukou obsluhu nebo pro řezání
- Vypínací uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru
Rozsah dodávky:
- Ochranný kryt
- Nosná příruba
- Upínací matice M-Quick
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

Typ Průměr kotouče Vřeteno Watty Speed Krouticí moment Hmotnost Délka kabelu 91438 …
mm Závit ot/min Nm cca kg m €

WEPBA 19-180 Quick RT 180 M14 1900 8200 5,0 2,9 4 106

91438 106

Úhlová bruska 2400+2600 W91438

C
91438 107-108
Provedení
- Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou

proti prachu pro dlouhou životnost
- Maximální ochrana uživatele díky mechanické

kotoučové brzdě a bezpečnostnímu spínači:
Zastavení disku do 2,5 sekundy po uvolnění
i v případě přerušení napájení

- Elektronická bezpečnostní pojistka: omezuje
zpětný ráz v případě zablokování kotouče pro
účinnou ochranu uživatele

- Nižší vibrace pro práci bez námahy díky tlumicímu
systému Metabo VibraTech (MVT) a integrované-
mu automatickému vyvažovacímu zařízení

- Hlavní rukojeť lze otáčet a přídavnou rukojeť lze
nainstalovat do 3 poloh pro optimální úchop i při
řezání

- Metabo Quick pro výměnu kotoučů bez nástrojů
s rychloupínací maticí

- Bez použití nářadí; nastavitelný ochranný kryt; lze
jej upevnit, aby se nemohl zkroutit

- Omezení startovacího proudu při měkkém startu
zabraňuje spálení pojistky při spuštění

- Elektronická ochrana proti přetížení a ochrana
před opětovným spuštěním

- Bezpečnostní spínač brání neúmyslnému zapnutí
- Vypínací uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru
Rozsah dodávky:
- Ochranný kryt
- Nosná příruba
- Rychloupínací matice
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

91438 107

91438 108

Typ Průměr kotouče Vřeteno Watty Speed Krouticí moment Hmotnost Délka kabelu 91438 …
mm Závit ot/min Nm cca kg m €

WEPBA 24-230 MVT Quick 230 M14 2400 6600 17 6,2 4 107
WEPBA 26-230 MVT Quick 230 M14 2600 6600 18 6,6 4 108
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Akumulátorový vrtací šroubovák90450

C
Provedení
- Výkonný kompaktní vrtací šroubovák v krátkém

provedení
- Systém Metabo Quick: Rychlá výměna držáku na

nástroje a nástroje pro flexibilní práci
- Vřeteno je vybaveno vnitřním šestihranem pro

šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
- Integrovaná pracovní svítilna LED s funkcí dosvitu

pro optimální jas v pracovní oblasti
- S praktickým hákem na opasek a držákem bitů,

možnost upevnění napravo nebo nalevo
- Akumulátorové jednotky jsou vybaveny indikátorem

kapacity pro kontrolu stavu nabití
- Technologie Ultra-M: maximální výkon, šetrné

nabíjení a záruka 3 roky na akumulátorovou
jednotku

Rozsah dodávky:
- 2x akumulátorová jednotka 2,0 Ah Li-Power
- Nabíječka SC 30 RC
- Rychloupínací sklíčidlo
- Hák na opasek a držák bitů
- Plastový kufřík

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ      Max. průměr vrtáku mm                    Volnoběžná rychlost    Max. točivý moment Nm      Sklíčidlo pro vrták             V/Ah       Hmotnost            90450            …
                                       Ocel/dřevo     ot/min 1./2. převodový stupeň                         měkké/tvrdé                               mm                                          kg                    €                
     BS 18 L Quick                      10/20                                     0-450/0-1800                                         25/50                              1,5 - 13         18,0/2,0                       1,6                                     101

90450

Akumulátorový vrtací šroubovák90453

C
Provedení
- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně

krátkým designem pro univerzální použití
- Třída Metabo 12 V – lehké v ruce, výkonné při

používání
- Integrovaná pracovní svítilna LED s funkcí dosvitu

pro optimální jas v pracovní oblasti
- S praktickým hákem na opasek a držákem bitů,

možnost upevnění napravo nebo nalevo
- Akumulátorové jednotky jsou vybaveny indikátorem

kapacity pro kontrolu stavu nabití
- Technologie Ultra-M: maximální výkon, šetrné

nabíjení a záruka 3 roky na akumulátorovou
jednotku

Rozsah dodávky:
- 2x akumulátorová jednotka 2,0 Ah Li-Power
- Nabíječka SC 30 RC
- Rychloupínací sklíčidlo
- Držák na opasek a držák bitů
- Plastový kufřík

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ               Max. průměr vrtáku mm                    Volnoběžná rychlost   Max. točivý moment  Krouticí moment Nm  Sklíčidlo pro                 V/Ah Hmotnost včetně       90453              …
                                 Ocel / měkké dřevo    ot/min 1./2. převodový stupeň         Nm měkký/tvrdý                Nastavitelné        vrták mm                                Akumulátor kg               €                
   PowerMaxx BS 12                 10/18                          0–360/0–1400                          17/40                       0,5 - 5,0             1 - 10   12,0 / 2x 2,0                         1,0                             101

90453

Akumulátorový vrtací šroubovák LiHD90451

C
Provedení
- Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání

a šroubování
- Vřeteno je vybaveno vnitřním šestihranem pro

šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
- Integrovaná pracovní lampa pro osvětlení praco-

viště
- S praktickým hákem na opasek a držákem bitů,

možnost upevnění napravo nebo nalevo
- Akumulátorová jednotka LiHD pro maximální

výkon, extrémně dlouhou výdrž a životnost
- Akumulátorové jednotky jsou vybaveny indikátorem

kapacity pro kontrolu stavu nabití
- Technologie Ultra-M: maximální výkon, šetrné

nabíjení a záruka 3 roky na akumulátorovou
jednotku

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátorové jednotky 4,0 Ah LiHD
- Nabíječka ASC 55, AIR COOLED
- Rychloupínací sklíčidlo
- Hák na opasek a držák bitů
- Plastový kufřík

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ     Max. průměr vrtáku mm                  Volnoběžná rychlost   Max. točivý moment Nm     Sklíčidlo pro vrták              V/Ah          Hmotnost             90451            …
                                       Ocel/dřevo  ot/min 1./2. převodový stupeň                       měkké/tvrdé                              mm                                             kg                     €                
     BS 18 LT                                13/38                                  0-450/0-1,600                                       34/60                             1,5 - 13          18,0/4,0                         1,8                                      101

90451
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Akumulátorový šroubovák │ Excentrický nástavec │ Akumulátory │ Nabíječky

Akumulátorový vrtací šroubovák LiHD90452

C
Provedení
- Bezuhlíkový vrtací šroubovák s kompaktní

konstrukcí pro univerzální a náročné práce
- Systém Metabo Quick: Rychlá výměna držáku na

nástroje a nástroje pro flexibilní práci
- Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý

postup práce a nejvyšší úroveň účinnosti při vrtání
a šroubování

- Integrovaná pracovní lampa pro osvětlení praco-
viště

- S praktickým hákem na opasek a držákem bitů,
možnost upevnění napravo nebo nalevo

- Akumulátorová jednotka LiHD pro maximální
výkon, extrémně dlouhou výdrž a životnost

- Akumulátorové jednotky jsou vybaveny indikátorem
kapacity pro kontrolu stavu nabití

- Technologie Ultra-M: maximální výkon, šetrné
nabíjení a záruka 3 roky na akumulátorovou
jednotku

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátorové jednotky 4,0 Ah LiHD
- Nabíječka ASC 55, AIR COOLED
- Rychloupínací sklíčidlo
- Rychlovýměnný držák bitů
- Hák na opasek a držák bitů
- Plastový kufřík

Typ Max. průměr vrtáku mm Volnoběžná rychlost Max. točivý moment Nm Sklíčidlo pro vrták V/Ah Hmotnost 90452 …
Ocel/dřevo ot/min 1./2. převodový stupeň měkké/tvrdé mm kg €

BS 18 LT BL Quick 13/38 0-600/0-2,100 34/60 1,5 - 13 18,0/4,0 1,5 101

90452

Akumulátorové závitníky / akumulátorové vrtací šroubováky90455

C
Provedení
- Plnohodnotný akumulátorový vrtací šroubovák

s jedinečnou, patentovanou funkcí řezání závitu
- Rychlé nepřerušované vrtání a čištění závitů

automatickým přepínáním směru otáčení
- Dvě rychlovýměnné kleštiny pro upevnění závit-

níků s čtyřhrannou a válcovou stopkou
- Systém Metabo Quick: Rychlá výměna držáku na

nástroje a nástroje pro flexibilní práci
- Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý

postup práce a nejvyšší úroveň účinnosti při
jakémkoli použití

- Přepínatelný impulzní režim pro povolování
zarezlých šroubů a bodové vrtání do hladkých
povrchů

- Přesné zastavení: elektronická momentová spojka
s vyšší přesností pro precizní a citlivou práci

- Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
- Vřeteno je vybaveno vnitřním šestihranem pro

šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
- Upínací objímka (průměr 43 mm) pro univerzální

využití

- Integrovaná pracovní lampa pro osvětlení
pracoviště

- Odolná litá hliníková skříň převodovky pro optimál-
ní odvádění tepla a odolnost

- S praktickým hákem na opasek a držákem bitů,
možnost upevnění napravo nebo nalevo

- Akumulátorová jednotka LiHD pro maximální
výkon, extrémně dlouhou výdrž a životnost

- Akumulátorové jednotky jsou vybaveny indikátorem
kapacity pro kontrolu stavu nabití

- Technologie Ultra-M: maximální výkon, šetrné
nabíjení a záruka 3 roky na akumulátorovou
jednotku

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátorové jednotky 5,5 Ah LiHD
- Nabíječka ASC 145, „AIR COOLED“
- Rychlovýměnná upínací kleština závitníku,

M4–M6 a M8–M12
- Přídavná rukojeť
- Hák na opasek a držák bitů
- Plastový kufřík

Typ Max. průměr vrtáku mm Volnoběžné rychlosti Max. točivý moment Krouticí moment Závit Sklíčidlo pro V/Ah Hmotnost včetně 90455 …
Ocel / měkké dřevo ot/min 1./2. převodový stupeň Nm měkký/tvrdý Nm Nastavitelné Průměr vrták mm Akumulátor kg €

GB 18 LTX BL Q I 13/65 0–600/0–2050 60/120 1 - 20 M4 - M12 SSBF 1.5–13 18,0 / 2x 5,5 2,5 101

90455
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C
Provedení
- Kompaktní akumulátorový rázový šroubovák s 1/2”

čtyřhranem a 300 Nm
- Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý

postup práce a nejvyšší úroveň účinnosti při
jakémkoli použití

- Funkce Automatic Power Shift (APS) podporuje
práci se samořeznými šrouby: Automatické snížení
utahovacího momentu po vrtání zabraňuje
přetažení

- Malý zpětný ráz při extrémně velkém krouticím
momentu

- 12 úrovní otáček a krouticího momentu pro širokou
škálu aplikací

- Integrovaná pracovní lampa pro osvětlení praco-
viště

- Odolná litá hliníková skříň převodovky pro optimál-
ní odvádění tepla a odolnost

- S praktickým hákem na opasek, možnost upevnění
vpravo nebo vlevo

- Akumulátorové jednotky jsou vybaveny indikátorem
kapacity pro kontrolu stavu nabití

- Technologie Ultra-M: maximální výkon, šetrné
nabíjení a záruka 3 roky na akumulátorovou
jednotku

Rozsah dodávky:
- Hák na opasek
- Kufr MetaLoc s vložkou
- NEOBSAHUJE akumulátor a nabíječku

Typ Volnoběžná rychlost Frekvence zdvihů Krouticí moment Krouticí moment Upínací zařízení pro nástroj V 90454 …
ot/min ot/min Nm Stupně €

SSW 18 LTX 300 BL 0 - 2650 3750 300 12 Výstupní čtyřhran 1/2 Z (12,70 mm) 18,0 101

90454

Excentrický nástavec „Quick“90456

C
Provedení
- Excentrický nástavec umožňuje práci v blízkosti

hran a stěn
- Rozměry přes rohy 11,2 mm
- Nástavec lze nastavit do 12 různých poloh
- Aretovatelný univerzální držák bitů 1/4” aretuje

všechny běžné vrtací a šroubovací bity

Použití
Pro Metabo PowerMaxx BS Quick, PowerMaxx BS
12 Q, PowerMaxx BS 12 BL Q, BS 18 Quick, BS L
BL Q

Typ 90456 …
€

Excentrický nástavec „Quick“ 101

90456

Základní sada, 2x LiHD, 5,5 Ah90459

C
Provedení
- 2x akumulátorová

jednotka LiHD
18 V / 5,5 Ah

- Nabíječka ASC 55

Typ napětí kapacita 90459 …
Akumulátorová jednotka V Ah €
LiHD 18,0 2 x 5,5 101

90459

Akumulátorové jednotky LiHD90460

C
90460 101-103
Provedení
- Akumulátory LiHD pro maximální výkon a ex-

trémně dlouhou dobu provozu s minimálním
zvyšováním teploty

- Technologie Ultra-M: inteligentní řízení baterií pro
akumulátory s dlouhou životností s tříletou zárukou

- Patentovaná technologie nabíjení „AIR COOLED“
- Permanentní ochrana Electronic Single Cell

Protection (ESCP) během nabíjení pro extra
dlouhou životnost

- Procesorové řízení nabíjení a vybíjení
- Indikátor kapacity pro trvalý monitoring stavu nabití
- Kapacita pro dlouhé uložení téměř bez samovolné-

ho vybíjení
Použití
Jedna baterie na všechno. 100% kompatibilita
s veškerým 18V nářadím a nabíječkami od partnerů
CAS: www.cordless-alliance-system.com

V/Ah Typ baterie 90460 …
€

18,0/4,0 Zásuvná baterie 101
18,0/5,5 Zásuvná baterie 102
18,0/8,0 Zásuvná baterie 103

90460 101 90460 102

90460 103

Nabíječky, AIR COOLED90461

C
Provedení
- Pro nabíjení všech akumulátorů Li-ion a zásuvných

akumulátorů LiHD (12–36 V)
- Patentovaná technologie nabíjení „AIR COOLED“:

Chlazení akumulátoru během nabíjení pro výrazně
kratší dobu nabíjení

- Velmi nízká spotřeba energie v pohotovostním
režimu

- Řízení nabíjení řízené procesorem pro šetrné
nabíjení a maximální počet nabíjecích cyklů

Použití
Jedna nabíječka na všechno. Pro nabíjení všech
akumulátorových jednotek od partnerů CAS:
www.wireless-alliance-system.com

Typ Síťové napětí Síťová frekvence Nabíjecí proud 90461 …
V Hz Max. A €

Nabíječka ASC 55 230 - 240 50 - 60 3,0 101
Rychlonabíječka ASC Ultra 230 - 240 50 - 60 6,5 102

90461 101 90461 102

Akumulátorový rázový šroubovák90454
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Vrtačky | Úhlové brusky | Akumulátorové šroubováky 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                      Průměr kotouče          Závit vřetena              Watty                     Speed         Max. hloubka řezu       Hmotnost                                           91401            …
                                                         mm                                                                             ot/min                                  mm             cca kg                                                  €                
         AGV 15-125 XE                           125            M 14 FIXTEC                  1550           2800 - 11000                                         33                     2,6                                                                       300

W
91401 300
AGV 15-125 XE
Provedení
- Elektronická regulace otáček, se zámkem opětov-

ného spuštění
- Měkký start
- Ochrana proti přetížení
- Motor s ochranou proti prachu pro 

dlouhou životnost
- Integrovaný rychlovýměnný systém Fixtec 

pro výměnu kotouče bez použití nářadí
- Rychlé nastavení ochranného krytu

- Ventilační otvory ve tvaru L zabraňují nasávání
prachu z broušení

- Ochrana proti zpětnému rázu
Rozsah dodávky:
- Přídavná rukojeť AVS
- Ochranný kryt
Upozornění:
Hrubovací/řezné kotouče 
viz kat. č. 44601 a dále
Upozornění:
Hrubovací/řezné 
kotouče viz 
kat. č. 44601 a dále

Úhlová bruska 1200–1550 W

91401 300

91401

S online registrací

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                  Průměr kotouče                    Držák           Watty                  Speed        Max. hloubka řezu        Hmotnost                                           91407            …
                                                                 mm                                                                     ot/min                                 mm                    kg                                                  €                
     AGV 22-230 E                                          230                         M 14             2200                       6600                                        68                      5,4                                                                       199

S online registrací

Úhlová bruska 2200 W

W
Provedení
- Měkký start a ochrana proti opětovnému spuštění
- Kompaktní provedení s délkou pouhých 485 mm
- Aretace vřetena pro snadnou výměnu kotouče
- Plochá a robustní kovová skříň převodovky
- Rychlé nastavení ochranného krytu pouhým

stisknutím tlačítka
- Přídavná rukojeť AVS se 2 polohami
- Vypínací uhlíky pro ochranu motoru
- Uzávěr pouzdra pro snadnou výměnu uhlíků

Rozsah dodávky:
- Napájecí kabel 4 m
- Ochranný kryt
- Přídavná rukojeť AVS
- Upínací sada

Upozornění:
Hrubovací/řezné kotouče 
viz kat. č. 44601 a dále

91407

91407

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ               Max. průměr vrtáku mm    Volnoběžná rychlost   Max. točivý moment         Sklíčidlo pro vrták                        Příkon           Hmotnost         90013            …
                        Beton/kámen/ocel/dřevo                            ot/min                               Nm         mm                                                  Watty                cca kg                 €                
   PDE 16 RP                          16/20/13/40                                0 - 950                                      59          SSBF 1.5–13                                             630                          2,0                                 202

Elektrická vrtací kladiva

W
90013 202
PDE 16 RP
Provedení
- Výkonné a kompaktní vrtací kladivo s planetovou

převodovkou pro vysoký krouticí moment
- Elektronika s předvolbou rychlosti
- Pravý/levý chod
- Vypnutí příklepu pro vrtání ve dřevě a kovu
- Rukojeť s měkkým úchopem

Rozsah dodávky:
- 13 mm rychloupínací sklíčidlo
- Napájecí kabel 4 m
- Přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem
- Přepravní kufr

90013 202

90013

Pro online registraci

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ          Max. průměr vrtáku mm     Otáčky při zatížení        Max. točivý moment          Sklíčidlo pro vrták                     Příkon              Hmotnost          90011            …
                                 Ocel/hliník/dřevo                          ot/min                                     Nm          mm                                               Watty                    cca kg                 €                
     DE 13 RP                                 13/-/40                              0 - 950                                            59           SSBF 1.5–13                                         630                              2,1                                 099

Elektrická vrtačka

W
90011 099
DE 13 RP
Provedení
- Výkonná a kompaktní vrtačka s planetovou

převodovkou pro vysoký krouticí moment
- Elektronika s předvolbou rychlosti
- Pravý/levý chod
- Rukojeť s měkkým úchopem

Rozsah dodávky:
- 13 mm rychloupínací sklíčidlo
- Napájecí kabel 4 m
- Přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem
- Přepravní kufr

90011

90011 099

Pro online registraci
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Akumulátorový tyčový šroubovák červený Li-ion

W
Provedení
- Mimořádně praktický: délka pouze 244 mm
- Elektronika REDLINK®: Ochrana proti přetížení

zajišťuje dlouhou životnost baterie, motoru 
a převodů

- 1/4palcový přímý držák šestihranných bitů 
s rychlovýměnným systémem pro bity o délce od 
50 mm

- 21 stupňů nastavení krouticího momentu s funkcí
elektronického vypínání a úrovní vrtání

- 2rychlostní převodovka pro šroubování a vrtání
- Sklopná tyčová rukojeť
- Pravý/levý chod
- Indikátor úrovně nabití akumulátoru

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 4 V / 2,0 Ah červený
- Rychlonabíječka, M4 C
Cílové skupiny:
- Elektroinstalace
- Sestavování/opravy PC
- Výroba
- Automobilový průmysl
- Práce s dřevem
- Údržba letadel
- Elektronika
- Údržba

Upozornění:
Náhradní akumulátory, viz kat. č. 90316 091.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90318 098.

90275

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ           Max. průměr vrtáku mm         Šrouby do                    Volnoběžná rychlost     Max. točivý      Upínací zařízení             V/Ah   Hmotnost      90275            …
                                      Ocel/hliník/dřevo     dřeva do mm     ot/min 1./2. převodový stupeň     moment Nm      pro nástroj                                      cca kg              €                
         M4D202B                                     3/5/6                         4,5                                   0–200/0–600                          5       Šestihranný bit 1/4”    4,0/2,0               0,5                             201

90275

S online registrací

Samostatná zařízení, 12,0 V90274

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                                                                                                                                                                                                                                       90274            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
    Akumulátorová pistole na kartuše, M12, PCG/310/0                                                                                                                                                                                                                    108
     Akumulátorový kompresor M12-BI-0                                                                                                                                                                                                                                                109

W
90274 108
Akumulátorová pistole na kartuše
FUEL M12 PCG/310/0
- Tlak stlačení 178 kg / 1780 N
- Délka: 190 mm
- Hmotnost s akumulátorem 1,86 kg

90274 109
Akumulátorový kompresor
M12-BI-0
- Napětí akumulátoru 12 V
- Max. tlak 8,27 bar / 120 PSI
- Kapacita plnění 24,9 l/min
- Odchylka zobrazení +/- 3%
- Délka hadice 660 mm
- Hmotnost s akumulátorem 1,7 kg

Akumulátorové šroubováky červený Li-ion

W
Provedení
- Lehký a výkonný kompaktní akumulátorový vrtací

šroubovák
- Mimořádně praktický, délka pouze 185 mm
- Elektronická ochrana proti přetížení zajišťuje

dlouhou životnost baterie, motoru a převodů
- Monitorování jednotlivých článků zajišťuje delší

životnost akumulátoru
- Optimalizovaná rukojeť s měkkým povrchem pro

výbornou ergonomii a úchop
- Rychloupínací 10mm kovové sklíčidlo Fixtec 

s aretací vřetena
- 19stupňové nastavení utahovacího momentu 

s dodatečnou úrovní vrtání pro čisté zahlubování
šroubů

- Osvětlení LED pracovní oblasti
- Ukazatel stavu baterie

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-Ion 12 V / 2,0 Ah červený
- Rychloupínací 10mm kovové sklíčidlo FIXTEC
- Nabíječka, C 12 C
- Bit
- Box HD

Upozornění:
Náhradní akumulátory, viz kat. č. 90316 093.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90318 103.

90277

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ         Max. průměr vrtáku mm                            Volnoběžná rychlost        Max. točivý moment               V/Ah            Hmotnost                                   90277            …
                                          Ocel/dřevo             ot/min 1./2. převodový stupeň                                     Nm                                          cca kg                                           €                
     M12BDD-202C                         10/22                                           0–400/0–1500                                            30            12,0/2,0                           1,2                                                              103

90277

Pro online registraci
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Akumulátorové vrtací šroubováky │ Rázové utahováky │ Úhlové vrtačky │ Ráčny

Akumulátorový kompaktní vrtací šroubovák, červený, Li-ion akumulátor

W
Provedení
- Lehký a výkonný akumulátorový kompaktní vrtací

šroubovák se sklíčidlem pro rychlou výměnu
- Odnímatelné 10mm rychloupínací kovové sklíčidlo

FIXTEC s aretací vřetena
- Do vnitřního 1/4“ šestihranu sklíčidla lze zasunout

bity o délce do 25 mm
- Mimořádně praktické, délka 192 mm
- Konzistentní rychlost a maximální krouticí moment

pro všechny nástavce
- Elektronická ochrana proti přetížení REDLINKTM

zajišťuje dlouhou životnost baterie, motoru
a převodovky

- Elektronika s plynulou regulací rychlosti
a 19stupňovým nastavením krouticího momentu
+ úrovní vrtání

- Pravý/levý chod
- Rukojeť s měkkým úchopem

- Osvětlení LED
- Ukazatel stavu baterie
Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-Ion 12 V / 2,0 Ah červený
- 10mm rychloupínací kovové sklíčidlo FIXTEC

s aretací vřetena
- Nabíječka, C 12 C
- Spona na opasek, bit, box HD

Upozornění:
Náhradní akumulátory, viz kat. č. 90316 093.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90318 103.

Příslušenství:

Excentrický
nástavec viz
kat. č. 90290 201.

Úhlový šroubovací
nástavec viz
kat. č. 90290 202.

90290

Pro online registraci

90290

Typ Max. průměr Volnoběžná rychlost Max. točivý Šrouby do dřeva Sklíčidlo pro vrtáky V/Ah Hmotnost 90290 …
vrtáku mm Ocel/dřevo ot/min 1./2. převodový stupeň moment Nm do mm Oblast mm cca kg €

M12 BDDX 10/22 0–400/0–1500 32 6 1,5 - 10 12,0/2,0 1,2 101

Akumulátorové šroubováky červený Li-ion

W
Provedení
- Nová generace kompaktních 12V šroubováků

FUELTM

- Bezkartáčový motor POWERSTATETM má až
10krát delší životnost*

- Akumulátory REDLITHIUM-IONTM zajišťují až
o 50 % delší životnost*

- Elektronika REDLINK PLUSTM pro až dvojnásobný
výkon *

- Monitorování jednotlivých článků zajišťuje delší
životnost akumulátoru

- 2rychlostní převodovka
- 18 úrovní krouticího momentu plus stupeň vrtání
- 13 mm kovové sklíčidlo FIXTEC SSBF s aretací

vřetena pro rychlou výměnu bitů a vrtáků
- Pravý a levý chod pro vrtání a šroubování
- Robustní kovové tělo převodovky pro dlouhou

životnost, rukojeť s měkkým úchopem pro maxi-
mální pohodlí uživatele

- Osvětlení LED pracovní oblasti
- Ukazatel stavu baterie

Rozsah dodávky:
- 2× akumulátor Li-ion 12 V / 2,0 Ah (90313 101)

nebo 4,0 Ah (90313 103) červený Li-ion
- Nabíječka, C 12 C
- 13 mm kovový FIXTEC SSBF s aretací vřetena
- Spona na opasek a box HD

Upozornění:
Náhradní akumulátory, viz kat. č. 90316 093.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90318 103.

90313 101

Typ Max. průměr vrtáku mm Volnoběžná rychlost Max. točivý Rozsah upnutí Šrouby do V/Ah Hmotnost 90313 …
Ocel/dřevo ot/min 1./2. převodový stupeň moment Nm sklíčidla mm dřeva do mm kg €

M12 FDD 13/25 0–450/0–1700 37 1,5 - 13 8 12,0/2,0 1,3 101

90313

*V porovnání s jinými technologiemi Li-ion a/nebo předchozími akumulátorovými technologiemi Milwaukee®. Výsledek závisí na napětí, zařízení a aplikaci

Akumulátorový rázový šroubovák s červeným akumulátorem Li-ion

W
Provedení
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost pro lepší ovládání
- 1/2“ čtyřhranný držák s pojistným kroužkem
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro vyšší

kapacitu a kompaktnější provedení
- Elektronika REDLINK PLUS™ pro inteligentní

řízení napájení a ochranu proti přetížení
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ je vybavena

monitorováním jednotlivých článků pro dlouhou
životnost

- Celková délka 124,5 mm umožňuje lepší přístup
na těžko dostupná místa

- Technologie pohonu Drive Control™ se 4 spínacími stupni
- Převodový stupeň 4 – automaticky se vypíná, aby

nedošlo k poškození šroubu
- Osvětlení pracoviště LED

Rozsah dodávky:
- 1 x akumulátor Li-Ion 12 V/2,0 Ah červený
- 1 x akumulátor Li-Ion 12 V/4,0 Ah červený
- Nabíječka C12 C
- Box HD

Upozornění:
Náhradní akumulátor viz obj. č. 90316 093.
Náhradní nabíječka, viz obj. č. 90318 103.

90314

Pro online registraci

Typ Volnoběžná rychlost Frekvence zdvihů Max. točivý moment Max. šroub V/Ah Hmotnost včetně 90314 …
1./2./3./4. stupeň ot/min 1./2./3. stupeň Nm Průměr mm Akumulátor kg €

M12FIWF12-422X 1200/1800/2700/2700 0–1100/0–2100/0–3200 339 M 16 12,0 / 2,0 + 4,0 1,1 101

90314
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Akumulátorová úhlová vrtačka, červený Li-ion

W
Provedení
- Mimořádně praktické s rozměry přes rohy pouhých

95 mm
- Elektronická ochrana proti přetížení REDLINKTM

zajišťuje dlouhou životnost baterie, motoru 
a převodovky

- Elektronické 10stupňové nastavení krouticího
momentu s přídavnou úrovní pro vrtání a funkcí
vypnutí

- Rychloupínací 10mm sklíčidlo FIXTEC s aretací
vřetena

- Pravý a levý chod pro vrtání a šroubování

- Osvětlení LED pracovní oblasti
- Červená kontrolka LED indikuje dosažený točivý

moment
- Indikátor stavu nabití akumulátoru
Rozsah dodávky:
- 2x akumulátor 12 V / 2,0 Ah červený Li-Ion
- Rychloupínací 10mm sklíčidlo FIXTEC
- Rychlonabíječka C 12 C
- Přepravní vak

Upozornění:
Náhradní akumulátory, viz kat. č. 90316 093.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90318 103.

90276

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                      Průměr vrtání mm       Volnoběžná rychlost         Max. točivý moment           Rozsah upnutí              V/Ah           Hmotnost vč.          90276            …
                                   Ocel/dřevo/hliník                               ot/min                                      Nm               sklíčidla mm                                akumulátoru kg                   €                
     C 12 RAD                              10/25/10                                     0-800                                         12,0                             1,0-10          12,0/2,0                                 1,1                                   101

90276

S online registrací

Akumulátorová ráčna, červený Li-ion

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                Volnoběžná rychlost      Max. točivý moment       Průměr rukojeti       Ráčnová hlava      Délka             V/Ah  Hmotnost                                   90286            …
                                                   ot/min                                 Nm                          mm              výška mm         mm                            cca kg                                           €                
     M12 IR 1/4“                              0 - 250                                        40                                 45                            20,0           274       12,0/2,0             0,91                                                              101
     M12 IR 3/8“                              0 - 250                                        47                                 45                            20,0           274       12,0/2,0             0,91                                                              102
     M12 FIR 1/2“                            0 - 175                                        81                                     -                            26,9          290       12,0/2,0                1,5                                                              103

90286

W
Upozornění:
Náhradní akumulátory, viz kat. č. 90316 093.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90318 103.

90286 101+102
Provedení
- Kompaktní provedení pro rychlý a snadný přístup

pro všechny aplikace
- Vyztužené pouzdro zajišťuje dlouhou životnost
- Kovový spínač akcelerátoru pro snadnou obsluhu
- Osvětlení LED pracovní oblasti
- Ukazatel stavu baterie
Rozsah dodávky:
- 1 x akumulátor Li-Ion 12 V / 2,0 Ah červený
- Rychlonabíječka C 12 C
- Přepravní vak

90286 101
M12 IR, 1/4“
Provedení
- 1/4“ držák nástrojů 
- Pro šrouby do M10

90286 102
M12 IR, 3/8“
Provedení
- 3/8“ držák nástrojů 
- Pro šrouby do M10

90286 103
M12 FIR 1/2“
Provedení
- Kompaktní provedení pro rychlý 

a snadný přístup pro všechny aplikace
- Bezuhlíkový motor POWERSTATETM 

se zesílenou převodovkou a skříní pro dlouhou
životnost

- Elektronika REDLINKTM pro inteligentní řízení
výkonu a ochranu proti přetížení

- Akumulátory REDLITHIUM-IONTM zajišťují až 
dvakrát delší životnost*

- Velmi dlouhý kovový spínač akcelerátoru pro
snadnou obsluhu

- Rukojeť s měkkým úchopem
- Osvětlení LED pracovní oblasti
Rozsah dodávky:
- Bez akumulátor
- Adaptér 1/2“ na 3/8”

S online registrací

90286 101 90286 102

90286 103

*V porovnání s jinými technologiemi Li-ion a/nebo předchozími akumulátorovými technologiemi Milwaukee®. Výsledek závisí na napětí, zařízení a aplikaci
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

W
90317 101
M12 GG
Provedení
- Až 7 kartuší na jedno nabití baterie
- Vyvážená konstrukce o délce pouze 355 mm
- Elektronická ochrana proti přetížení REDLINKTM

zajišťuje dlouhou životnost baterie, motoru 
a převodovky

- Odvzdušňovací ventil umožňuje rychlejší postup
práce

- Kapacita při plnění zásobníků je 454 g a kartuší 411 g
- Integrovaný stojan na hadici a závěsný prvek na

ramenní popruh
- Rukojeť s měkkým úchopem
- Ukazatel stavu baterie
Použití
Ideální pro mazání vozidel a strojů v oblasti mobil-
ních aplikací.
Rozsah dodávky:
- Přepravní vak
- 1 x akumulátor Li-Ion 12 V/4,0 Ah červený
- Rychlonabíječka C 12 C

Upozornění:
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90318 103.

90317 102
M12 PCG 310 C
Provedení
- Vytlačovací tlak až 178 kg/1780 N
- Optimalizováno pro všechna běžná lepidla 

a těsnicí hmoty 
- Elektronická ochrana proti přetížení REDLINKTM

zajišťuje dlouhou životnost baterie, motoru 
a převodovky

- Elektronické řízení rychlosti vytlačování pomocí
nastavovacího kolečka

- Elektronický spínač s ovládáním rychlosti
- Automatický návrat tlakového táhla zabraňuje

vzniku kapek
- Integrovaný hrot pro prorážení otvorů do zale-

pených kartuší
- Ukazatel stavu baterie 
Rozsah dodávky:
- Přepravní vak
- 1 x akumulátor Li-Ion 12 V/2,0 Ah červený
- Rychlonabíječka C 12 C
- Držák kartuše 310 ml
- Tlačná tyč

Upozornění:
Náhradní akumulátory, viz kat. č. 90316 093.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90318 093.

Akumulátorové mazací lisy / vytlačovací pistole, červený Li-on

90317 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                             V/Ah          Provozní tlak               Průtok              Tlak hadice               Délka hadice                   Hmotnost vč. akumulátoru                  90317            …
                                                                          bar                 g/min                            bar                              mm                                                            kg                          €                
     M12 GG                  12,0/4,0                             562                         74                              690                                   914                                                                  3,3                                           101
    M12 PCG 310 C   12,0/2,0                                  -                            -                                    -                                        -                                                                  1,9                                       102

90317

S online registrací

90317 102

Akumulátorová vrtačka, červený Li-ion

W
Provedení
- Lehký akumulátorový vrtací šroubovák
- Mimořádně praktický, délka pouze 185 mm
- 4pólový motor
- Elektronická ochrana proti přetížení REDLINKTM

zajišťuje dlouhou životnost baterie, motoru 
a převodovky

- Monitorování jednotlivých článků zajišťuje delší
životnost akumulátoru

- Elektronika s plynulou regulací rychlosti
- 17 stupňů nastavení krouticího momentu 

s přídavnou úrovní vrtání
- Pravý/levý chod 
- Rychloupínací 13 mm kovové sklíčidlo FIXTEC 

s aretací vřetena
- Robustní kovová převodovka
- Rukojeť s měkkým úchopem
- Osvětlení LED pracovní oblasti
- Ukazatel stavu baterie

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-Ion 18 V / 2,0 Ah červený
- Rychlonabíječka M 12-18 FC
- Spona na opasek
- Držák bitů, bit
- Box HD

Upozornění:
Náhradní akumulátor viz 
kat. č. 90316 100+103.
Náhradní nabíječka 
viz kat. č. 90318 103.

90302

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ    Max. průměr vrtáku mm                       Volnoběžná rychlost       Max. točivý moment      Šrouby do dřeva              V/Ah      Hmotnost                   90302            …
                                      Ocel/dřevo       ot/min 1./2. převodový stupeň                                   Nm                      do mm                                   cca kg                           €                
     M18 BDD                             13/38                                    0–450/0–1800                                         50                                    8         18,0/2,0                    1,8                                            101

90302

S online registrací

Akumulátorové mazací lisy│Akumulátorové šroubováky
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W
Provedení
- Bezkartáčový motor POWERSTATETM má až 

10krát delší životnost*
- Akumulátor REDLITHIUM-IONTM pro až 2,5krát

delší dobu provozu, o 20 % vyšší výkon a dvakrát
delší životnost*

- Elektronika REDLINK PLUSTM – ochrana proti
přetížení a řízení výkonu

- 24 stupňů nastavení krouticího momentu
- Stupeň příklepu pro vrtání do zdiva a kamene
- Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena
- Pravý a levý chod pro vrtání a šroubování
- Robustní kovová převodová skříň pro dlouhou

životnost
- Rukojeť s měkkým úchopem

- Osvětlení LED
- Ukazatel stavu baterie
Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah červený
- Rychlonabíječka, M 12-18 FC
- Rychloupínací 13mm kovové sklíčidlo FIXTEC 

s aretací vřetena
- Spona na opasek
- Box HD

Upozornění:
Náhradní akumulátor 
viz kat. č. 
90316 100+103. 

Akumulátorový rázový vrtací šroubovák, červený Li-ion, 135 Nm

90307

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ         Max. průměr vrtáku mm                   Volnoběžná rychlost                      Frekvence zdvihů        Max. točivý      Sklíčidlo pro vrták          V/Ah      Hmotnost          90307              …
                             Ocel/dřevo/kámen    ot/min 1./2. převodový stupeň  ot/min 1./2. převodový stupeň      moment Nm   Rozsah upínání mm                      s baterií kg                  €                
   M 18 FPD                     16/89/16                          0–550/0–2000                   0–9350/0–32000                      135                     1,5 - 13,0  18,0/5,0                 2,2                                104

Pro online registraci

90307

*V porovnání s jinými technologiemi Li-ion a/nebo předchozími akumulátorovými technologiemi Milwaukee®. Výsledek závisí na napětí, zařízení a aplikaci

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Typ                                              Volnoběžná rychlost                      Frekvence zdvihů        Max. krouticí moment     Uvolňovací moment             Nástroj                      V/Ah         Hmotnost        90305            …
                                                    ot/min 1./2./3./4. stupeň             1/min 1./2./3./4. stupeň          Nm 1./2./3./4. stupeň                        max. Nm             Držák                                        s baterií kg                  €                 
  M18 ONEFHIWF12-502X      0–550/1400/1750/17500       0–950/ 1750 / 2100 / 2100            130/400/1356/1356                                    1898               1/2“ čtyřhran          18,0/5,0                        3,3                                        103

Akumulátorový rázový šroubovák s červeným akumulátorem Li-ion

W
Provedení
- Akumulátorový rázový šroubovák FUELTM

ONE_KEYTM o délce pouze 213 mm
- Elektronika REDLINK PLUSTM

- Akumulátory REDLITHIUM-IONTM zajišťují až
dvakrát delší životnost*

- DRIVE CONTROLTM se 4 spínacími stupni
- Úroveň 4 pro optimální kombinaci výkonu 

a přesnosti při povolování šroubů
- Individuální kontrola rychlosti a krouticího momentu
- Kompletní přizpůsobení nastavení nástroje

prostřednictvím aplikace ONE-KEYTM za účelem
jeho úpravy podle vašich potřeb

- Systém pro sledování a zabezpečení nástroje
ONE-KEYTM nabízí mimo jiné možnost zobrazení
poslední známé polohy vašeho zařízení

- 1/2“ čtyřhran s pojistným kroužkem

- Systém je 100% kompatibilní s produktovou řadou
Milwaukee R M18

- Pravý/levý chod
- Rukojeť s měkkým úchopem 
- Ukazatel stavu baterie
Rozsah dodávky:
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Rychlonabíječka, M 12-18 FC
- Spona na opasek a box HD

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. č. 90316 100+103.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90318 103.

90305

90305

S online registrací

*V porovnání s jinými technologiemi Li-ion a/nebo předchozími akumulátorovými technologiemi Milwaukee®. Výsledek závisí na napětí, zařízení a aplikaci

Akumulátorový rázový šroubovák s červeným akumulátorem Li-ion

W
Provedení
- Rázový šroubovák M18 FUEL™ se středním

točivým momentem 610 Nm o délce pouhých 
170 mm

- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ se třemi
spínacími stupni

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro vyšší
výkon a delší životnost

- Elektronika REDLINK PLUS™ s digitální ochranou
proti přetížení pro vyšší výkon

- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ pro až 2,5krát
delší dobu provozu, o 20 % vyšší výkon a dvakrát
delší životnost

- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu
provozu a prodlužuje životnost

- 1/2“ čtyřhran s pojistným kroužkem
- Indikátor úrovně nabití baterie a LED osvětlení

pracovní oblasti

- Systém je 100% kompatibilní s produktovou řadou
Milwaukee® M18™

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah červený
- Rychlonabíječka, M 12-18 FC
- Spona na opasek
- Box HD

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz obj. č. 90316 100.
Náhradní nabíječka, viz obj. č. 90318 103.

90306

S online registrací

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                               Volnoběžná rychlost           Frekvence zdvihů   Max. krouticí moment              Max.                Nástroj        V/Ah      Hmotnost        90306            …
                                       ot/min 1./2./3. stupeň       1/min 1./2./3. úroveň         Nm 1./2./3. úroveň             šroub              Kapacita        Držák    s baterií kg                €                
   M18 FMTIWF12-502X        0-510/2100/2400          0-2300/2700/3000                     130/550/610                 M 24        1/2“ čtyřhran    18,0/5,0                     2,4                               101

90306
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Samostatná zařízení, 18 V | Akumulátorové šavlové pily | Akumulátorové úhlové brusky

*V porovnání s jinými technologiemi Li-ion a/nebo předchozími akumulátorovými technologiemi Milwaukee®. Výsledek závisí na napětí, zařízení a aplikaci

Samostatná zařízení, 18,0 V90274

Akumulátorový vrtací šroubovák
Gen3
FUEL M18 FDD2-0X
- Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň 

0–550/0–2000 ot/min
- Max. průměr vrtání do oceli/dřeva 16/89 mm
- Hmotnost s akumulátorem 2,1 kg

Akumulátorový příklepový vrtací
šroubovák Gen3
FUEL M18 FPD2-0X
- Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň 

0–550/0–2000 ot/min
- Frekvence úderů 0–32000 1/min
- Maximální utahovací moment 135 Nm
- Max. průměr vrtání do

oceli/dřeva/betonu 16/89/16 mm
- Hmotnost s akumulátorem 2,2 kg

Akumulátorová úhlová bruska
FUEL M18-CAG 125 X/0
- Bezuhlíkový motor POWERSTATETM

- Elektronika REDLINK PLUSTM

- Volnoběžné otáčky 8500 ot/min
- Průměr kotouče 125 mm

Akumulátorová úhlová bruska
FUEL M18-CAG 125 XPD/0
- Bezuhlíkový motor POWERSTATETM

- Elektronika REDLINK PLUSTM

- Volnoběžné otáčky 8500 ot/min
- Průměr kotouče 125 mm
- Nouzové tlačítko

Akumulátorová 
pásová pila
FUEL M18 CBS/0
- Rychlost pásu 0–116 m/min.
- Délka pásové pily 1139,83 mm
- Kapacita řezání 125 x 125 mm

Akumulátorová
mečová pila
FUEL M18 CSX/0
- Klidová frekvence zdvihů 

0–3000 1/min
- Délka zdvihu 28,6 mm

Akumulátorová 
kombinovaná kladiva
FUEL M18 CHX/0
- Volnoběžné otáčky 0–1400 ot/min
- Max. průměr vrtání do

oceli/dřeva/betonu 13/30/26 mm
- Rázová energie 2,5 J

Akumulátorový vrtací šroubovák 
Gen2
FUEL M18 BLDD2-0X
- Volnoběžné otáčky 1./2. stupeň 

0–550/0–1800 ot/min
- Maximální utahovací moment 82 Nm
- Max. průměr vrtání do oceli/dřeva 13/76 mm
- Hmotnost s akumulátorem 2,0 kg

Akumulátorový mazací lis
FUEL M 18 GG/0
- Provozní tlak 620 bar
- Tlak 562 bar 
- Délka: 355 mm
- Délka hadice 1219 mm

Akumulátorové nůžky na plech
FUEL M 18 BMS 12/0
- Volnoběžné otáčky 0–2500 ot/min
- Poloměr řezu 180 mm
- Řezný výkon v oceli/hliníku 

1,2/2,0 mm
                                                                                                                                       
    Typ                                                                                                   90274            …
                                                                                                                     €                
     Akumulátorový vrtací šroubovák FUEL M18 FDD2-0X                                        215
      Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák FUEL M18 FPD2-0x                               216
     Akumulátorová úhlová bruska FUEL M18-CAG 125 X/0                                      202
     Akumulátorová úhlová bruska FUEL M18-CAG 125 XPD/0                                203
     Akumulátorová pásová pila FUEL M18 CBS/0                                                       204
     Akumulátorová šavlová pila FUEL M18 CSX/0                                                       205

90274 215 90274 216 90274 202 90274 203

90274 204 90274 205 90274 206 90274 217

90274 209

                                                                                                                                       
    Typ                                                                                                   90274            …
                                                                                                                     €                
     Akumulátorové kombinované kladivo FUEL M18 CHX/0                                    206
     Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák FUEL M18 BLDD2-0X                             217
     Akumulátorový mazací lis FUEL M 18 GG/0                                                           209
     Akumulátorové nůžky na plech FUEL M 18 BMS 12/0                                         210
    Startovací sada 18 V, 2x 5,0 Ah a nabíječka                                                           212
                                                                                                                                                       

90274 210
Startovací sada a nabíječka
M 18 NRG 502
- 2 akumulátory 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka M12-M18 FC

90274 212

Akumulátorová šavlová pila, RED

W
Provedení
- Pro řezy jako u kabelového nástroje 
- 150 řezů do měkkého dřeva 290 x 45 mm na jedno

nabití akumulátoru (12,0 Ah)
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™:  Větší

magnetická síla, o 175 % více mědi!*
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ High Output™ 

s vysokým výkonem 12 Ah s pokročilou elektronikou
– téměř bezztrátový přenos výkonu – nejdelší doba
provozu na jedno nabití jakékoli baterie Milwaukee*

- Elektronika REDLINK PLUS™ – pokročilá digitální
ochrana proti přetížení pro nářadí a baterie a také
vyšší výkon nástroje pod zátěží*

- Optimalizované pohybové sekvence: akce čištění
řezu má za následek rychlejší průběh práce 
v dřevěných materiálech

- Max. rychlost zdvihů 3 000 1/min s délkou zdvihu 
32 mm: rychlé a snadné řezání v mnoha materiálech

- 5 nastavitelných řezných rychlostí od 
1500 do 3000 zdvihů za minutu

- Systém rychlé výměny pilového listu FIXTEC
- Kovový hák pro zavěšení zařízení
- Optimální využití kotouče díky nastavitelné patce
Rozsah dodávky:
- 1 x akumulátor Li-Ion 18 V/12,0 Ah červený
- Rychlonabíječka, M 12-18 FC
- List pro šavlovou pilu
- Box HD

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz obj. č. 90316 108.
Náhradní nabíječka viz obj. č. 90 318 103.

90310

S online registrací

90310 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ    Klidové zdvihy Délka zdvihu       Max. hloubka řezu v     Max. hloubka řezu v      Max. hloubka Max. hloubka řezu v        V/Ah      Hmotnost   90310            …
                             ot/min                 mm  Hliník a neželezné kovy       Kovové trubky mm   řezu v Ocel mm       Měkké dřevo mm                      s baterií kg           €                
     M18FSX-121X    3000                      32                                           25                                      150                            20                                  300    18,0/5,0                     5,5                          101

W
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CZ/P ( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Akumulátorová úhlová bruska RED Li-ion s nouzovým spínačem a brzdou90309

W
Provedení
- Bezkartáčový motor POWERSTATETM má až 

10krát delší životnost* 
- Elektronika REDLINK PLUSTM – ochrana proti

přetížení a řízení výkonu
- Akumulátory REDLITHIUM-IONTM zajišťují až 

o 2,5krát delší životnost*
- Monitorování jednotlivých článků zajišťuje delší

životnost akumulátoru
- Měkký start 
- Nouzové tlačítko (spínač mrtvého muže) a brzda

doběhu pro maximální bezpečnost
- Rychlé nastavení ochranného krytu

- Integrovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu
kotoučů bez použití nářadí

- Tenké provedení s měkkým povrchem pro maxi-
mální pohodlí uživatele

- Vyměnitelné prachové ochranné filtry
- Ukazatel stavu baterie
Obsah dodávky
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah červený
- Rychlonabíječka, M 12-18 FC
- Ochranný kryt, 125 mm
- Přídavná rukojeť AVS
- 2 prachové filtry
- Box HD

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. č. 90316 100+103.

*V porovnání s jinými technologiemi Li-ion a/nebo předchozími akumulátorovými technologiemi Milwaukee®. Výsledek závisí na napětí, zařízení a aplikaci

*V porovnání s jinými technologiemi Li-ion a/nebo předchozími akumulátorovými technologiemi Milwaukee®. Výsledek závisí na napětí, zařízení a aplikaci

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                          Průměr kotouče         Závit vřetena            Max. hloubka řezu        Volnoběžná rychlost                V/Ah         Hmotnost                        90309            …
                                                         mm                                                                    mm                                ot/min                                               kg                               €                
     M18 CAG-125 XPDB                     125                         M 14                                           33                                       8500           18,0/5,0                        2,7                                                 204

90309 204

S online registrací

S online registrací

Akumulátorová úhlová bruska, RED, Li-ion90309

W
Provedení
- Bezkartáčový motor POWERSTATETM má až 

10krát delší životnost* 
- Elektronika REDLINK PLUSTM – ochrana proti

přetížení a řízení výkonu
- Akumulátory REDLITHIUM-IONTM zajišťují až 

o 2,5krát delší životnost*
- Monitorování jednotlivých článků zajišťuje delší

životnost akumulátoru
- Měkký start a ochrana proti opětovnému spuštění
- Rychlé nastavení ochranného krytu
- Integrovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu

kotoučů bez použití nářadí
- Tenké provedení s měkkým povrchem pro maxi-

mální pohodlí uživatele

- Vyměnitelné prachové ochranné filtry
- Ukazatel stavu baterie
- Systém je 100% kompatibilní s produktovou řadou

Milwaukee® M18
Rozsah dodávky:
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah červený
- Nabíječka, M 12-18 C
- Ochranný kryt, 125 mm
- Přídavná rukojeť AVS
- 2 prachové filtry
- Upínací sada
- Box HD

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. č. 90316 100+103.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90318 103.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                          Průměr kotouče              Závit vřetena           Max. hloubka řezu              Volnoběžná rychlost               V/Ah           Hmotnost             90309            …
                                                         mm                                                                        mm                                      ot/min                                               kg                     €                
     M18 CAG-125 X                             125                               M 14                                          33                                             8500          18,0/5,0                         2,5                                     203

90309 203

*V porovnání s jinými technologiemi Li-ion a/nebo předchozími akumulátorovými technologiemi Milwaukee®. Výsledek závisí na napětí, zařízení a aplikaci

Akumulátorová úhlová bruska RED Li-ion s nouzovým spínačem90309

W
Provedení
- První dvouruční úhlová bruska na světě, kterou lze

provozovat pouze s jednou 18V baterií
- Lehká, a přesto dostatečně výkonná pro broušení

a až 68řezů v nerezových trubkách o průměru 
42 mm při jednom nabití akumulátoru (12 Ah)*

- Nejnovější generace bezuhlíkového motoru
POWERSTATE™: Větší magnetická síla, o 175 %
více mědi!*

- Nový akumulátor REDLITHIUM-ION™ High
Output™ 12 Ah nabízí pokročilou elektroniku 
a téměř bezztrátový přenos výkonu

- Dosahuje nejdelší doby provozu na jedno nabití ze
všech baterií Milwaukee*

- Nová elektronika REDLINK PLUS™ – pokročilá
digitální ochrana proti přetížení nástroje a baterie 
a také vyšší výkon nástroje pod zátěží*

- Nouzové tlačítko a ochrana proti opětovnému
rozběhu

- Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
umožňuje dosáhnout i velkých řezných kapacit

- Systém FIXTEC pro rychlou výměnu kotoučů bez
použití nářadí

- Dodatečná antivibrační rukojeť

Rozsah dodávky: 
- 1 x akumulátor Li-Ion 18 V/12,0 Ah červený
- Rychlonabíječka M12-18 FC
- Přepravní kufr
- Rychlé přestavení ochranného krytu
- Boční rukojeť AVS
- Matice Fixtec
- 2 prachové filtry
- Klíč

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                          Průměr kotouče              Závit vřetena          Max. hloubka řezu         Volnoběžná rychlost                V/Ah           Hmotnost                 90309            …
                                                         mm                                                                       mm                                  ot/min                                                kg                         €                
     M18FLAG230 XPDB                    230                               M 14                                         65                                        6600         18,0/12,0                          5,3                                          205

90309 205

S online registrací
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Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Akumulátory | Nabíječky | Jádrové vrtací nástroje 

Rychlonabíječka akumulátorů Li-ion

90318 098

                                                                                                                                                                                        
    Typ                  Rozsah akumulátorů              Max. doba nabíjení                                                90318            …
                            V                                                                  cca min                                                        €                
     M 4 C                4,0                                                                                  30                                                                            098
     M 12-18 C         12,0-18,0                                                                      60                                                                            103

W
Provedení
- Elektronické sledování teploty a napětí optimalizuje

proces nabíjení a zajišťuje šetrné vypnutí 
a dlouhou životnost baterií

- Plně litá deska chrání před nečistotami, vlhkostí 
a nárazy

- Indikátor LED ukazuje aktuální úroveň nabití
akumulátoru

90318 103

90318

Náhradní akumulátory Red Li-ion

W
90316 091-103
Provedení
- Až o 100 % delší výdrž na jedno nabití baterie a až

o 25 % lehčí než srovnatelné baterie NiCd/NiMH
- Konzistentní špičkový výkon až do vybití
- Pro použití i při extrémních teplotách 

mezi -20 °C a +75 °C
- Bez paměťového efektu – baterii lze nabíjet

kdykoliv bez poklesu kapacity článků
- Ekologicky šetrný – bez toxických těžkých kovů,

jako je olovo, nikl nebo draslík

90316 106-108
Provedení
- Technologie akumulátorů HIGH OUTPUT poskytu-

je v systému M 18 až o 50 % více energie 
v porovnání s jinými technologiemi 
REDLLITHIUM-ION

- Systém REDLINKTM INTELLIGENCE SYSTEM
chrání baterii v nejnáročnějších aplikacích;
optimální výkon

- Za provozu až o 50% chladnější než ostatní
technologie MilwaukeeTM REDLITHIUMTM

- Odolný kovový rám s distanční vložkou odolnou
proti nárazům poskytuje ochranu před silnými
vibracemi a pádem

- Integrovaný ukazatel nabití a 100% kompatibilita
se systémem Milwaukee M 18

- Monitorování jednotlivých článků zajišťuje optimální
nabíjení a vybíjení pro delší životnost akumulátoru

90316 09390316 091

                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                            V/Ah                pro nástroj                                                                                                                                90316            …
                                                               Kat. č.                                                                                                                                                €                
     M 4 B2                      4,0/2,0                  90275                                                                                                                                                                                091
     M 12 B2                  12,0/2,0                  90276, 90277, 90286, 90290, 90313, 90317, 90274                                                                                           093
     M 18 B2                  18,0/2,0                  90274, 90302, 90303, 90305, 90307, 90309                                                                                                        103
     M 18 B5                  18,0/5,0                  90274, 90302, 90303, 90305, 90307, 90309                                                                                                        100
     M 18 HB55           18,0/5,5                  -                                                                                                                                                                                           106
     M 18 HB8             18,0/8,0                  -                                                                                                                                                                                           107
     M 18 HB12         18,0/12,0                  -                                                                                                                                                                                           108

90316 103

90316

90316 100

Startovací sada akumulátorů M12

W
90315 201
Startovací sada akumulátorů, M12 NRG-201
- 1 jednotka, Li-ion akumulátor, 12 V / 2 Ah
- Nabíječka C12 C
- Doba nabíjení 40 minut.
- Kompatibilní se systémem akumulátorů 12M

90315 202
Startovací sada akumulátorů M12 NRG-202
- 2 jednotky, akumulátor Li-ion, 12 V / 2 Ah
- Nabíječka C12 C
- Doba nabíjení 40 min.
- Kompatibilní se systémem akumulátorů 12M

                                                                                                                                                                                        
       Typ                             Rozsah akumulátorů             Doba nabíjení                                             90315            …
                                           V                                                       cca min                                                     €                
         M 12 NRG-201             12,0                                                                    40                                                                         201
         M 12 NRG-202             12,0                                                                    40                                                                         202

90315 201

90315

90315 202

90316 106 90316 107

90316 108
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Elektrické jádrové vrtačky do kovů

Y
90057 108-109
Provedení
- Praktické magnetické jádrové vrtačky s rukojetí pro

přenášení
- Mobilní – jako jednotka použitelná v dílně i na

staveništích
- Výkonný motor s vysokým krouticím momentem
- 2rychlostní převodovka
- Kolečko pro ruční podávání může být na obou

stranách
- Provozní koncepce v zorném poli uživatele
- Rozhraní MK3 
- Pravý/levý chod
- Indikátor magnetické přídržné síly
- Tacho-elektronika řízená rychlostí
- Výkonný elektromagnet
- Se systémem rychlé výměny QuickIN pro rychlou

výměnu nástroje bez klíče
- Magnetické patky s přídržnou silou až 18000 N

umožňují práci ve svislé poloze a nad hlavou
- Magnetická přídržná síla se zvyšuje elektronicky
- Elektronická ochrana proti přetížení
- Pro jádrové vrtání, obrábí se úzký kroužek
- Vrták ze slinutého karbidu s integrovanou

nádržkou chladicího maziva zajišťuje čisté řezání 
a dlouhou životnost

- Vhodná pro vrtání překrývajících se otvorů
Rozsah dodávky:
- Vyrážecí klín
- Síťový připojovací kabel, 4 m se zástrčkou Schuko
- Kufr na nářadí
- Čerpadlo/nádržka chladicí kapaliny
- Napínací pás
- Háček na odstraňování třísek
- 1 středicí kolík 105 mm
- 1 sada klíčů

90057 110
Provedení
- Vysoce výkonný motor s vysokým krouticím

momentem pro náročné vrtání
- Pro náročné aplikace díky nejvyšší kvalitě zpraco-

vání a otočné ochranné hadici kabelu motoru
- Stroj s mimořádně velkým rozsahem zvedání pro

veškeré vrtání, jako je jádro, spirála, řezání závitů,
zahlubování a zaoblování

- 4rychlostní převodovka
- Velká magnetická přídržná síla
- Utahovací moment poskytuje vysokou stabilitu
- Snímač sklonu
- Bezpečnostní momentová spojka
- Praktický indikátor magnetické přídržné síly
- Snížení rychlosti
- Pravý/levý chod
- Držák nářadí MK 4
- Integrovaná nádržka na chladicí kapalinu
Rozsah dodávky:
- 1 nádržka chladicí kapaliny
- 1 upínací pás s ráčnou
- 1 háček na odstraňování třísek
- 2 středicí kolíky
- 1 ochrana proti dotyku
- 1 vyrážecí klín
- 2 klíče s vnitřním šestihranem, 5/6 mm
- 1 přídavná rukojeť
- 1 kufřík

Upozornění:
Karbidové jádrové vrtáky viz katalog HHW, svazek 1
(obrábění + upínací technologie) kat. č. 10959 a
dále.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Typ                     pro jádrové   Hloubka vrtání             Magnetický     Magnetický     Zdvih / rozsah                                         Volnoběžná rychlost     Power   Hmotnost          90057            …

                       vrtáky mm              max. mm   Výkon přibližně N        stojan mm  zdvihu mm                                     ot/min 1./2./3./4. stupeň Watty         cca kg             €                
 KBM 50 U      12 - 50                               50                      12500          195 x 90      145/315                                                             260/520  1200            13,9                             108
 KBM 65 U      12 - 65                               50                      14000          205 x 95      145/315                                                             240/520  1300            16,1                             109
 KBU 110-4 M 80 - 110                          100                      23000        240 x 120     280/400    100/190 / 160/290 / 270/500 / 420/750  1700           39,0                              110

90057 108-109

90057

90057 110
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Jádrové vrtáky

ROTABEST®

Provedení
Motor
- Snímač teploty: Blikající signál LED (2x blikání)

signalizuje přehřátí a vypnutí motoru. Aktivace je
možná znovu po ochlazení

- Indikace opotřebení uhlíků: Dosažení určitého
stupně opotřebení je indikováno jednotlivým
blikáním. Motor nadále běží

- Hnací jednotka je výškově nastavitelná – proto
poskytuje větší, proměnný rozsah zdvihu.

- Šetrný měkký start prodlužuje 
životnost motoru

Převody
- Speciální rychlostní stupně: Dokonce i za extrém-

ních podmínek se výrazně snižuje opotřebení
převodovky (ozubených kol)

Obsluha
- Měkká držadla s integrovanou přihrádkou pro

inbusový klíč – odolné proti oděru, pro dokonalé
uchopení

- Dvojité rybinové posuvy, samonastavovací díky
inovativnímu upínacímu systému

- Magnetická aktivační páka v ideální ergonomické
poloze, s perforovanou zónou úchopu, pohodlná 
a snadno použitelná

- 5metrový propojovací kabel z PUR: Zůstává
ohebný i při nízkých teplotách, je ideálně chráněný
před vnějšími vlivy a velmi robustní.

- Membránová klávesnice, zcela nový ergonomický
design, odolná proti vlhkosti, zasouvá se dovnitř 
a je tak chráněna proti mechanickým vlivům

- Deska s hybridním relé pro mimořádně dlouhou
životnost (absorbuje napěťové špičky)

- Rychlovýměnný držáky s hmotností optimalizova-
nou pro nejnižší možnou nerovnováhu a zatížení,
kompatibilní se všemi jádrovými vrtáky se stan-
dardním upínáním Weldon

- Permanentní magnet pro 100% bezpečnost 
(i v případě výpadku napájení) – použitelný při
tloušťce materiálu přibližně 3 mm (bezkonku-
renční)

- LED displej pro magnetickou/adhezní sílu: Ukazuje
různé funkční stavy - trvale svítí zelená kontrolka
OK - červeně bliká ještě dostatečná přídržná síla -
trvale svítí červená kontrolka nedostatečné
přídržné síly (motor se automaticky vypne)

- Magnetický opěrný povrch s povlakem TiN, odolný
proti poškrábání a maximálně robustní

90059 100
ROTABEST® 35 SP
Provedení
- S rychlovýměnným upínáním
- Výškové nastavení 80 mm
Rozsah dodávky:
- Jádrový vrták do kovu 

s rychlovýměnným držákem
- Bezpečnostní pás
- Návod k obsluze
- Chladicí zařízení
- V přepravním boxu

90059 101
ROTABEST® 50 SP
Provedení
- S držákem MK 2
- Výškové nastavení 47 mm
Rozsah dodávky:
- Jádrový vrták do kovu
- Držák nástrojů MK 2 s vnitřním chlazením
- Bezpečnostní pás
- Návod k obsluze
- Chladicí zařízení
- V přepravním boxu

Jádrové vrtáky do kovů90059

90059 100 90059 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ             Max. jádrové       Max. řezání                 Max. spirála    Magnetická patka    Zdvih          Speed       Power            Napětí   Hmotnost            90059            …
              Průměr vrtáku mm    Hloubka mm     Průměr vrtáku mm                           mm       mm          ot/min        Watty               V/Hz        cca kg                    €                
     35 SP                               35                          50                                      13                       72 x 190         105                 450            1100     230/50–60                 9,9                                     100
     50 SP                               50                          50                                      20                       72 x 190         100        250/450           1200     230/50–60               11,5                                     101

Jádrové vrtáky do kovů90058

A
Provedení
- Držák pro stopku Weldon 19 mm
- Zahlubování, průměr 10,0–40,0 mm
- Kapacita řezání 35 x 50 mm
- Převody s mazáním
- Samonastavovací vodítko
- Rukojeti s měkkým úchopem
- Ergonomický ovládací panel
- Délka kabelu 5 m
- Magnet: Kovové kroužky, výkon a optimalizace

hmotnosti
- Vyrobeno v Německu

Rozsah dodávky:
- Jádrové vrtáky do kovu RB 35 B
- Bezpečnostní pás
- Chladicí zařízení
- Návod k obsluze
- Přepravní box

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ            pro jádrové                     vrtání                  Magnetický       Magnetický           Zdvih       Speed       Power               Napětí    Hmotnost          90058            …
                          Vrták mm         Hloubka mm        Výkon přibližně N          Patka mm             mm       ot/min        Watty                  V/Hz                 kg                  €                
     RB 35 B        12,0 - 35,0                               50                                  9000               70 x 185                120             450            1100        230/50–60                 10,6                                  100

90058
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Akumulátorová magnetická jádrová vrtačka

ROTABEST®

Provedení
- Kompaktní a robustní provedení
- Plynule nastavitelné
- Měkké rukojeti
- Membránová klávesnice
- Kovové kroužky
- Připojení 230 V
- Rovněž vhodné pro kuželové zahlubování a řezání

závitů
- Systém MPI: magnetická síla se na začátku vrtání

elektronicky zvyšuje
Rozsah dodávky:
- Jádrový vrták do kovu
- Vrtací sprej
- Háček na odstraňování třísek
- Bezpečnostní pás
- Návod k obsluze
- Chladicí zařízení
- V přepravním boxu

Upozornění:
Jádrové vrtáky a příslušenství viz katalog HHW,
svazek 1 (obrábění + upínací technologie) 
kat. č. 10955 a dále.

90060 199
ROTABEST® 40 RL-E
- Držák MK 2
- Výškové nastavení 100 mm
- Měkký start
- S ovládací elektronikou pevné hřídele
- Pravý/levý chod
- Převody v olejové lázni
- Mechanická kluzná spojka
Rozsah dodávky:
- SSBF 1 - 16 mm MK 2

90060 200
ROTABEST® 60 RL-E
- Stejně jako ROTABEST® 40 RL-E, bez měkkého

startu
- Držák MK 3
- Výškové nastavení 60 mm
- Magnetická patka, 30°, otočná, pravá a levá,

10 mm vpředu a vzadu
Rozsah dodávky:
- SSBF 1 - 16 mm MK 3 

90061

   Typ Max. jádrové        Max. řezání               Max. spirála   Magnetický   Magnetická  Zdvih        Speed     Power   Hmotnost           90060            …
Průměr vrtáku mm       Hloubka mm   Průměr vrtáku mm             Síla N       patka mm      mm     ot/min      Watty         cca kg €

   40 RL-E 50 50 16/20              16000           80 x 230        170                      250/450         1200               16,0 199
   60 RL-E 80 50/110 16/32              20000           80 x 230        190     110/175/245/385         1800               22,0            200

W
Provedení
- Bezkartáčový motor POWERSTATETM má až 

10krát delší životnost* 
- Elektronika REDLINK PLUSTM – ochrana proti

přetížení a řízení výkonu
- Akumulátory REDLITHIUM-IONTM zajišťují až 

o 2,5krát delší životnost*
- Monitorování jednotlivých článků zajišťuje delší

životnost akumulátoru
- Motor FUELTM pro jádrové vrtání
- Detekce pohybu AUTOSTOPTM: v případě

nadměrných otáček jednotky se zařízení automa-
ticky vypne, aby ochránilo uživatele

- Rychlovýměnný držák Weldon 19 mm
- Vestavěná magnetická nádrž na chladicí kapalinu

pro snadné připevnění ke stroji nebo materiálu,
zejména pro práci ve svislé poloze

- 2rychlostní převodovka
- Snadné použití díky velkému vypínači
- Ruční kolečko lze namontovat vlevo nebo vpravo
- Integrované pojistné pásky

Rozsah dodávky:
- 2 x akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah červený
- Rychlonabíječka, M 12-18 FC
- Integrovaná magnetická nádržka na chladicí

kapalinu
- Přídržný popruh
- Vyhazovací kolík
- 13 mm sklíčidlo na klíč
- Adaptér uložení
- Přepravní kufr

90060 199

*V porovnání s jinými technologiemi Li-ion a/nebo předchozími akumulátorovými technologiemi Milwaukee®. Výsledek závisí na napětí, zařízení a aplikaci

90060 200

90061 

  Typ       Max. průměr jádrového  Max. hloubka   Max. průměr pevného    Magnetická přídržná    Speed   V/Ah      Hmotnost    90061            …
vrtání mm              vrtání mm vrtáku mm             síla N         ot/min kg €             

     M18 FMDP 38 50 13            8890      400/690           18,0/5,0 13,0 100

S online registrací

Elektrické jádrové vrtačky do kovů90060
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Zařízení na odstraňování otřepů

Zařízení na odstraňování otřepů92390

A
92390 300
Zařízení KFV na odstraňování otřepů
Provedení
- 4 aplikace, 1 zařízení (bezdotykový optický hranol, 

stacionární hranol, stacionární kontury, bezobs-
lužné kontury)\

- S měkkým startem, teplotní ochrana a ochrana
proti přetížení

Rozsah dodávky:
- KFV odstraňování otřepů a srážení hran, hnací

motor s upínací přírubou o průměru 43 mm
- Rychlá výměna nástrojů
- Nástavec na kopírovací frézování s úložným

stolem 72 x 64 mm
- Stolový frézovací nástavec s nosnou deskou,

průměr 120 mm
- Nástavec pro prizmatickou frézy s vodicími

kolejnicemi délky 150 mm

- Upínací stopka pro svěrák
- Upínací kleština 6 mm (namontovaná), upínací

kleština 8 mm (součást dodávky)
- 1 sada nástrojů
- Přepravní box
- Zarážka vedení pro vnější hrany

92390 300

92390 301

92390 302

92390 301
Zařízení pro odstraňování otřepů z hran KFK 5
Provedení
- S měkkým startem, teplotní ochrana a ochrana

proti přetížení
- Šířka zkosení 45°

Ocel 0–5 mm 400 N/mm2 plynule nastavitelná 
Hliník 0–8 mm 250 N/mm2 plynule nastavitelná

- Šířka zkosení 30°
Ocel 0–4 mm 400 N/mm2 plynule nastavitelná
Hliník 0–6 mm 250 N/mm2 plynule nastavitelná

92390 302
Zařízení na odstraňování otřepů hran, KFH 150
Provedení
- Max. šířka zkosení 1–5 mm, v závislosti na

materiálu
- Výkonný motor s regulační celovlnnou elektronikou

- tachogenerátor zajišťuje napájení při zatížení

92390 304
Zařízení na odstraňování otřepů hran, KFH 250
Provedení
- Max. šířka zkosení 14 mm, v závislosti na materiá-

lu
- Úhel hran plynule nastavitelný, 30°–45°–30°
- Lze otáčet doprava a doleva, také pro poloměry r =

3,0, 4,0, 5,0 pomocí radiusové frézy VHM
- Kvalitní motor pro náročné odstraňování otřepů
- Výkonný motor s regulační celovlnnou elektronikou

– tachogenerátor zajišťuje napájení při zatížení

   Typ        Napětí motoru     Výkon motoru               Speed      Posuv       Šířka zkosení 45°/30°            Úhel zkosení          Poloměr     Hmotnost            92390            …
V W               ot/min plynule měnitelné mm kg €

   KFV 230 500      1100 - 25000       ruční          1 - 3       45° (volitelně 30°)  1.0 – 1.5 – 2.0 1,8 300

   Typ        Napětí motoru     Výkon motoru Speed       Posuv               Úhel zkosení         Poloměr         Hmotnost 92390            …
V W ot/min kg €

   KFK 5 230 1530          4200 - 10000        Ruční           45° (volitelně 30°)                     2,5 4,0 301

   Typ        Napětí motoru   Napětí motoru   Výkon motoru Speed  Průměr čelní  Průměr upínacího   Verze hranolu 45°  Verze hranolu 45° Hmotnost         92390            …
V Hz W ot/min           frézy mm                  krčku mm                        D mm Š mm             kg €

   KFH 150       230/110                50 - 60 1050    8000 - 25000 8     43 150 20/40             3,5 302
   KFH 250       230/110                50 - 60 1800    2500 - 23500 12    63 250 70           12,8 304

92390 304

Pokračování .
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- Úhel zkosení oblasti odstraňování otřepů 45°
- Poloha podpěry hranolu 1: 

Tloušťka materiálu od 4,5 mm
- Poloha podpěry hranolu 2: 

Tloušťka materiálu od 1,0 mm
- Max. šířka zkosení 5 mm, v závislosti na materiálu
- Také pro nerezovou ocel, kde je zvolena vhodná

řezačka, regulace otáček a distribuce řezu (potřete
hrany řezacím olejem)

- Trojnásobné uložení
- Řezací vřeteno s dvojitým uložením
- Ložiska vřetena s vysokorychlostním 

mazáním vazelinou
- Výkonný motor s regulační celovlnnou elektronikou

- tachogenerátor zajišťuje napájení při zatížení

92390 305
Zařízení na odstraňování otřepů hran, KFT 500
Provedení
- Úhel zkosení oblasti odstraňování otřepů 45°
- Poloha podpěry hranolu 1: 

Tloušťka materiálu od 6,0 do 14,0 mm
- Poloha podpěry hranolu 2: 

Tloušťka materiálu od 1,5 mm
- Max. šířka zkosení 14 mm, v závislosti na materiálu
- Také pro nerezovou ocel, kde je zvolena vhodná

řezačka, regulace otáček a distribuce řezu (potřete
hrany řezacím olejem)

- Pro poloměry r = 3,0, 4,0, 5,0 se 
zaoblovací frézou SC

- Trojnásobné uložení
- Řezací vřeteno s dvojitým uložením
- Ložiska vřetena s vysokorychlostním 

mazáním vazelinou

92390 303

92390 305

  Typ  Napětí motoru   Napětí motoru  Výkon motoru  Speed  Průměr upínacího   Verze hranolu    Vodicí kolejnice   Hmotnost   92390            …
V Hz W               ot/min        krčku mm D mm Š mm kg                 €

   KFT 250             230/110 50 - 60 1050     8000 - 25000   43 250 40 5,0              303
   KFT 500             230/110 50 - 60 1800     2500 - 23500   63 500 70               18,0              305

Pokračování .
92390 303
Zařízení na odstraňování otřepů hran, KFT 250 
Provedení

Zařízení na odstraňování otřepů92390

16616 203

16542 110

16551 103

16824 105

16750

16750

16750

16750

typ 1

Typ 2

Typ 5

Typ 4

Dřík a odhrotovač, viz katalogová skupina 16 (svazek 1)Info
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Horkovzdušné ventilátory

Sady příslušenství pro horkovzdušné pistole

5
Provedení
- 1x tryska, 75 mm
- 1x tryska se širokým paprskem, 75 mm
- 1 reflektorová tryska
- 1 široká štěrbinová tryska
- 2 redukční trysky, 9 a 14 mm
- 1 rukojeť škrabáku na barvu (držák pro náhradní

břity)
- 3 náhradní břity
- 1 špachtle na barvy
- 1 svařovací tryska
- Dodáváno v kufříku

Upozornění:
Pro kat. č.  92303–92304 + 92309.

92305

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           Obsah sady                                                                                                                                                                                                                                  92305            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
                      12dílná                                                                                                                                                                                                                                                                                       202

92305

Horkovzdušné ventilátory92309

5
HG 2120 E v pouzdru
Provedení
- Profesionální univerzální horkovzdušná pistole 

s plynule nastavitelnou teplotou
- O 50 % delší životnost
- 3 stupně objemu vzduchu 
- Měkký úchop, zavěšení, vylepšená poloha těžiště
- Díky praktickému ovládání jednou rukou je práce 

s dílcem vždy plně pod kontrolou
- Keramický ohřev
- Motor s uhlíky,  životnost 750 hodin
- Rozměry (D x Š x V): 253 x 86,5 x 200 mm 

Rozsah dodávky:
- Plastový kufřík
- Tryska se širokým paprskem, 50 mm
- Redukční objímka, 9 mm
- Reflektorová tryska
- Sada smrštitelných hadiček 

(100 kusů, průměr 1,6–9,5 mm)
Volitelné nové příslušenství:
- HL scan a filtry jemného prachu

Upozornění:
Příslušenství, viz kat. č. 92305.

92309

                                                                                                                                                                                                                                                               
    Typ                                Teplota              Objem vzduchu Watty                 V             Napájecí kabel                                                                           92309            …
                                                   °C                                 l/min                                                     m                                                                                   €                
     HG 2120 E                     80 - 630                    150/300/500 2200      220-230                                 2,20                                                                                                            201

Horkovzdušné ventilátory

5
Upozornění:
Příslušenství, viz kat. č. 92305.

92303 301
HG 2220 E
Provedení
- Tenký, lehký a praktický design
- Motor s uhlíky, životnost 750 hodin
- Keramický ohřev
- Integrovaný jemný prachový filtr
- Jednoduchá výměna síťového kabelu
- Ergonomická měkká rukojeť
- Úroveň 2 (množství vzduchu)
- Rozměry (D x Š x V): 337 x 75 x 89 mm

92303 302
HG 2320 E v pouzdru
Provedení
- Motor s uhlíky, životnost 1,000 hodin
- Keramický ohřev
- Ukazatel zbytkového tepla
- 4 paměťové programy
- Funkce LOC
- Ovládání jednou rukou
- Jednoduchá výměna síťovéhokabelu
- Měkký úchop
- Závěsný třmen
- Vylepšená poloha těžiště
- Úroveň 2 
- Neomezeně variabilní průtok vzduchu
- Rozměry (D x Š x V): 253 x 86,5 x 200 mm
Rozsah dodávky:
- V plastovém kufříku
- Redukční tryska, 9 mm
- Tryska se širokým paprskem, 50 mm
- Reflektorová tryska
- Sada smrštitelných hadiček

(100 jednotek, průměr 1,6–9,5 mm)

92303 302

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                            Teplota      Objem vzduchu          Watty                   V   Napájecí kabel        Hmotnost                                                                           92303            …
                                               °C                        l/min                                                                     m                        g                                                                                   €                
     HG 2220 E                  80 - 630                     max. 500              2200         220-230                               3                      920                                                                                                           301
     HG 2320 E                  80 - 650                      150-500              2300                 230                               3                    1024                                                                                                           302

92303 301

92303
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Horkovzdušné ventilátory92304

1
Provedení
- Univerzální zařízení pro odstraňování barev a laků,

pro formování a smršťování horkým vzduchem.
Vhodné i pro pájení, svařování a cínování

- Plynulá regulace teploty pomocí seřizovacího
kolečka až do maximální teploty 630 °C

- Odnímatelná tepelná ochrana pro práci ve
stísněných prostorách

- Úložné prostory pro stacionární použití odolné proti
převrácení

- Vhodné také pro leváky
- 2 rychlosti průtoku vzduchu
- Regulátor teploty s 9 nastaveními pro pohodlnou

obsluhu

Upozornění:
Příslušenství, viz kat. č. 92305.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                       Teplota                 Průtok vzduchu              Hmotnost                    Watty                                                                                       92304            …
                                                           °C                                   l/min                    cca kg                                                                                                                             €                
     GHG 20-60                                50-630                                  150-500                           0,60                       2000                                                                                                                        204

92304 204

Horkovzdušné ventilátory92304

1
Provedení
- 1 chladicí funkce (50 °C), 2 další rychlosti

proudění vzduchu a jemně digitálně nastavitelná
teplota pro vysokou univerzálnost

- Pozoruhodně výkonný motor 2000 W pro snadné
dosažení teploty 650 °C

- Dodatečné zabezpečení díky tepelné ochraně:
Automatické vypnutí topného tělesa, když se motor
přehřívá 

- Průtok vzduchu je regulován ve 3 stupních

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                       Teplota                 Průtok vzduchu              Hmotnost                  Watty                                                                                         92304            …
                                                           °C                                   l/min                           kg                                                                                                                              €                
     GHG 20-63                                 50-630                                   150-500                            0,65                      2000                                                                                                                           203

92304 203
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Tavné lepící pistole │ Suché vysavače

Elektronické tavné lepící pistole
92300 101

!
Gluematic 3002
Provedení
- Elektronicky řízená tavná pistole s mechanickým

posuvem
- Připojení k elektrické síti, 100-240 V
- Doba zahřívání přibližně 7 minut.
- Tavný výkon 206 °C
- S podpěrou
Výstup:
- Klidová fáze 16 W
- Pracovní fáze 45 W
- Fáze zahřívání 200 W

92300 102
1
PKP-18 E
Provedení
- Konstantní elektronika
- Délka: 200 mm
- Mechanické podávání pro přesné dávkování
- Řízení lepení za tepla pomocí průhledu
- Elektronické řízení ohřevu a předehřívání tavného

lepidla
- Tryska s tepelně ochranným návlekem a odkapá-

vacím blokem
- S lepidlem a tryskou
Rozsah dodávky:
- Extra dlouhá tryska
- Tavné lepidlo

92300 104
1
GKP 200 CE
Provedení
- Jmenovitý příkon 500 W
- Délka: 205 mm
- Elektronicky řízené topné prvky pro

rychlou provozní připravenost a konstantní
pracovní teplotu

- Mechanické podávání
- Možnost práce bez kabelu
- Dlouhý odnímatelný kabel
- Vyměnitelné trysky
- Podsvícený displej pro připojení k elektrické síti
- Vhodné pro leváky
- Tavná lepicí pistole pro různé aplikace, např. pro

instalace, opravy, montáže, připevňování, injektáže
a utěsňování

Rozsah dodávky:
- 8 lepidlových tyčinek, 200 mm
- Odnímatelný kabel, 3,5 m
- Široká štěrbinová tryska
- Extra dlouhá tryska
- Univerzální tryska
- Nářaďový kufr pro řemeslníky

92301 101
Lepidlové tyčinky
Provedení
- Délka 250 mm
- Ultra výkon
- Balení 20 ks / 500 g

92300 101

Tavná lepicí pistole Lepidlové tyčinky
Typ Adhezivní kapacita Průměr lepidlové tyčinky 92300 … 92301 …

g/min mm € €
Gluematic 3002 16 11 101
PKP 18-E 20 11 102
GKP 200 CE 30 11 104
Lepidlové tyčinky - - 101

92300 102

92300 104

92300 - 92301

92301 101

Akumulátorová tavná lepicí pistole

!
92302 102
NEO 2
Provedení
- Práce bez kabelu díky lithium-iontové technologii
- Připraveno k použití za 15 sekund
- Nový způsob lepení za tepla bez kapek
- Univerzální pomocník pro domácnost a dílnu
- Horké lepidlo je vhodné pro téměř všechny

materiály
- Rychle tvrdne a je odolné
- Rozměry (D x Š x V): 157 x 47 x 158 mm
- Napětí lithium-iontového akumulátoru 3,6 V
- Doba provozu na baterii je přibližně 30 minut
- Doba nabíjení baterie na 90 % za 3 hodiny
- Aplikační množství 2,7 g/min
Rozsah dodávky:
- Lepidlové tyčinky 3 x 7 mm
- Micro-USB nabíječka

92302 103
Lepidlové tyčinky
Provedení
- Křišťálově čiré, 7 mm
- Balení 16 ks / 96 g
- Bez obsahu rozpouštědel, po 10 sekundách

ztuhne a po 2 minutách může být pod zátěží.
Použití
Pro širokou škálu materiálů, jako je papír, dřevo,
sklo, plsť, textil a mnoho dalších aplikací.

Typ Napětí Doba zahřívání Teplota tavení 92302 …
V/Hz sekundy °C €

NEO 2 100–240 / 50/60 15 170 102
Lepidlové tyčinky - - - 103

92302 102

92302

92302 103
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Info
Třída L
- Prach třídy L je považován pouze za mírně

nebezpečný
- Filtr L musí propouštět nejvýše 1 % testova-

cího prachu
- Všechny ploché skládané filtry Kärcher tento

požadavek snadno splňují – a jsou dokonce
certifikovány pro třídu prachu M

- Zákonem stanovená limitní hodnota expozice
při práci pro prach L může být vyšší než
1 mg/m³

- Při likvidaci prachu typu L není nutné
dodržovat zvláštní opatření

Třída M
- Prach třídy M je považován za nebezpečný
- Maximální propustnost testovaného sacího

zařízení M je nižší než 0,1 %
- Zákonem stanovená limitní hodnota expozice

při práci pro prach M může být vyšší než
0,1 mg/m³

- Prach třídy M nutné odstraňovat bez
uvolňování prachu

Třída H
- Prach třídy H je považován za vysoce

nebezpečný
- Maximální propustnost testovaného sacího

zařízení H musí být nižší než 0,005 %
- Zákonem stanovená limitní hodnota expozice

při práci pro prach H je nižší než 0,1 mg/m³
- Z důvodu obzvlášť nebezpečné povahy

tohoto karcinogenního a zdraví nebezpečné-
ho prachu musí být jeho likvidace provedena
bez úniku prachu

Suché vysavače
92716

Typ Nádoba Objem Power Kabel d x š x v Vakuový Standard Akustický tlak Hmotnost 92716 …
Obsah l vzduchu l/s Watty Délka m mm mbar/kPa Jmenovitý průměr mm Úroveň dB(A) kg €

T 10-1 10 53 800 10 355 x 310 x 385 240/24,4 35 59 6,0 100

Ö
Provedení
- Hák na kabel
- Držák příslušenství
- Parkovací poloha hubice na podlahu
- Kompaktní konstrukce
- Přepínatelná podlahová hubice, 270 mm
- Plastová nádobka
- Třída ochrany 2
- Zařízení lze také snadno zapnout a vypnout

sešlápnutím
- Obvodový nárazník chrání zařízení a nábytek před

poškozením
- Extrémně robustní, funkční a výkonný pro profesio-

nální uživatele, s optimálními ergonomickými
vlastnostmi

Použití
Ideální pro hotely, catering, čištění budov a kance-
lářské prostory.

Rozsah dodávky:
- Sací hadice, 2,5 m
- Sací hadice, kovová, 2 x 0,5 m
- Fleecový filtrační sáček
- Přepínatelná podlahová hubice, 270 mm

Upozornění:
Vhodný filtr, viz kat. č. 92721-92722.

92716
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Vysavače s kartáčem na koberce | Mokré/suché vysavače

92223 301

Vysavače pro mokré/suché vysávání

t
92223 301
Mokrý/suchý vysavač DCV 582
Provedení
- Napájení z elektrické sítě 230 V nebo jakéhokoli

akumulátoru DEWALT XR od 14,4 do 18,0 V.
- Výkonný filtr, který zachytí 99,7 % všech pra-

chových částic o velikosti až 0,3 mikronu
- Přepravování a skladování kabelu, hadice a trysky

příslušenství přímo v krytu
- Vysává za mokra i za sucha bez výměny filtru
- Odolná pryžová hadice odolná vůči skřípnutí 

a vyklouznutí
- Umývatelný filtr s vysokou účinností
- Technologie akumulátoru DE XR Li-Ion AC/DC
- Kapacita baterie není k dispozici
- S funkcí foukání

Rozsah dodávky:
- Gumová hadice 32 mm
- 1 štěrbinová hubice a hubice na podlahu
- Filtr
- Bez nabíječky a baterie

Upozornění:
Náhradní akumulátor, viz kat. č. 90244.
Náhradní nabíječka, viz kat. č. 90246 203.

92223 302
Náhradní filtr DCV 5801 H
Provedení
- Umývatelný filtr s vysokou účinností
- Zachytí 99,7 % všech prachových částic 

o velikosti až 0,3 mikronu
Použití
Pro mokrý/suchý vysavač DCV 582, kat. č. 92223 301.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                                                              Podtlak                Kapacita                Sací výkon                                 Hmotnost                                         92223            …
                                                                                            mbar                             l                              l/s            kg (bez akumulátoru)                                                 €                
     Mokrý/suchý vysavač DCV 582                                             60                            7,5                               15,9                                                 4,2                                                                     301
     Náhradní filtr DCV 5801 H                                                           -                                 -                                      -                                                      -                                                                     302

92223

92223 302

92715 101

Vysavač s kartáčem na koberce

Ö
Rozsah dodávky:
- Štěrbinová hubice
- Hubice na čalounění
- Trubky, demontovatelné
- Natahovací sací hadice
- Filtrační sáček, fleece
- Zobrazení stavu filtru
- Rukojeť, výškově nastavitelná
- 1 x váleček kartáče

92715 101
CV 30/1
- Vysavač s kartáčem na koberce CV 30/1 se pyšní

patentovanou odstředivou spojkou, 3cestným
systémem filtrů, výměnou kartáčů bez nářadí 
a systémem pro rychlou výměnu napájecího
kabelu, který šetří čas

Ruční nastavení kartáče
- Kartáč lze díky nastavení výšky přizpůsobit

libovolné výšce vlasu koberců
Výměna kartáče bez použití nářadí
- Váleček kartáče je vyměněn za několik sekund bez

použití nástrojů
- Rychlovýměnný systém pro napájecí kabel
- Výměna napájecího kabelu bez předchozích

znalost šetří čas a náklady
Patentovaná odstředivá spojka
- Pro dlouhou životnost: Inovativní, patentovaná

odstředivá spojka chrání celou kartáčovou hlavu
před přetížením a předchází tak nadměrným
servisním nákladům

- Třída ochrany II
- Třída energetické účinnosti B

92715 102
CV38/2 Adv
- Výkonný a snadno použitelný vysavač s kober-

covým kartáčem CV 38/2 Adv, s vysokým
povrchovým výkonem, integrovaným příslušenst-
vím a kabelovým úchytem a systémem pro rychlou
výměnu napájecího kabelu

Kontrolka
- Kontrolka indikuje, kdy je třeba vyměnit váleček

kartáče, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků
čištění

- Rychlovýměnný systém pro napájecí kabel
- Výměna napájecího kabelu bez předchozích

znalost šetří čas a náklady
Flexibilní a dobrá čisticí schopnost
- Natahovací sací hadici lze snadno odklidit
- Překážky lze proto snadno a bez námahy odstranit
Výměna kartáče bez použití nářadí
- Váleček kartáče je vyměněn za několik sekund 

bez použití nástrojů
- Rukojeť
- Třída energetické účinnosti A

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                 Pracovní          Průtok         Vakuový       Nádoba     Power                 Standard   Akustický tlak           Hlučnost       Počet                        d x š x v              92715              …
                         záběr mm   vzduchu l/s        mbar/kPa       Obsah l      Watty  Jmenovitý průměr     Úroveň dB(A)    Úroveň dB(A)     Motory                                mm                     €                
   CV 30/1                  300                  43      193 / 19,3                5,5         850                             35                        66                       80                1        340 x 310 x 1215                                   101
   CV 38/2 Adv         380                  40         200 / 20                5,5         850                             35                        65                       79                2        370 x 390 x 1215                                   102

92715

92715 102
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CZ/P ( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Mokrý/suchý vysavač (třída AP)

Ö
Upozornění:
Vhodný filtr, viz kat. č. 92721-92722.

92718 100
NT 20-1 Ap Te
Provedení
- Praktický, robustní a silný
- Zásuvka pro zařízení s automatickým zapnutím 

a vypnutím
- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje efektivně 

a trvale vysoký sací výkon
- Ergonomická rukojeť a kompaktní čtyřhranné

rozměry pro snadnou přepravu a snadné skladování
- Snadné vyjmutí plochého skládacího filtru bez

kontaktu s nečistotami a vyklepání bez poškození
- Veškeré příslušenství lze snadno uložit na zaříze-

ní, a proto je vždy po ruce
Použití
Ideální do dílen a na staveniště.
Rozsah dodávky:
- Sací hadice, 2,5 m
- Sací hadice, kovová, 2 x 0,5 m
- Fleecový filtrační sáček
- Podlahová hubice, 300 mm
- Štěrbinová hubice
- Spojovací objímka pro elektrické nářadí

92718 201
NT 22/1 Ap-Te-L
Provedení
- Praktický, robustní a výkonný vysavač pro

mokré/suché vysávání se zásuvkou, pro profesio-
nální uživatele

- Díky svým kompaktním rozměrům a odolné
konstrukci je vysavač vhodný zejména pro mobilní
použití v sektoru podnikání

- Zvládá kapaliny, hrubé nečistoty i jemný prach
- Veškeré příslušenství lze snadno uložit na zaříze-

ní, a proto je vždy po ruce
- Kazetový filtr lze čistit poloautomatickým čištěním

stisknutím tlačítka
Rozsah dodávky:
- Sací hadice, kovová, 2 x 0,5 m
- Fleecový filtrační sáček

92718 202
NT 30/1 Ap Te L
Provedení
- Díky integrované zásuvce pro další zařízení 

s funkcí automatického spuštění/zastavení je
ideální pro práci s elektrickým nářadím: Kompaktní
vysavač střední třídy 

- Zásuvka pro zařízení s funkcí automatického
zapnutí/vypnutí

- Připojené elektrické nářadí aktivuje vysavač
pomocí vestavěné funkce automatického
zapnutí/vypnutí

- Vysavač funguje pouze v případě, že je elektrické
nářadí v provozu

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje trvale vysoký
sací výkon

- Umístění tlačítka čištění zjednodušuje manipulaci;
flexibilní uložení hadice a napájecího kabelu

- Umožňuje bezpečné upevnění hadic různých délek
a průměrů

- Bezpečné skladování napájecího kabelu
Vyjímatelné pouzdro filtru

- Umožňuje odstranění filtru bez prachu 
- Efektivně brání nesprávnému vložení plochého

skládaného filtru
- Třída ochrany I

Rozsah dodávky:
- Sací hadice, 2,5 m
- Kovová sací trubice 5,5 m
- Fleecový filtrační sáček
- Podlahová hubice, 300 mm
- Štěrbinová hubice
- Plochý skládaný filtr, papírový
- Spojovací objímka pro elektrické nářadí
- Plochý skládaný filtr, papírový
- Koleno
- Čištění filtru

92718 100

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                 Nádoba  Objem vzduchu   Power        Napětí       Kabel                d x š x v                             Standard  Akustický tlak  Hmotnost           92718            …
                           Obsah l                          l/s     Watty                 V   Délka m                       mm       Jmenovitý průměr mm   úroveň dB(A)               kg                   €                
   NT 20-1 Ap Te          20                              74       1380       220-240              6,0    440 x 380 x 470                                               35                          66                8,5                                   100
   NT 22/1 Ap Te L       22                              71       1380       220-240              6,0    380 x 370 x 480                                               35                          72                6,0                                   201
   NT 30/1 Ap Te L       30                              74       1380       220-240               7,5    525 x 370 x 560                                               35                          70               11,8                                   202

92718

92718 202

92718 201

92717

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                              Obsah nádrže               Power         Délka kabelu                    d x š x v           Jmenovitý průměr       Hmotnost                              92717            …
                                                                l                 Watty                             m                            mm                                     mm                     kg                                      €                
     WD 5 P Premium                               25                    1100                                 5         418 x 382 x 652                                           35                     8,7                                                         100

Ö
Provedení
- Zařízení obsahuje nádrž z nerezové oceli 

a zásuvku s automatickou aktivací/deaktivací pro
připojení elektrického nářadí

- Obsahuje také nový patentovaný systém výměny
filtru: Plochý skládaný filtr je uložen v vyjímatelné
kazetě a lze jej snadno a rychle vyměnit bez
kontaktu s nečistotami

- Lze použít k vysávání suchých i mokrých nečistot
bez výměny filtru

- Vynikající čištění filtru je jedinečnou funkcí: Silný
pulzní vzduch vyfukuje z filtru stisknutím tlačítka
nečistoty a zajišťuje rychlé obnovení sacího výkonu

- Nová sací hadice a nově vyvinutá přepínatelná
podlahová hubice se 2 gumovými a 2 kartáčkovými
lištami zajišťují dokonalé zachycení nečistot

Rozsah dodávky:
- Sací hadice, 2,2 m
- Sací hadice, 2x 0,5 m
- Štěrbinová hubice
- Fleecový filtrační sáček
- Čištění filtru

Upozornění:
Vhodný filtr, viz kat. č. 92721-92722.

Mokré/suché vysavače s funkcí foukání92717
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Vysavače pro mokré/suché vysávání

Mokrý/suchý vysavač (třída Tact)92720

Ö
92720 501
NT 30/1 Tact L
Provedení
- Robustní plastové pouzdro s nárazníkem 

a kovovými kolečky
- Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu
- Vyjímatelné pouzdro filtru
- Centrální otočný spínač
- Automatické vypnutí při dosažení maximálního

naplnění
- Antistatická příprava
- Systém filtru Eco
- Celoobvodová ochrana proti nárazu
- Třída ochrany II
- Kolečka se zarážkou
- Čištění filtru Tact

Rozsah dodávky:
- Sací hadice, 2,5 m
- Fleecový filtrační sáček
- Podlahová hubice pro mokré a suché vysávání,

360 mm
- Štěrbinová hubice
- Plochý skládaný filtr
- Sací trubice, nerezová ocel, 2x 0,55 m

92720 502+503
NT 30/1 Tact Te L a NT 40/1 Tact Te L
Provedení
Stejný jako NT 30/1 Tact L, ale:
- Funkce automatického zapnutí a vypnutí pro

elektrické nářadí
- Třída ochrany I
- Sací přípojka NT 40/1 Tact Te L v hlavě zařízení

pro větší využitelný objem nádrže a volitelná 
tlačná rukojeť

Rozsah dodávky:
- Sací hadice, 4,0 m
- Fleecový filtrační sáček
- Podlahová hubice pro mokré a suché vysávání,

360 mm
- Štěrbinová hubice
- Plochý skládaný filtr
- Sací trubice, nerezová ocel, 2x 0,55 m 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                Nádoba         Objem   Power          Napětí                  d x š x v                            Standard      Vakuový     Akustický tlak  Hmotnost           92720            …
                          Obsah l  vzduchu l/s     Watty                   V                          mm     Jmenovitý průměr mm    mbar/kPa      Úroveň dB(A)               kg                   €                
   NT 30/1 Tact L         30                   74        1380         220-240       560 x 370 x 580                                             35      254/25,4                             69              13,9                                   501
   NT 30/1 Tact Te L    30                   74        1380         220-240       560 x 370 x 580                                             35      254/25,4                             69              14,0                                   502
   NT 40/1Tact Te L     40                   74        1380         220-240       560 x 370 x 655                                             35      254/25,4                             69              14,4                                   503

92720 501

92720 502

92720 503

Univerzální příslušenství92221

92221 100 92221 1011
Provedení
- Pro čistou práci a méně následného čištění
- Snadné použití: Stačí připojení k vysavači
- Nezávislý na zařízení: pracuje se všemi vrtacími

nástroji
- Na nářadí není nutná žádná montáž – žádné další

zatížení
- Perfektní přizpůsobení systému Bosch Click &

Clean (možnost přímého připojení vysavače)
- Kompatibilní se všemi vrtačkami

92221 100
GDE 68
Použití
Praktické a univerzální odsávání prachu pro velké
průměry vrtaných otvorů.

92221 101
GDE 162
Použití
Praktické a univerzální odsávání prachu pro duté
vrtáky.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                Max. průměr vrtání              Hmotnost                                                                                                                                                                  92221            …
                                                         mm                              g                                                                                                                                                                          €                
         GDE 68                                            68                             325                                                                                                                                                                                                               100
         GDE 162                                       162                             500                                                                                                                                                                                                               101
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CZ/P ( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Mokrý/suchý vysavač (standardní třída)

Ö
Upozornění:
Vhodný filtr, viz kat. č. 92721-92722.

92719 201
NT 27/1 Me Adv
Provedení
- Standardní třída vysokého sání
- Kazetový filtr s větší plochou
- Robustní, cenově dostupný a flexibilní
- Standardní zařízení pro mokré/suché vysávání

jsou mobilní, výkonná zařízení základní úrovně pro
čištění malých povrchů

- Vysávané kapaliny lze snadno zlikvidovat díky
snadno přístupné vypouštěcí hadici

- Nádrž z nerezové oceli
- Příslušenství lze upevnit přímo na nádobu na

zadní straně zařízení
- Obzvláště robustní kovové uzávěry se nyní

uzavírají ještě spolehlivěji
- Všestranná ochrana proti nárazům nejen chrání

zařízení, ale také stěny, stroje a vybavení před
poškozením

- Držák příslušenství a hák na kabel
Rozsah dodávky:
- Sací hadice s kolenem, 2,5 m
- Sací hadice, kovová, 2 x 0,5 m
- Filtrační sáček
- Podlahová hubice pro mokré a suché vysávání,

400 mm
- Štěrbinová hubice
- Papír kazetového filtru

92719 206
NT 70/3 Me Tc
Provedení
- Nové přední výrobky pro vysávání
- Robustní nárazník a velká kolečka
- Vlhký filtr je k dispozici jako volitelné vybavení
- Díky vysokému sacímu výkonu nabízejí tato

zařízení působivý výkon v mokrých aplikacích 
a u hrubých nečistot

- Sklopný rám: Rychle a snadno – nádobu lze
jednoduše vyprázdnit nakloněním dozadu

- Nádoba se snadno vyprazdňuje vypouštěcí hadicí
také díky svému velkému objemu

- Nádrž z nerezové oceli
- Uložení příslušenství je integrováno do velkého

nárazníku
- Díky ergonomické tlačné rukojeti lze modelem 

NT 70/3 Me Tc pojíždět po pracovní ploše
- Ergonomicky tvarované držadlo – vpředu dole –

usnadňuje manipulaci v mnoha situacích
Rozsah dodávky:
- Sací hadice s kolenem, 4,0 m
- Sací hadice, kovová, 2 x 0,5 m
- Podlahová hubice pro mokré a suché vysávání,

400 mm
- Štěrbinová hubice
- Papír kazetového filtru

92719 207
NT 65/2 Ap Me
Provedení
- Výkonný mokrý/suchý vysavač se systémem

ApClean pro konzistentně vysoký sací výkon 
a dlouhé pracovní intervaly

- Robustní nádrž z nerezové oceli o objemu 65 l je
vhodná i pro velké množství nečistot

- Kompaktní skříň turbíny s integrovaným víkem filtru
pro snadné vyjmutí velkého plochého skládacího
filtru

- Účinné poloautomatické čištění filtru ApClean
zajišťuje konzistentně vysoký sací výkon, delší
pracovní intervaly a dlouhou životnost filtru

- Elektronická regulace úrovně naplnění zajišťuje, že
maximální přípustné plnicí množství není při
mokrém sání překročeno

- Vysáté kapaliny lze snadno zlikvidovat pomocí
pevné sací hadice odolné vůči oleji nebo výtokové
hadice

- Praktický systém spon pro snadné připojení
příslušenství k vysavači

- Dvě velká pevná kola a dvě otočná kolečka
poskytují vysavači potřebnou mobilitu

Rozsah dodávky:
- Sací hadice s kolenem, 4,0 m
- Sací hadice, kovová, 2 x 0,5 m
- Filtrační sáček
- Plochý skládaný filtr, papírový
- Podlahová hubice pro mokré a suché vysávání,

360 mm
- Štěrbinová hubice

92719 201 92719 206

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                Nádoba           Objem  Power      Kabel                 d x š x v     Vakuový                         Standard  Hladina akustického Hmotnost          92719            …
                              Obsah l    vzduchu l/s   Watty  Délka m                         mm   mbar/kPa  Jmenovitý průměr mm                  tlaku dB(A)             kg                  €                
         NT 27/1 Me Adv      27                      67      1380             7,5      420 x 420 x 540         200/20                                          35                                      72               8,2                                  201
         NT 70/3 Me Tc         70               3 x 74      3600           10,0      700 x 510 x 990     254/25,4                                          40                                     79            28,8                                  206
         NT 65/2 Ap Me        65               2 x 74      2760                  -      660 x 460 x 920     254/25,4                                          40                                      73                22                                  207

92719

92719 207
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Vysavače pro mokré/suché vysávání

Vysavače pro mokré/suché vysávání

1
92219 101
GAS 35 M AFC
Provedení
- Vysoká sací síla: Výkonný fukar pro suché i mokré

aplikace zajišťuje dokonalý výsledek
- Síťový konektor: S vypínačem
- Antistatické díly: Zabraňují statickému nabití při

práci, hadice je odolná proti oděru
- Automatický systém čištění filtru: Filtr se automatic-

ky čistí každých 15 sekund, aby byla práce
nepřerušovaná 

- Integrace L-BOXX: Pohodlná možnost skladování 
a přepravy na vysavači 

- Přepravní výbava pro kufr L-BOXX s až 15 kg na
vysavači  

- Napínací pás pro hadici a úložný prostor pro
příslušenství: Elastické napínací popruhy pro
zajištění hadice sání, velký úložný prostor pro
příslušenství, sací hadici a kabel na sací jednotce

- Použití filtru kategorie M, ovládání průtoku vzduchu
vydává akustický signál, pokud je průtok vzduchu
nižší než 20 m/s

- Robustní, neabrazivní kolečka pro pohodlnou
přepravu

- S M-certifikací podle normy EU pokrývá modul
GAS 35 M AFC většinu typů prachu

Obsah dodávky:
- Antistatická hadice 5 m (průměr 35 mm) 

s antistatickou objímkou na nářadí
- 3 sací trubice
- Štěrbinová hubice
- Sada podlahové hubice
- Koleno, antistatické
- Plochý skládaný filtr (PES)
- Sáček na odpad

92219 201
Plochý skládaný filtr
Provedení
- 1 balení = 1 jednotka
- Rozměry (D x Š x V)  

240 x 140 x 56 mm

92219 202
Papírové filtrační sáčky
Provedení
- 5 balení = 1 jednotka

92219 203
Fleecové filtrační sáčky
Provedení
- 5 balení = 1 jednotka

92219 204 
Mokré filtrační sáčky
Provedení
- 5 balení = 1 jednotka

92219 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                   Jmenovitý příkon            Sací výkon           Objem kontejneru l                Podtlak      Průtok vzduchu       Hmotnost              92219            …
                                                                            W                  max. W                       Netto/brutto            max. mbar                    max. l/s                  kg                      €                
         GAS 35 M AFC                                          1200                         1380                                      19/35                         254                                 74                 13,5                                       101
         Plochý skládaný filtr                                        -                                  -                                                 -                                -                                     -                         -                                       201
         Papírové filtrační sáčky                                  -                                  -                                                 -                                -                                     -                         -                                       202
         Fleecové filtrační sáčky                                  -                                  -                                                 -                                -                                     -                         -                                       203
         Mokré filtrační sáčky                                       -                                  -                                                 -                                -                                     -                         -                                       204

92219

92219 201

92219 202

92219 203

92219 204

Mokrý/suchý vysavač (třída Tact)

92720 504

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                     Nádoba      Objem vzduchu      Power                 d x š x v                     Standard           Vakuový       Akustický tlak       Hmotnost         92720            …
                               Obsah l                             l/s       Watty                         mm      Jmenovitý průměr         mbar/kPa        Úroveň dB(A)                   kg                 €                
   NT 30/1 Tact Te M        30                                  74          1380      560 x 370 x 580                                      35          254 / 25,4                                69                   14,2                                 504

Ö
Provedení
- Vdechovatelný prach v prachové třídě M, který se

často vyskytuje na staveništích, je bezpečně 
a spolehlivě odstraněn díky procesoru 30/1 Tact Te M.

- Kompaktní mokrý a suchý vysavač s 30litrovou 
nádrží

Plně automatické čištění filtru
- Elektronická jednotka řízená snímačem pro

optimální účinnost čištění filtru a tedy maximální
sací výkon

Schválená účinnost filtrace 99,9 procent
- Téměř úplné odstranění jemného prachu zajišťuje

čisté a bezpečné pracovní prostory
Kompletní antistatický systém s vodivým
příslušenstvím
- Účinná ochrana proti úrazu elektrickým proudem

při antistatickém nabíjení
- Verze Te jsou standardně vybaveny elektrickou

zásuvkou, funkcí automatického zapnutí/vypnutí 
a antistatickou úpravou

- Třída ochrany I

Rozsah dodávky:
- Sací hadice, 4 m
- Fleecový filtrační sáček
- Podlahová hubice, 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Spojovací objímka pro elektrické nářadí
- Antistatický systém
- Plochý skládaný filtr, PES
- Celoobvodová ochrana proti nárazu
- Kolečka se zarážkou
- Koleno
- Sací hadice, 5,5 m

92720
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Skládaný filtr
    pro mokré a suché vysavače     pro obj. č.                                    Balení = jednotka                  92721            …
    Typ                                                                                                                                                            €                
     WD 5 Premium                                 92717 100                                       1                                                                          100
     NT 20-1 / NT 35-1 / NT 45-1           92718 100, 92718 101,                1                                                                          104
                                                                  92720 401-402                                                                                                                 

Filtry a příslušenství pro mokré a suché vysavače KÄRCHER

Ö

    Kazetový filtr                                                                                                                                                              
    pro mokré a suché vysavače     pro obj. č.                                          92721            …                92722            …
    Typ                                                                                                                   €                                       €                
     NT 70/3 Me Tc                                   92719 206                                                                     110                                               
     NT 27/1 Me Adv                                92719 201                                                                                                                    108

92721 - 92722

    Fleecový filtrační sáček                                                                                                                                            
    pro mokré a suché vysavače     pro obj. č.                                    Balení = jednotka                  92721            …
    Typ                                                                                                                                                            €                
     T 10-1                                                  92716 100                                       10                                                                        301
     WD 5 Premium                                 92717 100                                       4                                                                          302
     NT 20-1 Ap                                        92718 100                                      5                                                                          303
     NT 35-1 Ap/Tact                               92718 101, 92720 401-402        5                                                                          304
     CV 30/1 + CV 38/1                            92715 101                                      10                                                                        305

    Papírový filtrační sáček                                                                                                                                            
    Pro mokré a suché vysavače     pro obj. č.                                    Balení = jednotka                  92721            …
    Typ                                                                                                                                                            €                
     NT 27/1 Me Adv                                92719 201                                      5                                                                          201
     NT 70/3 Me Tc                                   92719 206                                      5                                                                          202

92721 201

92721 100

92721 301

92721 202

92721 302

92721 303 92721 304

92722 108

92721 104

    Štěrbinová hubice                                                                                                                                                     
    pro mokré a suché vysavače                         pro obj. č.                                                               92722            …
    Typ                                                                                                                                                            €                
     NT 20/1 AP Te                                                         92718 100                                                                                             501
     NT 35/1; NT 27/1 MeADV; NT 70/3 MeTC        92718 101, 92719 201+206                                                             502
     NT 30/1                                                                      92720 501+502                                                                                  503
     NT 65-2ApMe                                                          92719 207                                                                                             504

    Podlahová hubice                                                                                                                                                      
    pro mokré a suché vysavače                          pro obj. č.                                                              92722            …
    Typ                                                                                                                                                            €                
     NT 20/1 AP Te; NT 35/1; NT 27/1 MeADV         92718 100+101, 92719 201                                                            601
     NT 70/3 MeTC                                                          92719 206                                                                                            602
     NT   30/1                                                                    92720 501+502                                                                                 603
     NT 65-2ApMe                                                           92719 207                                                                                            604

    Sací kartáč                                                                                                                                                                                                                    
    pro mokré a suché vysavače                                                               pro obj. č.                                                                             92722            …
    Typ                                                                                                                                                                                                               €                
     NT 20/1 AP Te; NT 30/1; NT 35/1; NT 27/1 MeADV; NT 70/3 MeTc     92718 100+101, 92719 201+206, 92720 501+502                      

    Tryska na prach při vrtání                                                                                                                                                                                            
    pro mokré a suché vysavače                                          pro obj. č.                                                                                                 92722            …
    Typ                                                                                                                                                                                                               €                
     NT 20/1 AP Te; NT 30/1; NT 35/1; NT 27/1 MeADV          92718 100+101, 92719 201, 92720 501+502                                                                   801

92722 501-504

92722 601-604

92722 701

92722 801

92721 110

92721 305
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Vysavač na kapaliny a piliny, typ IVR-L

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                                Nádoba            Průtok    Power         Kabel      Vakuový      Jmenovitý průměr      Akustický tlak        Hmotnost             92228              …                92229              …
                                          Obsah l     vzduchu l/s      Watty     Délka m    mbar/kPa                               mm       Úroveň dB(A)                   kg                    €                                          €                
   IVR-L 65/12-1 Tc                 65                    59       1200                 6       230/23                          DN 42                           71                    43                                  101                                             
   IVR-L 100/24-2 Tc Me      100                   118       2400                 6       230/23                                 52                           76                    55                                                                                101

Vysavač na kapaliny a piliny92228 - 92229

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                            92228            …              92229            …
                                                                                                                               €                                      €                
     Sada příslušenství, DN 42 6dílná                                                                                          201                                             
     Koš na piliny, 20 litrů                                                                                                                202                                             
     Plovoucí vložka, 435 mm                                                                                                         203                                             
     Sada příslušenství, DN 52, 5 kusů                                                                                                                                     201
     Koš na piliny, 40 litrů                                                                                                                                                             202
     Plovoucí vložka, 540 mm                                                                                                                                                      203

92228 201

92229 201

92228 203 + 92229 203

92228 101

92229 101

92228 202 + 92229 202

Ö 
92228 101
IVR-L 65/12-1 Tc
Provedení
- Sklopný rám
- Vizuální indikace úrovně naplnění
- 742 x 500 x 1100 mm (D x Š x V)
- Maximální flexibilita při použití a dlouhodobá odolnost
- Dodává se s olejovzdorným napájecím kabelem

pro zvýšení životnosti zařízení
- Kompaktní konstrukce a robustní materiál pro

optimální trakční vlastnosti
- Vysoce kvalitní materiály a technologie sváření

zaručují dlouhou životnost
Použití
Obzvláště vhodné pro kovozpracující průmysl 
a náročné každodenní použití.

Upozornění:
Příslušenství viz 92228 201-203.

92228 201
Sada příslušenství, DN 42, 6dílná, pro IVR-L
65/12-1 Tc
- Redukce DN 52 na DN 42
- PU sací hadice, 3 m  
- Koleno  
- Sací trubice, 750 mm  
- Podlahová hubice, 370 mm  
- Kruhová tryska s dlouhou násadou, pryž  

92228 202 
Koš na piliny pro IVR-L 65/12-1 Tc

92228 203
Plovoucí vložka pro IVR-L 65/1 2-1 Tc

92229 101
IVR-L 100/24-2 Tc Me
Provedení
- Pouzdro a nádoba z nerezové oceli
- Varianta se 2 motory pro největší rozmanitost 

a vhodné řešení pro jakékoli použití
- Motory v hnací hlavě jsou snadno přístupné 

a snadno se udržují
- Sklopný rám, rychlé a snadné vypouštění nádrže 
- Bezpečný držák na příslušenství a zavěšení 

sací hadice
- Pracovní rádius 360°
- 740 x 620 x 1180 mm (D x Š x V)

Upozornění:
Příslušenství viz 92229 201-203.

92229 201
Sada příslušenství, DN 52, 5 kusů, 
pro IVR-L 100/24-2 Tc Me
- ME-PU sací hadice, 3 m
- Koleno
- Sací trubice, 850 mm
- Podlahová hubice, 370 mm
- Plochá tryska, 14 mm

92229 202
Koš na piliny pro IVR-L 100/24-2 Tc Me

92229 203
Plovoucí vložka pro IVR-L 100/24-2 Tc Me

Info

Spolehlivé
pro vysávání kovových pilin
a/nebo kapalin, jako jsou
chladicí maziva, vrtací 
emulze nebo oleje.

Koš na piliny ABS
odděluje během procesu
sání pevné a tekuté látky,
které lze recirkulovat 
nebo recyklovat.

Aby byla zajištěna ochrana 
před přeplněním při vysávání
kapalin, např. při výměně
emulze, ze namontovat
vložku plováku ABS 
s přerušením sání vzduchu.

Centrální přívod sacího
vzduchu chrání materiál
a zajišťuje časově úsporný
provoz s flexibilním 360°
pracovním poloměrem.

Průhledná vypouštěcí
hadice umožňuje snadné
vyprazdňování a vizuální
kontrolu hladiny naplnění
bez přerušení pracovního
procesu.

Vysavač na kapaliny a piliny
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Vysavač na kapaliny a piliny92230

Ö
Provedení
IVR-L 40/12-1 je nejmenší průmyslový vysavač řady
IVR-L. Je vhodný zejména pro vysávání kapalin 
a pilin v kovozpracujícím průmyslu.
- Vysoce kvalitní materiály a robustní svařovací

technologie zaručují dlouhou životnost
- Ideální pro vysávání a oddělování kapalin 

a pevných látek (např. chladicí kapaliny, emulze
pro mazání, vody nebo oleje s kovovými třískami)

- Vypouštěcí hadice; kapaliny lze recirkulovat
- Napájecí kabel bez oleje pro bezproblémový

provoz
- Plovoucí kulička v hlavě zařízení přeruší sací

průtok při maximální kapacitě 
- Nouzový vypínač: Filtr musí být při opětovném

spuštění suchý
- Kompaktní konstrukce pro nejlepší manipulační

charakteristiky, maximální flexibilitu použití 
a dlouhou životnost

- 360° otočný sací port na sací hlavě; žádné
zauzlování sací hadice

- Včetně sady obráběcího příslušenství

Obsah dodávky:
- Koš na piliny 20 litrů
- 3 m sací hadice odolná vůči olejům DN 42
- Elastická hubice
- Redukce
- Vypouštěcí hadice

92230 002
Sada pro čištění podlahy
- Trojdílná sada pro IVR-L40/12-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                         Nádoba           Objem  Power         Kabel       Vakuový                         Připojení                   Příslušenství  Hladina akustického    Hmotnost               92230              …
                                     Obsah l    vzduchu l/s   Watty     Délka m     mbar/kPa  Jmenovitý průměr mm   Jmenovitý průměr mm                 tlaku dB(A)                kg                       €                  
     IVR-L 40/12-1                     40                      59      1200                    6           230/23                                          52                                           42                                     71                   36                                          001
      Sada pro čištění podlahy -                       -            -                  -                     -                                         -                                          -                                    -                    -                                     002

92230 001

Vysavač na kapaliny a piliny92233

J
Provedení
- Ergonomické provedení hlavy s háčkem na kabel
- Koš na piliny pro oddělenou likvidaci kovových

částic
- Nádrž z nerezové oceli je odolná proti kovovým

třískám s ostrými hranami
- Kulový ventil pro vypouštění kapalin
- Plovák pro bezpečné zastavení, když je pracovní

kontejner plný
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou, odolné

vůči olejům a chemikáliím
- Sací hadice odolná vůči oleji vydrží vysoké

zatížení a jakékoli deformace
- Boční připojení hadice pro lepší sací výkon
- Kovové připojení hadice na nádrži se zajišťovacím

zařízením zabraňuje náhodnému uvolnění hadice
během čištění

- Nízká hlučnost při provozu, podtlakové motory 
s hlukovým filtrem

- Řízení výkonu prostřednictvím tří samostatných
motorů, každý s vypínačem

Použití
Pro obzvláště náročné čištění strojů při profesionální
práci a zpracování kovů.
Pro vysávání kapalin, pilin a jiných pevných částic,
např.chladicích maziv, velmi mastných kapalin 
a hrubých kovových třísek.
Rozsah dodávky:
- Ocelová sací trubice
- Podlahová hubice s vyměnitelnými vložkami
- Plochá hubice
- Sací hadice, 4 m / průměr 38 mm
- Koš na piliny

92233 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                                    Nádoba     Objem vzduchu      Power          Kabel      Průměr hadice       Podtlak      Akustický tlak      Hmotnost                92233            …
                                                  Obsah l                        l/min       Watty      Délka m                    mm/m           mbar            Úroveň dB                  kg                        €                
         CAT 378 EOT-PRO                       78                          10750          3300                 8,5                        38 / 4                 245                              76                     34                                         101
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Vysavače pro mokré/suché vysávání

Vysavače pro mokré/suché vysávání

o
92224 100
Attix 30-11 PC
Provedení
- Pratelná filtrační vložka z netkané textilie PET
- Systém čištění filtru XtremeClean
- Systém čištění filtru Push&Clean
- Kompatibilní se systémem MultiFit
- Antistatická funkce
- Zásuvka pro přídavná elektrická zařízení
- Držák příslušenství
- Uložení důležitých nástrojů
- Nízká hladina hluku, 59 dB(A)
- Kompaktní, lehký a snadno ovladatelný
- Kompaktní nádoba (30 l)
- D x Š x V 450 x 380 x 595 mm
Rozsah dodávky:
Sací hadice, univerzální, průměr 32 mm, 3 m,
zahnutá plastová ruční trubice, nástavec ruční
trubice, držák sací trubice, kombinovaná podlahová
hubice, spojka, kartáč a univerzální hubice, filtrační
prvek, fleecovýfiltrační sáček, držák elektrického
kabelu, napájecí kabel 7,5 m.

92224 102
Attix 751-11
Provedení
- Pratelná filtrační vložka z netkané textilie PET
- Systém čištění filtru XtremeClean
- Zásuvka pro přídavná elektrická zařízení
- Sklopná a vyjímatelná nádoba na nečistoty 

s velkým objemem (70 l)
- Nízká hladina hluku, 57 dB(A)
- Držák příslušenství
- D x Š x V 605 x 580 x 970 mm
Rozsah dodávky:
Sací hadice, průměr 36 mm, gumová zahnutá
hubice 4 m, filtrační prvek, filtrační sáček, držák
příslušenství, držák elektrického kabelu, napájecí
kabel 7,5 m.

92224 103
Attix 961-01
Provedení
- Dvoumotorový pohon pro průmyslový výkon
- Pratelná filtrační vložka z netkané textilie PET
- Systém čištění filtru Push&Clean
- Sklopná a vyjímatelná nádrž z nerezové oceli 

s vysokou kapacitou (70 l)
- Velmi dlouhý napájecí kabel
- D x Š x V 580 x 600 x 970 mm
Rozsah dodávky:
Sací hadice, průměr 38 mm, 4 m, zahnutá ruční
trubka, prodlužovací trubky, podlahová hubice 
(400 mm), štěrbinová  hubice, filtrační prvek, filtrační
sáček, napájecí kabel 10 m.

92224 100

                                                                                                          Vysavač                Filtrační vložka           Papírový filtr                Fleecový filtr            Koš na piliny              
 Typ                Sací výkon   Podtlak       Power    Hmotnost            92224            …            92224            …            92224            …         92224            …           92224            …
                                  l/min       mbar        Watty         cca kg                    €                                    €                                    €                                 €                                   €                
 Attix 30-11 PC          3700           250           1500                   10                                    100                                     201                                     301                                 501                                          
 Attix 751-11               3600           230           1500                   25                                    102                                     201                                     302                                                                           401
 Attix 961-01          2x3600           230       2x1500                   30                                   103                                     202                                                                                                                             

92224 102 92224 103

92224 201+202

92224 301+302

92224 401

92224

92224 201
Filtrační vložka
Vhodná pro mokré a suché vysavače Attix 30-11 PC
a Attix 751-11, kat. č. 92224 100 a 92224 102.

92224 202
Filtrační vložka
Vhodná pro mokré a suché vysavače, Attix 961-01
Kat. č. 92224 103.

92224 301
Papírový filtrační sáček
Vhodný pro mokré a suché vysavače, Attix 30-11 PC
Kat. č. 92224 100. Balení = 5 ks

92224 302
Papírový filtrační sáček
Vhodná pro mokré a suché vysavače, Attix 751-11
Kat. č. 92224 102. Balení = 5 ks

92224 501
Fleecový filtrační sáček
Vhodný pro mokré a suché vysavače, Attix 30-11 PC
Kat. č. 92224 100. Balení = 5 ks

92224 401
Koš na piliny
Vhodná pro mokré a suché vysavače, Attix 751-11
Kat. č. 92224 102.
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Sady příslušenství pro kat. č. 92224 100–103

o
92227 101
Sada pro řemeslníky
Provedení
- 5dílná, připojení 36 mm
Rozsah dodávky:
- Prodlužovací trubice, 2x 500 mm, nerezová ocel
- Štěrbinová hubice, plastová
- Široká podlahová hubice, hliníková, s kartáčovými

lištami
- Náhradní pryžové hrany
- Pryžová tryska, plochá, odolná vůči oleji a teplotě

92227 102
Sada na průmyslové podlahy
Provedení
- Čtyřdílná, připojení 36 mm
Rozsah dodávky:
- Sací hadice 4 m, odolná vůči oleji, systém Quick
- Ruční trubice, VA
- Prodlužovací trubice, 2x 500 mm, nerezová ocel
- Široká podlahová hubice, hliníková, s pryžovými

hranami

92227 103
Sada na piliny
Provedení
- Dvoudílná, připojení 50 mm
Rozsah dodávky:
- Sací hadice, 4 m
- Univerzální systém Quick
- Šikmá trubková tryska, pryž

92227 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                                                                                                                                                                                                                                       92227            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
     Sada pro řemeslníky                                                                                                                                                                                                                                                                              101
     Sada na průmyslové podlahy                                                                                                                                                                                                                                                              102
     Sada na piliny                                                                                                                                                                                                                                                                                          103

92227 103

92227 102

92227
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Ö
92730 300
S 750
Provedení
- Nástroje na zametání pracují pětkrát rychleji než

smeták – šetří váš čas i záda! 
- Smetí končí přímo ve velmi prostorném úklidovém

kontejneru
- Robustní zametací nástroj odolný proti zlomení 

a korozi lze snadno tlačit a také jím lze mimořádně
snadno manévrovat

- Výkonný rotující kartáč a boční kartáč zajišťují
vynikající výsledky čištění venkovních povrchů 
od 60 m²

- Obzvlášť dlouhé štětiny smetáku důkladně čistí 
i v rozích

- Přítlak sklopného bočního smetáku lze optimálně
přizpůsobit různým povrchům

- Výškově nastavitelnou, ergonomicky tvarovanou
tlačnou rukojeť lze přesně nastavit podle výšky
uživatele

- Navíc lze v případě potřeby tlačnou rukojeť zcela
sklopit, což šetří místo a umožňuje svislé uložení
zařízení

- Nádoba na smetí se dá snadno vyjmout, vyp-
rázdnit a skladovat, bez kontaktu s nečistotami

Použití
Ideální pro velké venkovních plochy.

92730 301
KM 70/20 C
Provedení
- Profesionální
- Malá síla pro posunování, vysoká manévrovatel-

nost
- Nízkoprašné zametání díky řízenému proudění

vzduchu a jemnému prachovému filtru
- Snadná manipulace a vyprazdňování díky

ergonomické rukojeti nádoby
- Primární válec pro zametání s oboustranným

bezúdržbovým kovovým pohonem lze pomocí
rukojeti zvednout nebo spustit v 6 krocích

- Ruční vedení oběma koly nabízí zařízení velmi
dobré výsledky zametání při zatáčení doleva nebo
doprava

- Otočný boční smeták s plynule nastavitelným
kontaktním tlakem

- Nastavitelná tlačná rukojeť s vynikající ergonomií
díky trojnásobnému nastavení

- Prostorově úsporná parkovací poloha díky funkci
skládání

Použití
Ideální pro použití na menších vnitřních i venkov-
ních plochách

92730204
KM 70/20 C s 2 SB
Provedení
- Tlačná rukojeť se 3 nastavitelnými polohami
- Neomezeně nastavitelný rotující kartáč pro

zametání a boční kartáč
- Prachový filtr čistí vyfukovaný vzduch a zabraňuje

vytváření prachu při čištění
- Lehký a snadno použitelný
- Efektivnější zametání než se smetákem a prakti-

cky bez prachu díky řízenému vedení vzduchu
- Primární válec pro zametání poháněný dvěma koly
- pro zajištění odpovídajících výsledků zametání při

zatáčení doleva nebo doprava
- Velká nádoba na nečistoty s ergonomickou rukojetí

pro snadnou manipulaci a vyprázdnění
Použití
Ideální řešení pro menší vnitřní i venkovní plochy.

Ruční zametací nástroje

92730 300 92730 301

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ          Nádoba na nečistoty        Pracovní záběr              Pracovní záběr s 1     Účinnost na povrchu                   Pohon             Hmotnost                   92730            …
                                                      l                           mm              Boční smeták mm                                m2/h                                                         kg                           €                
   S 750                                           32                              480                                            700                                   2500                     Ruční                                13                                            300
   KM 70/20 C                                42                              480                                            700                                   2800                     Ruční                                23                                            301
   KM 70/20 C 2 SB                      42                              480                                  700/920                                   3680                     Ruční                                26                                            204

92730

92730 204



9.1069.106

Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
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Vysokotlaké čističe | Brusné nástroje

Nevyhřívané vysokotlaké čističe (kompaktní třída HD)

Ö
92700 300
K 5 Compact
Provedení
- Vysokotlaké čističe s inovativním uložením hadice
- Snadná přeprava a skladování
- Hadici lze svinout a upevnit pomocí gumového

pásku, takže při příštím použití je přístup rychlejší
- Hliníkovou teleskopickou násadu lze pro přepravu

prodloužit a před uložením zasunout
- Vodou chlazený motor nabízí obzvláště působivou

odolnost a efektivitu
- Pohodlné a prostorově úsporné uložení přís-

lušenství
- Rychlé připojení: Vysokotlakou hadici lze rychle

nacvaknout a zase vytáhnout ze zařízení a pistole
- Integrovaný sací mechanismus pro čisticí prostředky
Použití
Tento vysokotlaký čistič se doporučuje pro občasné
použití při mírném znečištění. K tradičním objektům
čištění patří například větší auta, kamenné stěny
nebo jízdní kola. Účinné na ploše 40 m²/h.
Obsah dodávky
- Vysokotlaká stříkací pistole
- Výkonná tryska Vario
- Vysokotlaká hadice, 8 m
- Rotační tryska
- Funkce rychlého připojení na zařízení
- Aplikace čisticího prostředku pomocí sací hadice
- Odsávání vody
- Vestavěný vodní filtr
- Adaptér pro připojení zahradní hadice, A 3/4”
- Teleskopická rukojeť
- Vodou chlazený motor
- Pryžový pásek pro uchycení vysokotlaké hadice

92700 302
HD 5/15 C Plus
Provedení
- Kompaktní a mobilní, lehké provedení
- Integrovaná rukojeť na přenášení umožňuje

snadné nakládání a pohodlnou přepravu
- Tlačnou rukojeť lze zasunout stiskem tlačítka
- Možnost provozu ve svislé a vodorovné poloze
- Kola se při horizontálním provozu nedotýkají země,

což zajišťuje maximální stabilitu
- Samostatná parkovací a přepravní poloha pro

postřikovací jednotku
- Uložení příslušenství
- Pryžový pásek pro uchycení vysokotlaké hadice
- Přihrádky pro trojitou trysku a rotorovou trysku
- Šroubové spojení (M18 x 1,5) pro uložení čističe

přímo do zařízení
- Automatická přetlaková ochrana chrání součásti

a prodlužuje životnost
- Vysoce kvalitní mosazná hlava válce
- Velký, prakticky umístěný jemný vodní filtr chrání

čerpadlo před nečistotami ve vodě
Rozsah dodávky:
- Ruční stříkací pistole
- Vysokotlaká hadice, 10 m
- Ocelová trubka, 850 mm
- Trojitá tryska (0°/25°/40°)
- Rotační tryska
- Antirotační systém
- Omezování tlaku

92700 300

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                             Průtok          Vstupní teplota          Typ napájení/napětí/proudu       Pracovní tlak                    d x š x v      Hmotnost                   92700            …
                                                   l/h                        max °C                                  kW/fáze/V/Hz               bar/MPa                            mm                   kg                           €                
         K 5 compact                      500                                   40                                         2,1//230/50      20-145/2-14,5        354 x 308 x 520                  12,0                                            300
         HD 5/15 C Plus                  500                                    60                                       2,8/1/230/50        15-150/3-15,0         380 x 360 x 930                   25,2                                            302

92700

92700 302

Příslušenství pro vysokotlaké čističe

Ö
92701 106
Tekuté změkčovadlo
Provedení
- 6x láhev po 1 l
- Velmi účinné při nejnižších dávkách
- Testováno laboratoří
- Neobsahuje fosfáty
- Nevyžaduje speciální označení
- Hodnota pH (1 %): přibližně 7,5
Použití
Velmi silná ochrana proti kalcifikaci pro vysokotlaké
čističe horké vody (1 l změkčovače stačí při dávko-
vání 6 ml/7°dH na m3 pro změkčení přibližně 8,5 m3

vody s tvrdostí vody 20°dH).

92701 107
Aktivní čistič
Provedení
- Kanystr 10 l
- Šetrný vysokotlaký čisticí koncentrát pro silné

znečištění olejem, mastnotou a minerálními materiály
- Zásaditý
- Hodnota pH 12,6
Použití
Pro horkovodní vysokotlaké čističe. Vhodný pro mytí
dopravních prostředků, motorů a čištění povrchů 

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    92701            …
                                                                                                                                                                      €                
     Tekuté změkčovadlo                                                                                                                                                              106
     Aktivní čistič                                                                                                                                                                            107

92701 106

92701 107

92701
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   Typ Motor   Speed       Typ broušení Vrcholový úhel              Rozsah                Š x H x V       Hmotnost bez      90027            …           90028            …
V/kW/A/Hz   ot/min ° plynule regulovatelný     broušení mm mm          Sklíčidlo kg                 € €

   DAREX V391          230 / 3,0 / 50       2850        Povrch kužele, dělicí bod 118 - 140               3,0-19,0      300 x 280 x 230 8,2          001
   DAREX XT3000     230 / 8,0 / 50       2850        Povrch kužele, dělicí bod 118 - 150            3.0–21.0*       410 x 410 x 260 25,0 001
* volitelně 3,0–30,0                       

    Typ 90027            …
€

     Náhradní sklíčidlo pro DAREX V391 002
     Náhradní brusný kotouč CBN pro model DAREX V391 003

    Typ 90028            …
€

     Brusné zařízení pro spirálový vrták, průměr 21-30 mm 002
     Brusné zařízení pro vrcholový úhel 90°-120° 003
     Průměr sklíčidla 12-21 mm 004
     Brusné zařízení pro stupňovitý vrták 005
     Brusné zařízení pro kuželové zahloubení 006
     Křížový stůl 007

Brusky na spirálové vrtáky a příslušenství
90027 001

90027 - 90030

90027 002 90027 003

90028 001

90028 002 90028 003

90028 004 90028 005

90028 006 90028 007

Pokračování .

X
90027 001
Bruska na spirálové vrtáky DAREX V391
Ekonomické a rychlé řešení pro přebroušení
spirálového vrtáku. Vyhovuje požadavkům průmyslu
a řemeslníků. Přesně řízený proces broušení pro
vynikající kuželový povrch, včetně ztenčování hrotu

Model DAREX V391 zaujme snadným použitím.
- Přesně vedený proces broušení
- Brusný kotouč CBN (volitelně DIA)
- Přesné přebroušení spirálových vrtáků z HSS a ze

slinutého karbidu
- Proměnlivé zúžení hrotu v jedné fázi
- Nastavitelný úhel hrotu a úběrový výkon
- Plynule regulovatelné podbroušení
- Plynule nastavitelné sklíčidlo pro všechny průměry;

není nutná žádná změna upínací kleštiny

90028 001
Bruska na spirálové vrtáky DAREX XT3000 
Bruska na spirálové vrtáky s modulárním
doplňkovým systémem pro kuželové zahloubení,
NC a stupňovité vrtáky. 
S použitím systému DAREX XT 3000 můžete
šroubovitý vrták nejjednodušeji zbrousit v několika
krocích a dosáhnout optimální jakosti povrchu
kužele včetně ztenčování hrotu.
Volitelné diamantové kotouče pro obrábění
nástrojů ze slinutého karbidu.
- Rychlé umístění vrtáku
- Proměnlivé zúžení hrotu v jedné fázi
- Praktická výměna brusného zařízení pomocí

rychlovýměnného systému pro kuželové zahlubo-
vání, NC a stupňovité vrtáky

- Kvalitní brusné kotouče CBN nebo alternativně DIA
zaručují vynikající životnost a čistou povrchovou
úpravu

- Plynulá změna úhlu hrotu od 118° do 150° bez
nutnosti výměny kotoučů

- Hladina hluku mnohem nižší než 70 dB
Rozsah dodávky:
- Nářadí včetně 2 sklíčidel o průměru 3–12 mm +

12–21 mm
- 1 brusný kotouč CBN
- 1 kotouč pro zúžení hrotu CBN

90027 002
Náhradní sklíčidlo, průměr 3,0–19 mm, pravé

90027 003
Náhradní brusný kotouč CBN K180 pro 
DAREX V391

90028 002
Brusné zařízení pro spirálový vrták, průměr 21-30 mm 
(Zúžení hrotu není možné)

90028 003
Brusné zařízení pro vrcholový úhel 90°-120°
- Dodáváno včetně průměru sklíčidla 3-12 mm

90028 004
Průměr sklíčidla 12-21 mm pro
Vrcholový úhel 90°-120°

90028 005
Brusné zařízení pro stupňovité vrtáky
- Včetně sklíčidla o průměru 3-12 mm (vyžaduje

křížový stůl obj. č.: 90028 007)

90028 006
Brusné zařízení pro kuželové zahloubení 
s Vrcholový úhel 90°–120°
- (Vyžaduje obj. č. 90028 007 + upínací kleštinu, 

obj. č. 90028 011 + 012) + zakřivený kotouč 
pro 3 frézy, obj. č. 90028 016

90028 007
Křížový stůl pro kuželové zahloubení
a volitelné zařízení pro broušení stupňovitých vrtáky
(Obj. č.: 90028 005 + 90028 006)
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    Typ 90028            …
€

     5 přesných upínacích kleštin               008
     7 přesných upínacích kleštin               009
     Upínací kleština, 419E, průměr 10 mm 010
     Upínací kleština, 419E, průměr 12 mm 011
     Diamantový brusný kotouč K260  012
     Diamantový brusný kotouč pro ztenčování hrotu K260      013
     Brusný kotouč CBN, K180 014
     Brusný kotouč CBN pro zúžení hrotu K180 015

    Typ 90029            …              90030            …
€ €

     Odsávací systém pro DAREX XT3000                   101           
     Náhradní filtr pro obj. č. 90029 101           102
     Spodní skříňka pro DAREX XT3000   001

90028 008 90028 009

90028 012+014 90028 013+015

Pokračování .
Brusky na spirálové vrtáky a příslušenství90027 - 90030

X
90028 008
5 přesných upínacích kleštin pro průměr 
3-12 mm

90028 009
7 přesných upínacích kleštin pro průměr 
12-21 mm

90028 010
Upínací kleština, 419E průměr 10 mm

90028 011
Upínací kleština, 419E průměr 12 mm

90028 012
Diamantový brusný kotouč K260
- Pro obrábění slinutého karbidu

90028 014
Brusný kotouč CBN, K180

90028 013
Diamantový brusný kotouč pro ztenčování hrotu
K260
- Poloměr 0,3 mm pro obrábění slinutého karbidu

9028 015
Brusný kotouč CBN pro zúžení hrotu, K180
- Poloměr 0,3 mm

90029 101
Odtahový systém pro DAREX XT3000
- Vysoký sací výkon, vhodný pro karbidový prach,

velmi nízká hlučnost
- Třída filtru HEPA H13 
- Hmotnost 12,7 kg

90029 102
Náhradní filtr pro obj. č. 90029 101
- Třída filtru HEPA H13 

90030 001
Spodní skříňka
- S 1 zásuvkou a 2 vytahovacími policemi a speciál-

ním výstupem hadice na zadní straně 
- Pro odtahový systém, obj. č. 90029 101 
- Rozměry 1023 x 725 x 900 mm

Řezací čelisti
   Pro průměr trubky Kolíky      Hmotnost 61650            … 61651            …

Palce cca kg € €
1/8–2.               6“ – 52 mm 52,0                101

1/2–3/4        BSPT EURO RH 0,6                101
1. - 2        BSPT EURO RH 0,6                102

Stroj na řezání závitů, 300 compact

61650
j
Provedení
Rychloupínací sklíčidlo s výměnnými profilovými
čelistmi, středicí prvek ovládaný vačkou. Automatic-
ké mazání olejem přes řezací hlavu s integrovanou
miskou na olej a třísky. Rychlost vřetene 38 ot/min.
Otočný přepínač s vestavěným nožním spínačem,
zpět/vpřed. Motor 1,7 kW, 230 V, 25–60 Hz.
Dodávané příslušenství:
Řezací hlava BSPT 1/8–2“, otevírá se automaticky .
Řezací čelisti 1/2–3/4” a 1–2” BSPT Euro. 
Řezný nástroj na trubky 1/8–2”, volně pohyblivý,
samostředicí s řezným kotoučem. 
Řezný nástroj 1/8–2“. 5 litrů prostředku na řezání
závitů.

61651
Řezací čelisti

61650 - 61651

61651

Brusné stroje │Stroje na řezání závitů | Stroje na srážení hran | Podávání trubek

90029 101-102

90030 001
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Info
GF  
Stroje na řezání trubek a srážení
hran
Určujeme standardy: více než 40 let
spokojení zákazníci po celém světě!
Nová generace řezání trubek 
s planetovým principem řezání
vyvinutým společností Orbitalum
Tools, nyní s mnoha novými inovativ-
ními funkcemi a ergonomickým
designem. Obrábění pod pravým
úhlem, bez otřepů a deformací 
a obrábění za studena trvá několik
sekund.
Trubice AD: 12–508 mm
Tloušťka stěny: 1–15 mm

 

REB, BRB  
Stroje na zpracování 
zakončení trubek
Výroba vysoce přesných 
a  reprodukovatelných tvarů svarů na
koncích trubek. Kompaktní konstruk-
ce, rychloupínací systém, QTC®,
čtyřhran, bez otřepů, otáčecí deska
se čtyřmi nebo dvěma čepelemi 
a vysoce výkonným povrchem.
Trubice ID: 49–500 mm
Trubice AD: 56–508 mm
Tloušťka stěny: 3–22 mm

RPG  
Stroje na pravoúhlé řezání trubek
Pro bezotřepové a pravoúhlé spojování
tenkostěnných trubek z nerezové oceli
a mikro fitinek. Vytvoří rovnou plochu
trubky s velmi vysokou kvalitou
povrchu. Pravoúhlé a bez otřepů,
rychlovýměnný systém pro nástroje,
upínací čelisti a trubky, otáčecí deska
se dvěma čepelemi a vysoce účinným
povlakem.
Trubice AD: 3–219,1 mm
Tloušťka stěny: 2–3,6 mm

Spotřební zboží  
Pilové kotouče, rozbrušovačky,
maziva
Speciálně vyvinuté pro řezání trubek
pomocí nástrojů z Orbitalum Tools pro
ty nejvyšší nároky a nejdelší životnost.

přesnost. síla. jednoduchost.R

Přesné stroje a nástroje pro zpracování trubek

Stroj na řezání trubek a srážení hran

R
Provedení
- 1800 W
- Rychlost 65–215 ot/min
- Obsahuje 1 pilový list a 1 tubu mazacího gelu
- Mobilní stroje s jednofázovým střídavým motorem,

200 až 240 V, 50/60 Hz
- Třída ochrany II
- Neomezeně variabilní elektrické ovládání rychlosti

s blokováním opětovného spuštění
- Zahrnuje příslušenství potřebné k provozu stroje

Použití
Sekundové řezání a srážení hran trubek vyrobených
z vysoce legované oceli (nerezová ocel), nízkolego-
vané a nelegované oceli, litých materiálů,
neželezných kovů a plastů technikou planetového
řezání. Pravoúhlý proces obrábění bez otřepů a za
studena. Optimální příprava pro automatizovaný
proces svařování. 
Robustní design s výkonným pohonem. 
Jedinečný, automaticky řízený ponořování. 
Vysoká účinnost, zvýšená produktivita a dlouhá
životnost nástroje.

Upozornění:
Provedení z hliníku na vyžádání.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    Typ    Nominální rozměry   Vnější průměr    max. tloušťka      Vnitřní průměr      Watty         Speed                           Motor     Třída ochrany                61660            …
                         trubky Palce           trubky mm            stěny mm      trubky min. mm                          ot/min                             V/Hz                                                                      €                           
     GF 4                          1/4–4.                  12 - 120                  1,0 - 9,0                                16          1800        65 - 215         200–240 / 50/60                               II                                         102

61660 102

61660

Podávání trubek

R
Provedení
Vhodné pro zařízení na řezání trubek a srážení
hran, GF 4 a RA 41 Plus (kat. č. 61660).
Použití
Pro snadné koaxiální podávání dlouhých a těžkých
trubek do strojů GF a RA. Velmi robustní a stabilní
konstrukce s práškově lakovaným rámem a válečky
z nerezové oceli. Pily mohou být namontovány
přímo na montážní desku základní jednotky bez
speciálního příslušenství. S nastavitelnou výškou.

61665

                                                                                                                                                                                        
       Pracovní prostor     Nosnost                            D x V x Š                                                           61665            …
    Průměr trubky mm               kg                                     mm                                                                  €                
                          16 - 325                400               1850 x 1050 x 500                                                                                        101

61665
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz
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Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Stolní vrtačka92849

4
Provedení
- Plynulá regulace rychlosti
- Digitální zobrazení otáček
- Tlačítko nouzového zastavení
- Záruka 3 let
- Ergonomický hloubkový doraz

- Robustní, vysoce kvalitní a nakloněný otočný kryt
pro snadné odečítání rychlosti

- Nová noha stolu pro lepší stabilitu
- Rychloupínací sklíčidlo není součástí dodávky 

(viz kat. č. 21118 101)

                                                                                                                                          
    Typ                                                                                                      92849            …
                                                                                                                        €                
     TB 10 Eco PLUS                                                                                                                  101

92849 

    Technické údaje                                                               
    Trvalý / standardní vrtací výkon       mm                       10/12
    Vřeteno                                                                             B 16
    Hloubka vrtání                                    mm                       50
    Přesah                                                 mm                       180
    Použitelná pracovní plocha (Š x D)  mm                       300 x 200
    Průměr sloupku                                  mm                       50
    Motor                                                   V/kW                     230/0,45
    Rychlosti vřetene                               ot/min                   250-3000

Stolní vrtačky

92850 201

    Technické údaje                                                TB 10 PLUS             TB 13 PLUS            TB 18 PLUS
    Trvalý / standardní vrtací výkon     mm           10/12                        13/15                       18/20
    Vřeteno                                                               B 16                          B 16                         MK II
    Hloubka vrtání                                 mm           60                             60                            100
    Přesah                                              mm           220                           220                          240
    Použitelná plocha stolu (Š x D)      mm           300 x 250                 300 x 250                340 x 280
    Průměr sloupku                               mm           70                             70                            82
    Motor řízený frekvencí                    V/kW         400/0,54                   400/0,54                  400/0,75
    Otáčky vřetena                                 ot/min       120-6000                  40-4000                   30-3000

                                                                                                                                                                                          
    Typ                                                                                                                                                      92850            …
                                                                                                                                                                        €                
     TB 10 PLUS                                                                                                                                                                                 200
     TB 13 PLUS                                                                                                                                                                                201
     TB 18 PLUS                                                                                                                                                                                 203

4
Provedení
- Plynulá regulace rychlosti
- Digitální ukazatel otáček a hloubky vrtání
- Závitník (TB 10 Plus max M6 a TB 13 Plus max.

M8 a TB 18 PLUS max M10)
- Osvětlení LED
- Tlačítko nouzového zastavení
- Zarážka vřetena
- Záruka 3 let

92850203
Provedení
- Podpěťová spoušť
- Připojovací kabel (1,2 m) se zástrčkou
- Napájení ze sítě 230 V
- Stůl je výškově nastavitelný pomocí ozubené lišty
- Ochrana vrtáku s elektrickým jištěním
- Tepelná ochrana proti přetížení

Upozornění:
Skříň stroje na vyžádání! TB 13 Plus volitelně 
s MK 2. Model TB 13 Plus je k dispozici také jako
sloupová vrtačka.

92850

92850 203

92850 200

Sloupová vrtačka92850

4
Provedení
- Plynulá regulace otáček
- Vřeteno MK II
- Rychle nastavitelný hloubkový doraz vrtání
- Zařízení na řezání závitů (max. M16)
- Tlačítko nouzového zastavení

- Podpěťová spoušť
- Napájecí kabel (1,5 m) se zástrčkou CEE
- Stůl je výškově nastavitelný pomocí ozubené lišty
- Ochrana vrtáku s elektrickým jištěním
- Tepelná ochrana proti přetížení
- Osvětlení LED v hlavě
- 3fázový motor, 400 V s frekvenčním měničem

                                                                                                                                                                                          
    Typ                                                                                                                                                      92850            …
                                                                                                                                                                        €                
     SB 23 PLUS                                                                                                                                                                                204

92850 204

    Technické údaje                                                                                     
    Trvalý / standardní vrtací výkon        mm                                             23/25
    Vřeteno                                                                                                   MK II
    Hloubka vrtání                                    mm                                             100
    Přesah                                                 mm                                             260
    Použitelná plocha stolu (Š x D)         mm                                             420 x 340
    Průměr sloupu                                    mm                                             110
    Motor                                                   V/kW                                          400/1,5
    Rychlost vřetena                                ot/min                                      20–2000
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Stolní vrtačky | Stroje na řezání závitů

Stolní vrtačky92851

M
92851 101
ECOMAX 14
Provedení
- Přesné standardní vrtání s hladkým chodem 

v novém provedení s mnoha možnostmi včetně
- Tlačítko nouzového zastavení
- Plné ochrany motoru
- Digitální zobrazení otáček
- Výškově nastavitelného stolu pomocí ozubené lišty

92851 102
UNIMAX 1 TAP
Provedení
- Velmi výkonná univerzální stolní vrtačka s integro-

vaným závitníkem a programovatelným digitálním
displejem

- Plné ochrany motoru
- Hvězdicová rukojeť
- Napájení ze sítě 230 V

    Typ 92851            …
€

     ECOMAX 14 101
     UNIMAX 1 TAP 102

92851 101

92851 102

Technické údaje ECOMAX 14 UNIMAX 1 TAP
    Trvalý / standardní vrtací výkon            mm 14/15        15/18
    Výkon při řezání závitů - M 8
    Vřeteno MK 2         MK 2
    Hloubka vrtání mm 70           80
    Přesah mm 180         180
    Vřeteno/stůl do mm 380         380
    Vřeteno / základová deska mm 529         -
    Použitelná plocha stolu (Š x D) mm 250 x 220    250 x 220
    Celková výška mm 890         910
    Průměr sloupku mm 65           65
    Motor V/kW/Hz 400/0,5/1,0/50             230/1,1/-
    Plynulé nastavení rychlosti vřetena       ot/min 420 - 2100                 200 - 4000
    Otáčky vřetena se závity ot/min -  200 - 700
    Hmotnost kg 63 80

Stolní vrtačka

)
Provedení
- Stolní vrtačky nejvyšší kvality
Sériová výbava:
- Hlavní vypínač s motorovým jističem, 

uzamykatelný
- Přepínač pro pravý a levý chod
- Plynulé nastavení otáček
- Stupeň krytí IP 54
- Hřibové tlačítko (zacvakávací) pro nouzové vypnutí
- Ochrana vřetene s elektrickým jištěním

Upozornění:
Základní rám na vyžádání.

92860

    Technické údaje ALZSTAR 18-T/S
    Výkon motoru kW 0,37/0,55
    Rychlosti vřetena (plynule nastavitelné)       ot/min 225-4300
    Vrtací kapacita do oceli mm 15
    Vrtací kapacita do oceli mm 18
    Zdvih vřetena mm 80
    Přesah mm 190
    Krátké vřeteno MK 2

    Typ 92860            …
€

     ALZSTAR 18-T/S            101

92860
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CZ/P ( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Stroj na řezání závitů21470

21470 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      d1 (h9)                                                       Speed      Krouticí moment      Připojení      Pracovní plocha     Pracovní plocha       Držák nástrojů                21470            …
      Výkon při řezání závitů                             ot/min                            Nm                    V          poloměr v mm             výška v mm         velikost v mm                       €                
       Ocel M2–M14 / hliník M2–M16               300/600                                   34                 220                          75-885                               516                            1/19                                        101
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                  21470            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
       Stolní svorka                                                                                                                                                                                                                                                                                           201

Otáčecí

0
Provedení
- Motor s elektrickým pohonem
- Pro vertikální a horizontální řezání závitů
- Ruční ovládání rychlosti potenciometrem
- Práce se standardními rychlovýměnnými vložkami

Rozsah dodávky:
- Základní upínací zařízení
- Kloubové rameno a výkyvný adaptér pro vertikální

a horizontální řezání závitů

Volitelné možnosti:
- Automatické mazání nástroje
- Pracovní stoly s kolečky
- Magnetický držák
- Rychlovýměnné vložky 

(viz obj. č. 21459–21460)

Kotoučová pila na kov

p
Provedení
- Kondenzátor motoru, tichý a výkonný
- Zkosené řezy až do 45° nalevo
- Automatické chlazení pilového kotouče
- Snadná přeprava
- Dodává se s délkovým dorazem a montážním

nástrojem , bez pilového kotouče

Upozornění:
Vhodné pilové kotouče, viz katalog HHW, svazek 1,
viz kat. č. 17014.

92869

                                                                                                                                                                                          
    Typ                                                                 V                                                                                 92869            …
                                                                                                                                                                        €                
     Mini kompaktní                                               230                                                                                                                   101

    Technické údaje                                                               Mini kompaktní                          
    Motor                                                   kW/V                     0,8/230                                        
    Rychlost                                              ot/min                   54                                                
    Průměr pilového kotouče                  mm                       250                                              
    Úhel čela nože 90°                             mm                       ❍ 85                    ❏ 75               ❏ 100 x 65 
    Úhel čela nože 45° vlevo                   mm                       ❍ 80                    ❏ 75               ❏ 90 x 60

92869
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Kotoučové pily na kov | Pásové pily

Kotoučová pila na kov92868

p
Provedení
- Zkosené řezy až do 45° nalevo
- Svěrák vřetena s dvojitým upínacím ramenem pro

řezání bez otřepů
- Kuželová bezpečnostní spojka chrání pilové

kotouče vyrobené z kalené oceli a odolné proti
opotřebení a umožňuje jejich snadné seřízení

- Automatické chlazení přímo na pilovém kotouči
- Hlava pily, dvojitá montáž
- Bezpečnostní spínač, 24 V, v rukojeti, se zámkem

opětovného spuštění

- Délkový doraz, montážní nástroj
- Uzavřené odlitky, lité nástavce
- Kovová rukojeť = upínací síla
- Nastavení pokosu na straně obsluhy
- Základna nástroje (volitelná)

92868

    Technické údaje                       Compact 275                                    
    Motor kW/V              1,1/1,3 / 400                                      
    Speed ot/min            33 + 66                                              
    Pilový list HSS mm                 275 x 2 x 32                                      
    Půdorysné rozměry (D x Š x V) mm                500 x 800 x 970                                
    Hmotnost kg                   112                                                    
    Úhel čela nože 90° mm                 ❍ 90                            ❏ 80              ❏ 100 x 70
    Úhel čela nože 45° mm                 ❍ 75                            ❏ 70              ❏ 80 x 60
                                                                                                                                                                                          
    Typ                                                                 V                                                                                 92868            …
                                                                                                                                                                        €                
     Compact 275                                                    400                                                                                                                   101

Vertikální kotoučové pily na kov92874

R
Provedení
- Ruční vertikální kotoučová pila na kov s kotoučem

315 mm
- Stabilní a robustní konstrukce
- Rychlá a jednoduchá práce
- Dvě rychlosti řezání
- Nástrojová hlava vedená svisle, s rybinovým

vedením a nastavitelnou klínovou lištou, lze otáčet
o 45° doleva a o 60° doprava, se zarážkami na -
45°, 0°, -45° a 60°

- Nastavitelný hloubkový doraz pro vertikální zdvih
pilového listu

- Jednotka redukovaného převodu běží tiše 
v olejové lázni

- Čerpadlo chladicí kapaliny s filtrem chladicí
kapaliny

- Rozvádění proudu chladicí kapaliny pro lepší 
mazání pilového kotouče

- Příčný posuvný svěrák se zařízením proti otřepům
- Lamač třísek pro čištění břitu
- Elektrický systém s nízkým napětím 24 V, se

spínačem nouzového zastavení, hlavním spí-
načem, přepínačem otáček a ochranou proti
přetížení

- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem

Rozsah dodávky:
- Vertikální kotoučová pila na kov MKS 350V
- Válečková dráha pro materiál 1000 mm
- Chladicí zařízení s filtrem
- Délkový doraz 500 mm
- Provozní nástroje
- Pilový kotouč HSS, ZT4

92874

     Řezný výkon:                                                                                                                  
     0°                                      mm                 ● 100           ❍ 120             ❏ 100 x 100         ❏ 90 x 170
     45° vlevo                          mm                 ● 100           ❍ 120             ❏ 90 x 90             ❏ 90 x 125
     45° vpravo                       mm                 ● 100           ❍ 120             ❏ 90 x 90             ❏ 90 x 125
     60° vpravo                       mm                 ● 90             ❍ 90               ❏ 90 x 90             ❏ 90 x 90
                                                                                                                                                                                        
   Typ                Připojení                Motor       Rychlosti              Dosah        Pilový list               92874            …
                                 V/Hz         Výkon kW            ot/min      Svěrák mm     Průměr mm                       €                
   MKS 350 V      400 / 50               1,9 / 2,5             36 / 72                      185                     350                                       101

Kotoučová pila na lehké kovy92875

R
Provedení
- Pro pevný materiál a profily z hliníku a slitin

lehkých kovů
- Stabilní a robustní konstrukce
- Rychlá a jednoduchá práce
- Přesné řezání, hlavu pily lze otočit o 45° na obě

strany 
- Otočná deska a hřídel pily připevněné v ložisku
- Zamykání v poloze 45° čepem

- Dva pneumatické svěráky s hliníkovou upínací
čelistí s plastovým potahem

- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem

Rozsah dodávky:
- Včetně nosné konstrukce a pilového listu 

o průměru 400 x 4,0 x 32 mm, Z96

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ          Výkon motoru     Speed         Pilový list      Tlak vzduchu       Vstupní výška vč.                     Rozměry  Hmotnost               Posuv                 92875            …
                                V/Hz/kW     ot/min      Průměr mm              SSP mm     Spodní konstrukce              d x š x v mm        cca kg        Délka mm                         €                
     LMS 400P     400/50/2,2        3000                     400                         220                                  855      1500 x 1000 x 900              210                          2                                          101

92875

        Řezný výkon:                                                                                                            
        0°                               mm               ● 60           ❍ 140         ❍ 110 x 110                 ❍ 100 x 180
        45° P/L                      mm               ● 60           ❍ 130         ❍ 100 x 100                 ❍ 100 x 150
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Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Dvojité pokosové pásové pily92871

p
Provedení
- Prostor motoru (speciální poměr)
- Uzavřený rám pily
- Nastavitelná kuličková válečková ložiska
- Pevný odlitek svěráku a nástroje
- Odkládací schránka na nářadí - dvířka v základně
- Monitorování řezu pomocí ampérmetru
- Řízení přívodu řezacího tlaku
- Podpěrná kladka (podávací strana)
- Úhel pokosu až 60° doleva a 45° doprava

- Otočný stůl uložený na kuličkových ložiskách
- Rychloupínací svěrák, pohyblivý
- Válec hydraulické brzdy
- Podpora pevných, velkých médií
- Automatické chlazení

92871

  Technické údaje                                                         GBS 250 Super AutoCut                 GBS 250 Super AutoCut
  Rychlost pásové pily                    m/min.                  18 - 110                                             37 + 74
  Pohon pily                                     V/Hz/kW               400 /50/ 1,5/1,8                                 400 /50/ 1,5/1,8
  Rozměry pásové pily                    mm                       2765 x 27 x 0,90                                2765 x 27 x 0,90
  Půdorysné rozměry (D x Š x V)   mm                       900 x 1700 x 1860                             900 x 1700 x 1860
  Pracovní výška                             mm                       950                                                    950
  Hmotnost                                       kg                         329                                                    329
  Řezné úhly:                                                                                                                           
  90°                                                 mm                       ❍ 255                                                ❏ 300 x 180
  45° vlevo                                       mm                       ❍ 210                                                ❏ 200 x 160
  60° vlevo                                       mm                       ❍ 135                                                ❏ 140 x 90 (130 x 100)
  45° vpravo                                     mm                       ❍ 180                                                ❏ 180 x 100 / 200 x 70

Montážní pásové pily

p
92870 301-302
Montážní pásové pily PBS 90 ESC / PBS 130 ESC
Provedení
- Nezbytné pro staveniště a montážní aplikace
- Přímé řezy a pokosové řezy
- Vhodné pro suché řezání trubek a profilů
- Elektronické řízení rychlosti řezání 30–80 m/min
- Bez základny nástroje a pohyblivého základního

rámu
Upozornění:
Vhodné pilové listy viz kat. č. 40711.

92870 303
Základní rám nástroje, PBS
Provedení
- Extra pevná pro bezpečné umístění
- Přídavná odkládací přihrádka

92780 304
Vozík pro nástrojovou základnu, PBS
Provedení
- Pro snadnou změnu polohy pily

92870 301-302

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                                                                                                                                 92870            …
                                                                                                                                                                      €                
         PBS 90 ESC                                                                                                                                                                           301
         PBS 130 ESC                                                                                                                                                                        302
       Základna nástroje, PBS                                                                                                                                    303

         Vozík pro nástrojovou základnu, PBS                                                                                                                          304

     Technické údaje                                                           PBS 90 ESC                  PBS 130 ESC      
     Pohon pily                                    W/V                          950 / 230                       1200 / 230           
     Rozměry pily                                mm                           1335 x 13 x 0,65            1440 x 13 x 0,65  
     Rychlost pásové pily                  m/min                       30 - 80                           30 - 80                 
     Hmotnost                                     kg                             18                                   19                         
     Řezné úhly:                                  PBS 90 ESC                                                                               
     90°                                                mm                           ❍ 105                            ❏ 100                  
     45° vlevo                                      mm                           ❍ 70                              ❏ 70                     
     Řezné úhly:                                  PBS 130 ESC                                                                             
     90°                                                mm                           ❍ 130                            ❏ 130                  
     45° vlevo                                      mm                           ❍ 95                              ❏ 95                    
     60° vlevo                                      mm                           ❍ 60                              ❏ 60                    

92870

92870 303

92870 304

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                                                                  Rychlost pásové pily                                                                                                                                                  92871            …
                                                                                                   m/min.                                                                                                                                                          €                
   GBS 250 Super AutoCut                                                             18 - 110                                                                                                                                                                                             101
   GBS 250 Super AutoCut                                                             37 + 74                                                                                                                                                                                             103
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Pásové pily

Pásové pily na kov 92861

R
Provedení
- Pásová pila na kovy s hydraulicky otočným rámem,

pro pokosové řezy v rozsahu +60° až -45°
- Rameno pily nakloněné o 25°, což prodlužuje

životnost pilového pásu
- Přesné a robustní vedení pásu s nastavitelnými

deskami HM
- Monitorování napnutí pilového pásu elektromecha-

nicky pomocí mikrospínače

- S chladicím systémem na vedení pilového pásu
- S kartáčem pro odvod třísek pro optimální čištění 

a údržbu pilového pásu
- Při zvedání ramena pily se spouštěcí válec zajistí 

v horní poloze. Na válci není nutné žádné další
automatické vypnutí

- Automatické zastavení pilového pásu po ukončení
procesu řezání

Použití
Pro řezání např. nerezové oceli, nástrojové oceli,
dutých profilů a pevných materiálů. Doporučený
úhel řezání v pevném materiálu (kulatém)
0° 150 mm / 45° P 110 mm / 45° L 110 mm / 
60° P 80 mm.

     Technické údaje                                                          
     Elektrická přípojka                          V/Hz                       400 / 50
     Motor                                              kW                          0,75 / 1,1
     Pilový pás                                      mm                         2720 x 27 x 0,9
     Řezná rychlost                               m/min                     35 / 70
     Pracovní výška                               mm                         785
     Rozměry                                        mm                         1650 x 885 x 15
     Hmotnost                                        kg                            280
     Úhel řezání:                                                                   
     0°                                                   mm                         ❍ 230 ❏ 280 x 180
     45° vpravo                                     mm                         ❍ 190 ❏ 180 x 170
     45° vlevo                                       mm                         ❍ 185 ❏ 180 x 120
     60° vpravo                                     mm                         ❍ 125 ❏ 120 x 110

92861

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                    92861            …
                                                                                                                                                                      €                
     BMBS 230 x 280 H-DG                                                                                                                                                           101

Pásové pily na kov92862

R
92862 101
Pásová pila na kov BMBS 300 x 320 HA-DG
- Poloautomatická pásová pila na kovy s otočným

rámem, pro pokosové řezy v rozsahu +60° až -45°
- S hydraulicky ovládanými funkcemi pily
- Pohon pilového pásu se šnekovým převodem

mazaným olejem, s nízkými nároky na údržbu
- S robustním třífázovým motorem 400 V / 50 Hz 

2,4 kW s ochranou proti přetížení 
- S frekvenčním měničem: umožňuje plynulé

nastavení rychlosti pilového pásu 
od 20 do 100 m/min

- Rameno pily nakloněné o 25°, což prodlužuje
životnost pilového pásu

- S kartáčem pro odvod třísek pro optimální čištění 
a údržbu pilového pásu

- Hydraulický svěrák s ručně ovládaným rychloupí-
nacím nástrojem pro boční seřízení

- Koncové spínače ovládají horní a dolní polohu
ramena pily

- BRP – sledování pilového pásu
- Otočný stůl uložený v kuličkových ložiskách
- Se sondou řezu

Použití
Pro řezání např. nerezové oceli, nástrojové oceli,
dutých profilů a pevných materiálů. Doporučený 
úhel řezu pro pevný materiál (kulatý) 0° 180 mm /
45° P 110 mm / 45° L 110 mm / 60° P 80 mm.

92862 102
Pásová pila na kov BMBS, 300 x 320 CNC-G
- Plně automatická pásová pila na kovy s otočným

rámem, pro pokosové řezy v rozsahu 0° až +60°
- S robustním třífázovým motorem 400 V / 50 Hz 

2,4 kW s ochranou proti přetížení 
- Frekvenční měnič: umožňuje plynulé nastavení

rychlosti pilového pásu od 20 do 100 m/min
- 2 upínací bloky s hydraulickými válci s dlouhým

zdvihem, není tedy nutné předem nastavit profil
materiálu, který se bude řezat

- Přesné a robustní vedení pásu s nastavitelnými
deskami HM

- Hydraulicky ovládaný systém pro svěráky a pohyb
ramena pily nahoru a dolů

- Přívod materiálu pomocí kuličkového šroubu
- S kartáčem pro odvod třísek pro optimální čištění 

a údržbu pilového pásu

- Automatické nastavení střižné mezery pro nasta-
vení pokosu

- Rameno pily nakloněné o 25°, což prodlužuje
životnost pilového pásu

- BRP – sledování pilového pásu

Použití
Pro řezání např. nerezové oceli, nástrojové oceli,
dutých profilů a pevných materiálů. Doporučený
úhel řezání v pevném materiálu (kulatém) 
0° 150 mm / 45° P 110 mm / 60° P 80 mm.

                                                                                                                                                                                        
    Typ                                                                                                                                                       92862         …
                                                                                                                                                                          €             
     BMBS 300 x 320 HA-DG                                                                                                                                                        101
     BMBS 300 x 320 CNC-G                                                                                                                                                        102

92862 101

92862 102

    Technické údaje                                     BMBS HA-DG                       BMBS CNC-G
    Elektrická přípojka       V/Hz                    400 / 50                                  400 / 50
    Motor                           kW                       2,4                                          2,4
    Pilový pás                    mm                      3660 x 27 x 0,9                      3660 x 27 x 0,9
    Řezná rychlost             m/min                  plynule proměnná 20–100     plynule proměnná 20–100
    Pracovní výška            mm                      800                                         800
    Rozměry                      mm                      2270 x 1170 x 2040               2305 x 2260 x 1780
    Hmotnost                     kg                         585                                         800
    Úhel řezání                  BMBS HA-DG                                                    
    0°                                mm                      ❍ 300                                     ❏ 320 x 300
    45° vpravo                   mm                      ❍ 300                                     ❏ 300 x 250
    45° vlevo                     mm                      ❍ 240                                     ❏ 260 x 200
    60° vpravo                   mm                      ❍ 200                                     ❏ 200 x 200
    Úhel řezání                  BMBS CNC-G                                                    
    0°                                mm                      ❍ 300                                     ❏ 320 x 300
    45° vpravo                   mm                      ❍ 300                                     ❏ 180 x 150
    60° vpravo                   mm                      ❍ 100                                     ❏ 100 x 70
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CZ/P ( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Pásové pily92863

4
92 863 101
Pásová pila HBS 225 MA
- Praktická ruční pásová pila pro ty nejvyšší nároky 
- Pokosové řezy od 0° do 60° vpravo / 45° vlevo
- Rám pily v pevném kovovém provedení odolném

proti zkroucení
- Robustní motor se šnekovým převodem
- Vedení pásové pily ze slinutého karbidu
- Otočný kartáč pro odstraňování třísek
- Mechanické napnutí pilového pásu s elektrickým

monitorováním pásu
- Vysoce kvalitní svěrák (vřeteno s lichoběžníkovým

závitem)
- Přesná přesnost řezání v celém úhlu řezání
- Elektrické čerpadlo chladicí směsi
- Podpůrný stůl s velkými rozměry, otáčení pro

pokosové řezy, zobrazení měřítka pokosu
- Zarážka materiálu, 500 mm se stupnicí
- Včetně kombinovaného ozubení pásové pily, 4/6
- 3fázový motor, 400 V, s přepínáním pólů
- Barva stroje:

rám pily v barvě RAL 7035
tělo stroje v barvě RAL 7005

92 863 102
Pásová pila HBS 225 A
- Nová konstrukce pily s mnoha standardy pro

jakoukoli dílnu
- Robustní litinový rám pily odolný proti zkroucení
- Poháněný kartáč pro odstraňování třísek
- Výkonný průmyslový motor se šnekovým

převodem
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Mechanické napínání pilového pásu elektrickým

systémem
- Sledování poškození pásu
- Rychloupínací svěrák, pohyblivý
- Hydraulické spouštění rámu pily s funkcí rychlého

pohybu (plynule nastavitelné)
- Elektrické čerpadlo chladicí směsi
- Přesná vedení pásové pily ze slinutého karbidu,

broušená (nastavitelná)

- Podpůrný stůl s velkými rozměry, otočný pro
pokosové řezy, zobrazení pokosu, (měřítko) pro
stranu obsluhy

- Snadno vyjímatelná nádoba na třísky
- Zarážka materiálu, 500 mm se stupnicí
- Včetně kombinovaného ozubení pásové pily, 4/6
- 3fázový motor, 400 V, s přepínáním pólů
- Barva stroje:

rám pily v barvě RAL 7035
tělo stroje v barvě RAL 7005

92 863 103
Pásová pila HBS 250 HA
- Plně hydraulické funkce spouštění a zvedání rámu

pily
- Hydraulické otevírání a zavírání svěráku
- Po dokončení řezu vypnutí a návrat do výchozí

polohy ramena pily
- Rám pily z lité oceli, odolný proti zkroucení 

(s žebrováním)
- Hydraulický válec pro píst s krátkým zdvihem pro

svěrák
- Přesně  broušené lišty pásové pily ze slinutého

karbidu, nastavitelné
- Elektrické čerpadlo chladicí směsi
- Ruční napínání pásu s displejem, včetně elektrické

pásové pily a sledování řezného tlaku
- Otočný kartáč pro odstraňování třísek
- Velký pevný kulatý podpůrný stůl, otočný pro

pokosové řezy s přednastaveným řezným kanálem,
ruční nastavení pokosu, odečítání pomocí stupnice

- Zarážka materiálu (500 mm) se stupnicí
- Včetně kombinovaného ozubení pásové pily, 4/6
- 3fázový motor, 400 V, s frekvenčním měničem
- Barva stroje:

rám pily v barvě RAL 7035
tělo stroje v barvě RAL 7005

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                                                                                                                                                                                                                                                       92863            …
                                                                                                                                                                                                                                                                         €                
     HBS 225 MA                                                                                                                                                                                                                                                                                              101
     HBS 225 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                 102
     HBS 250 HA                                                                                                                                                                                                                                                                                              103

92863 101

92863 102

92863 103

    Technické údaje                                                             HBS 225 MA                              HBS 225 A                                       HBS 250 HA
    Motor                                              kW                           1,1/1,5                                         1,1/1,5                                              1,5
    Pilový pás                                      mm                          2720 x 27 x 0,9                           2720 x 27 x 0,9                                2910 x 27 x 0,9
    Pojezdová kolečka                        mm                          300                                              300                                                   325
    Řezná rychlost                               m/min.                     40/80                                           40/80                                                20-120
    Šířka upnutí ve svěráku                mm                          275                                              275                                                   320
    Pracovní výška                              mm                          978                                              978                                                   760
    Rozměry                                         mm                          700 x 1575 x 1485                      1150 x 1588 x 1477                         1480 x 1700 x 2000
    Hmotnost                                       kg                             370                                              370                                                   420
                                                                                                                                                                                                         
    Rozsah pily:                                                                   HBS 225 MA                                                                                       
    0°                                                                                    ❍ 230                                         ❏ 230 x 230                                     ❏ 275 x 200
    45° P                                                                               ❍ 190                                         ❏ 190 x 190                                     ❏ 190 x 160
    45° L                                                                               ❍ 170                                         ❏ 150 x 150                                     ❏ 185 x 100
    60° P                                                                               ❍ 120                                         ❏ 85 x 85                                         ❏ 120 x 85
                                                                                                                                                                                                         
    Rozsah pily:                                                                   HBS 225 A                                                                                          
    0°                                                                                    ❍ 230                                         ❏ 230 x 230                                     ❏ 275 x 180
    45° P                                                                               ❍ 190                                         ❏ 180 x 180                                     ❏ 190 x 150
    45° L                                                                               ❍ 170                                         ❏ 150 x 150                                     ❏ 185 x 100
    60° P                                                                               ❍ 120                                         ❏ 100 x 100                                     ❏ 120 x 100
                                                                                                                                                                                                         
    Rozsah pily:                                                                   HBS 250 HA                                                                                       
    0°                                                                                    ❍ 250                                         ❏ 240 x 240                                     ❏ 320 x 190
    45° P                                                                               ❍ 220                                         ❏ 210 x 210                                     ❏ 220 x 120
    45° L                                                                               ❍ 180                                         ❏ 160 x 160                                     ❏ 200 x 100
    60° P                                                                               ❍ 130                                         ❏ 100 x 100                                     ❏ 130 x 100
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Dvoukotoučové brusky | Pásové brusky

Kombinovaná pásová bruska92365

C
Provedení
- Odolný nástroj pro sofistikované ostření, broušení

a odstraňování otřepů
- Velké rameno pásové brusky pro obrábění

dřevěných a kovových obrobků, plynulé nastavení
náklonu do 90°

- Nízká hlučnost a vibrace, bezúdržbový indukční
motor

- Motor na jednofázový střídavý proud
- Ochranné kryty s uzavřenými boky a přípojkami

pro odsávání
- Bajonetový zámek ochranného krytu pro rychlou 

a snadnou výměnu kotoučů

- Nouzový vypínač chráněný proti prachu
- Ochrana proti opětovnému rozběhu: zabraňuje

neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
- Podložky pod obrobek nastavitelné bez nástrojů
- Velká skla na ochranu proti jiskrám pro ochranu očí
- Pryžové nohy tlumící vibrace pro bezpečné

umístění

Rozsah dodávky:
- Standardní korundový brusný kotouč, 60 N
- Textilní brusný pás, K 60
- Ochranná skla proti jiskrám
- Podpěra obrobku
- Klíč na šestihrannou matici

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Typ           Brusný kotouč   Šířka             Otvor  Jmenovitý přívod        Výstup  Speed  Efekt náklonu  Rameno pásové brusky    Brusný pás   Připojení odsávání       Kabel Hmotnost         92365            …
                         průměr mm      mm  průměr mm             Kapacita W     Výkon W ot/min                    Nm                          délka mm    mm vnitřní               průměr mm  délka m      cca kg                   €                    
 BS 175                   175       25                32                      500           310   2980                  2,3                                285   50 x 1020                           35            2         14,9                               101

92365

Upozornění:
Brusné pásy viz kat. č. 
43542-43546 a 43550-43554.

Dvoukotoučové brusky92364

C
Provedení
- Nízká hlučnost a vibrace, bezúdržbový indukční

motor
- Motor na jednofázový střídavý proud
- Bajonetový zámek ochranného krytu pro rychlou 

a snadnou výměnu kotoučů
- Nouzový vypínač chráněný proti prachu
- Ochrana proti opětovnému rozběhu: zabraňuje

neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
- Podložky pod obrobek nastavitelné bez nástrojů
- Velká skla na ochranu proti jiskrám pro ochranu očí
- Pryžové nohy tlumící vibrace pro bezpečné

umístění

Rozsah dodávky:
- Brusné kotouče ze syntetického korundu 

36 P a 60 N
- Ochranná skla proti jiskrám
- Podpěra obrobku
- Klíč na šestihrannou matici

92364 101
DS 175
Provedení
- Odolný nástroj pro sofistikované ostření, broušení

a odstraňování otřepů
- Ochranné kryty s uzavřenými boky a přípojkami

pro odsávání

92364 102
DS 200
Provedení
- Obzvlášť vysoce výkonný nástroj pro náročnou

práci
- Robustní ochranné kryty z litého hliníku

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Typ        Průměr brusného    Šířka  Průměry otvoru          Jmenovitý       Výstup     Speed      Efekt náklonu    Připojení odsávání        Délka kabelu      Hmotnost          92364            …

                     kotouče mm       mm                      mm       příkon Watty         Watty   ot/min                      Nm    Vnitřní průměr mm                          m         cca kg           €                
 DS 175                         175         25                         32                      500             310    2980                       2,3                                 35                             2              14,9                           101
 DS 200                        200         25                         32                      600             420    2980                       2,6                                 35                             2              16,6                           102

92364 101

92364 102
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Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Dvoukotoučové brusky92360

4
Provedení
- Tichý chod, bezúdržbový motor
- Ochranný kryt na jedné straně uzavřený
- Robustní, nastavitelné uložení obrobků
- Výškově nastavitelný jiskrový deflektor pro

maximální bezpečnost a praktičnost
- Vhodné pro broušení, odstraňování otřepů

a přebrušování všech typů nástrojů, kovových
profilů atd.

- Ochrana motoru a podpěťová spoušť
- Motor 230 V střídavého napětí
Rozsah dodávky:
- Ochrana očí před jiskrami na obou stranách
- Připojovací kabel se zástrčkou Schuko
- 1 hrubý a 1 jemný brusný kotouč
- Záruka 12 měsíců

Upozornění:
Brusné kotouče, viz kat. č. 44550 ff.

92360 401

92360 402

Typ Průměr brusného kotouče Šířka Průměry otvoru Watty Speed Průměr sací trubky Hmotnost 92360 …
mm mm mm ot/min mm cca kg €

TS 150 SW 150 25 32 520 2800 42 14 401
TS 175 SW 175 25 32 520 2800 42 15 402

4
Provedení
- Tichý chod, bezúdržbový motor
- Ochranný kryt na jedné straně uzavřený
- Robustní, nastavitelné uložení obrobků
- Výškově nastavitelný jiskrový deflektor pro

maximální bezpečnost a praktičnost
- Vhodné pro broušení, odstraňování otřepů

a přebrušování všech typů nástrojů, kovových
profilů atd.

- Ochrana motoru a podpěťová spoušť
- 3fázový motor, 400 V
Rozsah dodávky:
- Ochrana očí před jiskrami na obou stranách
- Napájecí kabel se zástrčkou CEE, 16 A
- 1 hrubý a 1 jemný brusný kotouč
- Záruka 12 měsíců

Upozornění:
Brusné kotouče, viz kat. č. 44550 ff.
K dispozici také s tlačítkem nouzového zastavení,
brzdou a odsáváním.

Dvoukotoučové brusky
92362 401

92361 402

Typ Průměr brusného kotouče Šířka Průměry otvoru Watty Speed Průměr sací trubky Hmotnost 92361 …
mm mm mm ot/min mm cca kg €

TS 200 SD P 200 32 32 1000 2550 42 20 401
TS 300 SD P 300 40 51 2200 1250 42 40 402

92361

Příslušenství pro brusky92366

C
92366 101
Nástěnná konzola
Použití
Vhodné pro dvoukotoučové brusky
Obj. č. 92364 101-102.

92366 102
Stojany na nářadí
Provedení
- S odnímatelnou nádrží, buď pro chladicí kapalinu,

nebo jako praktickou nádobou na uskladnění
nástrojů

- S vertikálním dvojitým otvorem pro uložení
brusných kotoučů a nástrojů

Použití
Vhodné pro dvoukotoučové brusky
obj. č. 92364 101-102 a kombinovaná pásová
bruska, obj. č. 92365 101.

Provedení Průměr kotouče Rozměry Výška Rozměry Průměr základové nástavec 92366 …
mm mm mm Deska mm desky mm pro obj. č. €

Nástěnná konzola 200 280 x 90 x 204 - - - 92364 101-102 101
Stojany na nářadí - - 835 200 x 280 340 92364 101-102 / 92365 101 102

92366 101 92366 102
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a
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze

v uvedených jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce. CZ/P
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Dvoukotoučové brusky │ Pásové brusky │ Stroje pro odstraňování otřepů

Dvoukotoučová bruska s odsáváním a spínačem nouzového zastavení92363

4
Provedení
- Tichý chod, bezúdržbový motor
- Ochranný kryt na jedné straně uzavřený
- Robustní, nastavitelné uložení obrobků
- Výškově nastavitelný jiskrový deflektor pro

maximální bezpečnost a praktičnost
- Stojany na nástrojes tlačítkem nouzového

zastavení
- Integrované odsávání
- Motorová brzda
- Ochranný spínač motoru a podpěťová spoušť
- Motor, třífázový proud

Použití
Vhodná pro broušení, odstraňování otřepů
a přebrušování všech typů nástrojů, kovových profilů
atd.

Rozsah dodávky:
- Ochrana očí před jiskrami na obou stranách
- Napájecí kabel se zástrčkou CEE, 16 A
- 1 hrubý a 1 jemný brusný kotouč

Typ Brusný kotouč Stroj Speed Připojení odsávání Třífázový proud Hmotnost 92363 …
mm Š x H x V mm ot/min Průměr mm V/kW kg €

TS 200 SD P 200 x 32 x 32 250 x 470 x 230 2550 42 400/1,0 35 001

92363 001

Stojany na nástroje pro brusky92362

4
92367 401-402
Provedení
- Bez odsávacího zařízení
- S ponornou nádobou

92367 403-404
Provedení
- Přípojka na zařízení, včetně elektronického

zapnutí/vypnutí zpoždění odsávání
- Se sacím zařízením a 1 sací hadicí

o průměru 50 mm
- Sací kapacita, 250 m3/h
- Výkon 1,1 kW
- Rychlost 1600 ot/min

Rozsah dodávky:
- 1 položka, sací hadice

92362 401-402

92362 403-404

Provedení Výška Rozměry nástavec 92362 …
mm podlahový panel mm pro kat. č. €

Bez odsávacího zařízení 845 355 x 300 92360 + 92361 401 401
Bez odsávacího zařízení 845 420 x 520 92361 402 402
S odsávacím zařízením 840 420 x 520 92361 401 403
S odsávacím zařízením 820 355 x 300 92361 402 404

Stroj na odstraňování otřepů92359

4
Provedení
- Tichý chod a robustní průmyslový třífázový motor
- Snadno nastavitelná nosná jednotka (přes

posuvné šrouby) v případě opotřebení odhrotovací-
ho kartáče pro podpěru obrobku

- Kombinovaná podpěra obrobku pro kulatý materiál
(hranol), ploché a obdélníkové profily (pohyblivý)

- Horní krycí lišta nastavitelná pomocí upínací páky
(používá se k nastavení podle velikosti materiálu)

- Sací trysky o průměru 80 mm s koncovou krytkou
(pro připojení k externímu systému odsávání
prachu)

- Ochrana zraku, nastavitelná
- Motor, třífázový proud, s přepínáním pólů
Barva stroje:
- Tělo stroje RAL 7035
- Boční kryt: 7005

Rozsah dodávky:
- 1 sada noh stroje (4 ks) se seřizovacím šroubem
- 1 kulatý kartáč na odstraňování otřepů, 250 x 60 /

0,35 mm ocelový drát, vlnitý
- Napájecí kabel se zástrčkou CEE

Typ Průměr kartáče Šířka kartáče Držák Pracovní výška Speed Power Rozměry Hmotnost 92359 …
mm mm otvor mm mm ot/min kW (Š × H × V) mm kg €

BEM 250 Plus 250 60 50,8 930 2800/1400 2,1/1,8 500 x 560 x 1250 85 101

92359 101
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Dvoukotoučové brusky

e
92370 101-103
Typ DS
Provedení
- Třífázový motor pro 230/400 V, 50 Hz
- Bez kabelu a zástrčky
- Přímý pohon
- Včetně 2 ocelových ochranných krytů

a 2 nastavitelných podpěr obrobku
- 1 hrubý a 1 korundový brusný kotouč a spínač
- Dodáváno bez stojanů a očních štítů
Použití
Pro použití v dílnách.

92371 102
Typ WS
Provedení
- Jednofázový motor na střídavý proud, 230 V
- S kabelem o délce 2 m a zástrčkou
- Přímý pohon
- Včetně 2 ocelových ochranných krytů

a 2 nastavitelných podpěr obrobku
- 1 hrubý a 1 korundový brusný kotouč a spínač
- Dodáváno bez stojanů a očních štítů
Použití
Pro použití v dílnách.

Upozornění:
Brusné kotouče, viz kat. č. 44550 ff.
Štíty na ochranu očí viz kat. č. 92372 101.
Další velikosti oboustranných brusek jsou k dispozici
na vyžádání.

92370 - 92371

Typ Průměr brusného kotouče Šířka Otvor Výkon motoru Speed Hmotnost 92370 … 92371 …
mm mm mm kW ot/min cca kg € €

DS 04/150 150 25 51 0,25 2900 14 101
DS 04/175 175 25 51 0,25 2900 15 102
WS 04/175 175 25 51 0,25 2900 15 102
DS 12/200 200 32 51 0,90 2900 40 103

92370 - 92371

Příslušenství pro brusky Rema

e
92372 101
Oční štíty
Provedení
- Plexisklo
- Pravoúhlá
- S držákem
Použití
Pro Rema DS/WS 04 až DS 12.

92372 102
Stojany na nářadí
Provedení
- S ponornou nádobou
Použití
Pro Rema DS 04.

92372 101

Rozměry 92372 …
mm €

Oční štíty 140 x 150 101
Stojany pro stroje - 102

92372

92372 102

Trubková/profilová a pásová bruska

R
Provedení
- Pohodlná práce se snadno nastavitelným upínacím

zařízením
- Otočné čelisti upínacího zařízení umožňují

bezpečné uchycení čtvercových trubek, kulatých
trubek a ploché oceli

- Úhel broušení nastavitelný od 30° do 90° a od
0° do 60°

- Optimalizovaný rychlovýměnný držák umožňuje
snadnou a rychlou výměnu napínací kladky bez
použití nářadí

- Zvláště odolné díky větším a vylepšeným vá-
lečkovým ložiskům

- Praktické držáky brusných válečků integrované do
podpůrné konstrukce

- Široký sortiment brusných válců pro různé průměry
trubek k dispozici jako příslušenství

- Možnost rychlé změny mezi broušením trubek
a pásovým broušením

- Výkonný motor
- Téměř všechna nastavení lze provést bez použití

nástrojů (je dodáván ovládací nástroj)
- Velká ochranná mříž se závěsy a optimálním

zorným polem
- Díky 2 rychlostem pásu optimální přizpůsobení

příslušnému materiálu (15 m/s nejlépe vhodné pro
nerezovou ocel a hliník, 30 m/s dokonale vhodné
pro ocel)

- Se dvěma snadno snímatelnými zásobníky na
piliny

- Pro odsávací systémy jsou dostupné sací trysky
(průměr 100 mm)

Rozsah dodávky:
- 1 x standardní brusný pás, zrnitost K 36
- 2 x nádoba na sběr pilin
- 1 x klíč
- 1 x brusný váleček, 42 mm

Typ Napájení z Motor Broušení Broušení Brusný pás Rychlost pásu Sací trysky Rozměry Hmotnost 92346 …
elektrické sítě V/Hz kW průměr mm úhel ° D x Š mm Rychlost m/s Průměr mm d x š x v mm cca kg €

KRBS 101 400/50 2,5/3,3 20-76 30–90 / 0–60 2000 x 100 mm 15/30 2 x 74 1250 x 750 x 1140 159 101

92346

92346 101
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Pásové brusky │Křivkové brusné moduly

Pásové brusky s odsáváním

4
Provedení
- S třífázovým motorem, 400 V
- Výkon motoru 3,75 kW
- Integrovaný výkonný odsávací systém 

v podstavci (0,37 kW)
- Hnací motor s ochranou proti tepelnému přetížení
- Spínač s podpěťovou spouští 

a funkcí nouzového zastavení
- S brusným pásem, zrnitost 60
- Větší uložení obrobku
- Výměna řemene bez použití nářadí
- Snadné výškové nastavení pracovní plochy 

pomocí excentrické páky
- Odstranění pilin / prachu z broušení pomocí

vysunovacího kontejneru na přední straně
- S bezpečně chráněným zástrčkovým zařízením

CEE včetně fázového invertoru
- Motorová brzda (s výjimkou kolíků BSM 75 A a 

150 A)

Upozornění:
K dispozici také možnost přepínání pólů, 
se 2 rychlostmi (15/30 m/s).

92348 401
Náhradní sací hadice
Použití
Vhodné pro 
pásové brusky, 
BSM 75 A a 150 A.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                             Velikost pásu  Brusný povrch   Rychlost pásu                    Rozměry               Odsávání       Hmotnost                92348            …      92348            …
                                             D x Š mm         plocha mm                      m/s              Š x H x V mm   Výkon 1000 m3/h              cca kg                       €                              €                
   BSM 75 A                             2000 x 75               600 x 75                           30      1100 x 550 x 1035                            630                       90                                        301                                    
   BSM 150 A                        2000 x 150             600 x 150                           30      1100 x 550 x 1035                            630                     100                                        302                                  
   Náhradní sací hadice                        -                           -                            -                                    -                               -                        -                                                                         401

92348 301

92348 302

92348

Pásové brusky

4
Provedení
- S třífázovým motorem, 400 V
- Výkon motoru 3,75 kW
- Hnací motor s ochranou proti tepelnému přetížení
- Spínač s podpěťovou spouští 

a funkcí nouzového zastavení
- S brusným pásem, zrnitost 60
- 1 sací tryska, průměr 60 mm (zadní) 

pro externí odsávání prachu
- Větší uložení obrobku
- Výměna řemene bez použití nářadí
- S bezpečně chráněným zástrčkovým zařízením

CEE včetně fázového invertoru
- Motorová brzda

92347 301

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                        Velikost pásu            Brusný povrch                  Rychlost pásu                        Rozměry       Hmotnost                                                  92347            …
                                             D x Š mm                               mm                                    m/s                Š x H x V mm            cca kg                                                          €                
         BSM 75                            2000 x 75                           600 x 75                                            30          1100 x 550 x 1035                      80                                                                                301
         BSM 150                       2000 x 150                         600 x 150                                            30          1100 x 550 x 1035                      90                                                                                302

92347 302

92347
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Pásové brusky GRIT GX

Y
Provedení
- Výkonná, robustní, snadná montáž
- Robustní třífázový motor umožňuje broušení

optimální konstantní rychlostí pro zpracování kovů
- Pracuje přiměřeně podle materiálu díky

automatickému seřízením napnutí pásu
- Nastavitelná pracovní výška
- Výškově nastavitelná podpěra pro broušení

povrchu a snadné nastavení pásu
- Vysoká úroveň bezpečnosti práce díky stabilní

základně stroje a pevnému podpůrnému stolu
- Zabudované připojení pro odsávání (průměr 90 mm)
- Odnímatelný sběr třísek
Rozsah dodávky:
- 1 zástrčka CEE, 16 A
- 1 brusný pás, 75 x 2 000 mm, K 36 Z

92356 102
Provedení
GX 75 2H
- Nastavitelná rychlost

92356 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ          Velikost pásu          Brusný povrch                Power                Napětí                    Speed        Spojovací kabel      Hmotnost                           92356            …
                               D x Š mm                            mm                     kW                        V                    ot/min                                m            cca kg                                   €                
         GX 75               2000 x 75                        420 x 75                          3,0                        400                          3000                                      2                      75                                                     101
         GX 75 2H         2000 x 75                        420 x 75                  1,5/2,0                        400              1500/3000                                      2                      75                                                     102

92356 101

92356

Řada GRIT je modulárně strukturovaná a umožňuje dosáhnout optimální konfigurace stroje v závislosti na aplikačním profilu – od
základny stroje s odsáváním nebo bez něj po základní stroj nebo brusný modul. Prodloužení pomocí příslušných modulů umožňuje
během okamžiku konfiguraci křivkové nebo podélné brusky ze základní pásové brusky.

92357 101

Stroj na křivkové broušeníModul na křivkové broušení

GXR92356 101
92356 102

GX 75
GX 75 2H

Pásová bruska 
(Základní jednotka)

Řada modulárních strojů, GRIT GXInfo

+ =

Modul na křivkové broušení pro GRIT GX

Y
Provedení
- Modul na křivkové broušení pro montáž 

na zaoblovací brusku GX 75 a GX 75 2H, 
viz kat. č. 92356

- S hloubkovým dorazem, příčným posuvem 
a rychlým upínáním

- Hloubkový doraz a svěrák s rychlým upnutím na
kulaté a čtyřhranné trubky a také na pevný materiál

- Svěrák s upínacími čelistmi z nerezové oceli
- Kontaktní válečky jsou k dispozici ve všech

běžných rozměrech
- Snadná manipulace díky čtyřem řídicím válečkům
Použití
Pro přesné broušení profilů a trubek v průměrech
16–75 mm. Pro úhly 30°–90°.

Rozsah dodávky:
- 1 kontaktní váleček pro průměr 42,4 mm
- 1 kontaktní váleček pro průměr 48,3 mm
- 1 brusný pás, 75 x 2250 mm, K 36 Z

92357

                                                                                                                                                                                        
       Typ   Průměr trubky      Profily / plochý materiál      Velikost pásu      Hmotnost                92357            …
                                    mm                               max. mm            D x Š mm            cca kg                       €                
         GXR                   16-75                                       75 x 75              2250 x 75                     54                                        101

92357
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Pásové brusky | Křivkové brusné moduly

Základní pásová bruska Noha stroje
Modul Podélná kotoučová

bruska

Řada GRIT GI je modulárně strukturovaná. Umožňuje dosáhnout optimální konfigurace stroje v závislosti na aplikačním profilu – od
základny stroje se sacím nebo bez něj po základní stroj nebo brusný modul. Prodloužení pomocí příslušných modulů umožňuje během
okamžiku konfiguraci křivkové nebo podélné brusky ze základní pásové brusky.

GIR

GI 150 92373 101

92375 101

GIB

GI 150 2H

Základní pásová bruska

92373 102

92374 101

92374 102

GI 150 92373 101
GIB

GI 150 2H

Základní pásová bruska

92373 102

Noha stroje

92374 101

GI 150 92373 101
GIB

GI 150 2H 92373 102

92374 101

Stroj na křivkové
broušení

Modul

GIL 92376 101

GIBE

GIBE

GIBE

Noha stroje Pásová bruska

92374 102

Řada modulárních strojů, GRIT GIInfo

+

+

+

+

=

=

+ =

Kontaktní válečky pro GRIT GXR

Y
Provedení
- Kontaktní válečky pro Grit GXR, kat. č. 92357 101
- Snadná montáž, kuličkové ložisko na každé straně
Použití
Pro broušení trubek o různých průměrech.

92358                                                                                         
             Ø                                               92358            …
         mm                                                       €                
          33,7                                                                             131
          42,4                                                                            143
          48,3                                                                             152
          60,3                                                                            165

92358
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Y
Provedení
- Modul na křivkové broušení pro montáž na

zaoblovací brusku GI 150 a GI 150 2H, 
viz kat. č. 92373

- S integrovaným hloubkovým dorazem pro sériovou
výrobu

- Svěrák s výměnnými čelistmi z nerezové oceli
a rychloupínacím systémem

- Úhel je nastavitelný bez použití nářadí

Použití
Pro přesné broušení profilů a trubek v průměrech
20-150 mm. Pro úhly 30°–90°.

Rozsah dodávky:
- 1 kontaktní váleček pro průměr 42,4 mm
- 1 brusný pás, 150 x 2250 mm, K 36 Z

Y
92374 101
GIB
Provedení
- Bez dvojitého odsávání
- Pracovní výška pohodlně nastavitelná pomocí

plynové pružiny
- Trvanlivá díky robustnímu provedení

92374 102
GIBE
Provedení
- Motor pro vysoce účinné dvojité odsávání
- Kazetový filtr pro efektivní čištění vzduchu
- Integrovaný koš na piliny, odolný proti doutnavým

jiskrám
- Flexibilní ocelové odsávací hadice odolné proti

teplu
- Pracovní výška pohodlně nastavitelná pomocí

plynové pružiny
- Trvanlivá díky robustnímu provedení
Rozsah dodávky:
- 2 ohebné ocelové sací hadice
- 4 stahovací pásky

Pásové brusky GRIT GI

Y
92373 101-102
Provedení
- Šířka pásu 150 mm
- Výkonná, robustní, snadná montáž
- Robustní třífázový motor umožňuje broušení

optimální konstantní rychlostí pro zpracování kovů
- Pohodlný provoz: patentovaný systém napínání

řemene s nízkými vibracemi
- Vysoká úroveň bezpečnosti práce: Individuálně

nastavitelná zarážka, brusná mezera a ochrana očí
- Připraveno také pro připojení k centrálnímu

odsávacímu systému
Použití
Pro průmyslové prostředí.
Rozsah dodávky:
- 1 zástrčka CEE, 16 A
- 1 brusný pás, 2000 x 150 mm, K 40 Z

92373 101
GI 150
Provedení
- Pásová bruska s jednou rychlostí

92373 102
GI 150 2H
Provedení
- Pásová bruska se dvěma rychlostmi

92373 101

                                                                                                                                                                                        
       Typ                   Velikost pásu               Power                   Speed         Hmotnost                 92373            …
                                        D x Š mm                Watty                   ot/min              cca kg                         €                

         GI 150                       150 x 2000                     4000                         1500                         82                                          101
         GI 150 2H                150 x 2000                     4000             1500/3000                         82                                          102

92373 102

Strojní patky pro GRIIT GI
92374 101

                                                                                                                                                                                        
       Typ                              Power              Hmotnost                                                                        92374            …
                                              Watty                    cca kg                                                                               €                
         GIB                                              -                                17                                                                                                        101
         GIBE                                    350                              55                                                                                                       102

92374 102

Modul na křivkové broušení pro GRIT GI

                                                                                                                                                                                        
       Typ             Průměr     Profily / plochý materiál        Velikost pásu      Hmotnost                92375            …
                      trubky mm                              max. mm              D x Š mm            cca kg                       €                
         GIR                 20-150                                   120 x 150               2250 x 150                    109                                        101

92375

92373

92374

92375
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Rovinné │ Kruhové brusné moduly │ Talířové odstředivé systémy pro konečné úpravy

Modul pro rovinné broušení pro GRIT GI

Y
Provedení
- Modul pro broušení povrchů lze u základního stroje

otočit o 0°-90°
- Pro čtyřhranné obrobky lze šířku obrobku nastavit

individuálně pomocí nastavitelných zarážek
- Plochý materiál lze brousit také ve svislé poloze

Použití
Pro brusné pásy od K 60 do K 400.

92376

Typ Velikost pásu Power Hmotnost 92376 …
D x Š mm Watty cca kg €

GIL 150 x 2000 180 64 101

92376

Kruhový brusný modul pro GRIT GI

Y
Provedení
- Chladný povrch a vysoká životnost brusných pásů

díky mokrému broušení ve spojení s chladicím/ma-
zacím modulem GXW

- Možná kombinace s pásovou bruskou
GI 75 (2H) a GI 150 (2H)

- Rychlé uvolnění pro snadnou výměnu bez použití
nářadí

- Plynule nastavitelná rychlost posuvu od
0 do 2 m/min

Použití
Pro průmyslové kruhové broušení trubek do délky
6 metrů s volitelným trubkovým vedením.
Flexibilní pro obrábění trubek o průměru 10 až
130 mm.

92378

Typ Jmenovitý Trubky až do Posuv Velikost pásu Hmotnost 92378 …
příkon Watty průměru mm m/min. D x Š mm cca kg €

GIC 180 10 - 130 0 - 2 75/150 x 2000 65 101

Kontaktní válečky pro GRIT GIR

Y
Provedení
- Kontaktní válečky pro GRIT GIR, kat. č. 92375
- Snadná montáž, kuličkové ložisko na každé straně

Použití
Pro broušení trubek o různých průměrech.

Ø 92377 …
mm €
33,7 109
42,4 115
48,3 117

92377

92378

92377
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Talířové odstředivé systémy pro konečné úpravy – metoda broušení pro povrchovou úpravu92866 - 92867

O
92866
OTEC ECO-Maxi
Provedení
Malá plocha půdorysu, špičková technologie a nízké
pořizovací náklady. Jedná se o parametry, které
jsou základem provedení ECO-Maxi. Základní
jednotka může být vybavena různými kontejne-
rovými systémy a univerzálním brusným středem
nastaveným na pracovišti. ECO-Maxi s nástavcem
WET (92866 101) nevyžaduje žádný další přívod
a odtok vody, a proto je extrémně flexibilní.

92866 100

Nezpracovaný obrobek

Obrobek po zpracování

Typ Objem kontejneru Rozměry Příkon Hmotnost 92866 …
litry mm KVA/V kg €

Talířová odstředivá bruska ECO Maxi-I basic 6 360 x 350 x 530 0,8/230 14,5 100
Náhradní nádoba ECO Maxi-I, magnetická - - - - 104
Náhradní nádoba ECO Maxi-I, mokrá - - - - 101
Náhradní nádoba ECO Maxi-I, suchá - - - - 103
Kryt pro pracovní nádrž, mokrý pracovní kontejner ECO-Maxi - - - - 102

92867 200
OTEC ECO-18
Použití
ECO 18 má ekonomickou cenu i údržbu a je určen pro
střední a velké řady. Rychlý a univerzální pro širokou
škálu aplikací pro obrábění povrchu. Odstraňování otřepů,
zaoblování, broušení a leštění je možné pomocí široké
škály médií (abrazivních produktů). Malý a uzavřený
vodní okruh umožňuje použití hned vedle obráběcího
centra. Lze tedy ušetřit až 90 % doby zpracování –
a dosáhnout tak dokonalého výsledku!

- Regulace otáček pomocí měniče kmitočtu
- Ovládání pomocí displeje
- Zobrazení doby zpracování / zbývající doby provozu
- Kryt pro 18litrový pracovní kontejner
- Velikost ok ručního síta: 14 mm (92867 404)
- Skladovací nádoba 17 litrů
- Hadicové čerpadlo s monitorováním objemu naplnění
- Nádoba na směsi o objemu 80 litrů, včetně vozíku

Typ Objem kontejneru Nádoba Měření Příkon Hmotnost 92867 …
litry Vnitřní průměr mm mm KVA/V/Hz kg €

Talířová odstředivá bruska ECO -18 18 330 670 x 740 x 820 0,9/230/50/60 65 200

92867 200

Ø 92867 …
mm €

4 400
6 401
8 402

10 403
14 404

Obsah dodávky ECO 18

92867 400-404
Ruční síto / perforované desky
Použití
Pro oddělení obrobků po zpracování.

92867 400-404

Barva Objem 92867 …
litr €

Šedá 17 500
Šedá 80 501
Součástí dodávky jsou ECO 18 a 92867 501 s Easy Finish EF32

92867 500
Skladovací kontejner
Použití
Zpracování obrobků na míru
může vyžadovat různá média.
Ty lze shromažďovat
a odpovídajícím způsobem ukládat
do skladovacího kontejneru.

92867 501
Nádoba na směsi včetně vozíku
a víka.
Vhodné pro systémy ECO18,
viz kat. č.: 92867 200
a Easy Finish EF32,
viz kat. č.: 92867 600.

92867 500

92866 103

92866 101

92866 104

92867 501
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Talířové odstředivé stroje pro konečné úpravy | Tlakové stříkací pistole

Talířové odstředivý stroj pro konečné úpravy Easy Finish EF 3292867

O
92867 600
OTEC Easy Finish EF 32
Provedení
Model EF 32 byl navržen jako volně stojící stroj 
a jeho pracovní objem je 32 litrů. Byl navržen pro
střední a velké řady.
Tenké provedení s integrovaným úložným systémem
(2 zásuvky, další volitelné zásuvky) a také uzavřený
vodní okruh umožňují nezávislé a přímé použití
vedle obráběcího centra.
Dvě další zásuvky (obj. č. 92867 601) lze volitelně
přiobjednat.
- Regulace otáček pomocí měniče kmitočtu
- Ovládání pomocí displeje
- Zobrazení doby zpracování / zbývající doby

provozu

- Snížení rychlosti na konci procesu
- Objem kontejneru: 32 litrů
- Vnitřní průměr kontejneru 400 mm
- Kryt pro pracovní nádobu o objemu 32 litrů
- Ruční síto, velikost ok síta 14 mm
- 2 zásuvky na média
- Hadicové čerpadlo s monitorováním objemu

naplnění
- Nádoba na směsi o objemu 80 litrů, včetně vozíku

92867 601
Zásuvkový systém pro mokrý Easy Finish
Provedení
- 1 police
- 2 zásuvky

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Typ                                                                                                              Objem kontejneru                       Rozměry                  Příkon          Hmotnost           92867            …
                                                                                                                                                  litry                                mm                  KVA/V                       kg                   €                
       Talířové odstředivý stroj pro konečné úpravy Easy Finish EF 32                                       32          770 x 950 x 1650                 1,8/230                       140                                   600
       Zásuvkový systém pro mokrý Easy Finish                                                                                    -                                          -                               -                             -                                   601

92867 600
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Pneumatická ofukovací pistole75001

Provedení
- Ofukovací pistole Air Boy® TURBO o průměru 

8 mm, zahnutá trubice a obtoková tryska
- Velký foukací výkon
- Bez blokování
- Nízká hlučnost

75001

                                                                                                                                                                                        
       Typ                                           Tvar         Průměr trubky trysky                                                75001            …
                                                                                                         mm                                                       €                
         Air Boy® TURBO                        Zahnutý                                           8                                                                             101

                                                                                                                                                                                
   Typ                               Provedení                               Průměr trubky trysky     Připojení         75000            …
                                                                                                                          mm            Palce                 €        
   Classic                            Standard                                                                                8            G 1/4                              201
   Classic                            se škrticím šroubem                                                            8            G 1/4                              202
   Tichý chod                     s bezpečnostní tryskou                                                        8            G 1/4                              203
   Tichý chod                     s bezpečnostní tryskou a šroubem škrticí klapky           8            G 1/4                              204
   Velmi tichý provoz       s bezpečnostní tryskou                                                        8            G 1/4                              205
   Velmi tichý provoz       s bezpečnostní tryskou a šroubem škrticí klapky           8            G 1/4                              206

Ofukovací pistole na stlačený vzduch

ß
Provedení
- Vyrobeno z nerozbitného plastu
- Zahnutá trubice trysky
- Velká ruční páka umožňuje dobré ovládání proudu

vzduchu
Použití
Pro vyfukování, čištění atd.

Upozornění:
Stlačený vzduch, spirálová hadice, viz kat. č. 75055.

75000 201
- Standardní provedení

75000 202
- Se šroubem škrticí klapky pro snížení maximál-

ního tlaku

75000 203
- S bezpečnostní tryskou: Provedení  trysky

zajišťuje, že při přitlačení trysky na pokožku
nedojde k omezení průtoku vzduchu a zároveň
zajišťuje významné snížení hladiny hluku (80 dB)

75000 204
- S bezpečnostní tryskou: Provedení  trysky

zajišťuje, že při přitlačení trysky na pokožku
nedojde k omezení průtoku vzduchu a zároveň
zajišťuje významné snížení hladiny hluku (80 dB)

- Se šroubem škrticí klapky pro snížení maximál-
ního tlaku

75000 205
- Super Silent Air Boy je to nejnovější z oblasti

čištění s tlumením hluku
- Ofukovací pistole má velmi vysoký foukací výkon 

a velmi nízkou hladinu hluku 
(76 dB při vstupním tlaku 6 bar)

- Současně nelze ucpat (bezpečnostní tryska) a při
zablokování klesá tlak pod 2 bar

75000 206 
- Super Silent Air Boy je to nejnovější z oblasti

čištění s tlumením hluku
- Ofukovací pistole má velmi vysoký foukací výkon 

a velmi nízkou hladinu hluku (76 dB při vstupním
tlaku 6 bar)

- Současně nelze ucpat (bezpečnostní tryska) a při
zablokování klesá tlak pod 2 bar

- Se šroubem škrticí klapky pro snížení maximál-
ního tlaku

75000 201 75000 202

75000 203 75000 204

75000 20675000 205

75000

Ofukovací pistole na stlačený vzduch

0
Provedení
Eloxovaný odlitek z hliníku, s hliníkovou tryskou. 
Použití
Pro vyfukování, čištění atd.

Upozornění: 
Vhodné příslušenství, viz kat. č. 75035–75036.

75025 101-103

                                                                                                                                                                                        
   Provedení               pro hadici       Otvor        Připojení trysky                        (hadice)          75025            …
                       Vnitřní průměr mm          mm                           Závit            Spojovací závit                  €                
   Úhlová                                           6              1,5                  M 12 x 1,25                               G 1/4“                                   101
   Úhlová                                           9              1,5                  M 12 x 1,25                               G 1/4“                                  102
   Úhlová                                         13             1,5                  M 12 x 1,25                               G 1/4“                                  103
   Přímý                                               -             2,0                  M 12 x 1,25                               G 1/4“                                  104

75025 104

75025
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Pistole na stlačený vzduch | Magnetické držáky

                                                                                                                                                                                        
                                                                  Tvar                              Délka       Průměr        Průměr 75035            …
                                                                                                            mm  trubky mm    trysky mm          €                
   Prodlužovací tryska                                  Přímý                                    100                    5                     3                         101
   Prodlužovací tryska                                  Přímý                                    150                    5                     3                         102
   Prodlužovací tryska                                  Zahnuto pod úhlem 45°   100                    5                     3                         103
   Prodlužovací tryska                                  Zahnuto pod úhlem 45°   150                    5                     3                         104
   Bezpečnostní trubice trysky                  Zahnuto pod úhlem 30°          -                      -                       -                         105
   Bezpečnostní a hluk tlumící tryska      -                                                   -                      -                       -                         106
   Tryska tlumící hluk                                    -                                                   -                      -                       -                         107

Příslušenství pro ofukovací pistole na stlačený vzduch

Použití
Vhodné pro ofukovací pistole na stlačený vzduch,
kat. č. 75025 101–104.

75035 101-102
Prodlužovací trysky
Provedení
Poniklovaná mosaz. 

75035 103-104
Prodlužovací trysky
Provedení
Poniklovaná mosaz. 

75035 105
Bezpečnostní trubice trysky
Provedení
Poniklovaná ocel, nízká hlučnost.

75035 106
Bezpečnostní a hluk tlumící tryska

75035 107
Tryska tlumící hluk
Provedení
Se slinutou vložkou.

75035 101-102

75035 103-104

75035 105

75035 106 75035 107

75035

Miniaturní ofukovací pistole smartblow75036

W
Provedení
- Malá rovná foukací pistole se závěsem
- K dispozici ve dvou variantách trysek
- Vzduchové připojení se spojovacím konektorem

DN 7.2
Použití
Speciálně navrženo pro použití v dílnách, vhodné
pro automobilový průmysl a výrobu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                 Typ                 Provozní tlak         Pracovní tlak     Provozí teplota                    Průtok                                                                                   75036            …
                                                                max. bar                         bar             Teplota °C                       l/min                                                                                          €                
                                273,41                                           6                            1 - 5                 -10 až +50                             160                                                                                                                    201
                                273,42                                           6                            1 - 5                 -10 až +50                             160                                                                                                                    202

75036 201

75036 202

Magnetický držák

0
Provedení
- Verze z plného plastu
- Velká přídržná síla díky 6 neodymovým magnetům

v hrncovém magnetu (průměr 65 mm)
- Pogumovaný magnet nepoškrábe povrch a je

odolný vůči olejům

Výhoda
Speciální tvar
- Umožňuje 2 odděleně použitelné zóny
- Zabraňuje náhodnému sklouznutí nebo pádu

připevněných předmětů
Použití
Lze snadno zajistit nebo zavěsit kabel, ochrannou
pásku, foukací pistole, oblečení a další předměty.

78619

                                                                                                                                                                                        
             Ø                                                                                                                                               78619            …
         mm                                                                                                                                                       €                
             65                                                                                                                                                                                         101

78619

Ofukovací pistole s magnetickým držákem75034

W
Provedení
- Robustní plastová ofukovací pistole vyrobená 

z modrého, obzvláště odolného polyamidu
vyztuženého skleněnými perličkami

- Pevná konstrukce, praktický tvar

- Silný magnetický úchyt (průměr 30 mm) chráněný
na kovových dílech

- Průtok se měří pomocí páky
- Průměr otvoru prodloužení trysky 2,3 mm, délka

110 mm, ocel, poniklovaná, s gumovým nástavcem
Použití
V případech, kdy je upřednostňován plast z důvodu
hmotnosti a materiálu, např. textilního průmyslu,
elektroprůmyslu a zubního lékařství.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                   Střední         Provozní tlak            Pracovní tlak           Provozní teplota           Spojovací závit            Spojovací závit                            75034            …
                                                                max. bar                             bar                     Teplota °C                          Vstup            Výstup (trysky)                                    €                
  Filtrovaný stlačený vzduch                              10                               2 - 6                       - 10 až +50                             G 1/4“                    M 12 x 1,25 i                                                      101

75034
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Ofukovací ventily a pistole na stlačený vzduch

`
HERMETIKUS
Provedení
Velmi praktické a lehké provedení. Silná páka pro
nastavení poměru zajišťuje dokonalou regulaci
průtoku vzduchu od nízkého objemu až po plný průtok.
Použití
Pro vyfukování, čištění atd.

75015
Ofukovací ventily.
Provedení
Lehký kov.

75019
Ofukovací pistole.
Provedení
Lehký kov.

75021
Prodlužovací trysky.
Použití
Lze je našroubovat namísto standardních foukacích
trysek nebo použít v kombinaci s ochranným štítem
k vyfukování obtížně přístupných míst.

75015

75021 103 75021 104

75019

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Velikost                   pro hadici                    Trysky               Připojení       Hmotnost             Délka             75015            …              75019            …              75021            …
                      Vnitřní průměr mm              Otvor mm                      Závit               cca g                mm                    €                                      €                                      €                
   6                                                    6                                 2                M 10 x 1,0                    175                         -                                                                                  201                                             
   10                                                 10                                  2                 M 10 x 1,0                     175                          -                                                                                  202                                             
   1/10                                             10                                  3                 M 10 x 1,0                     130                          -                                     205                                                                                           
   1/13                                              13                                  3                 M 10 x 1,0                     130                          -                                     206                                                                                           
   2/13                                              13                                  5                 M 24 x 1,5                     210                          -                                     207                                                                                           
   Přímé                                              -                                   -                 M 10 x 1,0                           -                    185                                                                                                                               103
   s úhlem                                          -                                   -                 M 10 x 1,0                           -                    185                                                                                                                               104

75015 - 75021

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                               Délka                            Průtok                Průtok               Vstupní tlak                           Hmotnost                                                     92413            …
                                                 mm                              l/min                      bar                     max. bar                                        kg                                                            €                
         9040-3                                   114                                      156                              6                                     12                                          0,02                                                                                  201

Ofukovací pero na stlačený vzduch92413

V
Provedení
- Pryžová špička chrání před poškrábáním, 

např. v případě kvalitních tvarovek
- Praktické a kompaktní provedení 

s příchytkami
- Proud vzduchu lze regulovat otáčením

- Tryska: Ø 2 mm
- Snadné použití, možnost připojení přímo ke

vzduchové spojce, 7,2 mm
- Vysoce kvalitní těsnění z perbunanu (NBR)
- Hliníkové pouzdro
- Spojovací konektor: integrovaný, jmenovitý 

průměr 7,2

92413 201

Ofukovací pistole na stlačený vzduch Jet Air s plochou tryskou

75006 101
Ofukovací pistole s plochou tryskou
Provedení
Vyrobeny z ABS, odolné vůči většině chemikálií,
vysoce pevné a necitlivé na statickou elektřinu. 
Použití
Jet Air je plochá tryska s nízkou hladinou hluku
vyvinutá speciálně pro aplikace se stlačeným
vzduchem, pro které je vyžadován koncentrovaný

plochý tlakový proud. Optimální a efektivní rozvod
vzduchu pro účely sušení, čištění a chlazení.

Upozornění:
Stlačený vzduch, spirálová hadice, viz kat. č. 75055.

75006 101

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                Připojení                                                75006            …
                                                                                                  Palcový                                                       €                
   Ofukovací pistole s plochou tryskou                                          G 1/4                                                                             101
   Plochá tryska, jednotlivá                                                                          -                                                                             102

75006 102

75006

Dvojcestná ofukovací pistole
75029

                                                                                                                                                                                        
   Spotřeba vzduchu      Provozní tlak       Max. tlak        Akustický tlak      Hmotnost                75029            …
                          l/min                       bar                 bar         Úroveň dB(A)                  kg                        €                
                                330                           6,3                     10                       Lp A 86                     0,2                                        101

V
Provedení
- Volitelné připojení vzduchu na hlavě nebo rukojeti
- Regulátor tlaku
- Vyměnitelné trysky (ocelové)
- Krátká tryska pro práci ve stísněných prostorách
- Hliníkové pouzdro

- Protiskluzová rukojeť izolující od chladu
- Včetně spojovacího konektoru, jmenovitý 

průměr 7,2 mm
- Obsahuje trysku o délce 112 mm s bezpečnostním

hrotem trysky (s ochranou proti poškrábání)

75029
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Vybavení na stlačený vzduch

Pneumatická ofukovací pistole
Provedení
- Dlouhé provedení
- S teleskopickým prodloužením
- Otočná koncovka

75028

                                                                                                                                         
         Spojovací závit               Délka teleskopického                       75028            …
                     Palcový                        prodloužení mm                               €                
                                  1/4                                          340 - 610                                                 101

75028

Pneumatické bezpečnostní mycí pistole
Provedení
Bezpečnostní konstrukce s ovládáním pákou pro
otevírání/zavírání a regulačním kolečkem. Průtok lze
nastavit od tryskajícího proudu po rozstřikování.
Použití
Na vodních čerpadlech a pro chladicí maziva.

Upozornění:
Na vyžádání jsou k dispozici další průměry trysek
do průměru 6 mm.

75026 101

                                                                                                                                                                                        
   Připojení            Průměr trysky     Max. provozní tlak    Provozní teplota      Hmotnost           75026            …
   Hadicová koncovka            mm                              bar                             °C           cca kg                   €                
   Multiclean (1/2“)                         2                                    40                         5 - 90                 1,05                                   101
   Proficlean (1/2“)                         2                                    25                         5 - 90                 0,75                                   102

75026 102

75026

Čisticí pistole na stlačený vzduch75024

Provedení
- Výkonné a účinné čisticí spreje, které pro mytí

kombinují stlačený vzduch a vodu, aniž by došlo 
k poškození čištěného objektu vysokým tlakem, 
i když je aplikován vyšší tlak vody než při použití
konvenčního přívodu vody

- Vsuvka pro vodní spojku
- Nedochází k zpětnému odstřikování
- Rukojeť a spoušť z acetalového plastu
- Ventil z acetalového plastu

- Těsnění / O-kroužky, nitril
- Ofukovací trubka a násada z eloxované oceli
- Pružina, tvrzený pružinový drát
- Trysky POM
Použití
Pro ubírání, umývání a mydlení.

75024

                                                                                                                                                                                        
     Přívod vzduchu         Pracovní tlak              Spotřeba vzduchu        Spotřeba vody                75024            …
                      Palce                         bar      max. litrů vzduchu/min                 Litry/min                       €                
                              1/4                          6 - 10                                             380                              4 - 8                                        101

Stříkací pistole -Walther Pilot III F- 

N
Provedení
Univerzální standardní model pro všechny běžné
postřikovací práce. Konvertibilní pistole, rychlá
přestavba. Pomocí systému PILOT III F můžete
zvolit požadované podávání materiálu. Úplně stejné
tělo pistole jako základ pro různé možnosti připojení.
Gravitační zásobník lze během chvilky demontovat,
uzavřít otvor a místo něj připojit hadici na materiál.
Obsahuje nástroj a návod k obsluze odpovídající
normě CE.

Výhody:
- Vhodná pro všechny běžné postřikovací práce
- Široká kulatá tryska
- Jehla: Hlava z nerez oceli / tryska: Normální ocel.
- Trysky z nerezové oceli na vyžádání.
- Standardní vzduchová hlava: Hlavice se šesti

otvory, další na vyžádání
- Tělo pistole potažené PTFE pro snadné čištění
Možné velikosti trysek:
0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 
3,5 mm Ø; požadovanou velikost trysky uvádějte
společně s objednávkou.
Ochrana proti explozi podle normy ATEX 94/9 EC
Ex II 2 Gc T6, kategorie II, vhodná pro zónu 1

75210 

                                                                                                                                                                                        
    Průměr trysky                                                                                                                                   75210            …
                      mm                                                                                                                                          €                
                           1,0                                                                                                                                                                           201

75210

Stříkací zařízení na stlačený vzduch

0
Provedení
S 360° otočnou stříkací trubicí. Proud a objem jsou
řízeny otáčením trysky. Plastová nádoba na 

postřikovací materiál 0,7 l. Vzduchová přípojka 
s konektorem pro rychlé spojení.
Použití
Podle principu sání pro vysoce tekutá média.

77102

77102

                                                                                                                                                                                        
   Max. provozní            Doporučený    Průměr trysky     Rozprašovací kužel      Provozní        77102            …
    Tlak v barech    Pracovní tlak bar                      mm                              cca °   Teplota °C                €                
                          10                              2 - 6                               3                                        40         +5 - +50                                101
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75027

Kompresor na huštění pneumatik
Provedení
Robustní pogumované pouzdro a tlakoměr (stupnice
v barech). S plnicí pákou a tlačítkem pro uvolnění.
Hadice s integrovanou momentovou koncovkou. 
S otvorem pro zavěšení. Včetně 1/4palcové
spojovací koncovky. Pro práci jednou rukou.
Kalibrováno.

                                                                                                                                                                                        
                 Provozní tlak                                                                                                                       75027            …
                                  bar                                                                                                                               €                
                                    0–10                                                                                                                                                              101

75027

Sací/foukací pistole na stlačený vzduch75030

75030V
Provedení
- S přepínačem pro jednu ruku
- Kovové pouzdro
- Speciální vložka deflektoru chrání sáček před

poškozením, např. před kovovými třískami, tím, že
zabraňuje přímému dopadu odletujících částic

- Úroveň vakua: 7,5 mm Hg

- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Úroveň zvukového výkonu: 97 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 0,40 m/s2

Použití
Pro vysávání nečistot do prachového sáčku 
a k ofukování povrchů

                                                                                                                                                                                        
         Délka   Spotřeba vzduchu    Provozní tlak     Hladina akustického tlaku  Hmotnost        75030            …
            mm                          l/min                    bar                              dB(A) Lp A               kg                €                
              148                                   96                        6,3                                                   92                 0,4                                101

Nádoba s rozprašovačem77103

V
Provedení
- Úspora nákladů díky použití velkých nádob
- Pojistný ventil
- Vitonová těsnění
- Včetně 155 mm dlouhé rozprašovací trysky 

a krátké stříkací trysky
- Snadné čištění díky dvoudílnému provedení
- Snadné plnění přes hrdlo láhve (průměr 25 mm)

nebo do dolní části (průměr 54 mm)

- Ekologicky šetrný produkt: Bez CFC a opakovaně
použitelné

- Ventil ve spodní části se používá výhradně pro
plnění stlačeným vzduchem

Použití
Pro použití s víceúčelovými postřiky, např. pene-
tračním olejem, odrezovačem nebo prostředkem 
na čištění ráfků a brzd.

77103

                                                                                                                                                                                        
                 Kapacita               Max. provozní tlak              Hmotnost                                                77103            …
                            ml                                         bar                           kg                                                       €                
                              227                                                   8                              0,4                                                                             101

Kompresor na huštění pneumatik75027

V
Provedení
- Přesné huštění pneumatik a kontrola tlaku

vzduchu
- Kalibrované zařízení s velkým, snadno čitelným

manometrem
- Speciální pryžové pouzdro chrání 

manometr před menšími nárazy
- Rukojeť s ovládací pákou pro plnění a vypouštění

(ovládání jednou rukou)
- Hadice s integrovanou koncovkou pro momentové

utažení, délka: 1000 mm
- Závěsné zařízení integrované do rukojeti
- Vlhkost aplikovaného vzduchu: 60 %
- Vnitřní závit vzduchové přípojky (FT) 

12,91 mm (1/4”)
- Spojovací konektor: Integrovaný, jmenovitý 

průměr 7,2

75027 102

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Měřicí rozsah       Rozlišení          Manometr        Max. tlak               Teplota     Hmotnost                                                                                                    75027            …
                          bar                bar       Průměr mm                  bar                 Dosah        netto kg                                                                                                           €                
                         0 - 10                   0,1                         80                      10       -20°C – 60°C                0,58                                                                                                                                       102
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Příslušenství pro stlačený vzduch | Spirálové hadice na stlačený vzduch | Hadicové bubny

Sada adaptérů a příslušenství pro stlačený vzduch75040

75040 101
Třídílná sada adaptérů pro stlačený vzduch
Provedení
Sada příslušenství obsahující adaptér pro 
ventily na jízdní kola a vzduchové matrace a jehlu
pro plnění míčů.

75040 102
Šestidílná sada příslušenství pro stlačený
vzduch
Provedení
- Sada nástrojů pokrývá aplikace pro plnění 

a ofukování stlačeným vzduchem
- Zařízení pro huštění a měření pneumatik 

a příslušná sada adaptérů usnadňují kontrolu 
a úpravu tlaku vzduchu pro automobily, jízdní kola
a další položky.

- Ofukovací pistole umožňuje vyfoukání obrobků
nebo pracovních povrchů.

- Z důvodu nízkých požadavků na přívod vzduchu
lze tyto nástroje provozovat i s menšími kompresory

Rozsah dodávky:
- Zařízení pro měření nahuštění pneumatik 

s adaptéry pro pneumatiky jízdních kol, míče atd. 
- Ofukovací pistole pro ofukování obrobků
- Spirálová hadice pro flexibilní práci

                                                                                                                                                                                          
   Typ                                                                                                                                                       75040            …
                                                                                                                                                                        €                
   Sada adaptérů, 3dílná                                                                                                                                                               101
   Sada příslušenství, 6dílná                                                                                                                                                       102

75040 102

75040 101

Kompresor na huštění pneumatik, euroair s rychlospojkou75041

W
75041 101
Ruční plnič pneumatik
Provedení
- Klasická ruční koncovka na huštění s tlakoměrem, 

průměr 80 mm
- Profesionální zařízení pro čerpací stanice a dílny
- S přípojkou k rozvodu stlačeného vzduchu, lze

pokrýt veškeré požadavky na vzduch
- Ovládání jednou páčkou pro vypouštění (stisknutí

do poloviny) a plnění (úplné stisknutí) 

75041 102
Konektor plnicí stanice
Provedení
- Závit VG 8
Použití
Pro zasunutí do páky nebo do momentové koncovky.

                                                                                                                                                                                        
      Typ                                                                                                                                                   75041            …
                                                                                                                                                                      €                
       Ruční plnič pneumatik                                                                                                                                                         101
       Konektor plnicí stanice                                                                                                                                      102

75041 101

75041 102

                                                                                                                                                                                        
 Pracovní délka           Ø hadice           Ø hadice         Provozní tlak            Vnější závit                75055            …
                      m        vnitřní mm          vnější mm                 max. bar        přípojka palce                       €               
                        2,0                           5                            8                               10                             1/4                                        201
                        3,5                           6                            8                                   -                              1/4                                        301
                        5,0                           6                            8                                   -                              1/4                                        401

Spirálové hadice na stlačený vzduch
75055 201
Provedení
Velmi ohebná spirálová hadice, kterou lze také
zkroutit bez poškození a která zůstává pružná až do
-50 °C. Vyrobeno z polyuretanu na bázi polyéteru.
Připojovací koncovka, G 1/4”.

75055 301+401
Provedení
Vyrobeno z vysoce pružného červeného nylonu, na
obou koncích vyztuženo pružinou. S připojením
pomocí otočného kontaktu: G 1/4 na obou koncích,
otočné o 360°.

75055 201 75055 301+401

75055

Spirálové hadice na stlačený vzduch75056

W
Provedení
- Plně integrované hadice na obou stranách 

s otočným spojovacím závitem (pozinkovaná
mosaz) se spojkou a zástrčkou ve 2 provedeních

- Přípojky s těsnicím kroužkem
- Bez překážek na průřezu

- S axiálními konektory
- Odolné vůči zalomení
- Extrémně flexibilní
- Méně otěru než polyamidové hadice díky měkké-

mu povrchu; riziko poškrábání choulostivých
povrchů je proto výrazně nižší.

- Barva: modrá

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Pracovní délka      Průměr hadice     Vnější průměr       Spojovací závit         Pracovní tlak                                                                                                   75056            …
                            m                      D x d                       mm                       Palce          při 21 °C bar                                                                                                          €                
                              3,5                      10 x 6,5                             60                               1/4                            16,8                                                                                                                                      101
                              7,5                      10 x 6,5                             60                               1/4                            16,8                                                                                                                                      102
                            10,0                      10 x 6,5                             60                               1/4                            16,8                                                                                                                                      103

75056
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Naviják na hadice na stlačený vzduch75052

V
Provedení
- Kvalitní uzavřené speciální plastové pouzdro 

s pohyblivým montážním úchytem z kovu pro
individuální instalaci na pracovišti 
(vzdálenost mezi otvory montážního držáku: 186 mm)

- Délka spojovací hadice: 1 m
- Hadicová zarážka je k dispozici v libovolném bodě

díky funkci „stop at any point“
- Čisté navinutí díky automatickému vedení
- Řízené navíjení pro prevenci rizika nehod
- Vhodné pro stlačený vzduch nebo vodu
- Hadice z hybridního polymeru, černá
- Splňuje všechna příslušná ustanovení 

Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení
- Přípojka sání vzduchu (z kompresoru): 

Vnější závit 20,96 mm (1/2“)
- Výstup připojení vzduchu (ke stroji): 

Vnější závit 20,96 mm (1/2“)

Výhody:
Naviják na hadici typu 9040n-13 udělá ve vaší dílně
pořádek. Žádná hadice se nepovaluje na zemi, čímž
se snižuje riziko nehod.

Upozornění:
Integrovaná vrtací šablona pro montáž je na
lepenkovém obalu.

75052

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
         Délka hadice        Průměr hadice          Provozní tlak                      Teplota              Hmotnost                                                                                            75052            …
                            m              Vnitřní mm                  Max. bar                       Dosah                 netto kg                                                                                                    €                
                               15                    13 (1/2”)                                20              -40°C – 80°C                             9,5                                                                                                                               101

75058

                                                                                                                                                                                        
         Délka hadice      Průměr trubky         Provozní tlak                Vnější závit                           75058            …
                            m            Vnitřní mm                         bar    Připojení v palcích                                   €                
                                 8                                  8                               10                                   1/4                                                    101
                               15                                  8                               10                                   1/4                                                    102
                               10                                10                               10                                   3/8                                                    103

Automatický buben na hadice
Provedení
Vyrobeno z plastu, zajištění lze deaktivovat. Včetně
hadice z PVC a otočné montážní desky. Testováno
podle DIN EN 292-1+2 98/37 EC.

75058

                                                                                                         Hadicové bubny            Nástěnná konzola              
  Délka hadice   Jmenovitý průměr    Připojení  Provozní tlak              75059            …              75059            …    
                     m                             DN          Palce          Max. bar                      €                                      €                    
                       10                                   10                 3/8                        15                                       102                                                  
                       20                                   10                 3/8                        15                                       103                                                  
                       15                                   12                 1/2                        15                                       104                                                  
                          -                                       -                       -                            -                                                                                    105    

75059 102-104
Naviják na hadice
Provedení
Automatický buben na hadice vyrobený z litého
hliníku s pozinkovaným, otočným výstupním
držákem. Více bodů záběru na otáčku a s vratnou
pružinou. Obsahuje speciální hadici z PVC 
a zarážku.
Použití
Vhodné pro montáž na podlahu, stěnu a strop a také
na vozidla a vybavení.

75059 105
Otočná nástěnná konzola
Provedení
Rozsah otáčení 120°.

Upozornění:
Vhodné pro hadicový buben, viz č. 75059 102-104. 

Automatické bubny vzduchotlaké hadice 

75059 105

75059 102-104

75059 

Hadice na stlačený vzduch

Provedení
Měkký PVC, průhledný, přibližně 75° tvrdost na
Shoreho stupnici, s textilním opletením. Podle
zkoušek TÜV omezená odolnost vůči oleji 
a benzínu. Role 50 m.

Použití
Pro průmysl, obchod, laboratoř atd.

                                                                                                                                                                                        
       Světlá šířka x tloušťka stěny                                                                                                       75060            …
                                                 mm                                                                                                               €                
                                                  6 x 3,0                                                                                                                                            201
                                                  9 x 3,0                                                                                                                                            202
                                                13 x 3,5                                                                                                                                            103

75060

75060
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Hadice pro stlačený vzduch | Příslušenství pro stlačený vzduch

Hadice na stlačený vzduch75063

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        Vnitřní průměr (NW) x               Pracovní tlak                   Trhací tlak          Poloměr ohybu                                                                                                  75063            …
             Tloušťka stěny mm                        max. bar                                bar                       min. mm                                                                                                          €                
                                 6,3 x 2,35                                       15                                      60                                     23                                                                                                                                      101
                                 9,0 x 2,75                                       15                                      60                                     32                                                                                                                                      102
                                12,7 x 3,15                                       15                                      60                                     45                                                                                                                                      103

75063

Hadice BluBird75064

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Vnitřní průměr (NW) x           Provozní tlak                 Trhací tlak                           Připojení                                                                                                        75064            …
         Tloušťka stěny mm                  max. bar                             bar                                Palce                                                                                                                €                
                                6,0 x 3,0                                  20                                   80                                         1/4                                                                                                                                            101
                                9,5 x 3,0                                  20                                   80                                         3/8                                                                                                                                            102
                              13,0 x 3,5                                  20                                   80                                         1/2                                                                                                                                            103

75064

Nástěnný držák hadic a kabelů75061

Provedení
- Vytváří pořádek a zabraňuje klopýtnutí o hadice 

a kabely, které zůstaly odložené na zemi
- Robustní plastová verze je proto vhodná i pro

odolné hadice a kabely
- Další háky pro závěsné nástroje a malé díly

                                                                                                                                                                                        
   Typ                                                                                                                                                      75061            …
                                                                                                                                                                      €                
   Nástěnný držák hadic a kabelů                                                                                                                                            101

75061

Mini maznice

V
Provedení
- S možností doplnění
- Kompaktní provedení – pro přímé připevnění 

k nástroji
- Lze použít s většinou pneumatických 

nástrojů
- Prodlužuje životnost vašich pneumatických

nástrojů
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)

Použití
Pro automatické mazání pneumatických nástrojů.

92417 101

                                                                                                                                                                                        
 Plnicí množství                   Hmotnost                                                                                                92417            …
                       ml                               kg                                                                                                       €                
                          28                                  0,11                                                                                                                                   101

92417

W
Provedení
- V roli, 50 m (bez konektorů)
- Má velmi vysokou úroveň pružnosti, nízkou

hmotnost a vysokou pevnost v tlaku
- Velmi robustní a odolná vůči oleji a benzínu
- Provozní teplota -20 až +60°C.
- Odolnost v chladu (podle normy DIN 53372) 

-20 °C.
- Odolná vůči UV záření
- Materiál jádra/obalu: extra měkký PVC
- Materiál textilní vložky: Polyester

Použití
Odvětví stlačeného vzduchu, stavebnictví, dílny,
průmysl atd.

W
Provedení
- Vynikající poměr hmotnosti a výkonu (snížení

hmotnosti o více než 40 % v porovnání s po-
dobnými hadicemi)

- Extrémně robustní a odolné, vhodné i pro nejná-
ročnější průmyslové aplikace

- Ergonomická 5prstová ochrana hadice zabraňuje
zauzlování hadice na koncích a usnadňuje
manévrování

- Bez paměťového efektu:

- Směs pryže odolná proti ozónu, ochrana proti
extrémním povětrnostním podmínkám

- Extrémně pevné high-tech vyztužení z polyester-
ového opletení

- Vysoká tvrdost povrchu snižuje oděr
- Extrémně flexibilní i při velmi nízkých teplotách až

do -50 °C.
- Rozsah teplot: -50 °C až +90 °C
Použití
Pro automobilové a průmyslové aplikace, ve
vnitřních i venkovních prostorách.
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Speciální pneumatický olej

V
Provedení
- Speciální olej bez silikonu
- Zajišťuje špičkový výkon pro každodenní 

používání
- Pro dlouhodobou odolnost
- Snižuje opotřebení pneumatického motoru
- Vyrobeno v Německu

- Hubice pro přímé použití
- S těsnicí krytkou
Použití
Pro použití v motorových pneumatických nástrojích,
jako jsou rázové šroubováky, brusky atd.

92417 102

                                                                                                                                                                                        
     Plnicí množství              Hmotnost                                                                                                92417            …
                           ml                           kg                                                                                                       €                
                             100                            0,01                                                                                                                                   102

92417

Speciální olej pro pneumatické nářadí92417

W
Provedení
- Vysoce účinný olej
- Třída viskozity ISO-VG 32 

(32 mm2/s při 40 °C)
- Láhev PE se zobrazením obsahu na boku
- S výsuvnou plnicí hadicí

Použití
Pro lubrikátory a údržbové jednotky stlačeným
vzduchem pro nástroje a pneumatické systémy
podle normy DIN 51524-2.

                                                                                                                                                                                        
     Plnicí množství    Hmotnost                                                                                                          92417            …
                           ml                 kg                                                                                                                 €                
                           1000                   1,0                                                                                                                                              202

92417 202

                                                                                                                                                                                        
       Typ                               Obsah            Verze                                                                                  75065            …
                                        Množství                                                                                                               €                
         W2                                          90             v plastovém boxu                                                                                               101

75070
Provedení
Nástroj na hadicové spony se šestihrannou hlavou 
7 mm, pevně přisedne a drží na šestihranu. Lepší
přenos utahovacího momentu. Umožňuje uživateli
pracovat jednou rukou. Zabraňuje prokluzování
hadicové spony. Dobře sedne na poškozené nebo
zadřené šrouby. Nevyklouzne ze šroubu, čímž
snižuje riziko zranění.

Použití
Pro rychlé a bezpečné utahování a povolování
hadicových spon.

Šroubovák na hadicové spony

Provedení  
Závitové svorky se šnekovým převodem, pásek 
a pouzdro z nerezové oceli, šroub z pozinkované
oceli, se šestihranným šroubem s hlavou Phillips.

Sada hadicových spon
75065

75062

                                                                                       
    pro průměr hadice                          75062            …
                            mm      a                 €                
                            10 - 16         20 ks                              300
                        12 - 22         20 ks                              301
                        16 - 27         20 ks                              304

Provedení
Typ W2, spona se závitem pro šnekový převod,
pásek a pouzdro z nerezové oceli, šroub z pozinko-
vané oceli, šířka 9 mm, se šestihranným šroubem 
s hlavou Phillips.

Hadicové spony, DIN 3017

                                                                                                                                                                                        
        Délka                                                                                                                                             75070            …
            mm                                                                                                                                                    €                
              190                                                                                                                                                                                      101
              290                                                                                                                                                                                      102

                                                                                       
   pro průměr hadice                           75062            …
                           mm       a                 €                
                           20 - 32          20 ks                                 302
                           32 - 50          20 ks                                 303
                                                                                                   

75062

75065

75070

              Obsah sady
     25     spon, průměr 10-19 mm,
     12     spon, průměr 10-16 mm,
     18     spon, průměr 12-22 mm,
     15     spon, průměr 16-27 mm,
     20     spon, průměr 23-35 mm, 
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Zásuvné spojky pro stlačený vzduch │ Hadicové trysky │ Spojky

Těsnicí páska
Provedení
Těsnicí páska PTFE z vysoce kvalitního plastu.
Použití
Pro závitové armatury. Odolnost vůči prakticky všem
chemikáliím. Těsnění proti kapalinám, páře
a plynům, schválené podle normy DIN-DVGW, lze
proto použít i pro plynová těsnění.

61381

Šířka Tloušťka Délka 61381 …
mm mm m €

12 0,1 12 201

61381

pro potrubí Délka Hmotnost 61193 …
Do průměru mm mm g €

25 185 172 101

61193

Řezač trubek
ß
Provedení
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť z plastu vyztužené-

ho skelným vláknem
- S otevírací pružinou a pojistkou
- Vyměnitelné čepele.
Použití
Pro řezání tenkostěnných plastových trubek (např.
plastových vyztužených potrubí) a hadic, včetně
zpevnění tkaninou z plastu a pryže.
Kvalita
Břit ze speciální nástrojové oceli, kalený v oleji

Upozornění:
Není vhodný k řezání kabelů.

61193

75105 108 75105 109

Pneumatická zásuvná koncovka
Provedení
Mosaz, DN 7.2
Použití
Pro přizpůsobení zásuvných spojek.

75105 101-107 + 110-112

0
75105 101-103

Provedení Tlakové hadice 75105 …
bar €

s hadicovou spojkou o průměru 6 mm 1 - 16 101
s hadicovou spojkou o průměru 9 mm 1 - 16 102
s hadicovou spojkou o průměru 13 mm 1 - 16 103
s vnějším závitem G 1/4 1 - 16 105
s vnějším závitem G 3/8 1 - 16 106
s vnějším závitem G 1/2 1 - 16 110
s vnitřním závitem G 1/4 1 - 16 107
s vnitřním závitem G 3/8 1 - 16 111
s vnitřním závitem G 1/2 1 - 16 112
Y-spojka G 3/8 1 - 16 108
X-spojka G 3/8 1 - 16 109

75105 105 75105 107

75105

Trysky a spojovací trubky pro hadice na stlačený vzduch
Provedení
Mosaz, DN 7,2.

75110 103-104

0
Provedení
Hadicové trysky,
Připojovací závit G 1/4

Použití
Šroubovací připojení, hadice k zařízení.

75110 110-111
Spojovací trubky hadic
Provedení
Dvojitá hadicová tryska podle normy DIN 8542,
délka 72 mm.

pro hadici Hadice na stlačený vzduch 75110 …
Vnitřní průměr mm bar €

Hadicová koncovka 6 1-16 103
Hadicová koncovka 9 1-16 104
Spojovací trubky hadic 6 1-16 110
Spojovací trubky hadic 9 1-16 111

75110 110-111

75110 103-104

75110
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Redukce s šestihranem
Provedení
Mosaz.

Použití
Pro redukci vnitřních závitů nebo rozšíření vnějších.

75106

Vnější závit W x SW L i d 75106 …
Vnitřní závit V mm mm mm mm €
G 3/8 x G 1/4 19 12,0 8,5 13,5 101
G 1/2 x G 1/4 22 15,5 11,5 13,5 102
G 1/2 x G 3/8 22 15,5 11,5 17,0 103

75106

Pneumatická zásuvná koncovka
75114

75115

75116

Provedení 75114 … 75115 … 75116 …
€ € €

s vnějším závitem G 1/4 101
s vnějším závitem G 3/8 102
s vnějším závitem G 1/2 103
s vnitřním závitem G 1/4 101
s vnitřním závitem G 3/8 102
s vnitřním závitem G 1/2 103
s hadicovou tryskou 6 mm 101
s hadicovou tryskou 9 mm 102
s hadicovou tryskou 13 mm 103

Provedení
Pozinkovaná ocel, DN 7.2.
Použití
Pro přizpůsobení bezpečnostním spojkám pro
stlačený vzduch.

Upozornění:
Vhodné pro bezpečnostní spojky pro stlačený
vzduch, kat. č. 75120-75122.

75114 - 75116

Bezpečnostní spojky pro stlačený vzduch

0
Provedení
Tlačítko, ventil, kroužek pouzdra z kalené a pozinko-
vané oceli, spojovací díl (závit nebo pevná tryska)
z poniklované mosazi. Splňuje DN 7.4, podle normy
ISO 4414 s ovládáním tlačítkem, zabraňuje
rázovému efektu při odpojení. Obzvláště robustní
a kompaktní. Spojka neobsahuje silikon.
Max. provozní tlak 12 bar.
Aplikační teplota -10 °C až +90 °C.

Pohon
1. stupeň: Jedním stisknutím tlačítka se spojka
odvzdušní, ale zásuvná část je nadále zajištěna
v objímce.
2. stupeň: Při druhém stisknutí tlačítka je zásuvná
část odblokována a lze ji bezpečně vyjmout.

Upozornění:
Vhodné pneumatické zásuvné koncovky
viz kat. č. 75114-75116.

75120

75121

75122

Provedení Délka SW 75120 … 75121 … 75122 …
mm mm € € €

s vnějším závitem G 1/4 68,5 20 101
s vnějším závitem G 3/8 69,5 20 102
s vnějším závitem G 1/2 69,5 24 103
s vnitřním závitem G 1/4 69,0 20 101
s vnitřním závitem G 3/8 72,5 20 102
s vnitřním závitem G 1/2 73,0 24 103
s pevnou tryskou LW 6 85,5 20 101
s pevnou tryskou LW 9 85,5 20 102
s pevnou tryskou LW 13 85,5 20 103

75120 - 75122
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Spojky pro stlačený vzduch │ Regulátory tlaku │ Kompresory

Rychlospojky pro stlačený vzduch

0
Provedení
Mosaz, DN 7.2

Použití
Pro připojení zásuvných koncovek. 75100 101

75100 103

75100 107-109

Provedení Hadice na stlačený vzduch 75100 …
bar €

s vnějším závitem G 1/4 1 - 16 101
s vnějším závitem G 3/8 1 - 16 102
s vnějším závitem G 1/2 1 - 16 106
s vnitřním závitem G 1/4 1 - 16 103
s vnitřním závitem G 3/8 1 - 16 104
s vnitřním závitem G 1/2 1 - 16 105
s hadicovou spojkou o průměru 6 mm 1 - 16 107
s hadicovou spojkou o průměru 9 mm 1 - 16 108
s hadicovou spojkou o průměru 13 mm 1 - 16 109

75100

Regulátor tlaku

W
Provedení
- Regulátory tlaku s membránovou konstrukcí řídí

kolísající tlak v okruhu / počáteční tlak ze sítě (p1),
bez ohledu na kolísání tlaku a spotřebu vzduchu,
takže dosahují značně konstantního pracovního
tlaku / sekundárního tlaku (p2)

- To zaručuje optimální a ekonomický provoz
systémů

- Integrovaná ochrana proti nadměrnému tlaku
(sekundární odvzdušnění) umožňuje snížení
sekundárního tlaku (= vratné řízení) bez jeho
vypuštění vzduchu

- Současně se stlačený vzduch vypustí do atmosfé-
ry, jakmile tlak na sekundární straně překročí
předem nastavenou hodnotu

- Tělo: Zinkový odlitek
- Těsnění: NBR

92421

Připojení Jmenovitý průměr Provozní tlak Sekundární tlak Prostředí Hmotnost (g) bez D x Š x H 92421 …
Závit Průtok Nl/min max. bar bar Teplota °C Manometr mm €
G 1/4 2000 25 10 80 390 98 x 48 x 84 101
G 3/8 3200 25 10 80 390 98 x 48 x 84 102
G 1/2 7000 25 10 80 950 134 x 70 x 106 103
G 3/4 8000 25 10 80 950 134 x 70 x 106 104

92421

Regulátor tlaku s filtrem

W
Provedení
- Regulátory tlaku s filtrem spojují funkci filtru

a regulátoru tlaku v jediném prostorově úsporném
zařízení

- Rozsah regulace (p2) 0,5–10 bar
- Plastová nádoba s ventilem ručního vypouštění,

s tlakoměrem, šířka pórů filtru 40 µm

- Ruční vypouštění kondenzátu.
- Tělo: Zinkový odlitek
- Těsnění: NBR
- Nádoba: Polykarbonát

92422

Připojení Jmenovitý průměr Filtrační pór Provozní tlak Sekundární tlak Prostředí Kondenzát Hmotnost (g) bez D x Š x H 92422 …
Závit Průtok Nl/min Šířka µm max. bar bar Teplota °C Objem cm³ Manometr mm €
G 1/4 2000 40 16 10 50 25 460 203 x 48 x 84 101
G 3/8 3000 40 16 10 50 25 460 203 x 48 x 84 102
G 1/2 5500 40 16 10 50 85 1150 273 x 70 x 106 103
G 3/4 6500 40 16 10 50 85 1150 273 x 70 x 106 104

92422

Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu

W
Provedení
- Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu v 3dílné

jednotce, která se skládá z filtru stlačeného
vzduchu, regulátoru tlaku a lubrikátoru stlačeného
vzduchu

- Pro filtr a lubrikátor jsou k dispozici možnosti pro
nádoby, tlakoměr a vypouštění kondenzátu

- Rozsah tlaku regulátoru 10 bar (standardní)

- Rozsah regulace (p2) 0,5-10 bar
- Plastová nádoba s ventilem ručního vypouštění,

s tlakoměrem, šířka pórů filtru 40 µm
- Modulární konstrukce s kompaktní připojovací

sadou s integrovaným držákem ve tvaru T pro
montáž na stěnu

- Ruční vypouštění kondenzátu.
- Tělo: Zinkový odlitek
- Těsnění: NBR
- Nádoba: Polykarbonát

92423

Připojení Jmenovitý Filtrační pór Provozní tlak Sekundární tlak Prostředí Kondenzát Obsah kontejneru Funkce mazání Hmotnost (g) bez D x Š x H 92423 …
závit průtok Nl/min šířka µm max. bar bar teplota °C objem cm³ využitelný cm³ od l/min manometr mm €

G 1/4 1500 40 16 10 50 25 50 50 1220 203 x 144 x 84 101
G 3/8 1800 40 16 10 50 25 50 50 1220 203 x 144 x 84 102
G 1/2 3400 40 16 10 50 25 125 150 2800 273 x 210 x 106 103
G 3/4 5000 40 16 10 50 25 125 150 2800 273 x 210 x 106 104

92423
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Mobilní kompresor (CompactMaster)

Ü
Provedení
- Mimořádně praktický díky nízké hmotnosti 

a kompaktnímu designu

- Nízké nároky na údržbu díky bezolejovému
kompresoru

- Dokonalá ochrana všech ventilů prostřednictvím 
obvodového ocelového rámu

92400 101

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                        Max. tlak              Odsávání    Plnicí výkon              Pohon          Napětí          Speed        Nádoba  Hmotnost     Hlučnost                   Š x H x V               92400            …
                                           bar           výkon/min                 l/min         výkon kW                  V          ot/min        objem l              kg           dB(A)                            mm                       €                
   CPM 170-8-2 WOF          8                       150                      70                      1,1               230           2850                    2            11,0                 95      360 x 270 x 450                                     101

                                                                                                                                                             
   Technické údaje                                                                                                                               
   Jednoválcový pístový kompresor s přímou přírubou                                                                  x
   Dva tlakoměry pro nádoby a pracovní tlak                                                                                    x
   4 velké gumové nožky pro bezpečné usazení a optimální přepravu                                          x
   Snadno přístupný ventil pro vypouštění kondenzátu                                                                  x
   Výstup vzduchu rychlospojkou                                                                                                      x

92400

Instalační kompresor (CompactMaster)92399

Ü
Provedení
- Bezolejový, přenosný jednoválcový pístový

kompresor s přímým připojením
- Mimořádně praktický díky nízké hmotnosti 

a kompaktnímu designu
- Vybavený redukčním ventilem, tlakoměrem pro

provozní tlak a tlak v zásobníku a také výstupem
vzduchu prostřednictvím rychlospojky

- Plně automatický provoz pomocí tlakového
spínače

- Záruka na nádobu: 5 let záruka na antikorozní
ochranu

Použití
Vhodný pro menší upínací a hřebíkovací zařízení,
ofukovací pistole, pistole na kartuše, mazací lisy 
a nýtovací zařízení.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                          Max. tlak          Odsávání     Plnicí výkon              Pohon     Napětí       Speed       Nádoba   Hmotnost Hlučnost             Š x H x V    92399            …
                                             bar  kapacita l/min                 l/min    kapacita kW             V       ot/min       objem l               kg       dB(A)                      mm            €                
   CPM 155-8-6 WOF Base       8                       150                         70                        1,1           230            2450                     6                  10               90   310 x 380 x 270                           101

velmi snadná manipulace
díky nízké
hmotnosti 
a ergonomické rukojeti

Snadné použití
díky tlakovému

redukčnímu ventilu
a rychlospojce

umístěné uprostřed

příjemná práce
díky nízké
hladině hluku

jednoduchá údržba
přes snadno dostupný
výpustný kohout konden-
zátu

menší poškození při
přepravě

díky bezpečnému usazení,
kompaktní konstrukci

a gumovým přísavkám na
patkách

nízké nároky na
údržbu

díky bezolejové
jednotce

chráněný kabel
díky praktickému

navíjení

vše dobře viditelné
snadno čitelné
nádoba a provozní
manometr

mimořádně snadná manipulace a kompaktnost

92399

Lubrikátor stlačeného vzduchu

W
Provedení
- Lubrikátor stlačeného vzduchu pro měřené

obohacení stlačeného vzduchu jemně rozprášenou
olejovou mlhou

- Regulační ventil dodává olej úměrně k průtoku
- Objem kapky je regulován seřizovacím šroubem

mazacího nástavce
- Doplnění oleje lze provést během provozu
- Druh oleje podle normy DIN 51524 – ISO VG32
- S plastovou nádobou, bez vypouštěcího ventilu

- Tělo: Zinkový odlitek
- Nádoba: Polykarbonát
- Těsnění: NBR

Upozornění:
Olejové nádrže vyrobené z polykarbonátu mohou
být poškozeny olejovými přísadami, nemrznoucí
směsí nebo syntetickými oleji. Doporučujeme proto
minerální oleje s viskozitou 22 až 32 cSt při teplotě
40 °C. Pro jiné oleje je třeba použít kovové nádoby
nebo kovové lubrikační nástavce, zejména u olejů
odolných proti nízkým teplotám.

92424

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Připojení            Jmenovitý       Provozní tlak                Prostředí      Obsah kontejneru       Funkce mazání    Hmotnost                 D x Š x H                          92424            …
    závit              průtok Nl/min              max. bar               teplota °C           využitelný cm³                   od l/min                   g                          mm                                  €                
     G 1/4                               3400                            16                               50                                    50                                50                300           171 x 48 x 48                                                    101
     G 3/8                               4400                            16                               50                                    50                                50                300           171 x 48 x 48                                                    102
     G 1/2                               4600                            16                               50                                  125                              150                800           224 x 70 x 70                                                    103
     G 3/4                               7500                            16                               50                                  125                              150                800           224 x 70 x 70                                                    104

92424
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Kompresory | Pneumatický rázový utahovák

Mobilní kompresory (UniMaster)

Ü
92404 301-302 + 305
UNM 210-8-25 W
UNM 210-8-25 WXOF
UNM 310-10-50 W
Provedení
- Snadná přeprava díky velkým kolečkům a svařova-

né zadní rukojeti
- Trvanlivé díky robustnímu provedení

92404 305
Provedení
- Lepší výsledky práce díky redukčnímu ventilu s filtrem

92404 307
UNM 410-10-50 W
Provedení
- Pro aplikace s vysokými nároky na vzduch díky

výkonné 2válcové jednotce
- Pro jakoukoli aplikaci v provedení se střídavým

nebo třífázovým proudem
- Lepší výsledky práce díky redukčnímu ventilu s filtrem

92404 302

   Technické údaje                                                                     Kat. č. 92404 301         Kat. č. 92404 302                Kat. č. 92404 305               Kat. č. 92404 307
                                                                                                   UNM 210-8-25 W          UNM 210-8-25 WXOF          UNM 310-10-50 W              UNM 410-10-50 W
   Jednoválcový pístový kompresor s přímou přírubou        x                                   x                                          x                                         -
   2válcový pístový kompresor poháněný klínovým řemenem    -                                   -                                           -                                          x
   Velká kolečka                                                                         x                                   x                                          x                                         -
   Svařovaná zadní rukojeť                                                       x                                   x                                          x                                         -
   10 let záruka na antikorozní ochranu nádob                       x                                   x                                          x                                         x
   Bezolejová, nízkoúdržbová jednotka                                   -                                   x                                          -                                          -
   Výstup vzduchu přes redukční ventil                                  x                                   -                                           -                                          -
   Výstup vzduchu přes redukční ventil s filtrem                   -                                   x                                          -                                          -
   Výstup vzduchu rychlospojkou                                            x                                   x                                          x                                         x

92404 301

92404 307

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  Typ                      Max. tlak           Odsávání  Kapacita plnění            Pohon        V   Speed   Nádoba   Hmotnost    Hlučnost                    Š x H x V          92404            …
                                        bar   kapacita l/min                    l/min   kapacita kW              ot/min    objem l                kg          dB(A)                             mm                  €                
  UNM 210-8-25 W                8                        200                          110                      1,1     230      2850               24                  25                  95          655 x 365 x 595                                  301
  UNM 210-8-25 WXOF        8                         210                          120                      1,1     230      2850               24                   24                  94          655 x 365 x 635                                  302
  UNM 310-10-50 W           10                        285                          195                      1,8     230      2850               50                  33                  97          770 x 425 x 700                                  305
  UNM 410-10-50 W            10                         410                          295                      2,2     230       1210               50                  64                  96           820 x 410 x 810                                  307

92404

92404 305

Ü
Provedení
- Pohyblivý, přímo připojovaný pístový kompresor
- Kompresor pro práci až do 10 bar
- Tichý chod a dokonalé chlazení díky osvědčené

kompresorové jednotce s přímým pohonem 
a optimálním průtokem chladicího vzduchu

- Vysoká úroveň pohodlí při práci a dokonalé
monitorování pomocí dvou tlakoměrů, které
umožňují současné měření tlaku v nádobě 
a provozního tlaku

- Dokonalá práce díky přesnému nastavení pracov-
ního tlaku prostřednictvím redukčního ventilu

- Optimální ochrana ventilů díky svařovaným
rámovým příčkám

- Bezpečné usazení a přeprava díky osvědčeným
pneumatikám a gumovým nožkám

- Ergonomické přenášení díky 2 rukojetím 
s pryžovým povlakem

- Plně automatický provoz pomocí vypínače 
a regulace volnoběhu

- Použití: Provoz upínacích a hřebíkovacích zařízení,
ofukovacích pistolí, menších lakovacích stříkacích
pistolí, pistolí na kazety, mazacích lisů a nýtovaček

- Dlouhá životnost garantována 10letou zárukou na
antikorozní ochranu nádoby

Použití
Vhodné zejména pro práci v profesionálních
oblastech.

Mobilní kompresor (CompactMaster)

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ                        max. tlak             Odsávání    Plnicí výkon              Pohon          Napětí          Speed        Nádoba  Hmotnost     Hlučnost                   Š x H x V            92400            …
                                       bar     kapacita l/min                 l/min     kapacita kW                  V          ot/min        objem l               kg           dB(A)                            mm                    €                
   CPM 310-10-20 W         10                       285                   195                     1,8              230           2850                 20           32,0                 97      520 x 430 x 810                                     103

92400 103

92400

  Technické údaje                                                                                                                          
  Jednoválcový nebo dvouválcový pístový kompresor s přímou přírubou                             x
  Svařovaná přepravní trubka s gumovým úchopem                                                                 x
  10 let záruka na antikorozní ochranu nádoby                                                                          x
  Výstup vzduchu přes redukční ventil                                                                                        x
  Výstup vzduchu rychlospojkou                                                                                                 x
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Pneumatický rázový utahovák92413

V
Provedení
- Vysoce výkonný dvojitý kladivový úderový nástroj
- Celková délka 100 mm
- Vedení odváděného vzduchu rukojetí dolů
- Nízké vibrace
- Závěsná smyčka
- Snadné použití
- Izolovaná rukojeť
- Pravý a levý chod: tři stupně (doprava a doleva)

- Lze použít pro ovládání jednou rukou pro praváky
i leváky

- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Doporučený utahovací moment: 620 Nm
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm.
- Hladina zvukového výkonu (pro provozní tlak):

102 db(A) Lp W.
- Zrychlení vibrací: 8,74 m/s2.
Použití
Pro výkonné použití ve stísněných podmínkách.

Typ Držák Spotřeba Max. utahovací Max. povolování Rotační/ Provozní Akustický tlak Šroub Hmotnost 92413 …
Palce vzduchu l/min moment Nm utahovací moment Nm minuta tlak bar Úroveň dB(A) Lp A velikost cca kg €

9012 MT 1/2 135 745 1400 9000 6,3 92,7 M 16 1,32 116

92413 116

Pneumatický rázový utahovák

V
Provedení
- Zvýšený nárůst výkonu díky účinnějšímu proudění

vzduchu a lepšímu prahu točivého momentu
vzduchových motorů

- Speciálně tepelně upravené vnitřní díly minimalizu-
jí opotřebení

- Ergonomická rukojeť a pouzdro pro lepší manipula-
ci a ovládání

- Vedení odváděného vzduchu rukojetí dolů
- Vysoce výkonný dvojitý kladivový úderový nástroj
- Pravý a levý chod: tři stupně (doprava), jeden

stupeň (doleva).
- Izolovaná rukojeť
- Snadné použití
- Nízké vibrace

- Přípojka sání vzduchu (z kompresoru): Vnitřní závit
16,41 mm (3/8”)

- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Doporučený utahovací moment: 550 Nm
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Hladina zvukového výkonu (pro provozní tlak):

105,4 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 12,24 m/s2

Použití
Specialista na uvolňování zatuhlých/
zarezlých armatur a na výměnu
pneumatik.

Typ Pohon Vzduch Provozní Max. utahovací Max. povolování Rotační/ Akustický tlak Šroub Hmotnost 92413 …
mm/palce potřeba l/min tlak bar moment Nm utahovací moment Nm minuta Úroveň dB(A) Lp A velikost netto kg €

9012P-1 12,5 / 1/2 127 6,3 685 1000 7500 94,4 M 16 2,54 115

92413

92413 115

Pneumatický rázový utahovák

V
Provedení
- Ultrakompaktní provedení s tloušťkou pouhých

69 mm umožňuje pracovat i ve stísněných a těžko
přístupných konstrukčních prostorech

- Kladivový úderový nástroj Jumbo
- Obsluha jednou rukou pro leváky i praváky
- Vedení odváděného vzduchu 360°, nastavitelné

na rukojeti
- Pravý a levý chod: čtyři stupně (doprava), jeden

stupeň (doleva)
- Izolovaná rukojeť

- Nízké vibrace
- Konektor vstupu vzduchu, vnitřní závit 12,91 mm

(1/4”)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Doporučený utahovací moment: 231 Nm
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Hladina zvukového výkonu (pro provozní tlak):

103,2 db(A) Lp W.
- Zrychlení vibrací: 9,96 m/s2

Použití
Ideální pro montáž brzdových třmenů a další
šroubování s omezeným přístupem.

Typ Pohon Vzduch Provozní Max. utahovací moment Max. povolování Rotační/ Akustický tlak Šroub Délka Hmotnost 92413 …
mm/palce potřeba l/min tlak bar utahovací moment Nm utahovací moment Nm minuta Úroveň dB(A) Lp A velikost mm netto kg €

9012A-1 12,5 / 1/2 113 6,3 325 450 8500 92,2 M 16 69 1,16 117

92413

92413 117

Pneumatický rázový utahovák

V
Provedení
- Vedení odváděného vzduchu rukojetí dolů
- Nízké vibrace
- Snadné použití
- Izolovaná rukojeť
- Pravý a levý chod: tři stupně (doprava), jeden

stupeň (doleva)

- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Vysoce výkonný dvojitý kladivový úderový nástroj
- Ovládání jednou rukou díky inovativnímu přepínání

na zadní straně zařízení
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Doporučený utahovací moment: 881 Nm
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Úroveň zvukového výkonu: 109 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 10,23 m/s2

Typ Držák Spotřeba Max. utahovací Max. povolování Rotační/ Provozní Akustický tlak Šroub Hmotnost 92413 …
Palce vzduchu l/min moment Nm utahovací moment Nm minuta tlak bar Úroveň dB(A) Lp A velikost cca kg €

9012 EL-SPC 1/2 139,0 1054 1700 8000 6,3 98,0 M 16 2,0 301

92413

92413 301
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Pneumatický rázový šroubovák │ Ráčnové šroubováky

Typ Držák Požadavek na Provozní Max. utahovací Max. povolování Rotační/ Akustický tlak Šroub Hmotnost 92413 …
Palcový vzduch l/min tlak bar moment Nm utahovací moment Nm minuta Úroveň dB(A) Lp A velikost netto kg €

9013M 3/4 153 6,3 1085 1890 7300 104 M 32 2,1 112

Pneumatický rázový utahovák92413

V
Provedení
- Vysoce výkonný dvojitý kladivový úderový nástroj
- Vedení odváděného vzduchu rukojetí dolů
- Nízké vibrace
- Snadné použití
- Izolovaná rukojeť
- Pravý a levý chod: tři stupně (doprava),

jeden stupeň (doleva)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)

- Rázový šroubovák – 20 mm (3/4”) o velikosti
pouzdra 12,5 mm (1/2”)

- Závit vzduchové přípojky: Vnitřní závit
16,41 mm (3/8 palce)

- Doporučený utahovací moment: 922 Nm
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Úroveň zvukového výkonu: 93 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 7,47 m/s2

Použití
Používá se u SUV, dodávek, nákladních
vozidel, zemědělských strojů a také
u průmyslových strojů a v docích.

92413 112

Pneumatický rázový utahovák92413

V
Provedení
- Vysoce výkonný dvojitý kladivový úderový nástroj
- Vedení odváděného vzduchu rukojetí dolů
- Nízké vibrace
- Snadné použití
- Izolovaná rukojeť
- Pravý a levý chod: tři stupně (doprava), jeden

stupeň (doleva)

- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Závit vzduchové přípojky: 16,41 mm (3/8″)
- Doporučený utahovací moment: 1084 Nm
- Průměr hadice (doporučený): 13 mm
- Hladina zvukového výkonu (pro provozní tlak):

107,8 db(A) Lp W.
- Zrychlení vibrací: 12,18 m/s2

- Lehké hořčíkové pouzdro (5,16 kg)

Typ Držák Spotřeba Max. utahovací Max. povolování Rotační/ Provozní Akustický tlak Šroub Hmotnost 92413 …
Palce vzduchu l/min moment Nm utahovací moment Nm minuta tlak bar Úroveň dB(A) Lp A velikost cca kg €

9013 MG 3/4 198 1627 1800 6100 6,3 96,8 M 30 5,16 114

92413 114

Pneumatický rázový šroubovák (krátké provedení)

V
Provedení
- Extra krátký – pouze 92 mm
- Vedení odváděného vzduchu rukojetí dolů
- Nízké vibrace
- Snadné použití
- Izolovaná rukojeť
- Pravý a levý chod: tři stupně (doprava), jeden

stupeň (doleva)
- Obsluha jednou rukou pro leváky i praváky
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Kladivový úderový nástroj Jumbo
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- S očkem pro zavěšení

Použití
Extrémně kompaktní konstrukce umožňuje práci i ve
stísněných prostorách

92413 106
9012 M
Provedení
- Doporučený utahovací moment: 610 Nm
- Úroveň zvukového výkonu: 108,1 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 9,57 m/s2

92413 109
9011 M
Provedení
- Doporučený utahovací moment: 375 Nm
- Úroveň zvukového výkonu: 101,3 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 7,78 m/s2

92413 106

Typ Držák Spotřeba vzduchu Max. utahovací Max. povolování Rotační/ Provozní Akustický tlak Šroub Hmotnost 92413 …
Palce l/min moment Nm utahovací moment Nm minuta tlak bar Úroveň dB(A) Lp A velikost cca kg €

9012 M 1/2 127,0 678 1100 10000 6,3 97,1 M 16 1,3 106
9011 M 3/8 85,2 461 461 6500 6,3 90,3 M 13 1,3 109

92413

92413 109

Pneumatický rázový utahovák

V
Provedení
- Kompaktní konstrukce, pouhých 80 mm
- Kladivový úderový nástroj Jumbo
- Obsluha jednou rukou pro leváky i praváky
- Pravý a levý chod: tři stupně (doprava), jeden

stupeň (doleva)
- Vedení odváděného vzduchu rukojetí dolů
- Nízké vibrace
- Snadné použití
- Tepelně izolovaná rukojeť
- Extra krátký, pouze 80 mm

- Konektor přívodu vzduchu, vnitřní závit
12,91 mm (1/4”)

- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Doporučený utahovací moment: 610 Nm
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Hladina zvukového výkonu (pro provozní tlak):

103,2 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 13,49 m/s2

Použití
Pro práci v obtížných podmínkách
a ve stísněných prostorech.

Typ Pohon Vzduch Provozní Max. utahovací Max. povolování Rotační/ Akustický tlak Šroub Délka Hmotnost 92413 …
mm/palce potřeba l/min tlak bar moment Nm utahovací moment Nm minuta Úroveň dB(A) Lp A velikost mm netto kg €

9012M-1 12,5 / 1/2 127,4 6,3 678 1200 8800 92,2 M 16 80 1,27 113

92413

92413 113
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V
Platí pro všechny ráčnové šroubováky
- Nízké vibrace
- Izolovaná rukojeť
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)

92413 094
9020-2
Provedení
- Úroveň zvukového výkonu: 89 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 3,30 m/s2

- Pravý a levý chod: jeden stupeň (doprava/doleva)

92413 095
9021-3
Provedení
- Krátká verze
- Úroveň zvukového výkonu: 89 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 3,30 m/s2

- Pravý a levý chod: jeden stupeň (doprava/doleva)

92413 096
9021P-2
Provedení
- Plně uzavřená hlava zabraňuje vnikání třísek atd.
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Pro ruční dotažení na moment: 260 Nm
- Úroveň zvukového výkonu: 103 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 3,90 m/s2

- Pravý a levý chod: jeden stupeň (doprava/doleva)

92413 097
9022-2
Provedení
- Úroveň zvukového výkonu: 95 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 8,50 m/s2

- Pravý a levý chod: jeden stupeň (doprava/doleva)

92413 099
9022P-1
Provedení
- Robustní verze pro dílnu
- Extra pevná hlava vyrobená ze speciální tepelně

zpracované oceli
- Pevná ráčnová hlava pro trvale vysoké zatížení.
- Plně uzavřená hlava zabraňuje vnikání třísek atd.
- Dlouhá životnost a zatížitelnost zařízení (dlouhá

životnost = vysoká dostupnost nástroje)
- Pro ruční dotažení na moment: 350 Nm
- Úroveň zvukového výkonu: 99,3 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 3,00 m/s2

- Pravý a levý chod: jeden stupeň (doprava/doleva)
Použití
Zvláště vhodné pro nepřetržité použití v průmyslové
výrobě.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Typ          Délka      Držák          Spotřeba vzduchu        Max. utahovací            Rotační/              Provozní                 Akustický tlak         Hmotnost              92413            …
                       mm       palce                                 l/min             moment Nm               minuta                tlak bar          Úroveň dB(A) Lp A                      kg                     €                
    9020-2          179           1/4                                       180                                 35                        170                           6,3                                       83,0                     0,50                                     094
    9021-3          179           3/8                                       180                                 35                        170                           6,3                                       83,0                     0,50                                     095
    9021P-2       150           3/8                                       103                                 54                        300                           6,3                                       92,0                     0,50                                     096
    9022-2          270           1/2                                       180                                 70                        160                           6,3                                       88,0                     1,20                                     097
    9022P-1   354,3           1/2                                          77                                 95                        160                           6,3                                       88,3                     1,39                                     099

Ráčnový šroubovák na stlačený vzduch
92413 094

92413 095

92413 096

92413 097

92413 099

92413

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ             Délka       Držák     Spotřeba vzduchu            Max. utahovací           Rotační/           Provozní              Akustický tlak         Hmotnost              92413            …
                              mm        palce                            l/min                moment Nm               minuta             tlak bar        Úroveň dB(A) Lp A                      kg                     €                
         9022SR-1       280            1/2                                  113                                   102                       400                       6,3                                     91,0                     1,28                                      108
         9021SR-1       158            3/8                                    68                                     68                       500                       6,3                                    82,0                     0,67                                     119

92413 108V
92413 108
9022SR-1
- Bez reakce
- Vysoký utahovací moment – přibližně o 30 % vyšší

než u standardních zařízení
- Rychlost – zhruba 3krát vyšší než u standardních

zařízení
- Mechanizmus bez zpětného rázu pro práci, která

šetří spoje
- Pro ruční dotažení na moment: 270 Nm
- Izolovaná rukojeť
- Vysoce výkonný nástrčný rázový nástroj
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Úroveň zvukového výkonu: 98 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 4,53 m/s2

- Pravý a levý chod: jeden stupeň (doprava/doleva)
Použití
Pneumatický rázový ráčnový šroubovák bez reakce
pro povolování a utahování šroubů, které jsou těžko
přístupné.

91413 119
9021SR-1
- Malé provedení
- Šetrný ke spojům díky mechanismu proti zpětné-

mu rázu
- Pryžový ochranný kryt na ráčnové hlavě pro

ochranu před nárazy a průnikem nečistot
- Vysoce výkonný dvojitý kladivový úderový nástroj
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Úroveň zvukového výkonu: 93 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 9,84 m/s2

- Pravý a levý chod: jeden stupeň (doprava/doleva)
- Tepelně izolovaná rukojeť
Použití
Zvláště vhodné pro stísněné prostory.

Ráčnové šroubováky na stlačený vzduch92413

92413 119
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Ráčnový šroubovák na stlačený vzduch92413

V
Provedení
Nově vyvinutý vysoce výkonný ráčnový šroubovák,
uvolňovací páka, možnost otáčení o 360°  
- Extrémně plochá hlava bez přečnívajícího okraje

díky zpětné páce
- Přepínání vlevo/vpravo pomocí seřizovacího

kroužku na rukojeti
- Mimořádně výkonný šroubovák pro všechny

aplikace ve stísněných podmínkách

- Ráčnová hlava vyrobená ze speciální tepelně
zpracované oceli

- Plně uzavřená hlava zabraňuje vnikání třísek
- Dlouhá životnost a zatížitelnost zařízení (dlouhá

životnost = vysoká dostupnost nástroje)
- Hladina hluku snížena až o 30 % díky možnosti

omezení provozního hluku pomocí volicího spínače
- Tichý režim: Snížení emisí hluku o přibližně 10 dB

(tichý režim):  
- Úroveň zvukového výkonu: 92,5 dB(A) Lp W/ 

úroveň akustického tlaku: 81,5 dB(A) Lp A.

- Zrychlení vibrací: 4,87 m/s2

- Pro ruční dotahování s utahovacím momentem: 
až do cca 500 Nm (konkurence: cca 250 Nm). 

- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ          Délka      Montáž            Spotřeba vzduchu           Max. utahovací            Rotační     Provozní tlak             Akustický tlak       Hmotnost             92413            …
                       mm        palce                                  l/min                moment Nm              minuta                     bar      Úroveň dB(A) Lp A                    kg                    €                
     9022-360    285              1/2                                       107,6                                    95                      200                         6,3                                    91,2                    1,55                                     118

92413 118

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ      Frekvence zdvihů         Držák sekáče     Spotřeba vzduchu              Provozní tlak        Hladina akustického tlaku              Hmotnost                 92414            …
                                  do ot/min                                                            l/min                               bar                                 dB(A) Lp A                netto kg                        €                
         9035H/6                       2600                hex, 10 mm                          57 - 594                                    6,3                                             92 - 105                             2,5                                         102
         9035H/5                                 -                                    -                                         -                                          -                                                            -                                  -                                         103
         9035V/4                                 -                                    -                                         -                                          -                                                            -                                  -                                         104

Sada pneumatických sekacích kladiv

V
92414 102
Provedení
- Sada pneumatických sekacích kladiv včetně 

5 sekáčů
- Frekvence zdvihů nastavitelná v 9 úrovních
- Délka zasunutí stopky: 73 mm
- Izolovaná rukojeť
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- 6 kusů v plastovém kufříku
Použití
Pro řezání panelů karoserie stlačeným vzduchem 
a pro použití v průmyslu. Ideální pro povolování
zatuhlých nebo zarezlých šroubů.

92414 103
Sada sekáčů, 5 ks
Pro řezání panelů karoserie stlačeným vzduchem 
a pro použití v průmyslu.

92414 104
Sada vibračních sekáčů, 4 ks
Pro vibrační aplikace na zatuhlých nebo zkorodo-
vaných šroubech.

92414 102-103

92414

92414 104

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                Délka         Spotřeba vzduchu             Rotační/          Provozní tlak             Hladina akustického tlaku                   Hmotnost                    92413            …
                                 mm                                 l/min               minuta                           bar                                      dB(A) Lp A                                kg                            €                
         9030N-1             195                                         113                      2000                                6,3                                                         88,7                                    1,0                                             092
         9030N-5              218                                         113                      1400                                6,3                                                         85,0                                    1,2                                             093
         9030P-1              219                                         113                        800                                6,3                                                         88,4                                    1,3                                             091

Vrtačky na stlačený vzduch

V
Platí pro všechny vrtačky na stlačený vzduch
- Izolovaná rukojeť
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)

92413 092
9030N-1
- Rychloupínací sklíčidlo, šířka upnutí 1–10 mm
- Vedení odváděného vzduchu rukojetí dolů
- Robustní pouzdro stroje
- Úroveň zvukového výkonu: 99,7 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 0,50 m/s2

- Výkon ve wattech: 373 (0,507 HP)
- Pravý/levý chod
Použití
Vhodné pro nepřetržitý provoz, zejména pro
karosářské práce a průmyslové aplikace.

92413 093
9030N-5
- Rychloupínací sklíčidlo, šířka upnutí 1–10 mm
- Vypouštění vzduchu rukojetí

- Úroveň zvukového výkonu: 96 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 0,50 m/s2

- Výkon ve wattech: 373 (0,507 HP)
- Pravý/levý chod
Použití
Pro špatně dostupná místa.

92413 091
9030P-1
- Rychloupínací sklíčidlo, šířka upnutí 1-13 mm
- Vedení odváděného vzduchu rukojetí dolů
- Robustní pouzdro stroje
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Úroveň zvukového výkonu: 99,4 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 1,20 m/s2

- Výkon ve wattech: 373 (0,507 HP)
- Pravý/levý chod: jedna úroveň
Použití
Vhodné pro nepřetržitý provoz, zejména pro
karosářské práce a průmyslové aplikace.

92413 093

92413

92413 091

92413 092

Pneumatické ráčnové šroubováky | Sekací kladiva | Vrtačky | Excentrické brusky | 
Přímočaré pily
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Excentrická bruska na stlačený vzduch92413

V
Provedení
- 36dílná sada, obsah: 1 excentrická bruska,  
2 brusné kotouče, 50 mm (2 palce) a 76,2 mm 
(3 palce) 10x brusný kotouč v každé velikosti zrna
320 / 400 / 600

- Závit brusného kotouče: M6
- 1 seřizovací klíč
- Včetně excentrického kotouče: Ø 75 mm
- S upevněním suchým zipem
- Izolovaná rukojeť
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Výkon ve wattech: 238 (0,324 HP)

- Úroveň zvukového výkonu: 93 dB(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 0,77 m/s2

Použití
Pro špatně přístupná 
místa a údržbu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Typ                 Délka           Spotřeba vzduchu             Rotační/          Provozní tlak        Hladina akustického tlaku              Hmotnost                               92413            …
                               mm                                  l/min               minuta                           bar                                  dB(A) Lp A                           kg                                      €                
     9033N-5              107                                            79                   15000                                6,3                                                        80                            0,64                                                          211

92413 211

Excentrická bruska na stlačený vzduch92413

V
Provedení
- Včetně podtlakové hadice (2,0 m) a sběrné nádoby
- Plynulá regulace otáček
- Nízká instalační výška a lehká kompozitní skříň
- Brusný kotouč s 15 otvory, průměr 150 mm, se

suchým zipem
- Protiskluzná rukojeť
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Brusný zdvih: 5 mm
- Výkon ve wattech: 375 (0,51 HP)
- S odsáváním prachu

92413 105

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ     Spotřeba vzduchu              Rotační/         Provozní tlak           Hladina akustického tlaku             Hmotnost                                                           92413            …
                                          l/min                minuta                         bar                                     dB(A) Lp A                          kg                                                                   €                
         9033-2                               57                    12000                              6,3                                                       88,8                           0,90                                                                                         105

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                               Délka       Spotřeba vzduchu           Zdvihy        Provozní tlak       Hladina akustického tlaku             Hmotnost                           92413            …
                                                 mm                              l/min            ot/min                        bar                                dB(A) Lp A               netto kg                                   €                
         9034P-1                                215                                       90              10000                             6,3                                                  78,9                          0,45                                                      111
         9034P-2                                160                                       99                 9500                             6,3                                                  86,7                          0,40                                                     121

Přímočará pila na stlačený vzduch92413

V
92413 111+121
9034P-1+9034P-2
- Řezný výkon: Ocelový plech 3 mm / hliník 4 mm
- Zvýšení výkonu a současně snížení hmotnosti,

spotřeby vzduchu, hlučnosti a vibrací
- Výškově nastavitelný nosný držák, který lze použít

i pro desky s dvojitou stěnou
- Nastavitelný směr výstupu vzduchu 
- Včetně 3 pilových listů 
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Zdvih pily: 10 mm
Použití
Vhodné pro malé poloměry řezání.

92413 111
9034P-1
- Úroveň zvukového výkonu: 89,9 dB(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 7,70 m/s2

92413 121
9034P-2
- Úroveň zvukového výkonu: 97,7 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 6,13 m/s2

- Včetně 1 pilového listu s vratným pohybem
- 5 pilníků
- 1 inbusový klíč
Výhody:
Lze použít pro upnutí listu s vratným pohybem /
listu šavlové pily a jehlových pilníků (průměr stopky
až 4 mm), kromě standardních listů pro přímočaré
pily. Proto má univerzální použitelnost.

Upozornění: 
Náhradní listy pro šavlové pily viz 
obj. č. 40235–40237.
Diamantové/jehlové pilníky obj. č. od 41484.

92413 111

92413 121
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Pneumatická úhlová bruska92413

V
Provedení
- Boční rukojeť lze použít vpravo i vlevo
- Přestavení ochranných krytů bez použití nářadí
- Pro brusný kotouč o tloušťce 0,8–6,0 mm
- Závit vřetena: M 14 x 2,0
- Sklíčidla: M 14 x 2,0
- Výkon ve wattech: 671 W (0,912 k)
- Pro brusné kotouče, 125 x 22 mm

- S aretací vřetena
- Izolovaná rukojeť
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Úroveň zvukového výkonu: 96 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 6,50 m/s2

Použití
Pro špatně dostupná místa.

92413 210

       Typ Délka      Spotřeba vzduchu            Rotační/ Provozní tlak           Hladina akustického tlaku           Hmotnost 92413            …
mm l/min              minuta bar dB(A) Lp A kg €

         9033N-7 239 113 12000 6,3 85 2,0         210

Pneumatická univerzální bruska92415

V
Provedení
- Plynule regulovatelná rychlost pomocí otočného

ovladače na zadní straně rukojeti 
- Izolovaná rukojeť
- Rukojeť nastavitelná v rozsahu 180°
- Spojovací konektor: Jmenovitá šířka 7,2
- Velikost vřetena: 9 mm (šestihran)
- Doporučený průměr hadice 10 mm
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4”)
- Hladina zvukového výkonu (pro provozní tlak): 

82 db(A) Lp W.

- Zrychlení vibrací: 0,80 m/s2.
- Dodáváno bez příslušenství
Použití
Pro odstraňování ochrany podkladů podlah,
těsnicích materiálů, rzi, nánosů, laku, fólií, štítků 
a také pro odstraňování nátěrů 

       Typ              Délka      Power      Spotřeba vzduchu          Provozní        Rotační/     Hladina akustického tlaku     Velikost vřetena    Hmotnost         92415            …
mm       Watty l/min            tlak bar           Minuta  dB(A) Lp A       mm (šestihran) kg €

         9033N-6            300             370 102 6,3                4000             79                                   9 1,2 101

92415 101

Pneumatická úhlová bruska92413

V
Provedení
- Pro řezné kotouče, 76 x 7 x 2,1 x 10 mm
- Držák kotoučů: 10 mm
- Neomezeně variabilní ovládání rychlosti na spodní

straně zařízení
- Směr broušení (otáčení ve směru / proti směru

hodinových ručiček) lze vybrat na horní straně
zařízení a kontrolovat tak odletující jiskry a také
zlepšit ergonomické pracovní držení těla

- Včetně 1 řezného kotouče
- Izolovaná rukojeť
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Úroveň zvukového výkonu: 88 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 1,80 m/s2

Použití
Pro obrábění obrobků za omezených podmínek. 92413 502

       Typ            Délka       Power        Spotřeba vzduchu         Provozní tlak             Rotační/           Volnoběžná      Hladina akustického    Hmotnost       92413            …
mm        Watty l/min bar minuta      rychlost ot/min              tlaku dB(A) Lp A kg              €             

         9033-10          207              522 114 6,3       2000 - 18000       2000 88,0 0,9 502

Pásové brusky na stlačený vzduch

   Typ            Rychlost pásu       Spotřeba vzduchu              Rotační/               Provozní tlak             Hladina akustického tlaku               Hmotnost 92413            …
m/min. l/min minuta      bar  dB(A) Lp A kg €   

   9033N-4 1370 94 19000                6,3  83,8 0,81            107

V
Provedení
- Plynulá regulace otáček
- Zámek pro rychlou výměnu brusného pásu
- Automatické nastavení pásu
- Lze otáčet o 360°
- Izolovaná rukojeť
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)

- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Se třemi brusnými pásy velikosti 330 x 10 mm

(zrnitost 80, 100, 120)
- Celková délka: 291,4 mm
- Výkon ve wattech: 417,6 (0,568 HP)
- Úroveň zvukového výkonu: 94,8 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 1,88 m/s2

Použití
Pro úzké povrchy (šířka pásu 10 mm).

92413 107

92413

Pneumatická zařízení na srážení hran
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Pneumatická tyčová bruska92413

V
92413 401-402
9032N-1 - 9232N-5
Provedení
- Neomezeně variabilní regulace rychlosti pomocí

kolečka na horní straně zařízení
- Výstup vzduchu nastavitelný v rozsahu 360°
- Izolovaná rukojeť
- Sklíčidla: 6 mm
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm

92413 401
9032N-1
Provedení
- Přímé provedení
- Úroveň zvukového výkonu: 85 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 0,40 m/s2

Použití
Lehké přenosné zařízení pro broušení, leštění 
a odstraňování otřepů.

92413 402
9032N-5
Provedení
- Úhlová verze
- Úroveň zvukového výkonu: 82 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 0,50 m/s2

Použití
Pro broušení, leštění a odstraňování otřepů i ve
stísněných podmínkách.

92413 403
9032P-1
Provedení
- Verze o výkonu 1 k – mimořádně výkonné zařízení
- Přímé provedení
- Upínací pouzdro: 6 mm
- Vysoký uživatelský komfort
- Ergonomické provedení
- Izolovaná rukojeť
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Úroveň zvukového výkonu: 98 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 0,46 m/s2

Použití
Pro broušení, leštění a odstraňování otřepů.

92413 404
9032LG-1
Provedení
- Přímá, dlouhá konstrukce pro lepší manipulaci 

a vedení
- Neomezeně variabilní regulace rychlosti pomocí

kolečka na horní straně zařízení
- Čtyřčelisťové sklíčidlo
- Široká styčná plocha na spouštěcí páce pro

snadnou manipulaci
- Optimalizovaný převod spouštěcí páky nabízí

nejlepší citlivost
- Včetně závěsného háku, oka a vzduchové spojky
- Spojovací konektor, jmenovitá šířka 7,2
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Rukojeť, spoušť a ventil jsou vyrobeny z acetalové-

ho plastu
- Těsnění a O-kroužky vyrobené z nitrilu
- Pružina z kalené pružinové oceli
- Zadní strana rukojeti je ergonomicky tvarovaná 

a má profil pro optimální pocit
- Izolovaná rukojeť
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Úroveň zvukového výkonu: 78 db(A) Lp W
- Sklíčidla: 6 mm
- Zrychlení vibrací: 0,50 m/s2

Použití
Pro broušení, leštění a odstraňování otřepů.

92413 401

92413 402

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ              Délka        Power   Spotřeba vzduchu       Provozní tlak                Rotační/     Volnoběžná rychlost     Hladina akustického tlaku             92413            …
                                mm        Watty                          l/min                        bar                  minuta                              ot/min                              dB(A) Lp A                    €                
         9032N-1            157              224                                   74                            6,3         2000 - 25000                                     2000                                                   79                                     401
         9032N-5            155              224                                   74                            6,3         2000 - 20000                                     2000                                                   78                                     402
         9032P-1            200              700                                 150                            6,3                       22000                                              -                                                    87                                     403
         9032LG-1         285              360                                   99                            6,3         2000 - 20000                                     2000                                                   81                                     404

92413 403

92413 404

Pneumatická tyčová mikrobruska92413

V
Provedení
- Délka hadice: 1500 mm
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4“)
- Spojovací konektor: Jmenovitý průměr 7,2 (včetně)
- Průměr hadice (doporučený): 5 mm
Použití
Pro přesné obrábění obrobků i v extrémně
stísněných podmínkách.

90413 501
9032 M
Provedení
- Úroveň zvukového výkonu: 86,4 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 0,80 m/s2

- Výkon ve wattech: 190 (0,258 HP)
- Sklíčidla: 3 mm

90413 511
9032 M-36
Provedení
- Tichý provoz: integrovaná výfuková hadice odvádí

vzduch od obrobku a tlumí hluk
- Štíhlé provedení
- 6 mm sklíčidlo s 3 mm adaptérem pro obě velikosti

brusných bloků
- Průměr nástroje: 22,2 mm
- Úroveň zvukového výkonu: 85,8 db(A) Lp W
- Zrychlení vibrací: 1,80 m/s2

- Výkon ve wattech: 224 (0,305 HP)

92413 511

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Typ                     Délka       Spotřeba vzduchu       Provozní tlak            Rotační/         Hladina akustického tlaku          Sklíčidlo      Hmotnost             92413            …
                                      mm                             l/min                        bar              minuta                                  dB(A) Lp A                   mm                   kg                     €                
         9032 M                     132                                   75,0                             6,3                  60000                                                     80,4                           3                     0,2                                     501
         9032 M-36               150                                   43,7                             6,3                  30000                                                     78,7                       3/6                     0,4                                     511

92413 501
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Turbínové přímé brusky na stlačený vzduch, BEZ OLEJE92425

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Typ                    Speed     Spotřeba vzduchu      Power   Upínací kleštiny        Hmotnost            Připojení         Provozní hluk             D x V                 92425            …
                                 ot/min                        m3/min       Watty                        Typ                     kg                   Závit                       dB(A)               mm                         €                
       SPT100R           100000                                 0,20               63                              CC                     0,17    1/4Z BSP palce                                 70          135 x 22                                          301

92425 301

Y
Provedení
Přímá bruska SPT100R byla vyvinuta v kombinaci 
s inovativním hnacím motorem bez žeber, 
rotorů nebo válců, a proto je velmi nenáročná na
údržbu. 

Keramická ložiska, škrticí ventil s kladkou a kon-
strukce z nerezové oceli dále posilují celkový dojem
z vysoké průmyslové kvality.

Tato turbínová přímá bruska s otáčkami 100000
ot/min je obzvláště vhodná v sektorech, kde je
důležité zejména rovnoměrné broušení materiálu 
a kvalita povrchu.

Je proto vynikající pro stopkové frézy a brusné hroty
ze slinutého karbidu a o průměru dříku 3 mm.
Keramická ložiska, škrticí ventil s kladkou a kon-

strukce z nerezové oceli dále posilují celkový dojem
z vysoké průmyslové kvality.

Řada SPT byla navržena s možností výměny
motorů. Motor může být snadno namontován, 
což minimalizuje prostoje.

Obsah dodávky: Upínací kleština 3,0 mm.

Výhody:
- Průmyslová kvalita, určeno pro nepřetržitý provoz
- Bez oleje: Nehrozí kontaminace obrobku
- Nejvyšší řezná rychlost pro stopkové frézy 

a brusné hroty ze slinutého karbidu
- Praktický provoz díky tenkému provedení
- Odnímatelné ochranné pouzdro vřetena
- Nepodléhá korozi součástí

Upozornění:
Náhradní upínací kleštiny: 
Průměr 2,34 mm = obj. č.: 92428 401
Průměr 3,00 mm = obj. č.: 92428 402
Náhradní motor: Obj. č.: 92428 501

Váleček škrticí klapky
Ideální pro jemné 
odstraňování otřepů

Provedení  z nerezové oceli
Bez koroze a vysoce kvalitní
povrchy

Jedinečné provedení
motoru
Menší tření,bez opotřebi-
telných dílů

Keramická
ložiska
Lepší
životnost

Vyjímatelné provedení
vedení pouzdra
Vylepšený přístup
a dobré ovládání

Turbínové přímé brusky na stlačený vzduch, BEZ OLEJE

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Typ        Speed      Spotřeba vzduchu      Power      Upínací kleštiny       Hmotnost                  Připojení        Provozní hluk                  D x V                  92425            …
                     ot/min                         m3/min       Watty                           Typ                   kg                         Závit                     dB(A)                    mm                          €                
       ST100   100000                                   0,17               40                                  CC                   0,24          1/4Z BSP palce                               62               150 x 27                                           302

Y
Provedení
Přímá bruska ST100 navržená pro jemné frézování,
broušení a gravírování vykazuje působivě nízkou
provozní hladinu hluku pouhých 62 dB(A) a také
snadné používání a extrémně krátké provedení.

Součástí dodávky je upínací kleština 
v s průměrem 3,00 mm.

Výhody:
- Průmyslová kvalita, bezolejová
- Malý průměr umožňuje přesnou manipulaci
- Ergonomická rukojeť pro velmi snadné používání
- Vylepšený otočný ventil pro optimální výkon

Upozornění:
Náhradní upínací kleštiny: 
Průměr 2,34 mm = obj. č.: 92428 401
Průměr 3,00 mm = obj. č.: 92428 402

92425 302

92425

Pneumatická přímá bruska
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Pneumatická přímá bruska

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      Typ                Speed     Spotřeba vzduchu         Power     Upínací kleštiny      Hmotnost                  Připojení       Provozní hluk            D x V                92426            …
                             ot/min                        m3/min          Watty                          Typ                   kg                         Závit                    dB(A)               mm                       €                
       SPM60R         60000                                 0,23                  85                                 CC                   0,17          1/4Z BSP palce                              68         135 x 22                                        401
       SPM80R         80000                                 0,20                  80                                 CC                   0,17          1/4Z BSP palce                              66         135 x 22                                        402

Y
Provedení
Malé přímé brusky jsou ideální pro jemné broušení,
frézování a gravírování. Extrémně tenké provedení
pro složité požadavky a vysoké rychlosti pro
vynikající kvalitu obrábění. 

Obsah dodávky: Upínací kleština 3,0 mm.

Výhody:
- Průmyslová kvalita 
- Malé průměry umožňují přesné ovládání
- Ergonomická rukojeť pro snadné používání
- Vylepšený otočný ventil pro optimální výkon

Upozornění:
Náhradní upínací kleštiny: 
Průměr 2,34 mm = obj. č.: 92428 401
Průměr 3,00 mm = obj. č.: 92428 402
Náhradní motor: Obj. č.: 92428 502

92426 402

92426

Příslušenství a náhradní díly pro pneumatické nářadí ATA

                                                                                                                                                                                        
      Typ                                                                                                                                                   92428            …
                                                                                                                                                                      €                
       Náhradní motor pro SPT100R                                                                                                                                           501
       Náhradní motor pro SPM60/80R                                                                                                                                       502
       Upínací kleština Ø 2,34 mm                                                                                                                                               401
       Upínací kleština Ø 3,00 mm                                                                                                                                               402

Y
Náhradní motory
Provedení
92428 501+502
- Řady SPT a SPM byly navrženy s možností

výměny motorů
- Motor tak lze snadno vyměnit, což minimalizuje

prostoje

Upínací kleštiny
92428 401+402
- Náhradní upínací kleštiny pro pneumatické 

nářadí ATA

92428 501

92428 402

92428
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Elektrické nářadí

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz
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     Technické údaje:
     Výkon motoru kW 0,6/0,95
     Rychlosti vřetena (plynule nastavitelné)       ot./min 125–2400 nebo 225–4300
     Vrtací výkon do oceli mm 18
     Vrtací kapacita do oceli mm 23
     Zdvih vřetena mm 100
     Přesah mm 250
     Krátké vřeteno MK 2

     Technické údaje:
     Výkon motoru kW 1,45/1,9
     Rychlosti vřetena (plynule nastavitelné)       ot./min 160–2250
     Vrtací výkon do oceli mm 32
     Vrtací kapacita do oceli mm 40
     Zdvih vřetena mm 120
     Přesah mm 293
     Krátké vřeteno MK 3

     Technické údaje:
     Výkon motoru kW 1,0/1,6 nebo 1,45/1,9
     Rychlosti vřetena (plynule nastavitelné)       ot./min 80–1125 nebo 160–2250
     Vrtací výkon do oceli mm 32
     Vrtací kapacita do oceli mm 40
     Zdvih vřetena mm 120
     Přesah mm 293
     Krátké vřeteno MK 3

Stolní vrtačka AX 2-T iTRONIC

)
Sériová výbava:
- Zamykatelný hlavní spínač
- Řídicí napětí, 24 V
- Hřibové tlačítko (uzamykatelné) pro NOUZOVÉ

VYPNUTÍ
- Plynulé nastavení otáček
- Stupeň krytí IP 54
- Ochrana vřetene s elektrickým jištěním
Sonda:
- Spuštění vřetene po směru hodinových ručiček
- Spuštění vřetene proti směru hodinových ručiček
- Tlačítko zastavení vřetena

7“ dotykový displej TFT LCD:
- Ruční zadávání otáček vřetene   Nastavovací bod
- Zobrazení otáček – Aktuální hodnota
- Zobrazení hloubky vrtání s nastavením nulového

bodu (vrtání)
- Virtuální stupnice
- Stavové indikátory a upozornění
- Servisní informace
- Výběr jazyka: D/E/F/ESP/I/NL/RUS

Sloupová vrtačka ALZSTAR 40 iTRONIC-V

)
Sériová výbava:
- Mechanická podávací spojka s ochranou proti 

přetížení
- Zamykatelný hlavní spínač
- Řídicí napětí, 24 V
- Hřibové tlačítko (uzamykatelné) pro NOUZOVÉ

VYPNUTÍ
- Plynulé nastavení otáček
- Stupeň krytí IP 54
- Ochrana vřetene s elektrickým jištěním
Sonda:
- Spuštění vřetene po směru hodinových ručiček
- Spuštění vřetene proti směru hodinových ručiček
- Zarážka vřetena

7“ dotykový displej TFT LCD:
- Ruční zadávání otáček vřetene   Nastavovací bod
- Zobrazení otáček – Aktuální hodnota
- Zobrazení hloubky vrtání s nastavením nulového

bodu (vrtání)
- Virtuální stupnice
- Stavové indikátory a upozornění
- Servisní informace
- Výběr jazyka: D/E/F/ESP/I/NL/RUS

Sloupová vrtačka AX 3 iTRONIC -V

)
Sériová výbava:
- Mechanická podávací spojka s ochranou proti

přetížení
- Zamykatelný hlavní spínač
- Řídicí napětí, 24 V
- Hřibové tlačítko (uzamykatelné) pro NOUZOVÉ

VYPNUTÍ
- Plynulé nastavení otáček
- Stupeň krytí IP 54
- Ochrana vřetene s elektrickým jištěním
Sonda:
- Spuštění vřetene po směru hodinových ručiček
- Spuštění vřetene proti směru hodinových ručiček
- Zarážka vřetena

7“ dotykový displej TFT LCD:
- Ruční zadávání otáček vřetene   Nastavovací bod
- Zobrazení otáček – Aktuální hodnota
- Zobrazení hloubky vrtání s nastavením nulového

bodu (začátek vrtání)
- Virtuální stupnice
- Stavové indikátory a upozornění
- Servisní informace
- Výběr jazyka: D/E/F/ESP/I/NL/RUS

95010

95015

95020
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    Technické údaje:
    Výkon motoru kW 1,8/2,9 nebo 3,0
    Rychlosti vřetena (plynule nastavitelné) ot./min 70–1200 nebo 70–2400
    Vrtací výkon do oceli mm 43/45
    Vrtací kapacita do oceli mm 55
    Zdvih vřetena mm 140
    Přesah mm 300
    Krátké vřeteno MK 4

    Technické údaje:
    Výkon motoru kW 1,8/2,9
    Rychlosti vřetena (plynule nastavitelné) ot./min 100–1600 nebo 70–4000
    Vrtací výkon do oceli mm 40
    Vrtací kapacita do oceli mm 50
    Zdvih vřetena mm 160
    Přesah mm 300
    Krátké vřeteno MK 4

Sloupová vrtačka ITRONIC AX 4 

)
Sériová výbava:
- Mechanická podávací spojka s ochranou proti

přetížení
- Zamykatelný hlavní spínač
- Řídicí napětí, 24 V
- Hřibové tlačítko (uzamykatelné) pro NOUZOVÉ

VYPNUTÍ
- Plynulé nastavení otáček
- Stupeň krytí IP 54
- Ochrana vřetene s elektrickým jištěním
Sonda:
- Spuštění vřetene po směru hodinových ručiček
- Spuštění vřetene proti směru hodinových ručiček
- Zarážka vřetena

7“ dotykový displej TFT LCD:
- Ruční zadávání otáček vřetene   Nastavovací bod
- Zobrazení otáček – Aktuální hodnota
- Zobrazení hloubky vrtání s nastavením nulového

bodu (vrtání)
- Virtuální stupnice
- Stavové indikátory a upozornění
- Servisní informace
- Výběr jazyka: D/E/F/ESP/I/NL/RUS

Sloupová vrtačka ITRONIC AB 40

)
Sériová výbava: 
- Elektromagnetická podávací spojka s ochranou

proti přetížení a elektrickým spínačem s hvězdico-
vou rukojetí

- Zamykatelný hlavní spínač
- Řídicí napětí, 24 V
- Hřibové tlačítko (uzamykatelné) pro NOUZOVÉ

VYPNUTÍ
- Ovládání otáčení proti směru a proti směru

hodinových ručiček řízením ochrany 
- Plynulé nastavení otáček
- Stupeň krytí IP 54
- Třída izolace motoru F (155°)
- Ochrana vřetene s elektrickým jištěním
Sonda:
- Spuštění vřetene po směru hodinových ručiček
- Spuštění vřetene proti směru hodinových ručiček
- Zarážka vřetena

7“ dotykový displej TFT LCD:
- Ruční zadávání otáček vřetene   Nastavovací bod
- Zobrazení otáček – Aktuální hodnota
- Zobrazení hloubky vrtání s nastavením nulového

bodu (vrtání)
- Virtuální stupnice
- Stavové indikátory a upozornění
- Servisní informace
- Výběr jazyka: D/E/F/ESP/I/NL/RUS
- Automatické ovládání rychlosti vřetene
(Požadovaná hodnota)! Je vyžadována předvolba
motoru a stupně převodovky!

Sloupové vrtačky | Stolní vrtačky

95030

95041
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    Technické údaje: SB 23 Plus        SB 25 Plus SB 30 Plus R3
    Trvalý/normální vrtací výkon       mm 23/25 23/25 25/30
    Výkon při řezání závitů bez ohledu na rozteč M 16x1 M 16x1 M 30
    Vřeteno MK II K III M III
    Hloubka vrtání mm 100 115 125
    Přesah mm 260 260 300
    Průměr sloupku mm 110 110 125
    Motor V/kW 400/1,5 400/1,5             400/3,0
    Rychlosti otáčení    ot/min 20-2000 20-2000 0-4000

Sloupové vrtačky ve třífázové verzi

4
Přesné vrtačky s vyšším výkonem při vrtání pro
dílny, průmysl a řemeslné použití. S rychle nastavi-
telným hloubkovým dorazem vrtání. Ochrana při
vrtání jako standard.

Standardní vybavení
- Digitální zobrazení otáček
- Digitální ukazatel hloubky vrtání
- Tlačítko nouzového zastavení
- Podpěťová spoušť
- Propojovací kabel (1,5 m) se zástrčkou Schuko
- Ochrana vrtáku s elektrickým jištěním
- Rychle nastavitelný hloubkový doraz vrtání
- Plynulá regulace otáček
- Stůl je výškově nastavitelný pomocí ozubené lišty
- Tepelná ochrana proti přetížení
- Zařízení na vrtání závitů
- Osvětlení LED

SB 23/+25 Plus
s volitelným
příslušenstvím

SB 30 Plus 
s volitelným
příslušenst-
vím

95085

Volitelná provozní 
patková deska
Včetně integrovaného 
chladicího zařízení

     Technické údaje: TB 18 Plus           SB 18 Plus
     Trvalý/normální vrtací výkon mm 18/20 18/20
    Výkon při řezání závitů (bez ohledu na rozteč)    M 10 M 10
     Vřeteno MK II MK II
     Hloubka vrtání mm 100 100
     Přesah mm 240 240
     Průměr sloupku mm 82 82
     Motor V/kW 400/0,75* 400/0,75*
     Plynulé nastavení rychlosti vřetene    ot/min 30–3000 30–3000

* Napájení 230 V, ale třífázový motor

Stolové a sloupové vrtačky ve verzi na střídavý proud

4
Cenově dostupné vrtačky s vyšším výkonem při
vrtání pro dílny, průmysl a řemeslné použití. S rychle
nastavitelným hloubkovým dorazem vrtání. Ochrana
při vrtání jako standard.

Standardní vybavení
- Digitální zobrazení otáček
- Digitální ukazatel hloubky vrtání
- Tlačítko nouzového zastavení
- Podpěťová spoušť
- Připojovací kabel (1,5 m) se zástrčkou Schuko
- Ochrana vrtáku s elektrickým jištěním
- Rychle nastavitelný hloubkový doraz vrtání
- Plynulá regulace otáček
- Stůl je výškově nastavitelný pomocí ozubené lišty
- Tepelná ochrana proti přetížení
- Zařízení na vrtání závitů
- Osvětlení LED

SB 18 Plus

95080

Volitelná provozní
patková deska
Včetně integrované
chladicí kapaliny
vybavení
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Sloupové vrtačky | Svislé kotoučové pily | Automatické pásové pily

    Technické údaje: SB P40 STG PV SB 30 MV Plus SB 40 NC Plus
electronic

    Trvalý/normální vrtací výkon mm 35/40 25/30   35/40
    Výkon při řezání závitů max. M 30 M 20         M 40
    Držák sklíčidla MK IV MK III         MK IV
    Zdvih vřetena mm 160 125 160
    Přesah mm 300 300   300
    Průměr sloupku mm 125 125 140
    Upínací plocha mm 590x450 590x450 590x450
    Typ posuvu Plynule regulovatelné 3 nastavení       Plynule regulovatelné 
    Zobrazení rychlosti/hloubky digitální digitální           digitální
    Hmotnost kg 440 385      400
    Výkon motoru V/kW 400/3,0 400/3,0 400/4,0
    Plynulé nastavení rychlosti vřetene      ot/min R1: 100-2000 R1: 0-1000 R1: 0-1000

R2: 70-1400           R2: 0-1600 R2: 0-1600
R3: 0-4000 R3: 0-4000

Sloupové vrtačky ve třífázové verzi

4
SB P40 STG PV electronic:
Univerzální vrtačka s pohonem s plynule řízenými otáčkami, digitálním zobraze-
ním hloubky vrtání a otáček a plynule programovatelným posuvem s integro-
vaným zařízením na řezání závitů a elektromagnetickou spojkou. Volitelně lze
dodat modul pro utváření třísek, automatické zastavení vřetena a multifunkční
posuvnou jednotku. K dispozici s rychlostmi vřetene 1 a 2.

SB 30 MV Plus:
Nová generace sloupových vrtaček SB 30 MV Plus – inovativní design 
a přesvědčivé technické vlastnosti. Dotykový displej, ergonomické vrtací páky,
ideální osvětlení a zjednodušené použití díky menšímu počtu ovládacích prvků.
Počitadlo zdvihů a zarážka vřetena jsou montovány standardně spolu s mecha-
nickým posuvem vrtáku (0,10/0,16/0,25 mm/ot.) pomocí tlačítka na příčném
vrtání a zařízení pro řezání závitů s přepínací páčkou.

SB 40 NC Plus:
Náš nejlepší produkt v kombinaci se všemi výhodami známé generace Plus,
dodatečně vybavený řízenou osou Z. Přídavný panel s dotykovým ovládáním 
pro následující provozní režimy: Vrtání, vystružování, kuželové zahlubování,
kontinuální tváření, řezání závitů. Automatické podávací kolo s motorem
(volitelné pro řezání závitů od M 1,5 bez vyrovnávacího sklíčidla). Volně progra-
movatelný s možností automatického až ručního použití
- Rychle nastavitelný hloubkový doraz vrtání 
- Tlačítko nouzového zastavení
- Plynulá regulace otáček
- Digitální zobrazení otáček a hloubky vrtání
- Osvětlení LED
- Ochrana vrtáku s elektrickým jištěním
- Zařízení na vrtání závitů
- Zarážka vřetena

SB 30 MV Plus
S volitelnými
možnostmi

SB P40 STG PV
S volitelnými
možnostmi

95087

Volitelná provozní patková deska
Včetně integrovaného
chladicího zařízení

SB 40 NC Plus
S volitelnými
možnostmi



www.hhw.de

M.7

St
ro

je

CZ/P ( ) = položky s cenami v závorkách jsou částečně k dispozici na skladě.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Pásové pily GBS 242 DG AutoCut

p
- Pokosové řezy až 60° doleva a 45° doprava
- Řezná rychlost 37 + 74 m/min nebo plynulé

nastavení řezné rychlosti 25–90 m/min pomocí
frekvenčního měniče.

- Rychloupínací svorkou lze pohybovat v ose X/Y
- Rychloupínací páka pro snadnou manipulaci
- Otočný stůl s kuličkovými ložisky pro snadné

nastavení pokosu (odolný)
- Kartáč na třísky
- Základna stroje s automatickým chlazením
- Uzamykatelný hlavní vypínač, samostatné tlačítko

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
- Elektrické zobrazení a sledování napnutí pilového

pásu, otevírání krycích boxů, příprava stroje s
funkcí bezpečnostního zámku

Osvědčený třístupňový systém AutoCut od spo-
lečnosti Berg & Schmid nabízí automaticky vyšší
výkon. Systém AutoCut se skládá z hydraulického
válce, ovládání podávání, sad pružin a koncového
spínače.

Třístupňový systém:
- Automatické spuštění rámu pily

hydraulickým válcem, plynule nastavitelný 
posuv, s koncovým spínačem na konci řezu.

- Rychlé spuštění rámu pily z klidové polohy 
na obrobek a následné přepnutí 
na normální posuv pily 
(např. pro orýsování).

- Ruční režim, kdy hydraulický válec 
pracuje jako brzdový válec 
(např. pro odjištění).

    Rozsah řezání:                                                                              
    90°                                        mm             ● 250          ■ 210         ■ 290 x 210
    45° vlevo                              mm             ● 220          ■ 200         ■ 210 x 200
    45° doprava                          mm             ● 170          ■ 170         ■ 170 x 170
    60° vlevo                              mm             ● 140          ■ 130         ■ 140 x 130

    Technické údaje:                                     
    Výkon motoru                       kW              1,1/1,3
    Napětí                                    V                 400
    Rozměry pilového pásu      mm             2730 x 27 x 0,90
    Hmotnost                              kg               290

95202

    Technické údaje:                                                                                  
    Typ                                                     VKS 315            VKS 370            VKS 370 HA MPS
    Ø listu pily                          mm        315                    370                    370
    Výkon motoru                    kW         1,5/1,8               1,8/2,2               1,8/2,2/3,0
    Napětí                                  V            400                    400                    400
    Volitelné rychlosti otáčení     ot./min     17+ 33/33 + 66    15 + 30/30 + 60    15+30 / 30+60 / 15-70 plynule regulovatelné
    Hmotnost přibl.                  kg           327                    392                    444

p
Vysoce výkonná svislá okružní pila
VKS 315 / VKS 370 / VKS 370 HA MPS
- Pokosové řezy až 60° doleva a 45° doprava
- Velmi velká oblast řezu
- Velmi velká materiálová podpěra + deska
- Plynulý, výkonný šnekový pohon
- Svěrák s bočním rychloposunem a dvojitým upínacím

ramenem
- Přesné prizmatické vedení, nastavitelné
- Základna stroje se zásuvkou na třísky a automatickým

chlazením

Upozornění:
K dispozici také jako poloautomatické a plně automatic-
ké stroje VKS nebo speciální verze.

Vysoce výkonná svislá okružní pila VKS 370
- Kartáč pro odstraňování třísek v ochranném krytu

pilového listu

Vysoce výkonná svislá okružní pila VKS 370 HA
MPS
- Kartáč pro odstraňování třísek v ochranném krytu

pilového listu
- Nejmodernější mikroprocesorové řízení s multi-

funkčním displejem
- Hydropneumatické ovládání hlavy pily umožňuje

plynule nastavitelné ovládání rychlosti posuvu v celé
pracovní délce ve třech krocích:
1. Rychlý posuv k obrobku
2. Přepnutí na pracovní podávání
3. Rychlý zpětný zdvih
Lze vybrat dva pracovní postupy:
1. Jednotlivé řezy
2. Sériové řezy

Vysoce výkonné svislé kotoučové pily

VKS 315

    Rozsah řezání:                                    VKS 315                                       VKS 370 / VKS 370 HA MPS
    90°                                      mm           ❍ 108     ❏ 93     ❏ 150x90     ❍ 120     ❏ 100    ❏ 180x100
    45° vlevo                            mm           ❍ 108     ❏ 93     ❏ 105x90     ❍ 120     ❏ 100    ❏ 130x100
    45° doprava                       mm           ❍ 108     ❏ 93     ❏ 105x80     ❍ 105     ❏ 100    ❏ 130x100
    60° vlevo                            mm           ❍ 93     ❏ 80     ❏ 75x90     ❍ 110     ❏ 90    ❏ 90x100

95196
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Automatické pásové pily 

Vysoce výkonná pokosová pásová pila GBS 305 AutoCut

    Technické údaje:                                                      
    Motor                                            kW/V                     1,5/1,8/400
    Řezná rychlost                            m/min                   37 + 74
    Frekvenční měnič (volitelný)      m/min                   18 - 110
    Rozměry pilového pásu              mm                       3375 x 27 x 0,9
    Hmotnost                                     kg                         607

    Rozsah řezání:                                                                                                             
    90°                                        mm             ● 480/*510       ■ 450      ■ 610 x 450       
    45° vlevo                              mm             ● 440               ■ 440      ■ 440 x 450       
    60° vlevo                              mm             ● 250               ■ 250                                  ■ 250 x 450
* Odstraněním tlačítka                                                                                                                  

p
- Pro průmysl a dílenský provoz
- Pokosové řezy, vlevo 60° a vpravo 45°
- Rychloupínací nástroj lze posouvat v T-drážkách 

a měnit tak rychle polohu
- Válec hydraulické brzdy
- Velký otočný stůl s kuličkovými ložisky pro snadné

nastavení pokosu (odolný)
- Kartáč pro odstranění třísek
- Základna stroje s automatickým chlazením
- Uzamykatelný hlavní vypínač, samostatné tlačítko

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
- EMC (elektromagnetická kompatibilita), 

UVV (německé předpisy pro prevenci nehod)
- Zobrazení spotřeby energie (historie pásové pily,

sledování opotřebení nástroje)

Osvědčený třístupňový systém AutoCut od spo-
lečnosti Berg & Schmid nabízí automaticky vyšší
výkon. Systém AutoCut se skládá 
z hydraulického válce, ovládání podávání, 
sad pružin a koncového spínače.

Třístupňový systém:
- Automatické spouštění rámu pily hydraulickým

válcem, plynule nastavitelný posuv, s koncovým
spínačem na konci řezu.

- Rychlé spuštění rámu pily z klidové polohy na
obrobek a následné přepnutí na normální posuv
pily (např. pro orýsování).

- Ruční režim, kde hydraulický válec pracuje jako
brzdový válec (např. pro odjištění) (brzdový válec
umožňuje nastavení pily do libovolné polohy pro
zpětný zdvih).

    Rozsah řezání:                                                                                                                       
    90°                                                              mm                ● 305                   ■ 260               ■ 350 x 200
    45° vlevo                                                    mm                ● 250                   ■ 230               ■ 230 x 200
    60° vlevo                                                    mm                ● 175                   ■ 155               ■ 170 x 100
    45° doprava                                               mm                ● 250                   ■ 230               ■ 230 x 200

p
Hydraulický plně automatický stroj
- 2sloupková pokosová pila
- Zkosené řezy až do 60° nalevo
- Pevná, a přesto snadno použitelná
- Snímač výšky materiálu (automatická 

detekce spuštění řezu)
- Hladký provoz díky ovládání rychlosti posuvu při

šikmém řezu + regulátoru řezacího tlaku
- Oscilační a vibrační alarm
- Váleček podavače plného materiálu
- Odnímatelná přihrádka na třísky (pro dezinfekci)

- Úspora energie díky úhlovému řezu 
(nízké vibrace)

- Ovládací panel je ergonomický, bezpečný 
a volně stojící

- Pohon pily řízený frekvencí 15–100 m/min.
- Hydraulický regulační ventil řezacího tlaku
- Hydraulické ovládání rámu pily a svěráku
- Kontrolky LED pro sledování všech bezpečnost-

ních funkcí
- Skutečně jednoduché nastavení pokosu

Hydraulická poloautomatická K-tech 60/48 HA-I

    Technické údaje:                                                      
    Výkon motoru                              kW                        3,0
    Napětí                                           V                           400
    Rychlost pásu pily                      m/min                   15–100
    Rozměry pilového pásu              mm                       5320 x 34 x 1,1
    Hmotnost přibl.                            kg                         1825

95203

95204

(Válečkové dopravníky =
volitelné příslušenství)
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     Model VBS400E VBS400S VBS600S VBS1100S
     Oblast řezu        mm        400 400 600 1100
     Výška řezu         mm        420 420 585 690
     Výkon motoru   kW         1,5 4,0 4,0 4,0
     Velikost stolu    mm        600 x 600 600 x 600 600 x 760 1000 x 1150
     Hmotnost           kg          470 460 720 1650

ä
Poloautomatické ovládání Klaeger:
Vyvinuto společností Klaeger, výrobce Klaegerových pil s jediným tlačítkem, 
ovládání nemůže být snazší.

Společnost Klaeger vyrábí stroje, které dělají dojem jak svou vynikající přesností
řezání, tak jednoduchou obsluhou a trvanlivostí, od jednoduchých dílenských
pásových pil až po dvojité pokosové stroje.

Každý, kdo se rozhodl pro stroj od společnosti Klaeger, 
si z dlouhodobého hlediska jistě přinese výrazné úspory!

- Automatický posuv pily
- Nastavitelné vodicí rameno
- Přesné vodítko pásu HM
- Vodní chlazení
- Maximální přesnost řezání
- Vysoce stabilní rám pily
- Všechny funkce stroje na jasně uspořádaném ovládacím panelu
- Hydraulické svorky
- Hydraulický zvedák
- Po dokončení řezání se automaticky rozevře svěrák
- Nastavitelná výška pro nejrychlejší řezání malých průřezů
- Poloautomatické řezání stiskem tlačítka se žlutým přepínačem Klaegerova cyklu
- Napájecí zdroj: Plynule regulovatelná rychlost řezání, 15–100 m/min.
- Vysoký točivý moment motoru 2,0 kW s frekvenčním měničem

Ideální pro materiály všech druhů, od INOX po hliník a od mědi po plast.

     Pásová pila s pokosovým svěrákem actron325G
     Oblast řezu 90° kulatá mm             325
     Oblast řezu 90° plochá mm             420x300
     Řezná rychlost m/min.        15-100
     Výkon motoru kW 2,0
     Pásová pila mm             3770x27x0.9
     Pracovní výška mm             730

     Pokosové pásové pily actron265G actron265DG actron325G
Jednoduchý pokos          Dvojitý pokos Jednoduchý pokos
Pravotořivé provedení     Vlevo/vpravo Pravotořivé provedení

     Oblast řezu 90° plochá mm 300x150 300x150 420x300
     Plocha řezu 45° plochá mm 200x100 200x100 300x200
     Plocha řezu 30° plochá mm 130x100 130x100 vlevo 200x100
     Řezná rychlost m/min. 15-100 15-100 15-100
     Výkon motoru kW 2,0 2,0 2,0
     Pásová pila mm 3280x27x0.9 3280x27x0.9 3770 x 27 x 0,9
     Pracovní výška mm 950 950 730

Pásová pila / pokosové pásové pily

Poloautomatická verze

Vertikální pásové pily

ä
Praktická konstrukce bez vibrací s pohyblivým 
a velmi robustním stolem ve spojení s přehledným 
a uživatelsky příjemným uspořádáním ovládacích
prvků znamená, že Klaeger nabízí vhodnou
vertikální pásová pilu pro každé použití.
Široký výběr speciálního příslušenství umožňuje
přizpůsobení vašim provozním potřebám. Můžeme
vám také poskytnout speciální stroje, které splní
vaše požadavky.

Další informace, konzultace a nabídky na vyžádání.

VBS600S

95340

95344



M.10
www.hhw.cz

M.10

Stroje

CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

Automatické pásové pily | Pásové pily

ä
Klaeger vyrábí vysoce kvalitní pily již více než 85  let.
Novinka: Standardní modely pharos220 a pharos300 s funkcí SmartCut:
Inteligentní pily pro profesionály.

Funkce SmartCut:
- Pohon od posuvu pily prostřednictvím vysoce přesného servomotoru přes

vřeteno na kuličkách
- 3 režimy řezání: Řezejte pouze v souladu se specifikací posuvu, s proměnnou

rychlostí posuvu až do maximálního řezného tlaku a elektrického řezání 
s pevným, přednastaveným řezným tlakem

- Funkce měkkého začátku řezání: Lze vybrat účinnou plochu a snížení hodnoty
posuvu

- Funkce měkkého odřezání: Lze vybrat účinnou plochu a snížení hodnoty
posuvu

- Funkce drážkování: Limit hloubky řezu lze libovolně nastavit
- Funkce přípravy nových pilových pásů: ušetřete peníze!
- Zobrazení hodnoty posuvu (nastavená a aktuální hodnota),

posuv je volitelný
- Zobrazení maximálního řezného tlaku (nastavené a skutečné hodnoty),

maximální řezný tlak lze zvolit
- Zobrazení aktuální výšky řezu
- Zobrazení počtu řezů na pás pily
Volitelné možnosti:
- Detekce počátku materiálu (první řez s hlavovým řezem a bez něj). Obsahuje

také důmyslnou Klaeger funkci zbytku: v poloautomatickém režimu lze zbytky
řezat na délky až několika milimetrů

- Ovládání řezu: Vypnutí v případě vynuceného posuvu (pilové pásy v limitu
opotřebení nebo v případě silného nesprávného nastavení)

Vysoce výkonná pásová pila Klaeger s dvojitým sloupem, plně automatická
Pharos220 SmartCut
- Klaeger K-tronic-A NC řízení s funkcí SmartCut
- Integrované 1000mm válečkové dráhy s přesně opracovanými vodicími válečky

s tvrdým chromovaným povrchem
- Automatické nastavení výšky zdvihu v automatickém režimu
- Automatický režim, také na vyžádání v jednokrokovém režimu

- Inkrementální pozicování v automatickém režimu
- Poloautomatický provoz je možný jediným stisknutím tlačítka
- Řízený řezný tlak s elektronickou napájecí skříňkou Klaeger
- Plně zvedací válec na svěráku pily a přepravním svěráku
- Oboustranné napnutí na podávacím svěráku 
- Zcela zakrytá oblast podávání
- Stroj lze zásobovat také shora pomocí jeřábu
- Poháněné kartáče na odvod třísek synchronizované s rychlostí pásu
- Plynule regulovatelná rychlost pásu, 15-100 m/min.
- Automatické polohování vodicího ramene 

ä
Otočný rám, vysoce výkonná pásová pila, plně automatická
fortuna265
Řada Klaeger s otočným rámem
- Klaeger K-tronic NC řízení pro maximální pohodlí
- Integrovaná 1000mm válečková dráha; s přesně opracovanými vodicími

válečky s tvrdým chromovaným povrchem
- Automatické nastavení výšky zdvihu v automatickém režimu
- Automatický režim, také na vyžádání v jednokrokovém režimu
- Inkrementální pozicování v automatickém režimu
- Poloautomatický provoz je možný jediným stisknutím tlačítka
- Plně zvedací válec na svěráku pily a přepravním svěráku
- Oboustranné napnutí na podávacím svěráku
- Zcela zakrytá oblast podávání
- Stroj lze zásobovat také shora pomocí jeřábu
- Poháněné kartáče na odvod třísek synchronizované s rychlostí pásu
- Plynule regulovatelná rychlost pásu, 15-100 m/min.
- Nastavitelné pevné vodicí rameno z šedé litiny

    Model pharos220 SmartCut         pharos300 SmartCut
Plně automatický Plně automatický

    Oblast řezu 90° plochá mm 220x220 300x300
    Výkon motoru kW 2,0 3,0
    Délka posuvu mm/zdvih             600 600
    Pilový pás mm 2890x27x0.9 3950x34x1.1
    Hmotnost kg 900 1250

Automatické pásové pily s otočným rámem

fortuna265

95343

    Model fortuna220 fortuna265 fortuna265G
Plně automatický       Plně automatický      Plně automatický

    Oblast řezu 90° plochá mm 220x150 300x150 300x150
    Výkon motoru kW 2,0 2,0 2,0
    Délka posuvu mm/zdvih             600 600 600
    Pilové pásy mm 2890x27x0.9 3280x27x0.9 3280x27x0.9
    Hmotnost kg 770 816 1200

Plně automatické pásové pily95342

pharos220 SmartCut
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Pásová pila HFA-250 W 95345

V
Pásová pila, typ HFA 250 W
- Univerzální plně automatizovaný stroj s NC řízením pro řezání

kovů všech druhů: tyče, tvarovaná ocel, trubky – jednotlivě a ve
svazku

- V automatickém režimu je optimálního řezného výkonu dosaženo
zkrácením doby pomocných procesů na minimum

- Díky tomu, že stroj je vybaven počitadlem kusů a zařízením pro
měření délky, lze model HFA 250 W provozovat i bez dohledu 
v rozsáhlých výrobních prostorech – jednotlivé segmenty lze
však také vyrábět

- Vestavěný regulátor tlaku posuvu dosahuje optimálních výsledků
z hlediska řezného výkonu a životnosti nástroje

- Elektronické sledování řezu nepřetržitě kontroluje rovnoběžnost
řezů

- Výsledky měření se zobrazí a model HFA 250 W se automaticky
vypne, pokud jsou detekovány odchylky – včetně měření délky

- Vložený materiál lze snadno umístit pomocí automatického
nulového bodu

HFA 250W

        Pásové pily HFA 250W
        Řezný výkon Ø mm 250
        Řezný výkon V x Š mm 250 x 260
        Oříznutý svazek min. Š x V          mm 100 x 50
        Oříznutý svazek max. Š x V          mm 200 x 150
        Výkon motoru
        Režim pilového pásu kW 3,70
        Hydraulika kW 0,75
        Pulzní pohon kW 0,18
        Rozměry pilového pásu mm 34 x 1,1 x 3505

        Rychlost pásu m/min plynule regulovatelná   24–90
        Automatický přísun materiálu     mm 5-9999

(1 zdvih: 370 mm)
        Zatížení stolu kg 1500
        Výška dílenského stolu mm 700
        Elektrická zařízení V/Hz 400/50
        Nádrž chladicí kapaliny l 85
        Rozměry stroje (Š x D x V) mm 1946 x 2370 x 1772
        Čistá hmotnost stroje kg 1500

Pásová pila PCSAW-33095346

V
Pásová pila PCSAW 330
- Kombinace dvou nových vylepšení od společnosti AMADA -

TECHNOLOGIE IMPULZNÍHO ŘEZÁNÍ + PÁSKA SMARTCUT
- stanovuje nové standardy ve smyslu výkonu a úspory nákladů

- Při „pulzním“ řezání je cílený záběr pilového pásu optimalizován
pomocí nepřetržitých impulzů ve směru posuvu pro dosažení
výjimečně vysokého řezného výkonu

- Definované zatížení a odlehčení hrotů zubů vede k významnému
snížení řezné odolnosti při řezání

- Použití 41mm – pásové pily „SMARTCUT BAND“ s tloušťkou
materiálu pouhých 0,9 mm, která byla vyvinuta speciálně pro
tento typ nástroje, snižuje množství odpadu o 25 %, což je
obzvláště nákladově efektivní, zejména při řezání drahých
materiálů

- Díky tomu je stabilní pila AMADA PCSAW 330 s rámy vedenými
pomocí sloupů zvláště zajímavá pro sériovou produkci velkých
rozměrů

- Pro automatický režim lze předprogramovat délky a množství
řezů

- Stroj je však také ideálně vhodný pro jednotlivé segmenty
- Při prvním řezu je vložený materiál umístěn na naprogramova-

nou délku řezu pomocí automatického nulového zdvihu
- Elektronické monitorování řezu nepřetržitě kontroluje rov-

noběžnost řezů při řezání pro účely sledování procesu
- Výsledky měření se zobrazí a pila PCSAW 330 se vypne 

v případě zjištění odchylek

PCSAW 330

    Pásové pily PCSAW 330
    Řezný výkon Ø mm 330
    Řezný výkon V x Š mm 330 x 330
    Oříznutý svazek min. Š x V mm 150 x 25
    Oříznutý svazek max. Š x V mm 250 x 160
    Výkon motoru
    Režim pilového pásu kW 3,70
    Hydraulika kW 1,50
    Pulzní pohon kW 0,40
    Rozměry pilového pásu mm 41 x 0,9 x 4,115

(Je možné použít pásky 1,3 mm)
    Plynule regulovatelná rychlost pásu    m/min 15–120
    Automatický přísun materiálu mm 5-9999

(1 zdvih: 500 mm)
    Zatížení stolu kg 2000
    Výška dílenského stolu mm 700
    Elektrická zařízení V/Hz 400/50
    Nádrž chladicí kapaliny l 64
    Rozměry stroje (Š x D x V) mm 2175 x 2530 x 2080
    Čistá hmotnost stroje kg 1800
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    Technické údaje:                                     
    Typ                                                           Velox 350 PN
    Motor                                     kW/V          1,5/1,5/400
    Rychlosti                               ot./min       1800 + 3600
    Pilový list                              Ø mm         350
    Hmotnost přibl.                    kg               163

Hliníková kotoučová pila Velox 350 PN

p
- Levé a pravé zkosené řezy do 45° a levé šikmé

řezy do 45°
- Otočný stůl uložený na kuličkových ložiskách
- Rychlosvorka s pneumatickým dvojitým upínacím

zařízením
- Kompletní se základnou stroje

Upozornění:
Velox 350 je k dispozici také jako poloautoma-
tický a plně automatický stroj nebo speciální
verze.

    Rozsah řezání:                                                                
    90°                                  mm     ❍ 120         ❏ 110         ❏ 200 x 88
    Pozice se sklonem 45° mm     ❍ 65         ❏ 60         ❏ 180 x 50
    45° doleva + doprava    mm     ❍ 115         ❏ 110         ❏ 150 x 80 / 135 x 100

95206

Poloautomatická pokosová kotoučová pila z hliníku

p
Konstrukce
- Podpodlahová kotoučová pila s hydropneuma-

tickým posuvem a ručním nastavením 
pokosu 0–180°

- Pevné dorazy 45°–90° – 45°

Standardní funkce:
- Manuální rozsah pokosu 0–180°
- Pevné dorazy v úhlu 45°, -90°, -45°
- Hydropneumatický podavač
- Digitální zobrazení úhlu pokosu
- Posuvný zadní doraz materiálu
- Posuv pilového listu je plynule regulovatelný
- Dvouruční bezpečnostní ovládání
- 2 pneumatické vertikální svěráky
- Otočný stůl uložený na kuličkových ložiskách 
- Rozprašovací zařízení pro chladicí emulzi
- Ofukovací pistole pro čištění přístroje
- Sací tryska pro systém odvodu třísek
- Jednotka pro údržbu pneumatického ovládání

  Technické údaje:                                                                                                              
  Motor                                     kW/V              2,2/400                                                         
  Speed                                 ot./min                  2800                                                         
  Ø listu pily                               mm                    530                                                         
  Hmotnost                                   kg                    350                                                         
  Rozsah řezání:                                                                                                                 
  90°                                          mm                ❍ 180               ❏ 170               ❏ 380 x 70
  45° vlevo                                 mm                ❍ 180               ❏ 150               ❏ 290 x 70
  45° doprava                            mm                ❍ 180               ❏ 150               ❏ 290 x 70

95205

Kotoučové pily
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Elektrická pokosová pila minimax si400es pro hliník a plasty95400

minimax si400es
Profesionální elektrické pokosové pily v odol-
ném provedení s posuvnými saněmi z eloxova-
ného hliníku, speciálně navržené pro řezání
hliníku a plastu
- Hladké posuvné saně z eloxovaného hliníku
- Velký stolní držák se může pohybovat (podélně) 

s válečkem materiálu na teleskopickém rameni
- Prodlužovací teleskopická zarážka s dvěma

sklápěcími zarážkami
- Přesný paralelní doraz, na pantech pro velké

desky, včetně rychloupínání a integrovaného
jemného nastavení

- Standardní dodávka zahrnuje prodloužení šířky
stolu, prodloužení délky stolu a excentrickou
upínku

- Pilový agregát se skládá z robustního litinového
kruhového tvaru s dvojitým otočným segmentovým
vedením (dvojitá kolébka) a otočného čepu 
s nulovým bodem pro hladký a dokonalý řez

- Velký dílenský stůl vyrobený z šedé litiny bez pnutí
- Vypínače na posuvných saních

- Vysoká vlastní hmotnost zajišťuje přesný a hladký
chod

- Dvě rychlosti řezání lze přepínat pomocí měniče
- Sklopné vybavení pro doraz pod stolem
- Šířka řezu 1270 mm
Obsah dodávky a specifikace:
- Posuvné saně z eloxovaného hliníku
- Role materiálu na výložníku
- Paralelní doraz pily s kruhovým vedením

- Prodloužení délky stolu
- Prodloužení šířky stolu
- Sklopné zarážky
- Ořezávací patka
- Excentrická svorka
- Rukojeť pro posuvné saně
- Ochrana proti oscilaci pilového kotouče
- Mikropostřikovač
- 2 rychlosti pilového kotouče, elektronicky nastavi-

telné pomocí měniče

        Technické údaje:                                                                                                                                         
        Rozměry stolu                                                                                   mm                                                    940 x 560
        Výška stolu                                                                                        mm                                                    900
        Délka ořezu                                                                                        mm                                                    3200
        Výška řezu max 90° s rýhováním                                                    mm                                                    138
        Výška řezu max 45° s rýhováním                                                    mm                                                    98
        Šířka řezu max. vlevo od pilového listu                                          mm                                                    3260
        Šířka řezu s paralelním dorazem                                                     mm                                                    1270
        Úhel pilového listu                                                                            stupňů                                              90-45 
        Rychlost hlavního pilového kotouče                                               ot./min                                               3500 / 5000
        Elektrický konektor                                                                           V/AC/Hz                                             400/AC/50
        Výkon motoru                                                                                    kW                                                     7,0
        Sací trysky Ø                                                                                     mm                                                    120
        Sací trysky Ø mm ochrana pilového listu                                                                                                 80
        Hmotnost přibl.                                                                                 kg                                                      715
        Rozměry posuvných saní                                                                 mm                                                    360 x 142 x 3200
        Přepravní šířka                                                                                  mm                                                    990

Podpodlahová kotoučová pila na lehké kovy ULMS 50095410

R
Podpodlahová lehká kotoučová pila na lehké kovy
- Pro řezání hliníkových a plastových profilů
- Pro pokosové řezy od -45 do +45 stupňů
- Posuv pilového listu je plynule regulovatelný
- Pneumatické svislé a vodorovné upínání
- Spuštění procesu řezání pomocí dvouručního řízení
- Integrované mazání s minimálním množstvím
Obsah dodávky a specifikace:
- 2x pilový list 500 x 30 x 4 mm Z120
- Provozní nástroje
- Nádrž na chladicí kapalinu
- Pistole se stlačeným vzduchem

        Technické údaje:                                                                                                                                         
        D x Š / H x V přibl.                                                                             mm                                                   855 x 1135 x 1360
        Hmotnost (čistá) přibl.                                                                      kg                                                      216
        Výkon hnacího motoru                                                                     kW                                                    3,0
        Otáčky motoru                                                                                   ot./min                                               2347
        Napájecí napětí                                                                                  V                                                        400
        Fáze                                                                                                    Ph                                                     3
        Typ proudu                                                                                                                                                   AC
        Síťová frekvence                                                                                Hz                                                     50
        Otáčky pilového listu                                                                        ot./min                                               3580
        Ø listu pily                                                                                          mm                                                   500
        Otvor pilového listu                                                                          mm                                                   30 - 32
        Třída EMC                                                                                                                                                    A
        Řezné úhly:                                                                                                                                                  
        Řezný úhel                                                                                         stupně                                               -45/-30/-22,5/-15/0/15/22,5/30/45
        Řezný výkon pro plné čtverhranné materiály při 0°                      mm                                                    170 x 170
        Řezný výkon pro plné čtverhranné materiály při -45°                   mm                                                    160 x 160
        Řezný výkon pro plné čtverhranné materiály při +45°                  mm                                                    160 x 160
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Svislé pásové pily na kov VMBS 1610 E a VMBS 2012 H95411

R
Svislá pásová pila na kov VMBS 1610 E
S robustní a vyzkoušenou konstrukcí s jednotkou pro svařování pásů,
model E s elektrickým stolovým podavačem
- Mechanický 2rychlostní převod
- Elektrický stolový podavač
- Extrémně stabilní konstrukce, celé tělo stroje z oceli
- Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
- S osvětlením pracoviště
- Sklápěcí pracovní stůl z šedé litiny
- Plynule regulovatelná rychlost
- Pásový upínač a indikátor rychlosti pásu
- Ofukovací nástroje pro piliny
- Integrovaná jednotka svařování pásů s vybavením pro žíhání,

řezání a broušení
- S paralelním dorazem

Svislá pásová pila na kov VMBS 2012 H
Robustní a vyzkoušená konstrukce s jednotkou pro svařování pásů
- Mechanický 2rychlostní převod
- S kruhovým řezacím zařízením
- S pokosovým dorazem pro úhlové řezy
- S ručním podáváním materiálu
- Nastavení výšky pilového pásu pomocí ručního kola
- Extrémně stabilní konstrukce, celé tělo stroje z oceli
- Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
- S osvětlením pracoviště
- Sklápěcí pracovní stůl z šedé litiny
- Plynule regulovatelná rychlost
- Pásový upínač a indikátor rychlosti pásu
- Ofukovací nástroje pro piliny
- Integrovaná jednotka svařování pásů s vybavením pro žíhání,

řezání a broušení
- S paralelním dorazem

        Technické údaje: VMBS 1610 E VMBS 2012 H
        Přesah mm 396 508
        Maximální výška řezu mm 255 305
        Velikost stolu mm 550 x 600 600 x 700
        Pracovní výška mm 1000 1016
        Rozsah otočení stolu
        Doleva/doprava ° 5/5 10/45
        Přední/zadní ° -                                   -
        Rozměry pilového pásu:
        Délka mm 3140 4030
        Max. šířka mm 16 27
        Rychlost (1./2. převodový stupeň)      m/min           20-80/250-1000 15-125/165-1500
        Výkon svařovacího zařízení mm 16 19
        Výkon motoru kW 1,5 2,2
        Rozměry přibl. mm 940 x 675 x 1840         1090 x 810 x 2030
        Hmotnost přibl. kg 435 590
        Průměr oběžného kola mm 408 515
        Posun stolu mm 300 -
        Hladina akustického tlaku dB(A)            70,5 71,7
        Max. zatížení stolu kg 150 350

VMBS 1610 E

VMBS 2012 H

Pásové pily na kov | Nůžky na profily a děrovače
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Hydraulické nůžky na profily a děrovačka HPS 55DS95412

R
Hydraulické nůžky na profily a děrovačka
- Kombinované hydraulické nůžky na ocelové

profily/děrovačka s až 5 pracovními stanicemi 
a nožním ovládáním

- Děrovací stanice, nůžky na plochou ocel, nůžky 
na úhlovou ocel, od modelu HPS 45S s rýhovací
stanicí

- Řada DS se dvěma pracovními válci a dvěma
nožními pedály pro současnou práci, s prostřihova-
cí stanicí a nůžkami na profilovou ocel

- Plynulé nastavení dráhy
- U prostřihovací stanice s průměrem 620 mm je 

k dispozici větší přesah, k dispozici od modelu
HPS 55DS

- Robustní a stabilní svařovaná konstrukce
- S rýhovacím nožem
- S výkonným 400V motorem

- Rýhovací nůž ve tvaru V, nadrozměrný děrovací
stroj a větší přesah pro děrovací stanici dostupné
na vyžádání

- Dvoustupňový nožní pedál pro režim pomalého
posunu

- Jako standard se sklíčidlem MUBEA pro průbojník
č. 1, č. 2 a č. 3 a také raznici č. 30, č. 45 a č. 60,
použití průbojníku a raznice č. 4 a č. 80 volitelně

Výhody děrování v porovnání s vrtáním:
- Výrazné zkrácení – doby cyklů
- Bez třísek
- Bez chlazení

Obsah dodávky a specifikace:
- Děrovací stanice
- Nůžky na plochou ocel
- Nůžky na úhlovou ocel
- Nůžky na profilovou ocel s kulatými a hranatými

čepelemi
- Děrovací stanice
- Pracovní světlo
- Elektrická kontaktní zarážka
- Držák razidla s bajonetovým upevněním
- Redukce průbojníků a raznic č. 1, č. 2, č. 3, č. 30,

č. 45, č. 60
- Děrovačka s nastavitelným dorazem se stupnicí,

nůžkami na plochou ocel a vrubem s nastavi-
telnými zarážkami

- Hákový klíč
- 2 pracovní válce a 2 nožní pedály
- Hydraulický olej

    Technické údaje:
    Tlak t 55

Ø max. tloušťka desky, pevnost v tahu   N/qmm          400
    Přesah mm 255
    Zdvih mm 25-60
    Pracovní výška průbojníku mm 1030
    Nůžky na úhlovou ocel
    Řez pod úhlem 90° mm 120 x 120 x 12
    Řez pod úhlem 45° mm 70 x 10
    Pracovní výška mm 1130
    Nůžky na plech
    Tloušťka materiálu max. mm 200 x 20
    Velikost materiálu max. mm 300 x 15
    Délka břitu mm 317
    Úhlový řez mm 80 x 15
    Pracovní výška mm 900
    Děrovací stanice
    Tloušťka materiálu max. mm 10
    Šřka přibl. mm 45
    Hloubka přibl. mm 90

        Technické údaje:
        Výkon motoru kW 5,5
        Elektrické přípojka V 400
        Síťová frekvence Hz 50
        Čistá hmotnost kg 1520
        Rozměry mm 1500 x 950 x 1880
        Nůž s profilem U-I mm 120 x 58
        Nůž s profilem T mm 80 x 9
        Rýhovací nástroje ve tvaru V        mm 100 x 100 x 10
        Přesah mm 620
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Přesný soustruh COLCHESTER95415

COLCHESTER STUDENT/HARRISON M300 
COLCHESTER STUDENT a HARRISON
Již více než sto let jsou hrotové soustruhy M300
synonymem kvality, přesnosti a spolehlivosti 
a jedničkou ve školicích společnostech po
celém Německu.
Tyto přesné soustruhy disponují všemi vlast-
nostmi, které zaručují značkám COLCHESTER /
HARRISON® po celém světě jejich pověst
uznávaných výrobců přesných soustruhů pro
dílny, školení a výrobu.
Díky kompaktním rozměrům stroje s vysokým
řezným výkonem a konstrukcí dodržující
náročné bezpečnostní standardy, která byla
vyzkoušena a testována ve výrobě, jsou tyto
přesné soustruhy základním vybavením pro
moderní výrobu.
Univerzální speciální díly a sériová výbava, jako
jsou digitální displeje ACU-RITE®, držáky
ocelových nástrojů MULTIFIX® nebo DICKSON®,
svorky PRATT BURNERD ® a rychlá dostupnost
náhradních dílů dokonale doplňují vysoce
spolehlivé soustruhy COLCHESTER / HARRI-
SON®.

Konstrukce
- Nástrojařská přesnost podle normy DIN 8605
- Kombinace robustního litinového lůžka s pevnou

ocelovou základnou zabraňuje vibracím a dosahu-
je optimálních výsledků při obrábění

- Ložisko vřetena s kuželíkovými valivými ložisky
HERNET®

- Vysoce přesná ložiska s vysokou soustředností
- Vysoká tuhost a také radiální a axiální odolnost
- Vysoký odpor
- Dlouhá životnost
- Snadno sledovatelná rychlost, závity a posuv na

stole, k dispozici vřeteníky pro všechny běžné typy
závitů

- Rychlosti otáčení vřetena lze snadno, rychle 
a bezpečně měnit pomocí ergonomicky
uspořádaných ovládacích prvků na skříni vřetena 
a držáku

- Výkon se přenáší na vřeteno pomocí dvou
klínových řemenů a také kalených a broušených
převodů

- Hladký chod
- Tichý chod
- COLCHESTER STUDENT je k dispozici v maxi-

málních šířkách 635 mm a 1000 mm
- Speciální potahovaná kluzná posuvná vodítka 

s nízkým třením
- Optimální přesnost polohování
- Vysoká absorpce síly
- Dlouhá životnost
- Odnímatelný most lůžka pro rychlé 

zvětšení průměru
- Rozsáhlé speciální příslušenství

Označení
Přesný soustruh Colchester Student
Speciální příslušenství (volitelné)
3osý digitální displej ACU-RITE
3čelisťové sklíčidlo Pratt BURNERD 160/3 DIN 55029/D1-4
Ruční pákové upínací kleštiny pro svorky 5C
Doraz mikrometrového lože

IDEÁLNÍ SOUSTRUHY 
PRO ŠKOLENÍ, DÍLNY
A VÝROBU

Soustruhy
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        Colchester/Harrison                                                                                 Student M300
        Výška hrotu                                                   mm                                      167
        Šířka špičky                                                   mm                                      635 / 1000
        Průměr otáčení přes lůžko                           mm                                      330
        Průměr otáčení přes příčný posuv             mm                                      210
        Průměr otáčení v odsazení                          mm                                      480
        Šířka lůžka                                                     mm                                      140
        Dráha příčného posuvu                               mm                                      190
        Dráha horního posuvu                                 mm                                      92
        Vrtání hlavního vřetena                                mm                                      40
        Upevnění vřetena DIN 55029                                                                   D1-4
        Vřetenové rychlosti (12 kroků)                    l/min                                    40 - 2500
        Podélný posuv                                              mm/U                                  0,03 - 2
        Křížové podávání                                          mm/U                                  0,015 - 1
        Metrický závit                                                rozteč v mm                       0,2 - 14
        Whitworthovy závity                                     na 1’                                    2 - 56
        Průměr závitu                                                rozteč/DPI                          8 - 56
        Závit modulu                                                 Modul                                 0,3 - 3,5
        Kužel koníku soustruhu                               MK                                      3
        Vřetenové vačky Ø                                        mm                                      42
        Zdvih kartáče                                                mm                                      110
        Hnací síla                                                       kW                                       2,2
        Délka                                                              mm                                      1680 / 2130
        Hloubka/šířka                                                mm                                      970 / 1020
        Výška                                                             mm                                      1400 / 1450
        Hmotnost                                                       kg                                        710 / 790

Pohyblivý strojní svěrák s velkými rozměry na dvou
samostatných vodicích kolejnicích s držákem
pouzdra vřetena MK 3, pouzdrem vřetena 42 mm 
a zdvihem pouzdra vřetena 110 mm.

Přehledná a ergonomická
Uspořádání volicích pák umožňuje snadné 
a rychlé nastavení plynule regulovatelné rychlosti,
závitu a oblasti posuvu.

Indukčně kalené a přesně broušené čtvercové a prizmatické
vodicí dráhy stroje zajišťují 
přesné a trvalé polohování po
celé délce lůžka – navrženo pro dlouhou životnost.

Uzamykatelný kufřík s ergonomicky uspořádanými 
a hladce se pohybujícími ručními kolečky a volicími
pákami pro přesné polohování podélného, bočního
a horního posuvu pomocí vřetenového systému 
s nízkou vůlí, včetně mechanické kotoučové spojky
pro pravý a levý chod.

Standardní funkce
- Přesná ložiska vřetena využívající kuželíková

ložiska HERET®

- Patentovaný potah vodicí kolejnice 
pro maximální odolnost

- Rychlovýměnný držák nástroje MULTIFIX®, 
velikost A

- Ruční obsluha stroje na levé straně na pouzdru
zámku/podpěře

- Robustní převodovka s rychlým řazením
- Odnímatelná sběrná vana na třísky, vysunutí

směrem dopředu

Pohyblivá ocelová ochrana držáku
- Zadní stěna chránící před postřikem a třískami
- Ochranný kryt sklíčidla
- Kryt vřetena
- Odnímatelný můstek
- Chladicí systém
- Osvětlení pracovní oblasti
- Měřidlo závitů
- Velká matně chromovaná stupnice
- Pedálová brzda s brzdovým pedálem po celé

Délce
- Stroj v souladu s CE
- Dokumentace ke stroji / Němčina - elektronická

Speciální příslušenství (volitelné)
- 3osý digitální displej ACU-RITE® VUE
- ACU-RITE 200S je k dispozici také jako doplněk
- 3čelisťové/4čelisťové sklíčidlo, Ø 160 / 200 mm
- Rychlovýměnný držák nástrojů Dickson®

se 3 vložkami
- 4násobná revolverová hlava PARAT® RD1
- Otočná fazeta 10 o průměru 50 mm
- Pevná fazeta 10 o průměru 100 mm
- Otočné špičky průbojníku MK3
- Mikrometrová zarážka pro lůžko
- Kuželové rotační zařízení
- Speciální povrchová úprava
- Další dokumentace v papírové podobě
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CZ/Pa
= uvedené ceny jsou jednotkové ceny. Prodává se pouze v uvedených

jednotkách balení. Uveďte vždy počet jednotek v informacích o objednávce.
www.hhw.cz
Hotline pro objednávky e-mailem: hommel@hhw.cz

VOLZ FUS 32-SERVO95416

Z
Úspěšný model FUS 32 byl zakoupen více než
800krát (včetně společností BMW, Continental,
ABUS), tvoří základ nového modelu VOLZ FUS
32-SERVO.
Nový univerzální frézovací stroj VOLZ FUS 32-
SERVO byl zcela přepracován a vylepšen 
v německé společnosti VOLZ tak, aby splňoval
rostoucí požadavky zákazníků na univerzální
frézovací stroj nejnovější generace.
Přepracovaný koncept stroje a vysoce kvalitní
součásti „Made in Germany“ zaručují zvýšenou
stabilitu, vyšší přesnost strojů (podle normy DIN
8615) a činí z tohoto frézovacího stroje nepostra-
datelnou součást všech úkolů souvisejících se
školením, dílenským provozem a výrobou, od
výroby nástrojů až po výrobu forem.

Konstrukce
- Frézovací nástroj podle normy DIN 8615 

a standardu Schlesinger
- Vysoce kvalitní součásti stroje „Made in Germany“

– RITTAL®, SKF®, GRUNDFOS® / BRINKMANN®,
SEW-EURODRIVE® a další

- Všechny hlavní součásti, jako je podstavec stroje,
stojany, výložník, dílenský stůl a svislá frézovací
hlava, jsou vyrobeny z žíhané kvalitní litiny 
MEEEHANITE® prosté pnutí, částečně vícená-
sobně žebrované, aby byla zajištěna maximální
stabilita a přesnost výroby od samého začátku

- Pracovní stůl a svislé upínací plochy jsou kalené 
a přesně broušené pro vyšší nosnost, dlouhou
životnost a pro vytvoření přesné a ploché kontaktní
plochy pro svorky a obrobky

- Výkonný přímý pohon bez pásu a bez ztráty
točivého momentu díky vysoce kvalitnímu motoru
SEW-EURODRIVE® s výkonem 3 kW

- Vysoce kvalitní svislá a vodorovná frézovací
vřetena jsou osazena ve 4cestných kuličkových
ložiscích SKF® pro dosažení vysoké přesnosti

- Svislá frézovací hlava se sklíčidlem vřetena ISO
40/DIN 2080, ruční upínání nástroje, zdvihem
pouzdra vřetena 95 mm, otočná o 90° na obou
stranách.

- Vodorovné vřeteno ISO 40/DIN 2080 se standard-
ním držákem pro vodorovné frézování

- 36stupňový přenos výkonu s otáčkami až 3600
ot./min a přesně broušenými kvalitními zuby 
v olejové lázni

- Automatický interval centrálního mazání 
(SKFVOGEL®) pro dokonalé mazání všech
důležitých opěrných ploch a zaručenou dlouhou
životnost

- Plynule nastavitelné posuvy prostřednictvím
přímých servomotorů od společnosti YASKAWA®

s výkonem 0,75 kW na osu (celkem 2,25 kW) 
a posuvem 10– 600 mm/min

- Rychlé přesuny po ose X, Y a Z rychlostí 
1200 mm/min včetně režimu tréninku

- Přesné recirkulační kuličkové šrouby bez vůle pro
výkonné pohyby ve směru všech os a vynikající
výsledky při synchronním a zpětném frézování 
v ose X a Y

- Všechny vodicí lišty jsou kalené, přesně broušené
a s potahem TURCITE® pro rovnoměrný pohyb os

- Motorová brzda s ochranou proti přetížení –
pro rychlé a bezpečné zastavení vřetena

- Vodicí kolejnice s chráničem kotouče (částečně 
z nerezové oceli) pro osy X a Z

- Mechanická bezpečnostní ruční kolečka s kruho-
vou stupnicí na všech osách pro osvědčenou 
a intuitivní obsluhu

- Velkoryse dimenzovaná sběrná vana na třísky 
a chladicí kapalinu po celé ploše stroje pro
optimální a čistou ochranu

- Nádržka pro integrovaný chladicí systém umístěná
v noze stroje pro úsporu místa, s několika
dělenými kryty pro úplné vyčištění 

- Trojcestná nastavitelná ochrana vřetena s bez-
pečnostními mikrospínači a plynovými tlumiči pro
svislou a vodorovnou práci

- Pracovní světla LED, nastavitelná

Označení
Frézovací stroj FUS 32-Servo
Volitelný
Ochranný kryt pracovního stolu proti třískám a postříkání

Nástrojové frézky
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        VOLZ                                                                                                                 FUS 32-SERVO
        Vodorovná upínací plocha (D x Š)                             mm                              950 x 450
        T-drážka (počet/šířka/vzdálenost)                              mm                              7/14/63
        Svislá upínací plocha (D x Š)                                     mm                              1050 x 320
        T-drážka (počet/šířka/vzdálenost)                              mm                              5/14/63
        Max. zatížení stolu                                                       kg                                300
        Vzdálenost vřetena a stolu                                         mm                              50 - 450
        Vzdálenost H-vřetena/stolu                                        mm                              min. 163
        Dráha pojíždění:                                                                                               
        Podélná (X) automatická/ruční                                   mm                              560
        Napříč (Y) automatická/ruční                                     mm                              320
        Svislá (Z) automatická/ruční                                      mm                              400
        Upevnění vřetena DIN 2080/M16                                                                     SK 40
        Otáčky vřetena:                                                                                                
        Vodorovné (36 kroků)                                                 U/min                           25 - 3600
        Svislé (36 kroků)                                                          U/min                           25 - 3600
        Možnost otočení pro svislou frézovací hlavu          Stupeň                        +/-90
        Zdvih pouzdra vřetena, ručně nastavitelný              mm                              95
        Soustřednost vřetene                                                 mm                              0,005
        Posuv (X/Y/Z)                                                               mm/min                       10 - 600
        Rychlé přejíždění (X/Y/Z)                                            mm/min                       1200
        Hnací síla                                                                     kW                               3
        Podávací motor                                                           kW                               075 na osu / 2,25
        Čerpadlo chladicí kapaliny                                         kW                               0,09
        Mazací čerpadlo                                                          kW                               0,05
        Délka                                                                             mm                              1800
        Hloubka/šířka                                                               mm                              1500
        Výška                                                                            mm                              1780
        Hmotnost                                                                     kg                                1650

Speciální příslušenství (volitelné)
- K dispozici také u modelu HAIDENHAIN ND5023
- 3osé digitální displeje
- ACU-RITE® 200 S
- FAGOR® INNOVA 40i P
- Rotační stůl včetně 3čelisťového sklíčidla soustru-

hu Ø 130 mm
- Univerzální stůl s naklápěním a otáčením
- Svorky pro pneumatické nářadí pro standardní

upínací zařízení (DIN 2080 SK40)
- Upínací zařízení DIN 69871/SK40 v kombinaci 

s hydraulickou/pneumatickou upínkou nástroje
- Rozdělovač se sklíčidlem soustruhu Ø 165 mm

vodorovný/svislý
- Koník soustruhu pro kulaté stoly a rozdělovače 

Ø 115–145 mm
- Kulaté stoly Ø 300/350 mm lze používat vodo-

rovně/svisle
- Upínací kleština ER 25 vč. sady kleštin, 

Ø 2–16 mm
- Paralelní opěrka ve dřevěném stojanu – 24 párů
- Strojní svěrák s otočnou deskou, šířka čelisti 

130 mm
- Vodorovné frézovací trny Ø 22/27/32 mm, krátké

provedení
- Upínací sada pro stoly s T-drážkami
- Hydraulické svěráky
- Ochranný štít vřetena z ocelových trubek včetně

bezpečnostní podložky Ø 600 mm
- Ochranný kryt proti nečistotám pro pracovní stůl,

včetně zvětšeného pracovního prostoru
- Úplný kryt stolu XL se dvěma bočními dvířky
- Speciální povrchová úprava
- Další dokumentace v papírové podobě

Úplný kryt stolu XL (volitelný) se dvěma dveřmi
otevíratelnými po celé šířce stolu, včetně bez-
pečnostního mikrospínače a přídavných bočních
dveří pro plnou flexibilitu a dokonalou všestrannou
ochranu včetně certifikace IP54.

Vodorovné vřeteno ISO 40/DIN 2080 se standard-
ním držákem pro vodorovné frézování, speciálně pro
vzdělávací účely.

Pracovní stůl a svislé upínací plochy jsou kalené 
a přesně broušené pro vyšší nosnost, dlouhou
životnost a pro vytvoření přesné a ploché kontaktní
plochy pro svorky a obrobky




