
Dalších 39 strojů Volejte zdarma       800 100 709      0800 004 203   

Typ   FSM 3060 - SADA

Objednací číslo 3933060S3

Cena bez DPH 869 990 Kč | 34 800 €

Akční cena (bez DPH)  789 990 Kč  | 31 600 €

Rozměry mag. upínací desky 300 × 600 mm

Max. výška obrobku 252 mm

Max. vzdál. mezi vřetenem a stolem 500 mm

Rychlost posuvu stolu 5 – 25 m/min

Otáčky vřetene 1 450 ot /min

Rozměry brusného kotouče 355 × 38 × 127 mm

Příkon motoru vřetene 3,75 kW / 400 V

Příkon hydraulického čerpadla 0,75 kW

Prostor pro ustavení stroje 2 650 × 1 550 mm

Rozměry stroje 2 650 × 1 550 × 1 800 mm

Hmotnost 1 700 kg

Automatické řízení posuvu

Plně automatické řízení ve 3 osách, které 

zásadně zvyšuje komfort ovládání. Umožňuje 

mimo jiné regulaci cyklů, frekvence broušení, 

druh broušení, dobu a hloubku broušení 

a mnoho dalšího.

Digitální 
odměřování polohy

Magnetický 
separátor

Digitální 
d íí

 Maximální tuhost, stabilita a přesnost 

díky žíhané a tvrzené litinové konstruk-

ci
 Automatické odmagnetizování
 Velmi kvalitní vřeteno s přesnými 

kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 

2 μm)
 Automatické centrální mazání vřetene 

a všech vedení
 Ručně zaškrábané vodící dráhy 

potažené vrstvou „Turcite-B“
 Počítačově řízený, programovatelný 

vertikální posuv s funkcí rychloposuvu 

až k obrobku a zpětným chodem
 Druhá příruba brusného kotouče

ušetríte 

3 200 €
ušetříte 

80 000 Kč

STROJE V AKCI! 
1. 5. – 31. 8. 2022

Bruska na plocho FSM 3060
S odměřováním a magnetickým separátorem.

Součásti dodávky zvýhodněné sady:
  Bruska na plocho
  Magnetický separátor
  Digitální odměřování polohy ve dvou osách 
  Přední, boční i zadní stěna ostřiku 
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  Digitální ukazatel otáček vřetene
  Digitální ukazatel hloubky vrtání
  Pravý / levý chod
  Osvětlení pracovního prostoru
  Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami. Možnost jeho 

otočení o 360° okolo sloupu umožňuje použít základnu stroje 

jako pracovní plochu pro vysoké obrobky
  Ochranný kryt klínového řemene s mikrospínačem
  Masivní základna stroje
  Tichý a výkonný elektromotor
  Podpěťová ochrana a samostatný nouzový vypínač
  Snadná výměna nástroje pomocí vestavěného vyražeče
  Redukční převodovka pro vyšší kroutící moment

Sloupová vrtačka DH 40 BV
S plynulým nastavením otáček pomocí mechanického variátoru.

Součást dodávky
  Rychloup. hlavička (1 – 16 mm)
  Kuželový trn MK4/B16
  T-matice

Součást dodávky
  Kuželový trn MK2 / B16
  Rychloupínací hlavička 

1 – 16 mm, B16
  T-matice, 2 ks

Mechanický variátor
  Mimořádně spolehlivý
  Výkonný, současně však tichý
  Klínový řemen s dlouhou životností
  Otáčky se mění za chodu stroje
  Stálá optimální účinnost motoru

Typ DH 40 BV

Objednací číslo 3020450 

Cena bez DPH 99 990 Kč | 3 999,60 €

Akční cena (bez DPH) 89 990 Kč | 3 600 €

Vrtací výkon trvalý | ocel Ø 32 mm

Vrtací výkon max. | ocel Ø 40 mm

Vyložení 285 mm

Vrtací hloubka 160 mm

Kužel vřetene MK 4

Otáčky vřetene 150 – 2 000 ot/min, dva rozsahy otáček

Rozměry stolu 420 × 400 mm

Otočení pracovního stolu 360°

T-drážky 14 mm

Rozměry prac. plochy základny 390 × 420 mm

Max. vzdál. vřeteno-stůl 790 mm

Max. vzdál. vřeteno-základna 1 275 mm

Průměr sloupu 115 mm

Příkon motoru 1 500 / 2 200 W / 400 V

Rozměry 975 × 600 × 2 120 mm

Hmotnost 275 kg
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Stolní vrtačka s řemenovým pohonem
 D 23 Pro (400 V)

  Výkonný motor
  Digitální ukazatel otáček a vrtací hloubky
  Samostatný nouzový vypínač
  Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC
  Garantovaná přesnost ≤ 0,02 mm, měřeno na pinole
  Vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích
  Včetně rychloupínací hlavičky
  Doraz vrtací hloubky
  Přesně obrobený pracovní stůl, s T-drážkami a odvo-

dem chladící kapaliny

  Ochranný kryt řemenic s mikrospínačem
  Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčidla 

s mikrospínačem 
  Ergonomická páka pinoly z jednoho hliníkového 

odlitku s měkkými rukojeťmi
  Kvalitní ozubené řemeny Gates
  Pravý / levý chod

Digitální displej
  Zobrazení otáček vřetene 

a hloubky vrtání
Typ D 23 Pro

Objednací číslo (400 V) 3003020 

Cena bez DPH 21   990 Kč   | 879,60 €

Akční cena (bez DPH) 19 490 Kč | 780 €

Vrtací výkon trvalý | ocel (S235JR) Ø 20 mm

Vrtací výkon max. | ocel (S235JR) Ø 25 mm

Kužel vřetene MK2

Vrtací hloubka 80 mm

Vyložení 180 mm

Otáčky vřetene 200 – 2 440 ot/min, 12 rychlostí

Rozměry pracovní plochy stolu 280 × 245 mm

Otočení / naklopení vrtacího stolu 360° / ± 90°

Max. vzdálenost vřeteno - stůl 425 mm

Rozměry pracovní plochy základny 240 × 250 mm

Max. vzdál. vřetene a základny 618 mm

Průměr sloupu 73 mm

Příkon motoru 750 W / 400 V

Rozměry 330 × 615 × 1 015 mm

Hmotnost 64 kg

ušetríte 

100 €
ušetříte 

2 500 Kč

Max. vrtací výkon 40 mm

Výkonný motor 
1,5 / 2,2 kW

V

ušetríte 

400 €
ušetříte 

10 000 Kč
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Součást dodávky
  Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm
  Kuželový trn MK4/B16

  Těžké, masivní litinové provedení
  Stabilní, silnostěnný litinový sloup
  Strojní posuv pinoly ovládaný ruční pákou
  Závitovací cyklus
  Doraz vrtací hloubky
  Ovládací panel odolný proti špíně a vodě
  Elektronika 24 V DC
  Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčidla 

s bezpečnostním mikrospínačem
  Osvětlení pracovní plochy

  Masivní základna stroje, přesně obrobená, 

s rovnoběžnými T-drážkami
  Filtr chladící kapaliny
  Volitelný nožní pedál pro přepínání pravého-

levého chodu a závitování
  Velký a masivní pracovní stůl, přesně obrobený 

s rovnoběžnými T-drážkami, naklopitelný ±90°
  Odnímatelná nádrž chladicí kapaliny – lze snad-

no vyjmout a vyprázdnit

Těžká převodová vrtačka DH 45 G
Se strojním posuvem a závitovacím cyklem, vhodná pro průmyslové použití.

Typ DH 45 G 

Objednací číslo 3034255

Cena bez DPH  149 990 Kč  | 5 999,60 €

Akční cena (bez DPH) 134 990 Kč | 5 400 €

Vrtací výkon trvalý | ocel (S235JR) Ø 35 mm

Vrtací výkon max. | ocel (S235JR) Ø 40 mm

Závitování max. | ocel (S235JR) M35

Kužel vřetene MK4

Zdvih pinoly 170 mm

Vyložení 350 mm

Strojní posuv 0,1 | 0,15 | 0,2 mm/ot

Otáčky vřetene 90 – 1 520 ot/min

Počet rychlostí 8

Rozměry pracovní plochy stolu 530 × 530 mm

Otáčení / naklopení prac. stolu 360° / ± 90°

T-drážka / Počet / Rozteč 18 mm / 3 / 125 mm

Nosnost stolu 250 kg

Vzdálenost vřetene a stolu 130 – 725 mm

Rozměry prac. plochy základny 435 × 480 mm

Max. vzdál. vřetene a základny 1 210 mm

Průměr sloupu 150 mm

Příkon motoru  2,2 kW / 400 V

Rozměry 880 × 595 × 2 445 mm

Hmotnost 560 kg

– 16 mm

, 

avého-

obený 

±90°

– lze snad-

použití.

Nožní ovládání (volitelné příslušenství)
Funkce řezání závitů, pravý / levý chod.

Objednací číslo: 3050032

Cena bez DPH:  2 990 Kč | 119,60 € 

16 mm

/ levlevý cý hod.

| 1| 19,60 € 

Typ MB 351

Objednací číslo 3860351

Cena bez DPH  15 990 Kč  | 639,60 €

Akční cena bez DPH 13 990 Kč | 560 €

Max. ø vrtáku | Jádrový vrták 35 mm

Max. hloubka vrtání | Jádrový vrták 50 mm

Max. ø vrtáku | Běžný vrták 1) 13 mm 1)

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

Upnutí vřetene M24

Otáčky při zatížení 330 ot/min

Příkon motoru 1 100 W / 230 V

Rozměry magnetické základny 165 × 80 mm

Přídržná síla 15 000 N

Hlavní rozměry 450 × 330 × 260 mm

Hmotnost 12,7 kg
1 Při použítí nástavce a sklíčidla. 

  Vysoce kvalitní konstrukce, 

speciálně konstruovaná pro 

vrtání ocelí, výkonný motor
  Pro vrtáky Weldon 19 mm, 

rychloupínání
  Dlouhé vedení pinoly
  Uzemnění s dvojitou izolací

  Velká magnetická přídržná síla
   Chladicí médium je přiváděno 

středem nástroje
  Jednoduchá změna režimu 

jádrového vrtání na režim pln-

ého vrtání

Magnetická vrtačka Metallkraft® MB 351
Kvalitní stroj pro mnohostranné použití.

Součást dodávky
  Nádobka na chladící kapalinu 
  Ochranný štítek
  Montážní klíče

  Kufr pro uložení stroje
  Bezpečnostní řetěz
  Vyobrazený jádrový vrták 

není součástí dodávky

Široká nabídka špičkových 

jádrových vrtáků Karnasch® 

na www.bow.cz

3

ták 

Rychloupínání

Max. průměr jádro-
vého vrtáku 35 mm

ušetríte 

80 €
ušetříte 

2 000 Kč

Strojní posuv pinoly 
ovládaný ruční pákou

ušetríte 

600 €
ušetříte 

15 000 Kč

ouu
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  Přesné zpracování
  Házivost čela vřetene <0,009 mm
  Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
  Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický 

podélný posuv 
  Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně 

kalené (HRC 42-52) a přesně broušené 
  Přepínač chodu vpravo-vlevo

  Hlavní vypínač (IP 54) s podpěťovým spouštěčem, nouzo-

vý vypínač s aretací
  Kvalitní sklíčidlo
  Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)

Přesný, plně vybavený soustruh TU 2406 (230 V)
Cenově výhodný, ideální pro modeláře a pro domácí dílnu.

Volitelné příslušenství:
  Univerzální podstavec soustruhu 

(TU 2304 / TU 2406 / TU 2506 / TU 2807 / TU 3008) 
s uzamykatelnými dvířky a policemi. 
Rozměry (v × h × š): 760 × 420 × 950/1 100/1 250 mm 
(lze smontovat ve třech polohách).

Objednací číslo: 3440409

Cena bez DPH:  13 490 Kč  | 539,60 €

Typ TU 2406

Objednací číslo 3420350

Cena bez DPH 44 990 Kč | 1 799,60 €

Akční cena (bez DPH) 40 490 Kč | 1 620 €

Točný průměr nad ložem 250 mm

Vzdálenost mezi hroty 550 mm

Výška hrotu 125 mm

Šířka lože 135 mm

Kužel vřetene / pinoly koníku MK3 / MK2

Průchod vřetene 21 mm

Posuv pinoly koníku 70 mm

Otáčky vřetene 125 – 2 000 ot/min

Počet rychlostí 6

Stoupání závitů – metrické 0,4 – 3,5 mm/záv.

Stoupání závitů – v palcích 10 – 44 záv./1“

Posuv podélný  0,1 | 0,2 mm/ot.

Posuv nožového/příčného suportu 75 / 120 mm

Příkon motoru 750 W / 230 V

Hlavní rozměry 1 310 × 520 × 560 mm

Hmotnost 125 kg

Součást dodávky
  3-čel. sklíčidlo 125 mm
  Pevný hrot MK2 a MK3
  Ochranný kryt sklíčidla
  Čtyřstranný držák nože
  Sada výměnných kol pro řezání závitů 
  Kufřík s nářadím
  Zkušební protokol

Součást dodávky
  3-čelisťové sklíčidlo ø 250 mm
  Pevná luneta, Ø 15 – 105 mm 
  Pohyblivá luneta, Ø 10 – 65 mm 
  LED osvětlení stroje
  Redukční pouzdro MK 6 / MK 4

  Pevný hrot MK 4
  Sada výměnných kol 
  Doraz s jemným nastavením
  Seřizovací nářadí
  Čtyřstranný nožový držák

ušetríte 

180 €
ušetříte 

4 500 Kč

  Kalené a broušené vodicí dráhy lože
  Chladicí zařízení se zvláštní nádrží chladicí kapaliny, ukazatelem 

hladiny a odlučovačem oleje
  Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
  Kalené a broušené vřeteno běží v olejové lázni. Je uložené ve dvou 

přesných nastavitelných kuželíkových ložiscích
  Pravý / levý chod lze přepnout na podélném suportu
  Centrální jednotka mazání v podélném suportu
  Litinový podstavec a lože z jednoho kusu
  Ochranný kryt vodícího šroubu
  Nožní brzda pro nouzové zastavení
  Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z
  Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů

Přesný soustruh TH 4210
S vodícím a tažným šroubem pro snadnou obsluhu. 
Volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací 
otáček pomocí frekvenčního měniče zn. Lenze.

Typ TH 4210

Objednací číslo 3462050 

Cena bez DPH 299 990 Kč | 11 999,60 €

Akční cena (bez DPH) 269 990 Kč | 10 800 €

Hnací motor 4,5 kW / 400 V

Kužel vřetene MK 6

Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6 

Otáčky vřetene 45 – 1 800 ot/min, 16 rychlostí

Výška hrotů 210 mm

Vzdálenost mezi hroty 1 000 mm

Točný Ø nad ložem / příčným suportem 420 / 250 mm

Točný průměr / délka bez můstku 590 / 260 mm

Šířka lože 250 mm

Rozsah posuvu a stoupání

Posuvu nožového / příčného suportu 140 / 230 mm

Rychlost podélného posuvu 0,05 – 1,7 mm/ot (17 rychlostí)

Rychlost příčného posuvu 0,025 – 0,85 mm/ot (17 rychlostí)

Stoupání závitů - metrické 0,2 – 14 mm/záv. (39 možností)

Stoupání závitů - v palcích 72 – 2 záv./palec (45 možností)

Trapézový závit 8 – 44 (21 možností)

Modulový závit 0,3 – 3,5 (18 možností)

Kužel pinoly koníku MK 4

Rozměry 2 025 × 915 × 1 375 mm

Hmotnost 1 160 kg

Litinové lože a podstavec
Masivní provedení – 1 160 kg

Točná délka 550 mmTT

ušetríte 

1 200 €
ušetříte 

30 000 Kč
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Součást dodávky
  Kuželový trn MK2/M10/B16
  Seřizovací nářadí

Typ BF 20 Vario

Objednací číslo 3338120

Cena bez DPH 46 990 Kč | 1 879,60 €

Akční cena (bez DPH)  41 990 Kč  | 1 680 €

Trvalý vrtací výkon 12 mm (s předvrtáním)

Max. vrtací výkon 16 mm (s předvrtáním)

Max. průměr nožové hlavy 63 mm

Max. průměr stopkové frézy 20 mm

Max. vzdál. vřetene a stolu 360 mm

Kužel vřetene / Upnutí MK2 / M10

Posuv pinoly 50 mm

Vyložení 170 mm

Otáčky vřetene 90 – 3000 ot/min, 2 rychlosti

Rozměry stolu 500 × 180 mm

Velikost / Rozteč T-drážek 12 / 63 mm

Naklopení frézovací hlavy ± 90°

Rozsah posuvu osy X / Y / Z 280 / 175 / 275 mm

Příkon motoru 850 W / 230 V

Hlavní rozměry 745 × 565 × 935 mm

Hmotnost 103 kg

Stolní vrtačko-frézka BF 20 Vario
Stabilní stroj pro velmi přesnou a rychlou práci. Elektronicky plynule 
regulovatelné otáčky vřetene a digitální odečítání zdvihu pinoly.

  Digitální zobrazení počtu otáček vřetene
  Digitální odměřování hloubky s přesností 0,01 mm, přepínání mm/palce
  Stranově přestavitelný sloup rozšiřuje možnosti pojezdu při sklopené hlavě
  Elektronicky nastavitelné otáčky vřetene 90 – 3 000 ot/min, pravý/levý chod
  Všechny osy osazené ručním kolečkem s nastavitelným noniusem 
  Kužel vřetene MK2 a osvětlení pracovního prostoru
  Vymezitelná vůle rybinových vedení ve všech třech osách (pomocí klínových lišt)
  Vůle v pohybových šroubech lze vymezit maticí

ky

MK2/M10/B16B166
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BF 20 Vario
Jemný manuální posuv
Digitální ukazatel hloubky
Pravý/levý chod
Digitální ukazatel otáček
Hlava sklopná ±90°

ušetríte 

200 €
ušetříte 

5 000 Kč

Univerzální masivní vrtačko-frézka 
MF 2 V

Plynulá regulace otáček pomocí frekvenčního měniče 
Siemens a digitální odměřování polohy.

  Těžké, masivní provedení z kvalitní litiny
  Masivní křížový stůl s přesně opracovaným 

povrchem
  Všechny vodící rybinové plochy kaleny. 

Seřizování vůlí pomocí klínových lišt
  Automatický posuv pinoly a osy X, posuv osy 

Y možno přiobjednat
  Standardně dodávané s chladící soustavou

  Vysoká přesnost díky kuželíkovým ložiskům 

<0,01 mm měřeno na pinole
  Univerzálně přestavitelná frézovací hlava 

otočná o 360° a sklopná o ±90°
  Hlavní vypínač s jištěním motoru, přepínač 

chodu vpravo-vlevo 
  Digitální odměřování všech 3 os (osa Z na 

konzole)

Typ MF 2 V

Objednací číslo 3336030 

Cena bez DPH 389 990 Kč | 15 599,60 €

Akční cena (bez DPH) 349 990 Kč | 14 000 €
 

Trvalý / Max. vrtací výkon Ø 20 / 24 mm

Max. Ø nožové / stopkové hlavy Ø 80 / Ø 18 mm

Upínání vřetene ISO 40 DIN 2080

Zdvih pinoly 127 mm

Vyložení 213 – 533 mm

Otáčky vřetene 10 – 5 100 ot/min, 6 rychlostí plynule

Naklopení frézovací hlavy ±45°

Strojní posuv pinoly 0,04 | 0,08 | 0,15 mm/ot.

Rozměry / Nosnost prac. stolu 1 240 × 230 mm / 230 kg

T-drážky – velikost | rozteč | počet 16 mm | 63 mm | 3

Vzdálenost vřetene od stolu 57 – 463 mm

Pojezd frézovací hlavy 320 mm

Otáčení / Sklápění frézovací hlavy 360° / ±45°

Rozsah posuvu - osa X / Y / Z 800 mm - strojní / 305 mm - ruční /  

406 mm - ruční

Celkový příkon 1 500 W / 400 V

Rozměry (š × h × v) 1 450 × 1 400 × 2 150 mm

Hmotnost 950 kg

hlohloostístístítístístí plplplplplplp ynuynuynuynuynuynuyy lelelelelel

t.t...

ggggggggg

Velký pracovní stůl 
1 240 × 230 mm,
max. nosnost 230 kg

l l 

ušetríte 

1 600 €
ušetříte 

40 000 Kč
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Pásová pila na kov S 131 GH
Pro lehké řezací práce. Rameno otočné od -45° do +60°.

  Samočinné sklápění ramene pomocí plynule nastavitelného hydraulického válce
  Tříbodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích, klidný a tichý chod
  Automatický koncový vypínač
  Tři rychlosti volitelné pomocí řemenice
  Rychloupínací svěrák, nastavitelný délkový doraz
  Podstavec s kolečky

Typ S 131 GH

Objednací číslo 3300131

Cena bez DPH 26 990 Kč | 1 079,60 €

Akční cena (bez DPH) 23 990 Kč | 960 €

Řezný rozsah 0° 128 mm

Řezný rozsah 0° 100 × 145 mm

Řezný rozsah 45° 90 mm

Řezný rozsah 45° 85 × 70 mm

Řezný rozsah 60° 45 mm

Řezný rozsah 60° 56 × 45 mm

Rychlost pásu 22 / 31 / 55 m/min. 

Rozměry pásu (mm) 1 640 × 13 × 0,65 mm

Výkon motoru 550 W / 230 V

Hlavní rozměry 965 × 500 × 1 300 mm

Hmotnost 81 kg

Součást dodávky   Pilový pás bi-metal 10 – 14 z/“
  Podstavec stroje

Hydraulický píst 
spouštění ramene

iichýchýchýchýhýýý chchchchchchchodododododdododod

Rychloupínací svěrák

ušetríte 

120 €
ušetříte 

3 000 Kč

Typ S 300 DG

Objednací číslo 3290290                               

Cena bez DPH 114 990 Kč | 4 599,60 €

Akční cena (bez DPH) 103 990 Kč | 4 160 €

Řezný rozsah 0° ø 255 mm

Řezný rozsah 0° 190 mm

Řezný rozsah 0° 190 × 310 mm

Řezný rozsah +45° ø 215 mm

Řezný rozsah +45° 190 mm

Řezný rozsah +45° 190 × 200 mm

Řezný rozsah −45° ø 220 mm

Řezný rozsah −45° 190 mm

Řezný rozsah −45° 135 × 190 mm

Řezný rozsah −60° ø 135 mm

Řezný rozsah −60° 135 mm

Řezný rozsah −60° 135 × 135 mm

Rychlost pásu 35 / 75 m/min

Rozměry pásu 2 750 × 27 × 0,9 mm

Příkon motoru 1 50o W / 400 V

Motor chlazení 100 W

Hlavní rozměry 1 850 × 1 300 × 1 680 mm 

Hmotnost 335 kg

Profesionální pásová pila 
S 300 DG

S otočným ramenem, pro přesné 
a hospodárné řezání kovů.

  Masivní litinové provedení
  Úhlování pomocí natáčení ramene od -60° do +45° 
  Rychloupínací svěrák
  Vysoká přesnost řezání, tichý chod bez vibrací
  Přesné a trvanlivé vedení řezného pásu, snadná výměna
  Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru
  Délkový doraz se stupnicí
  Kartáč na odstraňování třísek
  Automatické vypnutí pásu po ukončení řezu

m 

Masivní svěrák 
s délkovým dorazem

Vestavěné chlazení

zem

ííííí

ušetríte 

440 €
ušetříte 

11 000 Kč
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Typ TBS 2001-12

Objednací číslo 3746020

Cena bez DPH 84 990 Kč | 3 399,60 €

Akční cena (bez DPH) 75 990 Kč | 3 040 €

Pracovní šířka max. 2 000 mm

Tloušťka plechu max. 1,25 mm (400 N/mm²)

0,62 mm (700 N/mm²)

Výška stolu 684 mm

Rozměry 2 450 × 1 100 × 1 050 mm

Hmotnost 511 kg

7

,60 €60 €60 €

3 040 €

m²)

m²)

5050 mmmm

ušetríte 

120 €
ušetříte 

3 000 Kč

ušetríte 

360 €
ušetříte 

9 000 Kč

Ruční tabulové nůžky na plech 
TBS 2001-12

  Pro stříhání oceli, hliníku a mědi.
  Kvalitní nože z oceli s tvrdostí HRC 55-60
  Dvě ovládací páky
  Opěrná plocha s pravítkem
  Zadní doraz 0 – 450 mm

Pracovní šířka 2 metry

Typ GU 15

Objednací číslo 3101505

Cena bez DPH 4 290 Kč | 171,60 €

Akční cena (bez DPH) 3 890 Kč | 155,60 €

Rozměr kotouče Ø 150 × 20 mm

Upnutí kotouče Ø 16 mm

Otáčky motoru 2 850 ot/min

Obvodová rychlost kotouče 22 m/s

Příkon motoru 450 W / 230 V

Hlavní rozměry 389 × 206 × 266 mm

Hmotnost 10,7 kg

Dvoukotoučová bruska GU 15
Kvalitní výrobek pro řemesla a průmysl.

  Bezúdržbový motor
  Kryt je tlakový hliníkový odlitek
  Stabilní přestavitelná opěra obrobku
  Gumové podložky pro tlumení vibrací

GU 15

Typ MBSM 150-200-2

Objednací číslo 3922150 

Cena bez DPH 24 990 Kč | 999,60 €

Akční cena (bez DPH) 21 990 Kč | 880 €

Rozměr brus. pásu 150 × 2 000 mm

Rychlost pásu 14,5 / 29 m/s

Ø kontakního kola 200 mm

Ø odsávání 100 mm

Příkon motoru 2 100/2 800 W / 400 V

Rozměry 1070 × 415 × 950 mm

Hmotnost 90 kg

  Klidný chod bez vibrací zaručuje výborné pracovní výsledky
  Plocha pro rovinné broušení
  Rychlá výměna brusného pásu
  Vývod pro připojení odsávání
  Nastavitelný ochranný štítek
  Po jednoduché demontáži opěrky možnost průběžného broušení
  Dvourychlostní provedení, nižší rychlost pro broušení nerezové oceli
  Možnost plynulého naklopení brusné jednotky

Dvourychlostní pásová bruska MBSM 150-200-2
Pro profesionální broušení.

ušetríte 

16 €
ušetříte 

400 Kč
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Ruční ohýbačka plechu FSBM 1020-20 S2 
S nožním ovládáním horní lišty. Univerzálně použitelná 
pro řemeslné dílny a průmysl.

Dělená horní i spodní 
segmentová lišta

Nožní pedál

lDěDělDěDěDěl

Typ FSBM 1020-20 S2 
Objednací číslo 3772102 

Cena bez DPH 54 990 Kč | 2 199,60 €

Akční cena (bez DPH) 48 990 Kč | 1 960 €

Pracovní šířka max. 1 020 mm 

Tloušťka plechu max.* 2,0 mm 

Úhel ohybu max. 135° 

Hmotnost 280 kg 

Rozměry 1 400 × 950 × 1 200  mm

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

  Robustní konstrukce s vysokou vlastní hmotností
  Kvalitní zpracování a jednoduché provedení
  Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu nechává obě ruce volné 

pro ohýbání a manipulaci s materiálem 
  Horní i spodní lišta je dělená na segmenty
  Široké rozevření mezi lištami až 50 mm 
  Samomazná kluzná ložiska

ušetríte 

240 €
ušetříte 

6 000 Kč

Ruční zakružovačka plechu RBM 1000-20 Eco
Tříválcové zakružovačka s možností asymetrického uspořádání 
válců určená pro řemeslné dílny

  Masivní provedení a tuhá konstrukce
  Asymetricky nastavitelné válce
  Pohon pomocí ruční kliky 
  Výklopný horní válec
  Spodní a zadní válec s drážkami pro zakružování 

kulatiny ø 3, 5 a 8 mm
  Lehce přestavitelný horní a spodní válec

Typ RBM 1000-20 Eco

Objednací číslo 3781301

Cena bez DPH 39 990 Kč | 1 599,60 €

Akční cena (bez DPH) 35 990 Kč | 1 420 €

Délka válců 1 000 mm

Tloušťka plechu max.* 2,0 mm

Průměr válců 60 mm

Min. průměr zakružení* 100 mm

Rozměry 1 542 × 550 × 1 040 mm

Hmotnost 200 kg

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

ušetríte 

180 €
ušetříte 

4 500 Kč

Max. tloušťka plechu 2 mm
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Průměr pilového 
kotouče 305 mm

Bruska na nástroje NTS 200 
Pro suché i mokré broušení v domácí dílně.

  Broušení za nízkých otáček ve vodní lázni
  Brusný kotouč z ušlechtilého korundu s oxidem 

hlinitým poskytuje perfektní výsledky broušení 

i u tvrdé oceli (tvrdost >60 HRC)

  Úhlová měrka pro nastavení správného brusné-

ho úhlu
  Kožený obtahovací kotouč, obtahovací pasta
  Mnoho přípravků jako volitelné příslušenství

Typ NTS 200

Objednací číslo 5750200

Cena bez DPH 3 990 Kč | 159,60 €

Akční cena (bez DPH) 3 590 Kč | 144 €
Brusný kotouč 220 × 40 mm

Kožený obtahovací kotouč 220 × 30 mm

Otáčky 120 ot/min

Třída ochrany IP23

Příkon motoru 120 W / 230 V

Rozměry 348 × 285 × 275 mm

Hmotnost 9 kg

Rozsah dodávky:

Obtahovací pasta, úhlová 

měrka, univerzální držák, 

brusný kotouč K220, kožený 

obtahovací kotouč

Pokosová pila KGZ 305 E s posuvnou hlavou
Mobilní a univerzálně použitelná pila na dřevo.

Typ KGZ 305 E

Objednací číslo 5702305

Cena bez DPH 9 990 Kč | 399,60 €

Akční cena (bez DPH) 8 990 Kč | 360 €

Příkon motoru 2 000 W / 230 V

Otáčky pilového kotouče 4 500 ot/min

Průměr pilového kotouče 305 mm

Řezný rozsah při naklopení/úkosu (výška × šířka)

0°/0° 100 × 340 mm

45°/0° vlevo-vpravo 40 × 340 mm

0°/45° vlevo 100 × 240 mm

45°/45° vlevo - vpravo 40 × 240 mm

Hmotnost 23 kg

Rozměry stroje (d x š x v) 835 × 570 × 790 mm

  S odlehčením při rozběhu
  Základová deska a otočný talíř ze slitiny hliníku
  Laserový ukazatel k vyznačení linie řezu
  Plynulé dvojité nastavení úkosu
  Nastavitelné dorazové kolejnice a boční vytahovací 

dorazy pro delší obrobky

  Dvojitě nastavitelné omezení hloubky řezu 

s jednoduše přepínatelným dorazem
  Svěrák a upínací zařízení
  Odsávací nátrubek

uvnou hlavou
vo.

tě nastavitelné omezení hloubky řezu

noduše přepínatelným dorazem

k a upínací zařízení

vací nátrubek

ušetríte 

40 €
ušetříte 

1 000 Kč

Typ DB 1100

Objednací číslo 5921100

Cena bez DPH 22 990 Kč | 919,60 €

Akční cena (bez DPH) 20 490 Kč | 820 €

Točný průměr max. 358 mm

Výška hrotu 179 mm

Točná délka 1 100 mm

Upnutí sklíčidla M33 × 3,5

Kužel vřetene / koníku MK 2 / MK 2

Otáčky / stupně 500 – 2 000 ot/min

Stupně otáček 10

Plynulá změna otáček Ano

Výkon motoru 750 W / 230 V

Rozměry 1 620 × 340 × 430 mm

Hmotnost 120 kg

Soustruh na dřevo Holzstar® DB 1100
S plynulou regulací otáček pro domácí dílnu i profesionály.

  Litinové lože, koník, vřeteník a podstavec zaručují velmi klidný chod a přesnost stroje
  Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože
  Koník (posuv 50 mm) s ručním kolečkem a zajištěním pomocí rychloupínací páky
  Vřeteník otočný o 180° – ideální k soustružení velkých průměrů
  Plynulá regulace s digitálním ukazatelem zvolených otáček

Plynulá změna otáček

Točná délka 1 100 mmToTočnčná á dédélklka a 1 1 1000 0 mmmm

Rozsaah dodávky:
  Plochá příruba Ø 150 mm
  Otočný hrot koníku
  Podstavec stroje
  Čtyřzubový čelní unášeč

ušetríte 

100 €
ušetříte 

2 500 Kč

ušetríte 

16 €
ušetříte 

400 Kč
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Hoblovka s protahem Holzstar® ADH 26 C
Ideální stroj pro náročné kutily.

26 C

Typ ADH 26 C

Objednací číslo 5904027 

Cena bez DPH 41 990 Kč | 1 679,60 €

Akční cena (bez DPH) 37 490 Kč | 1 500 €

Šířka hoblování max. 258 mm

Rozměry srovnávacího stolu 1 120 × 275 mm

Rozměry protahovacího stolu 545 × 258 mm

Pracovní výška 830 mm

Tloušťka obrobku 5 – 225 mm, úběr třísky max. 3 mm

Hoblovací válec Ø 70 mm, 3 nože

Otáčky válce 5 200 ot/min

Rychlost posuvu 5,5 m/min

Příkon motoru 1,7 kW / 400 V

Rozměry stroje 1 120 × 630 × 960 mm

Hmotnost 170 kg

  Snadné a přesné nastavení úběru třísky
  Ozubený ocelový vtahovací válec
  Pogumovaný vytahovací válec chrání povrch obrobku
  Hliníkový doraz pro srovnávání lze naklopit v rozsahu 90° až +45°

ušetríte 

180 €
ušetříte 

4 500 Kč

Typ TF 170 E

Objednací číslo 5901918                          

Cena bez DPH  28 990 Kč  | 1 159,60 €

Akční cena (bez DPH) 25 990 Kč | 1 040 €

Rozměry posuvného suportu 218 × 1 000 mm

Rozměry / Výška stolu 600 × 400 / 850 mm

Použitelná délka vřetene 80 mm

Zdvih vřetene 105 mm

Max. Ø nástroje 160 mm

Ø vřetene 30 mm

Otáčky vřetene 1 400 / 4 000 / 6 000 / 9 000 ot/min

Výkon motoru 1,5 kW / 400 V

Rozměry (d × š × v) 1 000 × 950 × 1 170 mm

Hmotnost 96 kg

€€€

40 €

9 000 ot/min

m

  Frézovací vřeteno s pracovní dél-

kou 80 mm a průměrem 30 mm

  Plynule nastavitelný úhlový 

doraz

Spodní frézka TF 170 E
Frézka s hliníkovým posuvným suportem.

  Posuvný suport s lehkým chodem pro přesné vedení obrobku
  Doraz s jemně nastavitelnými hliníkovými zarážkami
  Rychlá a snadná změna otáček pomocí řemenů
  Velký pracovní stůl z šedé litiny
  Přítlačný držák pro přesné vedení obrobku

ušetríte 

120 €
ušetříte 

3 000 Kč

Brusný stůl HDT 1500
Pro ergonomickou a čistou práci.

  Ideální pro dílny, například ve školách
  Stabilní a jednoduchá konstrukce
  Snadné mechanické přestavení výšky stolu 

pomocí šroubů
  Praktické odsávání směrem dolů do stolu
  Deska stolu (volitelné příslušenství) 

z dřevěného nosného roštu nebo kovového 

nosného roštu s gumovými podložkami 
  Čistý vzduch při práci s ručními bruskami

Typ HDT 1500

Objednací číslo 5180015

Cena bez DPH 14  990 Kč  | 599,60 €

Akční cena (bez DPH) 12 990 Kč | 520 €

Nosnost stolu 300 kg

Doporučený výkon odsávání 1 500 m³/h

Rozměry (d × š × v) 1 570 × 1 020 × 735 – 995 mm

Hmotnost 73 kg

áci.

u

o

00

Kč  | 599,60 €€|Kč | 599 60 €

90 Kč | 520 €|

Zvolte si vhodný rošt

ušetríte 

80 €
ušetříte 

2 000 Kč

Typ Obj. číslo Cena bez DPH

Dřevěný nosný rošt 1 440 × 800 mm 5180050  5 190 Kč  | 207,60 €

Kovový rošt s gumovými podložkami 1 350 × 693 mm 5180055  5 190 Kč  | 207,60 €

Šířka hoblování 
258 mm
Tři hoblovací nože

ŠŠ
22
TT
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  Sklopný agregát 0 – 90°
  Příčný stůl ke konturovému broušení, otočný do 45°
  Plynule nastavitelný doraz
  Grafitový podklad pásu zlepšuje kluzné vlastnosti a zvyšuje 

životnost brusného pásu

Typ KSO 790 

Objednací číslo 5900790

Cena bez DPH 21 990 Kč | 879,60 €

Akční cena (bez DPH) 19 490 Kč | 780 €

Rozměry podélného stolu 790 × 220 mm

Rozměry příčného stolu 515 × 220 mm

Výška stolu 810 – 890 mm

Rozměry brusného pásu 2 010 × 150 mm

Brusná plocha (grafit. podložka) 790 × 150 mm

Rychlost brusného pásu 11 m/s

Průměr odsávácího nátrubku 100 mm

Průměr brusného válce 70 mm

Příkon motoru 1,5 kW / 400 V

Rozměry (š × v × h) 1 270 × 1 020 × 540 mm

Hmotnost 78 kg

Pásová bruska Holzstar® KSO 790
Se sklopným brusným agregátem.

ušetríte 

100 €
ušetříte 

2 500 Kč

Volitelné příslušenství Obj. číslo Cena bez DPH

Pil. kotouč ø 315 mm, 28 zubů 5263128  1 769 Kč  | 70,76 €

Pil. kotouč ø 315 mm, 48 zubů 5263148  1 990 Kč  | 79,60 €

Pil. kotouč ø 315 mm, 60 zubů 5263160  2 290 Kč  | 91,60 €

Formátovací pila FKS 315-1500 E 
Robustní a precizní pila s posuvným suportem.

  Litinový stůl minimalizuje chvění
  Nastavitelný doraz pro řezání pod úhlem v rozsahu od -45° po +45°
  Pilový kotouč lze ručním kolem výškově nastavit a naklopit v rozsahu 0 – 45°
  Centrální odsávací nátrubek o Ø 100 mm a nátrubek o Ø 38 mm na krytu kotouče
  Velký hliníkový paralelní doraz na tyčovém vedení s jemným nastavením

Typ FKS 315-1500 E 

Objednací číslo 5900315

Cena bez DPH 74 990 Kč | 2 999,60 €

Akční cena (bez DPH) 64 990 Kč | 2 600 €

Max. Ø pilového kotouče 315 mm

Max. prořez 45° / 90° 75 / 100 mm

Naklopení pil. kotouče 0 – 45°

Rozměry stolu 680 × 580 mm

Prodloužení stolu 350 × 500 mm

Otáčky 4 250 ot/min

Příkon motoru 3 kW / 400 V

Ø odsávacích nátrubků 38 mm / 100 mm

Celkové rozměry (d × š × v) 3480 × 2430 × 1270 mm

Hmotnost 260 kg

Rozsah dodávky:

Posuvný suport s ramenem, přítlačná sámovací patka, paralelní doraz 

na tyčovém vedení s jemným nastavením, ochranný kryt pilového 

kotouče s odsávací hadicí

Dva pracovní stoly

Výkonný motor 
1,5 kW / 400 V

or r 

DDDD

ušetríte 

400 €
ušetříte 

10 000 Kč



Platnost nabídky 1. 5. – 31. 8. 2022. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.1212

Kompresory a pneunářadí

Typ Blackair Silence 111 OF E

Obj. číslo 2603011

Cena bez DPH 4 990 Kč | 199,60 €

Akční cena (bez DPH) 4 390 Kč | 176 €

Kompresní systém WDS

Sací výkon 111 l/min

Plnicí výkon cca 60 l/min

Maximální tlak 8 bar

Objem tlakové nádoby 6 l

Válce/stupně 2/1

Otáčky 1 400 ot/min

Výkon motoru 0,6 kW / 230 V

Hmotnost 16,4 kg

Rozměry 370 × 355 × 330 mm

Hl. ak. výkonu LWA** 59 dB(A)

Max. tlak 10 bar
Plnicí výkon 215 l/min

Odhlučněné provedení 

Pouze 59 dB(A)

  Univerzálně použitelné pro montáž, 

řemeslníky i domácí dílny
  Kvalitní elektromotory s vysokým točivým 

momentem a odlehčením při rozběhu
  Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím 

a přetížením
  Plně automatické zapínání a vypínání
  Se všemi bezpečnostními prvky
  Všechny díly ohrožené při přepravě jsou 

optimálně chráněny
  Celá úpravná jednotka leží uvnitř
  Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
  Gumové držadlo pro jisté držení
  Dodatečné spodní držadlo umožňuje pohodl-

né přenášení kompresoru oběma rukama

Vybavení E modelů:
  Regulátor tlaku pro plynulé nastavení 

požadovaného pracovního tlaku
  Automatický tlakový spínač
  Dva manometry ukazují tlak v nádobě 

a pracovní tlak
  Jednoruční rychlospojka
  Hliníkové vzduchové vedení
  Velmi výhodná cena!

Kompresor Compact-Air 361/20 E
Pohodlná přeprava a ochranný trubkový rám předurčuje 
tento kompresor pro použití při montážích. 

Typ Compact-Air 361/20 E

Objednací číslo 2005361

Cena bez DPH   13 990 Kč   | 559,60 €

Akční cena (bez DPH) 12 490 Kč | 500 €

Sací výkon 356 l/min

Plnicí výkon cca (6 bar) 215 l/min

Maximální tlak 10 bar

Objem tlakové nádoby 20 l

Válce/stupně 2/1

Otáčky 2 850 ot/min

Výkon motoru 2,2 kW / 230 V

Hmotnost 37 kg

Rozměry (d × š × v) v mm 470 × 490 × 720

Hl. ak. výkonu LwA * 97 dB(A)
* Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES)

ušetríte 

60 €
ušetříte 

1 500 Kč

  Malá, kompaktní konstrukce
  Dvouválcové agregáty
  Velmi klidný a tím tichý chod
  Bezolejový pístový kompresor, který nevyžaduje žád-

nou výměnu oleje a nezpůsobuje olej v kondenzátu
  Odběr stlačeného vzduchu přes rychlospojku
  Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného 

pracovního tlaku
  Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak

  Elektromotor s motorovým jističem
  Gumové nožky pohlcující vibrace
  Gumové držadlo pro jisté držení 
  Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou

Bezolejový kompresor Blackair Silence 111 OF E
Tiché, pístový kompresor pro domácí použití.

ušetríte 

24 €
ušetříte 

600 Kč
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Kompresory a pneunářadí

ušetríte 

60 €
ušetříte 

1 500 Kč

Airstar 401/50 E – solidní kompresor s pohonem klínovým řemenem 
a dvouválcovým výkonným agregátem.

Typ Airstar 401/50 E

Objednací číslo 2009413

Cena bez DPH  13 990 Kč  | 559,60 €

Akční cena (bez DPH) 12 490 Kč | 500 €

Sací výkon 365 l/min

Plnicí výkon cca (6 bar) 266 l/min

Maximální tlak 10 bar

Objem tlakové nádoby 50 l

Válce/stupně 2/1

Otáčky 1 375 ot/min

Výkon motoru 2,2 kW / 230 V *

Hmotnost 57,5 kg

Rozměry (d × š × v) 870 × 400 × 700 mm

Hl. akustického výkonu LwA 94 dB(A)
* Pro zapojení kompresoru je požadovaný jistič 16 A (C).

  Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení 

kompresoru
  Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem chráněný 

motorovým jističem
  Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu 

do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
  Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kom-

presoru
  Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro 

vypouštění kondenzátu
  Se všemi bezpečnostními prvky
  Připraven k okamžitému zapojení

Tlaková nádoba 50 ll

Stacionární Kompresor Airprofi 853/100/10 H
S ležící nádobou 100 l a pracovním tlakem až 10 bar.

  Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s vál-

covým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou 

životnost
  Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
  Mezichladič a přídavný chladič zajišťují nízkou vstupní 

teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu 

kondenzátu
  Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před 

přehřátím a přetížením

  Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záru-

ka 15 let proti prorezavění
  Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR
  Připravený k připojení se všemi armaturami
  Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné 

proti vibracím

Typ Airprofi 853/100/10 H

Objednací číslo 2022283

Cena bez DPH 37 990 Kč | 1 519,60 €

Akční cena (bez DPH) 33 990 Kč | 1 360 €

Sací výkon 850 l/min

Plnicí výkon cca (6 bar) 680 l/min

Maximální tlak 10 bar

Objem tlakové nádoby 100 l

Válce/stupně 2/2

Otáčky 1 240 ot/min

Výkon motoru*** 5,5 kW / 400 V***

Hmotnost 110 kg

Rozměry (d × š × v) v mm 1 120 × 460 × 960

Hl. akustického tlaku LPA** 83 dB(A)

Ventil na tlak. nádobě 1/2’’
** Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13. 

*** U kompresorů s výkonem 5,5 kW může být dle místních nařízení nutné použít 

spínač hvězda-trojúhelník.

proti vibracím

€

33. 

ení nutné použít

Plnicí výkon 
266 l/min

Výkonný agregát 
680 l/min

onn 

ný agregát 
min

ušetríte 

160 €
ušetříte 

4 000 Kč



Platnost nabídky 1. 5. – 31. 8. 2022. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.1414

Kompresory a pneunářadí

Typ SAR 8/18 SL

Objednací číslo 2105842

Cena bez DPH 3 490 Kč | 139,60 €

Akční cena (bez DPH) 3 090 Kč | 124 €

Max. provozní tlak 15 bar

Délka hadice 18 m

Vnitřní / Vnější průměr hadice 8 /12 mm

Přípojka vzduchu 1/4"

Rozměry (š × v × h) 380 × 200 × 300 mm

Hmotnost 5,5 kg

Typ MHV PRO

Objednací číslo 2402410

Cena bez DPH 5 690 Kč | 227,60 €

Akční cena (bez DPH) 4 990 Kč | 200 €

Max. provozní tlak 6,2 bar

Spotřeba vzduchu 280 l/min

Rychlost úderů 2 700 úderů/min

Délka úderu 92 mm

Síla úderu 15,2 J

Upnutí 10 mm šestihran

Rozměry (š × v × h) 245 × 196 × 60 mm

Hmotnost 2,4 kg

Hladina akustického tlaku LpA 92 dB(A)

  Aktivní odsávání s filtrační jed-

notkou s ručním oklepem filtru
  Nožní spouštění tlakového 

vzduchu
  Regulátor tlaku s manometrem
  Dvoje boční dvířka pro vložení 

a vykládku obrobku (SSK 2.5)
  Dvě zářivky (230 V) ve zvláštním 

krytu s ochranným štítkem 

a vyměnitelnou fólií (vč. 5 ks 

náhr. fólií)

  Včetně univerzální sady sekáčů pro stavebnictví, kovovýrobu a karosářství
  Včetně sklíčidla pro zajištění sekáče
  Tlumení vibrací a dobré vyvážení

Navíjecí buben s hadicí SAR 8/18 SL
S PU hadicí délky 18 m. 

Sekací kladivo MH-V PRO - sada
Ideální na stavbu – na zdivo, cihly, pórobeton...

MHV PRO

í číslo 2402410

z DPHDPHz DPH 65 69090 KčKč | 2| 2227,6060 €€|5 690 Kč | 227 60 €

cena (bez DPH) 4 990 Kč | 200 €

í vibrací a dobré vyvážení

SSK 2.5

Objednací číslo 6204003

Cena bez DPH 27 990 Kč | 1 119,60 €

Akční cena (bez DPH) 24 990 Kč | 1 000 €

Objem boxu 310 l

Přípojka vzduchu ³⁄8"

Spotřeba vzduchu 200 – 350 l/min

Pracovní tlak 2,8 – 8,0 bar

Max. provozní tlak 8,6 bar

Rozměry  – vnitřní

– vnější

945 x 605 x 605

960 x 900 x 1640

Hmotnost obrobku max. 120 kg

Hmotnost abraziva max. 50 kg

ed-

trutru

em

ení 

)

ním

s 

6204003

27 990 Kč | 1 119,60 €|27 990 čKč || 1 119 60 €27 990 Kč | 1 119 60 €

) Kč |

Typ BS-C 20 PRO VS

Objednací číslo 2403780

Cena bez DPH 5 490 Kč | 219,60 €

Akční cena (bez DPH) 4 890 Kč | 196 €

Rozměry brus. pásu 20 × 520 mm

Otáčky 18 000 ot/min

Pracovní tlak max. 6 bar

Spotřeba vzduchu 400 l/min

Hmotnost 0,96 kg

Pásová bruska BS-C 20 PRO VS
  Rameno otočné o 360° usnadňuje broušení těžko přístupných míst 
  Automatické napínání brusného pásu

Volitelné příslušenství Obj. číslo Cena bez DPH

Brusný pás 20 × 520 mm, P 40 (bal. 5 ks) 2403758  129 Kč  | 5,16 €

Brusný pás 20 × 520 mm, P 60 (bal. 5 ks) 2403757  129 Kč  | 5,16 €

Brusný pás 20 × 520 mm, P 80 (bal. 5 ks) 2403758  129 Kč  | 5,16 €

Brusný pás 20 × 520 mm, P 120 (bal. 5 ks) 2403762  129 Kč  | 5,16 €

Brusný pás 20 × 520 mm, P 180 (bal. 5 ks) 2403764  129 Kč  | 5,16 €



Pás
 Rameno otočné o 360° usnadňuje
 Automatické napínání brusného pásu

Rameno je otočné o 360°

ušetríte 

120 €
ušetříte 

3 000 Kč

SAR 8/18 SL

dnací číslo 2105842

a bez DPHa bez DPH 3 490 Kč | 139,60 €|3 490 Kč | 139 60 €3 490 Kč | 139 60 €

ční cena (bezezzzezezzzezezezezzezezezezezzezzezeezezeezezeezezeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPHPPPHPPHPPPHPHPHPPHPHPHPHHPHPHHHPPPPPPPPPPPHPHPHHHHPHHHHHHPPPPPPPHPPPHPPHPHPHHHHPHHHHHPPPPHPHPPHHHHHHHHHPPPHHPHHHHHHHHPPPHPHHHPHHHHHHPPPPHHHHHHPHHHHHHHPPHHHHHHHPHPHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHPHPHPHPHHHHPHHPHPHPPHPPHHPPPPPPP ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3 090 Kč | 124 €|







  Pro profesionální použití v dílnách, garážích atd.
  Brzda regulující rychlost navíjení hadice zpět do bubnu
  Velmi kvalitní ohebná a oděruvzdorná polyuretanová hadice s textilní 

vložkou, s ochranou proti zalomení
  Otočný držák pro montáž na stěnu nebo strop
  Kvalitní rychlospojka a vsuvka

ušetríte 

16 €
ušetříte 

400 Kč

é 6 °

ušetríte 

24 €
ušetříte 

600 Kč
ušetríte 

28 €
ušetříte 

700 Kč

Pískovací box 
SSK 2.5
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Čistící technikaČ

Typ HDR-K 85-16 TF

Obj. číslo 7101851

Cena bez DPH 9 490 Kč | 379,60 €

Akční cena (bez DPH) 8 490 Kč | 340 €

Pracovní tlak 107 bar

Max. tlak 60 / 160 bar

Max. čerpané množství 420 / 850 l/h

Max. přívodní teplota 50 °C

Délka napájecího kabelu 5 m

Příkon motoru P1 2,7 kW / 230 V

Otáčky motoru 3 400 ot/min

Typ motoru Univerzální

Čerpadlo Axiální
  Hlava Hliník
  Písty Nerez

Délka tlakové hadice 8 m

Výztuž tlakové hadice -

Rozměry (d × š × v) 449 × 388 × 895 mm

Hmotnost 14,6 kg

  Vysoký účinek až 850 l/h 

prostřednictvím dvou čerpadel
  Materiál hlavy válce – hliník
  Materiál hlavy pístu – nerez

Rozsah dodávky
  Zařízení pro stříkání pěny
  Dvě rotační trysky
  Prodlužovací trubice
  Ruční stříkací pistole
  Tlaková hadice 8 m
  Univerzální tryska 5 v 1
  Dvojitá tryska

  Pojízdné a přenosné čističe se dvěma koly a držadlem
  Total Stop řízení čerpadla: zapnutí a zastavení motoru 

čerpadla bez zpoždění pomocí tlakového spínače 

a otevření či zavření pistole
  Tepelná ochrana motoru
  Dlouhá životnost díky axiálnímu čerpadlu s třemi písty
  Praktické držáky pro stříkací pistoli, trubici, vysokotlakou 

hadici a napájecí kabel

Dvě čerpadla umožňují dva režimy čištění:
  1.  pro běžné nečistoty, čištění vozidel atp.
  2.  pro silné nečistoty, např. na stavbě

Vysokotlaký čistič HDR-K 85-16 TF bez ohřevu vody
ušetríte 

40 €
ušetříte 

1 000 Kč

ušetríte 

80 €
ušetříte 

2 000 Kč

Kvalita 
Made in Italy

  Pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic
  Všechny motory jsou vybaveny ochranou motoru
  Dvoustupňové motory jsou vhodné pro náročné čištění a zajišťují dlouhou životnost
  Těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
  Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem, je velmi lehká a pevná
  Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a jakémukoliv přetočení
  Přípojka hadice s pojistkou zabraňuje uvolnění hadice během čištění
  Ergonomický design hlavy s háky na kabely
  Sací motor je vybavený hlukovým filtrem, který zajišťuje tichý provoz
  Samostatné vypínače – obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí.

Třímotorový vysavač wetCAT 362 IET pro suché i mokré sání

Typ wetCAT 362 IET

Obj. číslo 7001370

Cena bez DPH  16 990 Kč  | 679,60 €

Akční cena (bez DPH) 14 990 Kč | 600 €

Typ sání suché i mokré

Max. příkon 3 600 W / 230 V

Množství vzduchu 10 000 l/min

Objem nádoby 62 l

Průměr / délka hadice 38 mm / 4 m

Počet motorů / stupňů 3 / dvoustupňové

Chlazení motoru Bypass

Hladina akustického tlaku 76 dB(A)

Délka kabelu 8,5 m

Materiál nádoby Nerezová ocel

Rozměry (d x š x v) 570 x 700 x 1 140 mm

Hmotnost 21,9 kg

ríte 

jišťují dlouhou životnost

ytkům chemikálií

i lehká a pevp ná

mukoliv přetočení

m čištění

hý provoz

mmotootorůrů spuspustístí.

Rozsah dodávky wetCAT 262/362 IET:

sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu, sací tru-

bice, hubice na suché podlahy, hubice na mokré pod-

lahy, kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice, redukce

15

-

ce



Platnost nabídky 1. 5. – 31. 8. 2022. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Ceny v EUR mohou být zaokrouhleny na celé číslo.1616

Manipulační technika

Typ RWH 2,5

Objednací číslo 6201101

Cena bez DPH 2 990 Kč  | 119,60 €

Akční cena (bez DPH) 2 590 Kč | 104 €

Nosnost 2 500 kg

Výška min. 150 mm

Výška max. 530 mm

Rozměry 680 × 290 × 185 mm

Hmotnost 18 kg

Pojízdný hydraulický zvedák RWH 2,5

  Řiditelná i řízená kola z litiny
  S nástavcem pro prodloužení sedla.
  Rychlé zvednutí do místa styku pomocí funkce QUICK LIFT

Transportní podvozek TR 3
S nosností 3 tuny.

  Robustní nylonové válečky s kuličkovými ložisky
  Protiskluzová kontaktní plocha

Rozsah dodávky: 
  Transportní podvozek 1 ks

Typ TR 3 (1 ks)

Objednací číslo 6193030

Cena bez DPH 2 490 Kč  | 99,60 €

Akční cena (bez DPH) 2 190 Kč | 88 €

Nosnost 3 000 kg

Rozměry 400 × 228 × 100 mm

Počet válečků 4

Rozměr válečků 85 × 90 mm

Hmotnost cca 9,5 kg

Protiskluzová kontaktní plocha

ozsah dodávky:y  
Transpportní podp vozek 1 ks

ušetríte 

40 €
ušetříte 

1 000 Kč
ušetríte 

16 €
ušetříte 

400 Kč

ušetríte 

12 €
ušetříte 

300 Kč

ušetríte 

12 €
ušetříte 

300 Kč

Ruční řetězový kladkostroj 
K 1001 

Typ K 1001

Objednací číslo 6171001

Cena bez DPH 2 390 Kč  | 95,60 €

Akční cena (bez DPH) 2 090 Kč | 84 €

Nosnost 1 t

Zdvih 3 m

Ruční zdvihací síla 320 N

Počet řetězů 1

Délka 162 mm

Šířka 146 mm

Výška 317 mm

Hmotnost 11 kg

  Zvýšená účinnost a snížené třecí ztráty díky 

tvrzeným ozubeným kolům a pastorkům na 

válečkových ložiscích
  Otočné závěsné háky s pojistkou
  Bezpečné držení břemene díky kotoučové 

brzdě

oj 

  Konstrukce dle ČSN EN 13157
  Pozinkovaný řetěz dle DIN ISO 3077
  Pevný, lakovaný ocelový kryt

Typ HMH 10 

Objednací číslo 6190100

Cena bez DPH 9 490 Kč  | 379,60 €

Akční cena (bez DPH) 8 490 Kč | 340 €

Nosnost 10 t

Výška zdvihu 230 mm

Min. výška / patka 30 mm

Min. výška / hlava 420 mm

Síla tlaku na páku 400 N

Rozměry 380 × 220 × 510 mm

Hmotnost 35 kg

Hydraulický strojní zvedák HMH 10
Pro bezpečné zvedání těžkých břemen.

ušetříte

Typ

cí čísloObjednac

Cena bez DPHCena bez DPH

Akční cena (bez DPH)

Nosnost

Výška zdvihu

Min. výška / patka

Min. výška / hlava

  Stabilní svařovaná ocelo-

vá konstrukce
  Otočné kolo zvedacího 

sloupku
  360° otočný dráp nebo 

základní deska
  Vyjímatelná páka zve-

dacího mechanismu
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Svářecí technika

Samostmívací svařovací kukla 
VarioProtect® 3XL-W SW TC
Určená pro MMA (elektrodové), MIG/MAG, TIG (WIG) 
svařování a pro broušení.

Plasmový řezací stroj CRAFT-CUT 41 P
Kompaktní a výkonný stroj pro profesionální použití.

  Pro nerezovou ocel, hliník, ocel, neželezné kovy i s lakovaným 

povrchem
  Široký rozsah použití od tenkých až po tlusté plechy
  Utěsněná deska je chráněná před vlhkostí a korozí
  Vhodné pro použití s elektrocentrálou
  PFC invertor umožňuje použití kabelu z navíjecího bubnu
  ARC controller: Teprve po zapálení oblouku se uvolní nastavený 

svařovací proud
  Funkce děrovaný plech: Pilotní oblouk umožňuje snadné 

řezání děrovaného plechu
  Bez vysokofrekvenčního zapalování

Typ Craft-CUT 41 P

Obj. číslo 1075042

Cena bez DPH 24 990 Kč | 999,60 €

Akční cena (bez DPH) 22 490 Kč | 900 €

Kvalitní řez oceli (ST37) cca 10 – 15 (dle jištění)

Dělící řez oceli (ST37) cca 20 mm

Kvalitní řez nerezové oceli cca 15 mm

Dělící řez ušlechtilé oceli cca 20 mm

Kvalitní řez hliník cca 14 mm

Dělící řez hliník cca 16 mm

Doba zapnutí: 60 %

Řezací proud (DZ = 100%) 30 A

Rozsah řezacího proudu 20 – 40 A

Napětí 230 V

Spotřeba vzduchu (při 5 bar) 120 l/min

Provozní tlak 6 bar

Napětí naprázdno 320 V

Izolační třída H

Rozměry (d x š x v) v mm 460 × 145 × 280

Hmotnost 8,5 kg

p p

kovy i s lakovaným 

té plechy

í a korozí

víjecího bubnu

ku se uvolní nastavený 

možňuje snadné 

T 41 P

č | 999,60 €|č | 999 60 €č | 999 60 €

 Kč | 900 €|

e jištění)

15 mm

Rozsah dodávky
  Plazmový hořák S65, 6 m
  3 m zemnící kabel 6 mm² se zemnicí svorkou 300 A
  Centrální adaptér
  Regulátor tlaku s filtrem

ušetríte 

100 €
ušetříte 

2 500 Kč

Název VarioProtect 3XL-W SW TC

Objednací číslo 1651005

Cena bez DPH 3 090 Kč | 123,60 €

Akční cena (bez DPH) 2 790 Kč | 112 €

Účel použití MMA, MIG/MAG, TIG, broušení

Rozměry průzoru 100 × 93 mm

Rozměry kazety 133 × 114 × 9 mm

Napájení Solární články + vyměnitelná baterie

Zapnutí/Vypnutí Plně automatické

Ochrana proti UV/IR DIN 16

Ochranné stupně DIN 5 – 9 a 9 – 13

Počet senzorů 4

Třída 1/1/1/1*

Reakční doba 0,1 ms (světlo/tma)

Rychlost přepínání 0,15 – 0,8 s

Materiál Nylon

Hmotnost 510 g

  Provoz na solární články
  Úplná ochrana obličeje a přední části krku 
  Automatické beztlačítkové zapínání a vypínání
  Nevhodná pro laserové a kyslíko-acetylénové svařování a řezání

WIG)) 

e

  Kazeta True Color posky-

tuje pohled na svařování 

v reálných barvách

TTTRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUEEEEEEE CCCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRRRR
DDDIIIISSSSSSSSSPPPPPPPPPLLLLLLLLEEEEEEEEEJJJJJJ

ušetríte 

12 €
ušetříte 

300 Kč
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Odvlhčovače vzduchu LEF
Spolehlivé a účinné.

Typ LEF 51 S LEF 71 S LEF 91 S

Obj. číslo 6262051 6262071 6262091

Cena bez DPH 19 990 Kč | 799,60 € 21 990 Kč | 879,60 € 25 990 Kč | 1 039,60 €

Chladicí kapalina R290 R290 R290

Výkon* 50 l/24 h 70 l/24 h 90 l/24 h

Provozní teplota 1-36 °C 1-36 °C 1-36 °C

Příkon 550 W 750 W 960 W

Napětí 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Max. množství vzduchu 600 m³/h 700 m³/h 850 m³/h

Průměr nasávacího nátrubku Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm

Velikost nádoby 303 x 285 mm 317 x 280 mm 317 x 280 mm

Hladina akustického tlaku 42 db(A) 45 db(A) 48 db(A)

Rozměry (d x š x v) 550 x 500 x 700 mm 555 x 480 x 820 mm 555 x 480 x 820 mm

Hmotnost 36 kg 38,5 kg 41 kg

Ovládací panel s tlačítky 

Smart-Touch, displejem a 

počítadlem provozních hodin

Výklopné madlo šetří místo 

při skladování

  Vhodné pro vysoušení budov, vlhkých 

místností, např. po poškození vodou 

nebo na stavbách.
  Zabraňuje kondenzaci a tvorbě plísní
 Mobilní provedení s pevným tělem pro 

dlouhou životnost
  Vybaven regulátorem teploty, odmra-

žení, samokontrolním systémem, auto-

matickou regulací hygrostatu a ekologic-

kým chladivem R290.

  Ovládací panel s tlačítky Smart-Touch, 

displejem a počítadlem provozních 

hodin
  S vyjímatelnými a omyvatelnými filtry 

pro použití v prašných místnostech.
  Opětovné zapnutí při výpadku proudu
  Výkonný a s nízkou spotřebou energie
  Přípojka k odpadnímu potrubí
  Nízká hladina hluku
  S praktickým držákem kabelu

LEF 51 S
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Kotoučové pily na lehké kovy ULMS
Poloautomatické stroje se stoupajícím pilovým kotoučem

Spolehlivé a účinné.

  Vhodná pro řezání hliníkových a plastových profilů
  Řezy po úhlem -45° až +45°
  Plynulá regulace rychlosti vyjíždění kotouče
  Pneumatické svislé i vodorovné upínače
  Spouštění řezání pomocí obouručního ovládání
  Vestavěné mikrodávkovací zařízení maziva

Typ ULMS 420 ULMS 500

Obj. číslo 3627420 3627500

Cena bez DPH 179 990 Kč | 7 200 € 239 990 Kč | 9 600 €

Technická data

Průměr pilového kotouče 420 mm 500 mm

Upínací průměr / tloušťka kotouče 30 – 32 / 4,0 mm

Otáčky pilového kotouče 2 900 ot/min 2 347 ot/min

Úhel řezu  -45° / -30° / -22,5° / -15° / 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°

Příkon motoru 3 kW / 400 V

Pneumatický tlak 6 – 8  bar

Spotřeba vzduchu cca 38 l/min

Hladina akustického tlaku 92 dB(A)

Rozměry stroje (d x š x v) 795 x 1080 x 1325 mm 855 x 1135 x 1360 mm

Hmotnost 213 kg 229 kg

EMC třída A

1911911119199999191919191919119999191919919191191199191919119919191919919199191919199191119191919191919919

Ovládací prvky zleva: Levý START řezání, 

Mikrodávkovací zařízení, Motor ZAP, Motor VYP, 

Nouzový vypínač, Upínání, pravý START řezání

ULMS 420

Válečková trať není 

součástí dodávky.



Váš prodejce

První hanácká BOW s r.o., K Mrazírnám 1334/14, 779 00 Olomouc, tel: 585 378 012, fax: 585 378 013, e-mail: bow@bow.cz, www.bow.cz

Případný záruční i pozáruční servis
Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhrad-

ních dílů. Případná reklamace u nás není žádné dobrodružství. 

Garanční prohlídka zdarma
U strojů označených tímto symbolem 

můžete zažádat o garanční prohlídka zdar-

ma v období 12 – 18 měsíců od zakoupení 

stroje. Více info na www.bow.cz.

Ustavení a zaškolení
Současně s dodáním stroje můžeme zároveň provést jeho 

ustavení a zaškolení obsluhy a opětovnou kontrolu přesnosti.

Nemáte to k nám nikde daleko.
 Široká síť prodejců v České  republice 

i na Slovensku. Kontakty  naleznete na 

našem webu.

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

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

PROČ JE VÝHODNÉ NAKUPOVAT U NÁS?

Vybraný stroj si vyzkoušejte
Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout 

a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.


