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OBRÁBĚNÍ DŘEVA
WOODWORKING

VYBAVENÍ DÍLEN
WORKSHOP EQUIPMENT

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ACCESSORIES

DŘEVO
WOOD
2014
2015

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny. Platí naše VOP. 
Cena v Euro platí od srpna 2014. Právo na změnu ceny  bez předchozího uvědomění vyhrazeno. 

Aktuální ceny naleznete na www.holzmann-maschinen.at. 
Ceny jsou doporučené včetně DPH a bez nákladů na dopravu.

Errors excepted. Technical data subject to change. Valid are our general Terms and Conditions.
Prices in Euro, valid from August 2014, prices are subject to change without notice, 

possible price changes at www.holzmann-maschinen.at. 
Prices are recommended and independent retail prices without transportation costs
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HOLZMANN Maschinen GmbH
Marktplatz 4
4170 Haslach

AUSTRIA
Tel.:+43 (0)7289/71562-0
Fax: +43 (0)7289/71562-4

HOLZMANN Maschinen GmbH
Gewerbepark 8

4707 Schlüsslberg
AUSTRIA

Tel.:+43 (0)7248/61116-0
Fax: +43 (0)7248/61116-6

info@holzmann-maschinen.at
www.holzmann-maschinen.at

PROVOZNÍ DOBA / OFFICE HOURS:
Po-Pá.: 8:00-12:00 a 13:00-17:00



Z I P P E R  M A S C H I N E N  G m b H

Gewerbepark 8 | 4707 Schlüsslberg | AUSTRIA
Tel.: +43 - 7248 / 61116-700 | Fax +43 / 7248 - 61116-720
info@ zipper-maschinen.at , www.zipper-maschinen.at
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 NAŠE NABÍDKA OUR PRODUCT OFFERS
 stroje na míru  tailor-made
 & flexibilita & flexible

 NAŠE DISTRIBUCE OUR DISTRIBUTION
 rychlá & spolehlivá fast & reliable

 NÁŠ SERVIS OUR SERVICE
 pečlivý  proficient 
 & kompetentní & careful

VŠECHNY VÝROBKY ZIPPER K OBJEDNÁNÍ 
ALL ZIPPER PRODUCTS AVAILABLE ON YOUR ORDER 

vibrační desky | vibrační pěchy | vrtací kladiva | bourací kladiva | hladička betonu 
| zhutňovač betonu | řezačka betonu | pásový mini nakladač | řezačky obkladů | 
řezačky kamene | štípače dřeva | kolébkové pily | pily s válečkovým stolem | ka-

povací a pokosové pily | stolní a formátovací pily | odsávací zařízení | srovnávací a 
tloušťkovací stroje | 5-ti operační kombinované stroje | kompresory | generátory 
| čerpadla |sekačky trávy| tlakové čističe | tlakové postřikovače | motorové kosy 
| zahradní technika | zemní vrtáky | nůžky na živý plot | zahradní drtiče | vysavač 

listí | stroje pro pneuservisy | vybavení dílen
plate compactors | vibrating tampers | drill hammers | demolition breakers | concrete  
polishers| concrete compactors | concrete cutters | minitransporters | stone cutting machines | 
log splitters | log saws | roll table saw | mitre saws| table saws | panel saws | dust  
collectors |planer/thicknessers |5-operation machines | drill presses | air compressors |  
generators | pumps | lawn mowers | high pressure cleaners | pressure sprayers | brush  
cutters | garden maintenance sets | earth augers | hedge trimmers | garden shredders | 

electric blowers | tire machines | workshop equipment

STAVEBNÍ STROJE
ZAHRADNÍ TECHNIKA

ŠTÍPAČE NA DŘEVO
DŘEVOOBRÁBĚNÍ

GENERÁTORY
KOMPRESORY

TLAKOVÉ ČISTIČE
AUTOMOTIVE

::
::
::
::
::
::
::
::

CONSTRUCTION MACHINES
GARDEN TOOLS
FIRE WOOD MACHINES
WOODWORKING
GENERATORS
AIR COMPRESSORS
HIGH PRESSURE CLEANERS
AUTOMOTIVE PRODUCTS

HOLZMANN si vyhrazuje právo na technické změny
a změny vyobrazení produktů bez předchozího upozornění.

HOLZMANN reserves the right to make 
technical and optical changes without previous notice.

www.holzmann-maschinen.at

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
WARRANTY GUIDELINES

1.) Záruka:
Společnost HOLZMANN Maschinen poskytuje záruku na mechanické a  
elektrické součásti stroje po dobu 2 let pro domácí použití, a 1 roku pro účely 
podnikání, a to ode dne nákupu prvním kupujícím.
V případě výskytu závady v záruční době, která není vyloučena z plnění podle 
bodu 3, opraví nebo nahradí společnost Holzmann takový stroj na své náklady.

2.) Reklamace:
Pro prověření reklamace musí kupující kontaktovat svého prodávajícho; tento 
nahlásí písemně závadu stroje společnosti Holzmann. V oprávněných případech 
společnost Holzmann zajistí vyzvednutí výrobku u prodávajícího. Dodávky, 
které si prodejce předem neodsouhlasí se společností Holzmann, nebudou ak-
ceptovány a nedojde tak k převzetí zboží, ale jeho vrácení prodejci a na jeho 
náklady.

3.) Podmínky:
a) Záruka bude akceptována pouze v případě, že reklamace bude doplněna 
o kopii originálního nákupního dokladu od obchodního partnera společnosti 
Holzmann. Záruční odpovědnost odpadá v případě, kdy chybí příslušenství  
stroje.
b) Záruka nezahrnuje bezplatnou kontrolu, údržbu, inspekci nebo jiné servisní  
práce na stroji. Závady způsobené nesprávným používáním stroje konečným 
uživatelem nebo prodávajícím nebudou akceptovány jako záruční. 
c) Ze záruky jsou vyloučeny závady na spotřebních dílech jako např.: karbono-
vé kartáče, odpadní vaky, nože, válce, řezací kotouče, řezací zařízení, vedení, 
spojky, těsnění, pojezdová kola, pilové kotouče, rozvírací kříže, rozvírací klíny, 
prodloužení klínů, hydraulické a jiné oleje, vzduchové a palivové filtry, řetezy, 
zástrčky, apod.
d) Ze záruky jsou vyloučeny závady způsobené nedodržením pokynů pro obs-
luhu stroje, nevhodným použitím, při nestandardních podmínkách prostředí, 
nevhodných podmínkách pro provoz, nedostatečné údržbě a péči o stroj 
atd. Při použití a/nebo zamontování neoriginálních dílů a příslušenství nebo 
při dodatečných úpravách, které nejsou schváleny společností HOZMANN. 
Vylopučeny jsou i závady způsobené neodborným servisem.
e) Náklady ( transportní a jiné) budou v případě neoprávněné reklamace, 
zjištěné našimi pracovníky, přefakturovány zákazníkovi nebo prodejci zařízení.
f) Zařízení a stroje po záruční době: opravy jsou prováděny po úhradě zálohy ve 
výši stanovené společností Holzmann.
g) Záruční nároky mohou být uplatněny pouze prvním kupujícím, který pořídil   
zboží u autorizovaného prodejce Holzmann. Nároky na opravy nebo výměny 
stroje nejsou přenositelné v případě přeprodeje stroje nebo zařízení společnosti 
Holzmann.

4.) Reklamace náhrad a dalších plnění: 
Odpovědnost společnosti Holzmann je ve všech případech omezena hod-
notou zboží. Odpovědnost za škody způsobené sníženým výkonem stroje, 
poškozením, ztrátou na ušlém zisku, následnými dodatečnými škodami apod. 
nebude akceptována. Společnost Holzmann si vyhrazuje právo na následné úp-
ravy stroje.

1.) Warranty:
For mechanical and electrical components Company Holzmann Maschinen 
GmbH garants a warranty period of 2 years for DIY use and a warranty period 
of 1 year for professional/industrial use - starting with the purchase of the final 
consumer (invoice date).
In case of defects during this period which are not excluded by paragraph 3, 
Holzmann will repair or replace the machine at its own discretion.

2.) Report:
In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must 
contact his dealer. The dealer has to report in written form the occurred defect 
to Holzmann. If the warranty claim is legitimate, Holzmann will pick up the 
defective machine from the dealer. Returned shippings by dealers which have 
not been coordinated with Holzmann will not be accepted.

3.) Regulations:
a) Warranty claims will only be accepted when a copy of the original invoice 
or cash voucher from the trading partner of Holzmann is enclosed to the ma-
chine. The warranty claim expires if the accessories belonging to the machine 
are missing.
b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or 
service works on the machine. Defects due to incorrect usage through the final 
consumer or his dealer will not be accepted as warranty claims either. 
c) Defects on wear parts are excluded, e.g. carbon brushes, collection bags, 
knives, cylinders, cutting blades, clutches, sealings, wheels, saw blades, split-
ting crosses, riving knives, riving knife extensions, hydraulic oils, oil/air/fuel 
filters, chains, spark plugs, sliding blocks, etc.
d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappro-
priate usage, if it was used for a purpose which the machine is not supposed 
to, ignoring the user manual, force majeure, repairs or technical manipulations 
by not authorized workshops or by the customer himself, usage of non-original 
Holzmann spare parts or accessories.
e) After inspection by our qualified staff, resulted costs (like freight charges) 
and expenses for not legitimated warranty claims will be charged to the final 
customer or dealer.
f ) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair 
after advance payment or dealer’s invoice according to the cost estimate (incl. 
freight costs) of Holzmann.
g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized Holz-
mann dealer who directly purchased the machine from Holzmann. These 
claims are not transferable in case of multiple sales of the machine.

4.) Claims for compensation and other liabilities:
The liability of company Holzmann is limited to the value of goods in all cases. 
Claims for compensation because of poor performance, lacks, damages or 
loss of earnings due to defects during the warranty period will not be accepted. 
Holzmann insists on its right to subsequent improvement of the machine.
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HOLZMANN® MASCHINEN GmbH

HOLZMANN
R

HASLACH - GRIESKIRCHEN - HONGKONG
GROUP

AUSTRIA

Politika společnosti / policy
Více jak 20 let nabízí skupina HOLZMANN® neustále se rozvíjející nabídku strojů a příslušenství. Výrobky obsažené v tomto katalogu jsou 
výsledkem dlouhodobého vývoje a kontinuálního zlepšování našeho výrobního programu. Od hobby dílen, přes malé až po středně velké 
provozy pokrýváme nabídku spolehlivých strojů za příznivé ceny. 
Je naším závazkem Vám, našim zákazníkům, přinášet nadále nabídku kvalitních strojů za výhodné cenové úrovně.

Since nearly 20 years the HOLZMANN® Group is devoted to offer you a continuously growing selection of highly attractive machinery and 
accessories. Our program excels with outstanding price-quality ratio and covers the needs and requirements of both, the sophisticated hob-
byist throughout to professional utilization from small to middle sized production facilities. Our commitment to serve you with highly functional 
quality machinery at competitive prices is reflected in our new catalogue you are holding in your hands. It comprises the result of our profici-
ency and long experience in committing our policy, containing a rich blend of practice approved and exciting new products. It brings together 
a rich blend and extensive range of perennial favourites and exciting new products.

Kontrola kvality / quality assurance

Servis / service

Naše  produkty procházejí po celou dobu výroby pečlivou kontrolou kvality (Quality Assurance Process).  Prostřednictvím dlouhodobé 
spolupráce s našimi dodavateli a díky síti poboček HOLZMANN, které se nacházejí v těsné blízkosti našich výrobních závodů, jsme  
schopni efektivně přenášet požadavky našich zákazníků na modifikace strojů a zároveň vlastní inovace do optimalizace produktů. V kombinaci s 
naším vlastním servisním oddělením sestávajícím ze zkušených techniků je zajištěna vysoká kvalita našich produktů v rámci  celé dodavatelské sítě.  

Throughout the entire production process our products are subject to an accompanying Quality Assurance Process. Due to the close long-term 
relationship with our suppliers and our HOLZMANN branch offices close to our carefully selected production facilities we are capable to chan-
nel and transfer quality improvements and customer preferences fast and efficiently into concrete product optimizations being implemented 
into the production process. Therefore together with our in-house service team, consisting of qualified technicians, a comprehensive Quality 
Assurance throughout the entire supply chain is granted.

Rozsáhlé investice do skladové logistiky a procesu managementu náhradních dílů provázaných s 
informačními technologiemi naší společnosti mají za cíl sofistikovaný a rychlý zákaznický servis.  

We made large scale investments to improve stock- distribution- and spare parts management processes and interlink the entire IT-Infrastructure 
of the company group to be able to offer you enhanced customer service.

Prostřednictvím dceřinné firmy  HOLZMANN CHINA LTD založené roku 2008 v HONGKONGu byl položen základ ještě vyšší flexibility skupiny 
HOLZMANN GROUP na globálním trhu. Naše asijská pobočka pečuje zejména o kontrolu výrobků a jejich kvalitu a rostoucí export na trhy v 
Jižní Americe, Africe a na Arabském poloostrově. 

The foundation of our daughter company HOLZMANN CHINA LTD in 2008 with headquarter in HONGKONG is a further milestone towards 
enhancing the flexibility of the HOLZMANN GROUP on the global marketplace. Our asian subsidiary is mainly responsible for product and 
quality surveillance on the spot and will be in charge of the strongly growing export markets in South America, Africa and Arabia.

HOLZMANN GROUP / holzmann group

Výkon motoru / motor power
Některé udávané výkony motoru odpovídají třídě zatížení S6 (nepřetržitý provoz se 40% zatížením plného výkonu motoru), přičemž se 
doporučuje zvýšit jmenovité napětí S1 o 40% popř. 50%. To odráží reálný provoz stroje.  

Some of our indicated motor outputs refer to the S6 intermittent rating ( continuous operation with 40% duty at full motor load) whereas it is 
legitimate to scale up the continuous output capabiltiy S1 by 40% or 50%. This mark-up reflects experientially the realistic operational mode 
of a machine tool.
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Hoblovací stroje / planers 6-13 Ohřívače / heaters 80-81

Podložky obrobků / workpiece restings 92

Spodní frézky / spindle shapers 14-17 Pneumatika / pneumatics 81

Příslušenství odsávání / accessories dust collectors 93

Stolní pily / table saws 18-20 Samonavíjecí bubny / hose reels 82-83

Příslušenství pro dřevoobrábění / accessories woodworking 94-96

Formátovací pily / panel saws 21-25 Transport / transport 84-85

Frézky / cutters 97-98

Pily-frézky / circular saw-spindle shapers 26-29 Vybavení dílen / workshop installation 86-89

Příslušenství soustruhů / accessories for wood-turners 98-102

Pětioperační stroje / 5-operation machines 30-35 Kufry na nářadí / tool boxes 90

Soustruhy / wood turning lathes 36-41 Různé stroje / various machines 91

Podávací zařízení / power feeders 79

Vrtací a dlabací stroje / mortisers 68

Pásové pily na dřevo / wood bandsaws 57-61

Kapovací a pokosové pily / mitre saws 72-73

Odsávací zařízení / dust collectors 42-45

Odsávací technika / suction technology 46

Ostřící stroje / sharpening machines 69-71

Olepovačky hran / edge banding machines 62-65

Stojany pro kapovací pily / mitre saw stands 74

Brusky / sanding machines 47-56

Ponorné pily / plunge saws 72

Tloušťkovací frézky / mortising machines 66-67

Pásové pily na kmeny / head band saws 74-75

Čtyřstranné hoblovací stroje / four side planers 76

Klížící lis / glueing presses 77

Pásové brusky / wide belt sanders 78

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE / WOODWORKING MACHINES 6-79 VYBAVENÍ DÍLEN / WORKSHOP EQUPIMENT 80-91

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DŘEVOOBRÁBĚNÍ / WOODWORKING ACCESSORIES

OPRACOVÁNÍ KOVŮ & PŘÍSLUŠENSTVÍ / 
METALWORKING MACHINES AND ACCESSORIES

OPRACOVÁNÍ PLECHU & PŘÍSLUŠENSTVÍ / 
SHEET METALWORKING MACHINES AND ACCESSORIES

92-102

       103-108
112-114

109-111

Celý sortiment strojů pro opracování kovu najdete v našem katalogu strojů pro opracování kovů 
2014/2015. Rádi Vám ho bezplatně zašleme.

Please inquire our metalworking catalogue 2014/2015. We are pleased to ship a copy for you 
free of charge.

OBSAH
INDEX

OBSAH
INDEX4 5OBSAH / INDEX OBSAH / INDEX



inkl. MwSt.HOB 260ABS
799,-

inkl. MwSt.HOB 260NL
899,-

inkl. MwSt.HOB 310NL
1.499,-

inkl. MwSt.HOB 260N
1.079,-

Cena/price

28,-
29,-

18,-
18,-
18,-
45,-
79,- 

Cena/price

49,-

239,-
29,-

18,-

18,-

18,-

319,-

49,-

79,-

45,-

Cena/price

49,-

239,-
29,-

269,-

18,-

18,-

18,-

49,-

79.-

45.-

Preis/price

75,-

329,-
29,-

18,-

18,-

18,-

259,-

69,-

49,-

45,-

HOLZ
WOOD

HOLZ
WOOD6 7

H
O

LZ
M

A
N

N
®  M

A
SC

H
IN

EN

Srovnávací a tloušťkovací frézka / combined planer and thicknesser Srovnávací a tloušťkovací stroj / combined planer and thicknesser

Srovnávací a tloušťkovací stroj / combined planer and thicknesser Srovnávací a tlouš´tkovací stroj / combined planer and thicknesser

HOB 260ABS * HOB 260NL *

HOB 260N * HOB 310NL

 » combined planer thicknesser with integrated dust collector
 » easy and fast transformation to thicknessing function
 » noise absorbing slots in the planing tables
 » dust collector bag enables comfortable bag exchange
 » solid aluminium pressure cast table
 » stand included in delivery
 » tiltable aluminium planing fence
 » thicknessing infeed drive can be switched off

included in delivery: integrated dust collector, 
stand, planer knives, dust bag

 » Kombinovaný stroj s integrovaným odsáváním
 » Přestavba na tloušťkovačku odklopením stolu
 » Hřebenové hrany stolu pro snížení hladiny hluku
 » Odpadní pytel na hobliny vně stroje pro snadnou výměnu
 » Litinové stoly zabezpečují kvalitní výsledek obrábění
 » Podstavec standardně v dodávce
 » Hliníkové srovnávací pravítko
 » Vypínatelné podávání

Standard: integrované odsávání, podstavec, namontované ho-
blovací nože, prachový vak

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
SROVNÁVÁNÍ/ PLANING
Šířka srovnávání / planing width 260mm
Délka stolu / table length 1050mm
Výška stolu / table height 890mm
max. úběr třísky / max. cutting depth 3mm
Pravítko / planer fence 610x110mm
Rozsah pravítka / fence tilt 90°-45°

TLOUŠŤKOVÁNÍ/ THICKNESSING
Šířka tloušťkování / thicknessing width 254mm
Délka stolu / table length 480mm
Protah max. / max. thicknessing 160mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 2mm
Rychlost posuvu/ feed speed 8 m/min

Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 1,5kW / 2,1kW
Napětí / voltage 230V nebo 400V
Otáčky / speed 6700 min-1

Průměr nožového válce / planer shaft diameter 55mm
Počet nožů / cutter knives 2
Hmotnost netto cca / net weight approx. 75kg
Hmotnost balení cca / gross weight approx. 90kg
Hrdlo odsávání / dust inlet diameter 80mm
Rozměr balení / packaging dimensions 590X1150X600mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 2602025
Magnetický ustavovač nožů / magnetic 
planer knife gauge

MEL 2

Speciální kluzná pasta /easy glide paste SGM 1
Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant /easy glide lubricant SGM3
Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Podvozek/moving device UFE 300

snadná přestavba na tloušťkovačku
easy to convert from planing to thicknessing

včetně integrovaného odsávání
incl. integrated dust collector

HOBLOVACÍ STROJE / PLANERS HOBLOVKY / PLANERS

 » Náklopné srovnávací pravítko
 » Stranově odklápěné litinové stoly
 » Stabilní podstavec pro bezpečnou práci
 » Volitelně vypínatelný posuv
 » Pohodlná kombinace vypínače a zásuvky
 » Odklopný kryt prachu pro tloušťkování
 » Podávací válce zajišťují optimální přítlak materiálu
 » Jednoduché nastavení výšky tloušťkování točítkem
 » Precizní sloupek tloušťkovacího stolu spolu se stranovým    

vedením zajišťují vysokou stabilitu stolu
 » Precizní nastavení výšky tloušťkování pomocí stupnice a 

ručního kola
Standard: hoblovací nůž (3 ks), srovnávací pravítko

 » adjustable aluminium fence 
 » collateral pivoting grey cast iron tables
 » solid cabinet base unit ensures high stability
 » for planing the infeed mechanism can be switched OFF
 » comfortable switch-plug combination 
 » tiltable dust hood for thicknessing 
 » well bedded in- and out feeding rollers for perfect 

 contact pressure 
 » comfortable adjustment of the thicknessing table height  

   with hand wheel
 » precise thicknessing table guidance through double guide
 » precise table adjustment via hand wheel and scale

included in delivery: resharpenable planer knives(3pcs), 
fence

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
SROVNÁVÁNÍ/ PLANING
Šířka srovnávání / planing width 250mm
Délka stolu / table length 1085mm
Výška stolu / table height 820mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 3mm
Pravítko / planer fence 700x145mm
Rozsah pravítka / fence tilt 90°-45°

TLOUŠŤKOVÁNÍ/ THICKNESSING
Šířka tloušťkování / thicknessing width 250mm
Délka stolu / table length 600mm
Protah max. / max. thicknessing 180mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 3mm
Rychlost posuvu/ feed speed 8 m/min

Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 1,5kW / 2,1kW
Napětí / voltage 230V nebo 400V
Otáčky / speed 3750 min-1

Průměr nožového válce / planer shaft diameter 75mm
Počet nožů / cutter knives 3
Hmotnost netto cca / net weight approx. 147kg
Hmotnost balení cca / gross weight approx. 160kg
Hrdlo odsávání / dust inlet diameter 100mm
Rozměr balení / packaging dimensions 950x1150x520mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 25033

Odsávání /dust collector ABS 1080
Magnetický ustavovač nožů/ magnetic 
planer knife gauge

MEL 2

Speciální kluzná pasta /easy glide SGM 1

Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant /easy glide SGM 3
Dlabačka/
mortising unit

HOBLL34 *

Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/4m

ABS100MM 4LFM

Fahreinrichtung/moving device UFE 300
Podpěrný váleček/roll stand S 5701

Provedení z litiny
cast iron machine

výkonný pohon,  
uložení válce z odlitku

powerful drive system, one 
piece cast cutterblock bed

 » stabilní podstavec
 » polohovací pravítko srovnávací frézky
 » stranově odklápěcí litinové stoly pro komfortní   

 tloušťkování
 » Přípojka odsávání pro práci bez prachu a pilin
 » Vypínatelný posuv

Standard: Brousitelné nože 3 ks (250x30x3mm),
Pravítko srovnávačky, nářadí, kryt válce

 » solid cabinet base unit ensures high stability
 » adjustable aluminium fence, 3-knife cutterblock
 » collateral pivoting grey cast iron tables enable  

 comfortable thicknessing
 » dust collector plug allows a dust and    

 chip-free workig environment
included in delivery: resharpenable planer knives  
(3pcs) (250x30x3mm),fence, operating tools, shaft cover

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
SROVNÁVÁNÍ/ PLANING
Šířka srovnávání / planing width 250mm
Délka stolu / table length 1090mm
Výška stolu / table height 855mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 3mm
Pravítko / planer fence 720x135mm
Rozsah pravítka 90°-45°

TLOUŠŤKOVÁNÍ/ THICKNESSING
Šířka tloušťkování / thicknessing width 248mm
Délka stolu / table length 600mm
Max. protah / max. thicknessing 185mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 3mm
Rychlost posuvu / feed speed 8 m/min

Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 1,5kW / 2,1kW
Napětí / voltage 230V nebo 400V
Otáčky / speed 4000 min-1

Průměr hoblovacího válce / planer shaft diameter 75mm
Počet nožů / cutter knives 3
Netto hmotnost cca / net weight approx. 150kg
Hmotnost balení cca / gross weight approx. 175kg
Hrdlo odsávání / dust inlet diameter 100mm
Rozměr balení / packaging dimensions 1130x500x740mm
Rozměr výrobku / product dimensions 1100x420mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka /article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 250303

Odsávání pilin/dust collector ABS 1080
Magnetický ustavovač nožů / magnetic 
planer knife gauge

MEL 2

Drážkovací přípravek/
mortising unit

K5260LL

Speciální kluzná pasta /easy glide SGM 1

Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant /easy glide SGM 3
Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/4m

ABS100MM 4LFM

Podvozek/moving device UFE 300
Podpěrný váleček/roll stand S 5701

 » adjustable aluminium fence 
 » collateral pivoting grey cast iron tables
 » solid cabinet base unit ensures high stability
 » for planing the infeed mechanism can be switched OFF
 » comfortable switch-plug combination 
 » tiltable dust hood for thicknessing 
 » dust collector plug diameter: 100mm 
 » well bedded in- and out feeding rollers for perfect 

 contact pressure 
 » comfortable adjustment of the thick-

 nessing table height with hand wheel
 » precise thicknessing table guidance 

 through double guide
 » precise table adjustment via hand 

 wheel and scale
included in delivery: resharpenable planer knives  
(3pcs), fence

 » Náklopné srovnávací pravítko
 » Stranově odklápěné litinové stoly
 » Stabilní podstavec pro beypečnou práci
 » Volitelně vypínatelný posuv
 » Pohodlná kombinace vypínače a zásuvky
 » Odklopná odsávací hubice pro srovnávání

   i protahování a odsávací hrdlo  - Ø100mm 
 » Podávací válce zajišťují optimální přítlak materiálu
 » Jednoduché nastavení výšky tloušťkování točítkem
 » Precizní sloupek tloušťkovacího stolu spolu se stranovým    

vedením zajišťují vysokou stabilitu stolu
 » Precizní nastavení výšky tloušťkování pomocí stupnice a 

ručního kola
 » Standard: hoblovací nůž (3 ks), srovnávací pravítko

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Hmotnost netto cca / net weight approx. 174kg
Hmotnost balení cca / gross weight approx. 210kg
Hrdlo odsávání / dust inlet diameter 100mm
Rozměr balení / packaging dimensions 950x1350x520mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
SROVNÁVÁNÍ/ PLANING
Šířka srovnávání / planing width 310mm
Délka stolu / table length 1285mm
Výška stolu / table height 850mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 5mm
Pravítko / planer fence 1100x145mm
Rozsah pravítka / fence tilt 90°-45°

TLOUŠŤKOVÁNÍ/ THICKNESSING
Šířka tloušťkování / thicknessing width 310mm
Délka stolu / table length 760mm
Protah max. / max. thicknessing 180mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 3mm
Rychlost posuvu/ feed speed 8 m/min

Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 2,2kW / 3,1kW
Napětí / voltage 230V oder 400V
Otáčky / speed 4000 min-1

Průměr nožového válce / planer shaft diameter 75mm
Počet nožů / cutter knives 3

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 310253

Odsávání /dust collector ABS 2480
Magnetický ustavovač nožů/ magnetic 
planer knife gauge

MEL 2

Speciální kluzná pasta /easy glide SGM 1

Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant /easy glide SGM 3
Dlabačka/
mortising unit

HOBK5LL

Dlabací vrták/mortising drill set LL6TLGL
Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/4m

ABS100MM 4LFM

Podpěrný váleček/roll stand S 5701

230V

400V

230V

400V

230V

400V
230V

400V

TOP
Poměr cena - výkon

perfect price-performance ratio

3-nožový válec
3-knife cutterblock

OPČNÍ DLABAČKA HOBLL34
optional mortising unit HOBLL34
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Srovnávací a tloušťkovací stroj / combined planer and thicknesser

Srovnávací a tloušťkovací stroj / combined planer and thicknesser

HOB 305PRO

HOB 310N *

 » 4-nožový válec zajišťuje optimální výsledek hoblování
 » Cenrální výškové přestavení tlušťkovacího stolu
 » Oba litinové stoly odklopitelné
 » Kvalitní dílenské zpracování stroje laserovou technologií
 » Podovzek součástí dodávky
 » Spirálově drážkováný podávací válec

Standard: pravítko, podovzek, nožový válec s noži (4 ks)

 » 4-knife cutterblock ensures perfect results
 » smooth going centrally located thicknessing    

 height adjustment
 » both cast iron tables can be folded away for thicknessing
 » elaborate manufacturing technologies used like laser cutting
 » moving device included in delivery
 » spiral-toothed infeed roller

included in delivery: fence, moving device, 
installed planer knives

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
SROVNÁVÁNÍ/ PLANING
Šířka srovnávání / planing width 305mm
Délka stolu / table length 1522mm
Výška stolu / table height 900mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 4mm
Pravítko / planer fence 1100x155mm
Rozsah pravítka / fence tilt 90°-45°

TLOUŠŤKOVÁNÍ/ THICKNESSING
Šířka tloušťkování / thicknessing width 300mm
Délka stolu / table length 585mm
Protah max. / max. thicknessing 3-220mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 5mm
Rychlost posuvu/ feed speed 6,7 m/min

Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 2,6kW / 3,6kW
Napětí / voltage 230V oder 400V
Otáčky / speed 3450 min-1

Průměr nožového válce / planer shaft diameter 74mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Počet nožů / cutter knives 4
Hmotnost netto cca / net weight approx. 255kg
Hmotnost balení cca / gross weight approx. 280kg
Hrdlo odsávání / dust inlet diameter 100mm
Rozměr balení / packaging dimensions 950x1150x520 mm

Srovnávací stoly odklopitelné doleva 
planing tables folding to left side

230V

400V

230V

400V

230V

400V

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 305253

Odsávání /dust collector ABS 2480
Magnetický ustavovač nožů/ magnetic 
planer knife gauge

MEL 2

Speciální kluzná pasta /easy glide SGM 1

Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant /easy glide SGM 3
Dlabačka/
mortising unit

HOB 305PLL

Vrtáky dlabačky/mortising drill set LL6TLGL
Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/4m

ABS100MM 4LFM

Podpěrný váleček/roll stand S 5701

4-nožový válec včetně 
jemného ustavení

4-knife cutterblock incl. 
fine adjustment

Podvozek součástí dodávky 
moving device included 

in delivery

 » Náklopné srovnávací pravítko
 » Stranově odklápěné litinové stoly 
 » Stabilní podstavec pro bezpečnou práci
 » Volitelně vypínatelný posuv
 » Pohodlná kombinace vypínače a zásuvky
 » Odklopný kryt prachu pro tloušťkování
 » Podávací válce zajišťují optimální přítlak materiálu
 » Jednoduché nastavení výšky tloušťkování točítkem
 » Precizní sloupek tloušťkovacího stolu spolu se stranovým    

vedením zajišťují vysokou stabilitu stolu
 » Přesné nastavení tloušťkování pomocí točítka a stupnice 

Standard: hoblovací nůž (4 ks), srovnávací pravítko

 » adjustable aluminium fence 
 » collateral pivoting grey cast iron tables
 » solid cabinet base unit ensures  

 high stability
 » for planing the infeed mechanism  

 can be switched OFF
 » comfortable switch-plug combination 
 » tiltable dust hood for thicknessing 
 » well bedded in- and out feeding 

 rollers for perfect contact pressure 
 » comfortable adjustment of the 

 thicknessing table height  
   with hand wheel
 » precise thicknessing table guidance through double guide
 » precise table adjustment via hand wheel and scale

included in delivery: resharpenable planer knives(4pcs), 
fence

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
SROVNÁVÁNÍ/ PLANING
Šířka srovnávání / planing width 310mm
Délka stolu / table length 1600mm
Výška stolu / table height 850mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 5mm
Pravítko / planer fence 1100x145mm
Rozsah pravítka / fence tilt 45°-90°

TLOUŠŤKOVÁNÍ/ THICKNESSING
Šířka tloušťkování / thicknessing width 310mm
Délka stolu / table length 760mm
Protah max. / max. thicknessing 220mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 2,5mm
Rychlost posuvu/ feed speed 8 m/min

Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 2,2kW / 3,1kW
Napětí / voltage 230 V oder 400 V
Otáčky / speed 4000 min-1

Průměr nožového válce / planer shaft diameter 95mm
Počet nožů / cutter knives/ cutter knives 4

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Hmotnost netto cca / net weight approx. 320kg
Hmotnost balení cca / gross weight approx. 343kg
Hrdlo odsávání / dust inlet diameter 100mm
Rozměr balení / packaging dimensions 970x1680x635 mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 310303

Odsávání /dust collector ABS 2480
Magnetický ustavovač nožů/ magnetic 
planer knife gauge

MEL 2

Speciální kluzná pasta /easy glide SGM 1

Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant /easy glide SGM 3
Dlabačka/
mortising unit

HOBLL34 *

Vrtáky dlabačky/mortising drill set LL6TLGL
Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/4m

ABS100MM 4LFM

Podpěrný váleček/roll stand S 5701

4-nožový válec 
4-knife cutterblock

opční dlabačka HOBLL34
optional mortising unit HOBLL34

opční dlabačka HOBLL34
optional mortising unit HOBLL34

opční dlabačka HOB305PLL
optional mortising unit HOB305PLL

robustní provedení

very rugged construction

Srovnávací a tloušťkovací stroj / combined planer and thicknesser

HOB 320P *

 » Precizní dílenské zpracování
 » Litinové stoly s broušeným povrchem
 » Stabilní srovnávací pravítko (1100x155mm) posuvné  

v úhlu 90°-45°
 » 3- přesné nože
 » Tloušťkovací stůl s centrálním sloupkem s dodatečným 

vedením
 » Drážkovaný podávací válec pro perfektní transport 

obrobku
 » Rychlost posuvu 6,5m/min

Standard: nožový válec, srovnávací pravítko

 » high quality machine setup
 » grey cast iron tables with grounded surface
 » stable fence (1100x150mm) tiltable from 90° to 45°
 » spiral-toothed infeed roller supports an easy infeed of the   

 work piece
 » precisely bedded 3-knife cutterblock
 » stable column guided thicknessing table with extra guiding
 » infeed speed 6,5m/min

included in delivery: planer knives, fence   
TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
SROVNÁVÁNÍ/ PLANING
Šířka srovnávání / planing width 320mm
Délka stolu / table length 1500mm
Výška stolu / table height 860mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 5mm
Pravítko / planer fence 1100x155mm
Rozsah pravítka / fence tilt 45°-90°

TLOUŠŤKOVÁNÍ/ THICKNESSING
Šířka tloušťkování / thicknessing width 310mm
Délka stolu / table length 600mm
Protah max. / max. thicknessing 3-230mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 3mm
Rychlost posuvu/ feed speed 6,5 m/min
Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 2,2kW / 3,0kW

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Napětí / voltage 230V oder/or 400V
Otáčky / speed 5000 min-1

Průměr nožového válce / planer shaft diameter 80mm
Počet nožů / cutter knives 3
Hmotnost netto cca / net weight approx. 250kg
Hmotnost balení cca / gross weight approx. 287kg
Hrdlo odsávání / dust inlet diameter 100mm
Rozměr balení / packaging dimensions 1070x1580x600mm

evropská kvalita
european quality machine

spirálově drážkovaný podávací válec
spiral-toothed infeed roller

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 320303

Odsávání /dust collector ABS 2480
Magnetický ustavovač nožů/ magnetic 
planer knife gauge

MEL 2

HOBLOVACÍ STROJE / PLANERS HOBLOVACÍ STROJE / PLANERS

Srovnávací a tloušťkovací stroj / 
combined planer and thicknesser

HOB 410N *

 » Náklopné srovnávací pravítko
 » Stranově odklápěné litinové stoly 
 » Stabilní podstavec pro bezpečnou práci
 » Volitelně vypínatelný posuv
 » Pohodlná kombinace vypínače a zásuvky
 » Odklopný kryt prachu pro tloušťkování
 » Podávací válce zajišťují optimální přítlak materiálu
 » Jednoduché nastavení výšky tloušťkování točítkem
 » Precizní sloupek tloušťkovacího stolu spolu se stranovým    

vedením zajišťují vysokou stabilitu stolu
 » Přesné nastavení tloušťkování pomocí točítka a stupnice 

Standard: hoblovací nůž (4 ks), srovnávací pravítko

 » adjustable aluminium fence 
 » collateral pivoting grey cast iron tables
 » solid cabinet base unit ensures high stability
 » for planing the infeed mechanism can be 

 switched OFF
 » comfortable switch-plug combination 
 » tiltable dust hood for thicknessing 
 » well bedded in- and out feeding 

 rollers for perfect contact pressure 
 » comfortable adjustment of the 

 thicknessing table height  
   with hand wheel
 » precise thicknessing table guidance through double guide
 » precise table adjustment via hand wheel and scale

included in delivery: resharpenable planer knives (4pcs), 
fence

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozsah pravítka / fence tilt 45°-90°

TLOUŠŤKOVÁNÍ/ THICKNESSING
Šířka tloušťkování / thicknessing width 405mm
Délka stolu / table length 750mm
Protah max. / max. thicknessing 230mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 3mm
Rychlost posuvu/ feed speed 8 m/min

Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 3,0kW / 4,2kW
Napětí / voltage 400V
Otáčky / speed 4500 min-1

Průměr nožového válce / planer shaft diameter 95mm
Počet nožů / cutter knives/ cutter knives 4
Hmotnost netto cca / net weight approx. 380kg
Hmotnost balení cca / gross weight approx. 415kg
Hrdlo odsávání / dust inlet diameter 100mm
Rozměr balení / packaging dimensions 1070x1680x-

735mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
SROVNÁVÁNÍ/ PLANING
Šířka srovnávání / planing width 410mm
Délka stolu / table length 1600mm
Výška stolu / table height 925mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 5mm
Pravítko / planer fence 1100x130mm

precizní uložení válce
precision-bedded cutterblock   

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 
410303VE4

Odsávání /dust collector ABS 3880
Magnetický ustavovač nožů/ magnetic 
planer knife gauge

MEL 2

Speciální kluzná pasta /easy glide SGM 1

Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant /easy glide SGM 3
Dlabačka/
mortising unit

HOBLL34 *

Vrtáky dlabačky/mortising drill set LL6TLG
Podpěrný váleček/roll stand S 5701

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Speciální kluzná pasta /easy glide SGM 1

Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant /easy glide SGM3
Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/4m

ABS100MM 4LFM

Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Podvozek/moving device UFE 300

Nestandardní napětí na požádání/
special voltages on request

1x 230 V, 3x 230V, 3x 
400V, 50 oder 60Hz
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Srovnávací a tloušťkovací stroj / 
combined planer and thicknesser

HOB 400V

HOBLOVACÍ STROJE / PLANERS HOBELMASCHINEN / PLANERS

 » Výkonný hlavní motor zaručuje excelentní přesné opraco-
vání i u tvrdého dřeva
 » precizní uložení hoblovacího válce pro maximálně klidný 

chod
 » Nový design: stranově provedené pravítko a dozadu odklo-

pný srovnávací stůl pro snížení zástavbové plochy
 » Srovnávací stůl vedený 4  sloupky
 » Bezkrokový posuv nastavitelný pro rychlost 0-16m/min
 » Separátní motor pro podávací a vyváděcí válce zaručuje 

spolehlivý posuv obrobku i při větším zatížení
 » Integrovaný podvozek pro snadný a rychlý přesun stroje 

po dílně
Standard:  ustavovač nožů, HSS-hoblovací válec s noži (4 ks), 
podvozek

 » powerful main motor can handle even the toughest lumber  
 ensuring smooth, accurate cuts
 » smoothly running precision-bedded 4 knife cutterhead   

 delivers best work results
 » elaborate product design: with backwards tilting planer   

 tables and a sideways guided planer fence this high-
 performance machine occupies small space
 » Thicknessing table guided by 4 thread columns provides   

 max. stability even at heavy duty
 » steplessly adjustable 0-16m/min infeed speed allows exact  

 infeed speed adjustment to the workpiece requirements   
 during the thicknessing process
 » spiral-toothed infeed roller and fine-ripped outfeed roller   

 driven by independent motor with strong chain-drive trans  
   mission assure stable material feed and flawless work results
 » Serially equipped with an integrated moving device for   

 easy relocation in the workshop
included in delivery: knife gauge, pre-mounted HSS planer 
knives, driving device

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
SROVNÁVÁNÍ/ PLANING
Šířka srovnávání / planing width 410mm
Délka stolu / table length 1680mm
Výška stolu / table height 895mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 5mm
Pravítko / planer fence 1105x155mm
Rozsah pravítka / fence tilt 45°-90°

TLOUŠŤKOVÁNÍ/ THICKNESSING
Šířka tloušťkování / thicknessing width 400mm
Délka stolu / table length 645mm
Protah max. / max. thicknessing 5-230mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 4mm
Rychlost posuvu/ feed speed 0-16m/min
Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 4,0kW / 5,6kW
Napětí / voltage 400V
Otáčky / speed 5500 min-1

Průměr nožového válce / planer shaft diameter 78mm
Počet nožů / cutter knives 4
Hmotnost netto cca / net weight approx. 356kg

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Hmotnost balení cca / gross weight approx. 380kg
Hrdlo odsávání / dust inlet diameter 120mm
Rozměr balení / packaging dimensions 1050x1880x-

750mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 410253

Odsávání /dust collector ABS 3880
Speciální kluzná pasta /easy glide 
paste

SGM 1

Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2

Speciální lubrikant/easy glide lubricant SGM 3
Podpěrný váleček/roll stand S 5701

variabilní ovládání 
rychlosti posuvu

variable infeed control

Srovnávací a tloušťkovací stroj / 
combined planer and thicknesser

HOB 410P *

 » Kvalitní dílenské zpracování stroje
 » Dozadu sklopitelný srovnávací stůl pro lepší práci při 

tloušťkování
 » Litinové stoly s broušeným povrchem
 » Stabilní Profi-pravítko nastavitelné v úhlu 90°- 45° 
 » Nastavitelné válce tloušťkovacího stolu zaručují optimální 

transport obrobku
 » Precizní uložení 4-nožového válce s Wendemesser
 » Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Zusatzführung
 » Spirálový podávací válec pro dokonalý transport obrobku
 » Boční vedení Profi-pravítka šetří prostor

Standard: Wendehobelmesser montiert,  robustní Profi-
pravítko, počítadlo

 » high quality and industrial machine
 » reaewards tilting tables don’t disturb while thicknessing
 » grey cast iron tables with grounded surface
 » stable profi fence tiltable from 90° to 45°
 » two adjustable thicknessing rollers 
 » spiral-toothed infeed roller supports easy infeed of the work piece
 » precisely bedded 4-knife cutterblock with reversible planer knives
 » stable column guided thicknessing table with extra guiding
 » sideways guided stable planer fence

included in delivery: mounted reversible planer knives, heavy 
profi fence, counter block

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
SROVNÁVÁNÍ/ PLANING
Šířka srovnávání / planing width 410mm
Délka stolu / table length 1820mm
Výška stolu / table height 870mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 5mm
Pravítko / planer fence 1100x155mm
Rozsah pravítka / fence tilt 45°-90°

TLOUŠŤKOVÁNÍ/ THICKNESSING
Šířka tloušťkování / thicknessing width 405mm
Délka stolu / table length 700mm
Protah max. / max. thicknessing 5-225mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 4mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rychlost posuvu/ feed speed 8 m/min
Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 4,0kW / 5,6kW
Napětí / voltage 230V oder/or 400V
Otáčky / speed 4500 min-1

Průměr nožového válce / planer shaft diameter 100mm
Počet nožů / cutter knives 4
Hmotnost netto cca / net weight approx. 420kg
Hmotnost balení cca / gross weight approx. 495kg
Hrdlo odsávání / dust inlet diameter 120mm

230V

400V

s výměnnými noži
with disposable knives

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 410191
TRIMETALL

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 410191
STANDARD

Odsávání /dust collector ABS 3880

Speciální kluzná pasta/easy glide paste SGM 1

Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant/easy glide lubricant SGM 3

Dlabačka/ mortising unit HOB410PLL *

Vrtáky dlabačky/mortising drill set LL6TLGL
Podpěrný váleček/roll stand S 5701

Speciální napětí na požadavek/
special voltages on request

1x 230 V, 3x 230V, 3x 
400V, 50 oder 60Hz

otočné nože
reversible planer knives

profi pravítko 
profi fence included

jednoduchá výměna nožů válce
easily changeable to resharpenable planer knives

Srovnávací stroj / surface planer

Srovnávací stroj / surface planer

AHM 530P * 

AHM 410P *

 » Srovnávací stroj z broušených litinových stolů pro težké průmyslové provozy
 » Horní ovládací pult usnadňuje obsluhu stroje
 » Robustní točítko pro nastavení úběru třísky
 » Připojení odsávání: 160mm
 » Systém paralelního nastavení stolu
 » Masivní posuvné srovnávací pravítko (45° - 90°) rozměr: 1500x155mm
 » Precizní uložení válce zaručuje dokonalé výsledky hoblování
 » Srovnávání až do 8mm, Rozměr nože 530x35x3mm / 410x35x3mm

Standard: Pult ovládání, hoblovací válec osazený noži

 » heavy industry machine with grounded table
 » top positioned control panel facilitates convenient usage
 » large handwheel for smooth and most accurate cutting depth adjustment
 » parallel – table adjusting system 
 » precision bedded cutterblock assures perfect planning results
 » solid tilting fence (45° - 90°), size: 1500x155mm
 » max. chip removal up to 8mm 
 » knive size: 540x35x3mm
 » dust collector port diameter 160mm

included in delivery: control panel, planer knives

 » Srovnávací stroj z broušených litinových stolů pro težké průmyslové provozy
 » Horní ovládací pult usnadňuje obsluhu stroje
 » Robustní točítko pro nastavení úběru třísky
 » Připojení odsávání: 160mm
 » Systém paralelního nastavení stolu
 » Masivní posuvné srovnávací pravítko (45° - 90°) rozměr: 1500x155mm
 » Precizní uložení válce zaručuje dokonalé výsledky hoblování
 » Srovnávání až do 8mm, Rozměr nože 530x35x3mm / 410x35x3mm

Standard: Pult ovládání, hoblovací válec osazený noži

 » heavy industry machine with grounded table
 » top positioned control panel facilitates convenient usage
 » large handwheel for smooth and most accurate cutting depth adjustment
 » parallel – table adjusting system 
 » precision bedded cutterblock assures perfect planning results
 » solid tilting fence (45° - 90°), size: 1500x155mm
 » max. chip removal up to 8mm 
 » knive size: 540x35x3mm
 » dust collector port diameter 160mm

included in delivery: control panel, planer knives

odklopitelný CPS krytu válce
CPS cutter block protection

odklopitelný CPS krytu válce
CPS cutter block protection

robustní pravítko z šedé litinystable grey 
cast iron fence

robustní pravítko z šedé litiny
stable grey cast iron fence

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 530353

Odsávání /dust collector ABS 3880
Magnetický ustavovač nožů/ magnetic 
planer knife gauge

MEL 2

Speciální kluzná pasta/easy glide paste SGM 1

Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant/easy glide lubricant SGM 3
Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Speciální napětí na požadavek/
special voltages on request

3x230V, 3x400V, 
50 oder 60Hz

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 410353

Odsávání /dust collector ABS 3880
Magnetický ustavovač nožů/ magnetic 
planer knife gauge

MEL 2

Speciální kluzná pasta /easy glide SGM 1

Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant/easy glide lubricant SGM 3
Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Speciální napětí na požadavek/
special voltages on request

3x230V, 3x400V, 
50 oder 60Hz

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Šířka srovnávání / planing width 530mm
Délka stolu celkem / total table length 2900mm
Délka podávacího stolu / infeed table length 1625mm
Výška stolu / table height 890mm
Max.. úběr třísky / max. cutting depth 8mm
Srovnávací pravítko / planer fence 1500x155mm
Rozsah pravítka / fence tilt 45°-90°
Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 5,5kW / 7,7kW
Napětí / voltage 400V
Otáčky válce / speed 4700 min-1

Průměr válce / planer shaft diameter 125mm
Počet nožů / cutter knives 4
Hmotnost netto cca / net weight approx. 820kg
Hmotnost balení cca / gross weight approx. 870kg
Hrdlo odsávání / dust inlet diameter 160mm
Rozměr balení / packaging dimensions 1240x3070x1200mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Šířka srovnávání / planing width 410mm
Délka stolu / table length 2650mm
Výška stolu / table height 1500mm
Max. úběr třísky / max. cutting depth 800mm
Pravítko / planer fence 8mm
Rozsah pravítka / fence tilt 1500x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt 45°-90°

Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 4,0kW / 5,6kW
Napětí / voltage 400V
Otáčky / speed 4700 min-1

Průměr nožového válce / planer shaft diameter 125mm
Počet nožů / cutter knives 4
Hmotnost netto cca / net weight approx. 750kg
Hmotnost balení cca / gross weight approx. 800kg
Hrdlo odsávání / dust inlet diameter 160mm
Rozměr balení / packaging dimensions 1200x2800x1250mm

mechanické počítadlo při tloušťkování 
(přesnost 0,1mm)

mechanical counter for thicknessing 
(accuracy 0,1mm)

opční dlabačka HOB410PLL
optional mortising unit HOB410PLL



inkl. MwSt.DHM 410
1.699,-
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inkl. MwSt.DHM 630P
9.999,-

inkl. MwSt.DHM 410P
3.299,-

Preis/price

75,-

439,-
29,-

79,-

18,-

18,-

18,-

45,-

Cena/price

129,-

439,-
29,-

18,-

18,-

18,-

45,-

Cena/price

140,-

439,-
29,-

18,-

18,-

18,-

45,-

Cena/price

180,-

879,-
29,-

18,-

18,-

18,-

45,-

HOLZ
WOOD

HOLZ
WOOD12 13

H
O

LZ
M

A
N

N
®  M

A
SC

H
IN

EN

HOBLOVACÍ STROJE / PLANERS HOBLOVACÍ STROJE / PLANERS

Tloušťkovací stroj / thicknesser

Tloušťkovací stroj / thicknesser

DHM 410

DHM 410P *

 » fine-ripped thicknessing table for low friction
 » variable infeed speed (5m/min - 7m/min)
 » 4-way guided table ensuring stability under duty, can be   

 adjusted via a large handwheel
 » digital indication of thicknessing table allows an easy chip   

 removal adjustment
 » thicknessing outfeed roller is coated with a special rubber
 » powerful and llong-wearing chan driven in- and outfeed   

 roller drive
 » ergonomic and modern design as well as state of the art   

 end finishing of the entire machine 
included in delivery: resharpenable planer knives, counter 
block

 » Speciálně drážkovaná plocha tloušťkovacího stolu pro 
minimalizaci třecího odporu
 » Variabilní rychlost podávání (5m/min – 7m/min) 
 » Tloušťkovací stůl na 4 přesných uloženích; přestavení 

pomocí točítka
 » Digitální ukazatel výšky stolu umožňuje jednoduché 

nastaení úběru třísky
 » Vyváděcí válec se speciální gumovou povrchovou úpravou
 » Výkonný řetězový pohon podávacího a vyváděcího válce s 

dlouhou životností
 » Ergonomický a moderní design, kvalitní dílenské zpraco-

vání    
Standard: brousitelné nože v kvalitě HSS, počítadlo

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Šířka tloušťkování / thicknessing width 407mm
Max. protah / max. thicknessing 225mm
Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 2.2kW / 3,1kW
Napětí / voltage 230V oder/or 400V
Otáčky / speed 5000 min-1

Průměr nožové válce / planner shaft diameter 70mm
Počet nožů / cutter knives 3
Hmotnost netto cca / net weight approx. 190kg   
Rozměr balení / packaging dimensions 1150x800x750mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 410253

Odsávání /dust collector ABS 3880
Magnetický ustavovač nožů/ magnetic 
planer knife gauge

MEL 2

Podvozek/moving device UFE 300

Speciální kluzná pasta/easy glide paste SGM 1
Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant/easy glide lubricant SGM 3
Podpěrný váleček/roll stand S 5701

Počítadlo přestavení výšky stolu 0,1mm
counter block at thicknessing table 0,1mm

variabilní rychlost podávání
variable infeed speed

230V

400V

 » Dvě rychlosti posuvu
 » Dva samostatně jemně ustavitelné válce stolu
 » Broušený povrch stolu pro minimální tření
 » Točítko s počítadlem pro jemné ustavení úběru třísky
 » Precizní uložení hoblovacího válce zaručuje perfektní 

výsledky
 » Výkonný řetězový pohon posuvu
 » Přípojka odsávání: 160mm
 » Max. úběr třísky: 8mm, 
 » Rychlosti posuvu: 8/16m/min

Standard: Hoblovací válec s noži, válce tloušťkovacího stolu

 » two feeding speeds standard
 » two adjustable support rollers in the thicknessing table
 » grounded thicknessing table lowers friction
 » table height hand wheel for fine adjustment with digital   

 readout 
 » precision bedded cutterblock allows perfect thicknessing   

 results
 » very powerful chain drive of feeding unit
 » dust collector plug: 160mm
 » max. chip removal up to 8mm
 » feeding speeds: 8/16m/min

included in delivery: planer knives, support rollers for thick-
nessing table

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 398x700mm

Šířka tloušťkování / thicknessing width 406mm
Max.  protah / max. thicknessing 4-225mm
Výkon motoru S1 (100%) / (S6)/ 
motor power S1 (100%) / (S6) 

3,0kW / 4,0kW

Napětí / voltage 400V
Otáčky / speed 4500 min-1

Průměr válce/ planer shaft diameter 100mm
Počet nožů / cutter knives 4
Hmotnost netto cca / net weight approx. 370kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1060x1180x1220mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 410353

Odsávání /dust collector ABS 3880
Magnetický ustavovač nožů/ magnetic 
planer knife gauge

MEL 2

Speciální kluzná pasta/easy glide paste SGM 1

Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant/easy glide lubricant SGM 3
Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Speciální napětí na požádání/
special voltages on request

3x230V, 3x400V, 
50 oder/or 60Hz

masivní uložení 
solidly bedded cutter block

masivní uložení válce 
solidly bedded cutter block

Tloušťkovací stroj / thicknesser

Tloušťkovací stroj / thicknesser

DHM 530P

DHM 630P *

 » Elektronické přestavení výšky stolu
 » Dvě rychlosti posuvu
 » Dva samostatně jemně ustavitelné válce stolu
 » Broušený stůl pro minimální tření
 » Točítko s počítadlem pro jemné ustavení úběru třísky
 » Přesné uložení hoblovacího válce zaručuje perfektní výsle-

dek opracování
 » Výkonný řetězový pohon posuvu
 » Přípojka odsávání: 160mm
 » Max. úběr třísky: 8mm, 
 » Rychlosti posuvu: 8/16m/min

Standard: Hoblovací válec s noži, válce tloušťkovacího stolu

 » electrical table height adjustment
 » two feeding speeds standard
 » two adjustable support rollers in the thicknessing table
 » grounded thicknessing table lowers friction
 » table height hand wheel for fine adjustment with digital   

 readout 
 » precision bedded cutterblock allows perfect thicknessing   

 results
 » very powerful chain drive of feeding unit
 » dust collector plug: 160mm
 » max. chip removal up to 8mm
 » feeding speeds: 8/16m/min

included in delivery: planer knives, support rollers for thick-
nessing table

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 950x530mm

Šířka tlouš´tkování / thicknessing width 530mm
Max. protah / 
max. thicknessing

3-300mm

Výkon motoru S1 (100%) / (S6)/ 
motor power S1 (100%) / (S6) 

5,5kW / 7,7kW

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Napětí / voltage 400V
Otáčky / speed 5000 min-1

Průměr nožové válce / planner shaft 
diameter

125mm  

Počet nožů / cutter knives 4
Hmotnost netto cca / net weight appr. 624kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1410x1200x-

1200mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 530353

Odsávání /dust collector ABS 3880
Magnetický ustavovač nožů/ magnetic 
planer knife gauge

MEL 2

Speciální kluzná pasta/easy glide paste SGM 1

Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant/easy glide lubricant SGM 3
Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Speciální napětí na požádání/
special voltages on request

3x230V, 3x400V, 
50 oder/or 60Hz

elektrické přestavení výšky stolu
electric table height adjustment

 » Elektronické výškové přestavení stolu se 2 rychlostmi 
posuvu
 » Bezkrokové elektronické rychlosti posuvu
 » Točítko pro jemné ustavení úběru třísky
 » Digitální ukazatel výšky stolu na předním panelu
 » Dva samostatně nastavitelné podpůrné válce stolu
 » Tloušťkovací stůl na 4 přesných uloženích
 » Broušený povrch stolu pro minimální tření
 » Strukturovaná přítlačná lišta umožňuje transport různých 

tlouštek obrobku (do rozdílu 5mm)
 » Přesné uložení hoblovacího válce zaručuje perfektní výsled-

ky opracování
 » Výkonný řetězový pohon posuvu
 » Přípojka odsávání: 160mm
 » Max. úběr třísky: 8 mm, Rychlosti posuvu:    

5-21m/min (bezkrokově)
 » Hluková izolace krytu hoblovacího agregátu

Standard: nože, digitální ukazatel, elektrické výškové 
přestavení, variabilní rychlost posuvu

 » electrical table height adjustment with 2 lifting speeds
 » stepless and electronical feeding speed as standard
 » table height hand wheel for fine adjustment
 » digital read out of table position indicated at the front   

 panel
 » two independently adjustable support rollers in the 

 thicknessing table
 » 4-way precision guided thicknessing table
 » grounded thicknessing table lowers friction
 » structured pressure bar allows transportation of work   

 pieces with different thickness (up to 5mm difference)
 » very powerful chain drive of feeding unit
 » precision bedded cutterblock allows perfect thicknessing   

 results
 » dust collector plug: 160mm
 » max. chip removal up to 8mm, infeed speeds: 5-21m/min (stepless)
 » noise insulated housing of the cutter block

included in delivery: planer knives, digital read out, elec-
trical table height adjustment, variable infeed speed

Průmyslový stroj
industrial machine

Nezávislé nastavení každého podpůrného válce 
each thicknessing roler can be adjusted individually

Strukturovaná přítlačná lišta 
structured pressure bar standard

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Šířka tlouš´tkování / thicknessing width 630mm
Max. protah / max. thicknessing 3-300mm
Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 7.5kW / 10.5kW
Napětí / voltage 400V
Otáčky / speed 5000  min-1

Průměr hoblovacího válce/ planner shaft diameter 125mm
Počet nožů / cutter knives 4
Hmotnost netto cca / net weight approx. 1160kg   
Rozměr balení / packaging dimensions 1310x1200x1400mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Hoblovací nůž/spare knives HOBM 640353

Odsávání /dust collector ABS 4560
Magnetický ustavovač nožů/ magnetic 
planer knife gauge

MEL 2

Speciální kluzná pasta/easy glide paste SGM 1

Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant/easy glide lubricant SGM 3
Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Speciální napětí na požádání/
special voltages on request

3x230V, 3x400V, 
50 oder/or 60Hz



inkl. MwSt.FS 160L
949,-

inkl. MwSt.FS 200
1.299,-

inkl. MwSt.FS 200S
1.499,-
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SPODNÍ FRÉZKY / SPINDLE SHAPERS SPODNÍ FRÉZKY / SPINDLE SHAPERS

Spodní frézka / spindle shaper

Spodní frézka / spindle shaper Spodní frézka / spindle shaper

Spodní frézka / spindle shaper
FS 160L

FS 200 * FS 200SF

FS 200S *

 » Spodní frézka s masivním litinovým stolem a hliníkovým 
formátovacím stolem (1000x215mm)
 » Výměnné vřeteno pro upnutí stopkových fréz
 » Oboustranné do 60° sklopné pravítko včetně odklopného 

dorazu
 » Přítlačný držák pro zkosené a příčné frézování
 » Široká škála použití při kompaktní velikosti a malé zástav-

bové ploše
 » Dynamicky vyvážené vřeteno pro přesný chod
 » Bezpečná práce s ochranou frézy podle CE, výškově 

přestavitelnou vodící lištou, ochranným krytem a nouzovým 
vypínačem
 » Vyměnitelné vřeteno (Ø12mm),    

Úhlové pravítko, kleština, upínací nástroje
Standard: ochranný kryt, pravítko, vřeteno

 » compact spindle shaper with torsion-resistant massive   
 cast iron table and an extra long aluminium sliding table   
 (1000x215mm)
 » additional exchangeable spindle with router collet for   

 router bits
 » mitre fence tilting 60° left/right incl. workpiece stop and   

 workpiece holder
 » A versatile space-saving compact machine with a wide   

 area of application and a small footprint - best choice for   
 woodworking enthusiasts with workspace constraint
 » Dynamically balanced spindle ensures precise run
 » Security  first: CE approved safety hood, height adjust  

 able material guide rail and security cover, micro-switch,   
 emergency off button
 » exchangeable spindle with router collet (Ø12mm),  

 mitre fence, clamp, fixing tool
included in delivery: spindle shaper hood, mitre fence, chan-
geable spindle

Výměnný systém pro stopkové 
frézy 

s opčním prodloužením stolu 
with optional outrigger table

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průměr vřetene /spindle diameter 30 mm
Otáčky vřetene (4 stupně) /spindle rotation 
speeds (4 steps)

1400 / 4000 / 6000 / 
9000 min-1

Posuv vřetene /spindle travel 110 mm
Náklon vřetene /spindle tilt keine/none
Max. upínací výška /max. clamping height 105 mm
Otevírání stolu /table opening 170 mm
Max. průměr nástroje pod stolem 
 /max. tool diameter below table

150 mm

Max. průměr nástroje nad stolem /max. tool 
diameter above table

170 mm

Doraz (levý/pravý) /mitre fence (left/right) 350x125 mm
Rozměr stolu /table dimensions 600x400 mm
Posuvný stůl /sliding table 1000x220 mm
Výška stolu /table height 850 mm
Přípojka odsávání /dust collector plug 100 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / engine power 
S1 (100%) / S6

1.5 kW / 2.1 kW

Napětí /voltage 230 V oder/or 400 V
Hmotnost netto/brutto /weight net/gross 105 kg / 116 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 650x650x530mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 / cutterheads see at page 97

Brusné válce viz. strana 98 / sanding roller see at page 98
Odsávání/dust collector ABS 1080

Podvozek/moving device UFE 300

Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand  S400RK

Aparát posuvu/power feeder SF 324N

kompaktní provedení 
s posuvným stolem

economical setup 
with sliding table

 » Masivní a trvanlivý stůl z šedé litiny a hliníkový posuvný stůl
 » 4 rychlosti otáčení vřetena s možností snadné změny 

rychlosti z přední strany stroje
 » Naklopení vřetene dozadu až o 45° zaručuje bezpečnou 

práci 
 » Přepínač pravého nebo levého chodu vřetene
 » Kvalitní hliníkové pravítko a přítlačný držák pro přesné 

vedení obrobku
 » Otáčky vřetene zobrazeny na LCD displeji
 » Odsávací průměr 100mm

Standard: Úhlové pravítko, přítlačný držák, rozšíření formáto-
vacího stolu, ochranný kryt frézy

 » massive and torsion-resistant, ground grey cast iron table 
 » smoothly running aluminium sliding table (250mm width)   

 with extension table (+ 250mm width)
 » 4 spindle speeds, maintenance cover positioned at   

 frontside of the machine for convenient speed change.
 » Spindle tilts backwards - up to 45°
 » HQ shaper fence with guiding-rollers ensures an exact   

 workpiece feeding.
 » Electric spindle speed indication via LCD
 » Spindle-lock lever positioned at machine side for fast and   

 convenient cutter head change.
 » Dust extraction plug diameter: 100mm

included in delivery: Table extension, spindle shaper 
guard, angle gauge incl. workpiece clamp, spindle shaper hood

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průměr vřetene /spindle diameter 30 mm
Otáčky vřetene (4 stupně) /spindle rotation 
speeds (4 steps)

1800 / 3000 / 6000 / 
9000 min-1

Posuv vřetene /spindle travel 100 mm
Náklon vřetene /spindle tilt 0 bis -45°

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. upínací výška /max. clamping height 100 mm
Otevírání stolu /table opening 200 mm
Max. průměr nástroje pod stolem 
 /max. tool diameter below table

180 mm

Max. průměr nástroje nad stolem /max. tool 
diameter above table

180 mm

Doraz (levý/pravý) /mitre fence (left/right) 360x120 mm
Pracovní stůl /table dimensions 1000x360 mm
Posuvný stůl /sliding table 1000x240 mm
Výška stolu /table height 900 mm
Odsávání /dust collector plug 100 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / engine power 
S1 (100%) / S6

2.8 kW / 3.75 kW

Napětí /voltage 230 V oder/or 400 V
Hmotnost netto/brutto /weight net/gross 250 kg / 270 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1150x1155x730 mm

230V

400V

230V

400V

230V

400V

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 /cutterheads see at page 97

Brusné válečky viz. strana 98 / sanding roller see at page 98
Prodloužení stolu/outrigger table FS200FSAL

Odsávání/dust collector ABS 1080

Podvozek/moving device UFE 300

Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Aparát posuvu/ power feeder SF 324N
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand   

S400RK

 » masivní a tvanlivý stůl z šedé litiny
 » kvalitní frézovací pravítko s přítlaky a jemným nastavením
 » 4 rychlosti obrábění sériově
 » max. průměr frézy: 200mm
 » velké točítko pro výškové přestavení vřetene
 » indikace rychlosti obrábění pomocí LED
 » čepovací vozík ve zvláštním příslušenství
 » brusná sada ve standardu

Standard: brusná sada, kryt frézy dle CE včetně hliníkových 
dorazů, přítlačný držák a ochrana frézy

 » solid and torsion-resistant grey cast iron table
 » high quality shaper hood with aluminium fences   

 featuring indepent micro adjustment
 » 4 different spindle speeds as standard
 » max. tool diameter 200mm
 » electronical speed indication via LED’s
 » handy spindle adjustment wheels
 » sliding table optional and retrofitable
 » sanding roller included in delivery

included in delivery: sanding tool, spindle shaper hood incl. 
aluminium fences

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průměr vřetene /spindle diameter 30 mm
Otáčky vřetene (4 stupně) /spindle rotation 
speeds (4 steps)

1800 / 3000 / 6000 / 
9000 min-1

Posuv vřetene /spindle travel 100 mm
Náklon vřetene /spindle tilt žádný/none
Max. upínací výška /max. clamping height 105 mm
Otevírání stolu /table opening 200 mm
Max. průměr nástroje pod stolem 
 /max. tool diameter below table

190 mm

Max. průměr nástroje nad stolem /max. tool 
diameter above table

190 mm

Doraz (levý/pravý) /mitre fence (left/right) 360x120 mm
Rozměr stolu /table dimensions 690x480 mm
Výška stolu /table height 900 mm
Přípojka  odsávání /dust collector plug 100 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

2,8 kW / 3,75 kW

Napětí /voltage 400 V
Hmotnost netto/brutto /weight net/gross 146 kg / 154 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 665x715x520mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 /cutterheads see at page 97

Odsávání/dust collector ABS 1080
Podvozek/moving device UFE 450

Posuvný stůl /sliding table FS200SST

Aparát posuvu/power feeder SF 324N

 » sklopné vřeteno (-5° - +30°)
 » masivní a tvanlivý stůl z šedé litiny
 » kvalitní frézovací pravítko s přítlaky a jemným nastavením
 » 4 rychlosti obrábění sériově
 » max. průměr frézy: 200mm
 » velké točítko pro výškové přestavení vřetene
 » indikace rychlosti obrábění pomocí LED
 » čepovací vozík ve zvláštním příslušenství
 » brusný váleček ve standardu

Standard: brusná sada, kryt frézy dle CE včetně hliníkových 
dorazů, přítlačný držák a ochrana frézy

 » tiltable spindle from -5° - +30°
 » solid and torsion-resistant grey cast iron table
 » high quality shaper hood with aluminium fences   

 featuring indepent micro adjustment
 » 4 different spindle speeds as standard
 » max. tool diameter 200mm
 » electronical speed indication via LED’s
 » handy spindle adjustment wheels
 » sliding table optional and retrofitable
 » sanding roller included in delivery

included in delivery: sanding tool, spindle shaper hood, mitre 
fence, down holder system

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průměr vřetene /spindle diameter 30 mm
Otáčky vřetene (4 stupně) /spindle rotation 
speeds (4 steps)

1800 / 3000 / 6000 / 
9000 min-1

Posuv vřetene /spindle travel 100 mm
Náklon vřetene /spindle tilt -5° bis +30°
Max. upínací výška /max. clamping height 105 mm
Otevírání stolu /table opening 200 mm
Max. průměr nástroje pod stolem 
 /max. tool diameter below table

190 mm

Max. průměr nástroje nad stolem /max. tool 
diameter above table

190 mm

Doraz (levý/pravý) /mitre fence (left/right) 360x120 mm
Rozměr stolu /table dimensions 710x640 mm
Výška stolu /table height 900 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Přípojka odsávání /dust collector plug 100 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / engine power 
S1 (100%) / S6

2,8 kW / 3,751 kW

Napětí /voltage 230 V oder/or 400 V
Hmotnost netto/brutto /weight net/gross 184 kg / 192 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 680x750x680mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 / cutterheads see at page 97

Odsávání/dust collector ABS 1080
Podvozek/moving device UFE 450

Posuvný stůl /sliding table FS200SST

Podpůrný váleček/roll stand S 5701
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand  

S400RK

sklopné vřeteno
tilting spindle



inkl. MwSt.FS 300SP
3.999,-

inkl. MwSt.FS 300SFP
4.999,-

Cena/price

259,-

329,-

45,-
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999,-

Cena/price
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259,-

49,-

199,-

119,-

45,-

59,-

999,-

399,-
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Spodní frézka / spindle shaper Tischfräsmaschine / spindle shaper
FS 300SP FS 300SFP

Spodní frézka FS 300SP s náklopným vřetenem je určena pro náročné průmyslové nasazení.  
Velice výkonný motor a kvalitní robustní provedení stroje zaručuje stabilní spolehlivý provoz a vysokou kvalitu výroby po dlouhá 
léta.

The spindle shaper FS 300SP is designed for the demanding operation in trade and industry.The powerful engine and the solid pro-
cessing of the machine ensure steady reliable precision and best production quality for many years.

Teleskopické pravítko se 2 překlápěcími dorazy 
stable fence with work piece end stop

přesně ustavitelná frézovací hlava s příčným vedením 
precisely adjustable hood with crossway guide

masivní & robustní provedení
heavy and rugged design

 » masivní a velice kvalitní dílenské zpracování
 » kvalitní frézovací pravítko s přítlakem a jemným ustavením
 » 4 rychlosti otáček vřetena
 » náklopné vřeteno sériově ovládané pomocí ručního točítka
 » přesné uložení vřetena zaručuje kvalitní výsledek frézování
 » standardně vybavena spodním odsáváním
 » elektronický ukazatel otáček vřetena na LED-displeji
 » vestavěná aretace vřetena

Standard: čepovací vozík s teleskopickým pravítkem 
a 2 překlápěcími dorazy a přítlakem, kryt frézky

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průměr vřetene /spindle diameter 30 mm
Otáčky vřetene (4 stupně) /spindle rotation 
speeds (4 steps)

1400 / 3500 / 6000 / 
8000 min-1

Posuv vřetene /spindle travel 155 mm
Náklon vřetene /spindle tilt 0 bis +45°
Max. upínací výška /max. clamping height 125 mm
Otevírání stolu /table opening 200 mm
Max. průměr nástroje pod stolem 
 /max. tool diameter below table

190 mm

Max. průměr nástroje nad stolem /max. tool 
diameter above table

195 mm

Doraz (levý/pravý) /mitre fence (left/right) 350x155 mm
Rozměr stolu /table dimensions 800x800 mm
Posuvný stůl /sliding table 770x500 mm
Výška stolu /table height 820 mm
Přpojení odsávání na krytu/dust collector 
plug shaper hood

100 mm

Připojení odsávání na stroji /dust collector 
plug machine

120mm

Výkon motoru S1 (100%) / S6 / engine power 
S1 (100%) / S6

3,0 kW / 4,0 kW

Napětí /voltage 400 V
Hmotnost netto/brutto /weight net/gross 400 kg / 450 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1120x1750x1200mm

 » heavy duty industrial machine with grounded cast iron table
 » high quality hood with down holder and fence fine   

 adjustment
 » 4 spindle speeds with wide speed range
 » tiltable spindle is adjustable via massive handwheels
 » multi-bedded spindle ensures optimal working results  
 » dust collection below the sliding table
 » electronic speed indication
 » built-in spindle lock for fast tool change as standard

included in delivery: fence, sliding table with extractable 
mitre fence incl. 2pcs work piece end stop, eccentric worpiece 
clamp, spindle shaper hood

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 /cutterheads see at page 97

Brusné válečky viz. strana 98 / sanding roller see at page 98
Prodloužení stolu (oboustranné)/
table extensions (both sides) FS 300SFPTV

Odsávání/dust collector ABS 2480
Podpůrný váleček/roll stand S 5701
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand  

S400RK

Aparát posuvu/power feeder SF 344
Jiná napětí na požádání/ 
special voltages on request

1x 230V, 3x 230V, 
3x 400V, 50 oder/
or 60Hz

Spodní frézka FS 300SFP s náklopným vřetenem je určena pro náročné průmyslové nasazení.  
Velice výkonný motor a kvalitní robustní provedení stroje zaručuje stabilní spolehlivý provoz a vysokou kvalitu výroby po dlouhá 
léta. Standardní výbava zahrnuje výměnné vřeteno MK4 umožňující extrémně krátké časy výměny nástrojů, použití frézovacích 
nástrojů různého provedení.

The spindle shaper FS 300SFP is designed for the demanding operation in trade and industry.The powerful engine and the solid processing 
of the machine ensure steady reliable precision and best production quality for many years. Equipped with an exchangeable spindle arbor 
MT4 the FS 300SFP offers the owner very short set-up times, usage of different shaping tools and the usage of shank cutters.

Výměnné vřeteno MK4 
exchangeable spindle arbor MT4

Integrované pravítko
integrated fence

 » masivní a velice kvalitní dílenské zpracování
 » 6 rychlosdtí otáčení vřetena a výměnné vřeteno MK4
 » elektronický ukazatel otáček vřetena na LED-displeji
 » Integrovaná pravítka 2x550mm
 » kvalitní a snadno ovladatelný hliníkový posuvný stůl  

 (šířka 350mm)
 » točítko pro nastavení výšky a naklopení vřetene umístěné   

      na přední straně stroje 
 » přesné uložení vřetenazaručuje kvalitní výsledek frézování
 » standardně vybavena spodním odsáváním
 » vestavěná aretace vřetena
 » Průměr odsávání: 2x Ø120mm

Standard: Integrovaná pravítka, hliníkový posuvný stůl, 
výměnné vřeteno MK4, přítlačný držák, prodloužení stolu s 
náklopným pravítkem

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průměr vřetena /spindle diameter 30 mm
Otáčky vřetena (6 stupňů) /spindle rotation 
speeds (6 steps)

3000 / 4000 / 5000 / 
6000 / 8000 / 10000 min-1

Posuv vřetena /spindle travel 180 mm
Náklon vřetene /spindle tilt 0 bis +45°
Max. upínací výška /max. clamping height 125 mm
Otevírání stolu /table opening 270 mm
Max. průměr nástroje pod stolem 
 /max. tool diameter below table

260 mm

Max. průměr nástroje nad stolem /max. tool 
diameter above table

300 mm

Integrované pravítko (levé/pravé) /
integrated fence (left/right)

345x155 mm

Rozměr stolu /table dimensions 1000x650 mm
Posuvný stůl /sliding table 1150x350 mm
Výška stolu /table height 900 mm
Připojení odsávání pod stolem /Fräshaube /
dust collector plug

120 mm/120mm

Výkon motoru S1 (100%) / S6 / engine power 
S1 (100%) / S6

5,5 kW / 7,7 kW

Napětí /voltage 400 V
Hmotnost netto/brutto /weight net/gross 560 kg / 580 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1120x1750x1300mm

ergonomický pult ovládání
ergonomically arranged control panel

levý/pravý-chod ve standardu
CCW/CW run standard

 » heavy duty industrial machine with grounded cast iron table
 » 6 different spindle shaper speeds
 » exchangeable spindle arbor MT4 boosts work efficiency
 » electronic speed indication
 » special spindle shaper hood with integrated fence
 » high quality and hardened precision steel bar guided   

 sliding aluminium table (width 350mm)
 » both hand wheels for spindle height and tilting located at   

 the frontside of the machine for comfortable handling
 » multi-bedded spindle ensures optimal working results 
 » dust collecting below the table as standard
 » mounted device for spindle blocking as standard
 » dust port diameter: 120mm

included in delivery: special integral fence, aluminium 
sliding table, exchangeable spindle arbor MT4, eccentric 
workpiece clamp, extension table with fence

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 /cutterheads see at page 97

Brusné válečky viz. strana 98 / sanding roller see at page 98
Odsávání/dust collector ABS 2480
Prodloužení stolu (oboustranné)/
table extensions (both sides)

FS 300SFPTV

Hadice odsávání/high quality collector 
tube 100mm/4m

ABS100MM 4LFM

Vřeteno Ø 25-30-32-35-40-50mm/ 
milling spindle Ø 25-30-32-35-40-50mm

FSPØ

Jiné Ø vřetena při dodávce Ø 25-32-35-40-
50 mm / specialØ milling spindle at delivery 
Ø 25-32-35-40-50mm

-

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Podpůrný váleček/roll stand S 5701
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand  

S400RK

Aparát posuvu/power feeder SF 444N-8

Frässpindeleinsatz für Oberfräser-
spannzangenschaft 8mm/ milling 
spindle insert for chuck bole 8mm

FSPOBF

Jiná napětí na požádání/ 
special voltages on request

3x 230V, 3x 400V, 
50 oder/or 60Hz

SPODNÍ FRÉZKY / SPINDLE SHAPERS SPODNÍ FRÉZKY / SPINDLE SHAPERS



inkl. MwSt.TS 400Z
1.599,-

inkl. MwSt.TS 400ZAL
599,-

inkl. MwSt.TS400Z+ZAL
1.999,-

inkl. MwSt.TS 255M
479,-

inkl. MwSt.TKS 315S
499,-

inkl. MwSt.TS 200
699,-

Cena/price

329,-

119,-

39,-

Cena/price

239,-

39,-

Cena/price

69,-

Cena/price

89,-

239,-

Turhlářská-stolní pila / carpenter table saw

prodloužení stolu / roller stand

Cena sady / set price
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Truhlářská-stolní pila s pojezdem / carpenter table saw and roller stand
TS 400Z / TS 400ZAL

TS 400Z + TS 400ZAL

Agregát pily otočný o 90°
saw unit 90° tiltable

 » user-friendly saw unit with rotable table up to 90° and   
 simultaneausly
 » adjustable saw blade up to 45° for various cuts 

 (straight, mitre, bevel and compound cuttting)
 » well suited for gutter and wedge plank cutting as well as   

 groove and burr cutting
 » dust collector can be attached at saw unit or saw blade   

 guide and ensures optimal working conditions
 » optional with infeed roller stand and out-feed roller stand

 to easily handle big work pieces (TS400ZAL)
 » standard driving device offers high flexibility
 » tool box for storage

included in delivery: push stick, operating tools, cover,  
T.C.T. circular saw blade Ø 400mm 28T, moving device,  
fixed, fixed transport hooks

 » lehce ovladatelná stolní pila s otočným stolem o 90° a 
současně přestavitelným pilovým kotoučem (až 45°) pro různé 
šířky řezu (podélný řez, kapování,     
spádový řez, zámky a další
 » provoz bez prachu a pilin díky možnosti připojení odsávání   

na agregát pily popř. kryt pilového kotouče
 » opčně s podávacími a vyváděcími válečky pro snadné 

zpracování velkých obrobků (TS400ZAL)
 » pro snadnější manipulaci se standardně dodává s podstav-

cem na kolečkách
 » integrovaná skřňka pro nářadí 

Standard: posuvná tyč, nářadí, kryt, HM-pilový kotouč Ø 400 
mm 28Z, pojezd, pevné transportní háky

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table size 715 x 945mm
Výška stolu / table height 845mm
Max. průměr pilového kotouče /
sawblade diameter max. 

400mm

Výška řezu max. 90° / cutting height max. 90° 120mm
Výška řezu max. 45° / cutting height max. 45° 90mm
Rozsah náklonu/ saw blade tilt 0°-45°
Výkon motoru (S1 100%)/(S6) / 
motor power (S1 100%) (S6) 

2,8 kW/4,2 kW

Napětí / voltage 400V
Otáčky motoru hlavní pily / 
speed main sawblade 

2800 min-1

Ø odsávání / Ø dust inlet diameter 2x100mm
Posuvný podvozek (opce) / 
movable roller stand (optional)

1000x550mm

Rozměr (BxTxH) / dimensions (WxDxH) 1350x1100x1180mm
Rozměr s podvozkem / 
dimensions with roller tables

3600x1400x1180mm

Hmotnost netto s podvozkem/
weight net with roller stand

179kg

Hmotnost netto bez podvozku/ 
weight net w/o rollerstand

128kg

Rozměr balení / packaging dimensions
TS 400Z
TS 400ZAL

1100x910x970mm
1520x180x190mm
1160x620x120mm
1100x600x180mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Odsávání/dust collector ABS 2480

Kvalitní hadice odsávání /high quality 
collector tube 100mm/10m

ABS100MM10LFM

Digitální úhloměr/ digital angle gauge DWM 90

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Odsávání/dust collector ABS 1080

Digitální úhloměr/  
digital angle gauge 

DWM 90

Mobilní stolní pila / mobile circular saw

Stolní pila / table saw

Stolní pila / table sawTS 255M

TKS 315S

TS 200

STOLNÍ PILY / TABLE SAWS STOLNÍ PILY / TABLE SAWS

 » s pojezdem a pilovým vakem
 » jednoduché přemístění pomocí vestavěného pojezdu
 » praktický podstavec součástí dodávky
 » integrovaný pilový vak
 » podélné a úhlové pravítko ve standardu
 » kompaktní provedení ideální pro Hobby práci

Standard: HM- pilový kotour - 36 zubů, rozšíření stolu vpravo, 
podélné pravítko, úhlové pravítko, vak na piliny, posuvná tyč

 » with moving device and dust collector 
 » moving device enables easy transportation to the work site 
 » handy stand included in delivery
 » built-in dustbag 
 » paralell fence and mitre gauge included in delivery
 » economic set-up, perfect for DIY

included in delivery: HM- saw blade 36teeth, table extension 
right, mitre fence, parallel fence, dust bag, push stick 

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. průměr pilového kotouče / 
max. saw blade diameter 

255mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / rotation 
speed 

4500 min-1

Rozsah naklopení / saw blade tilt 0° - 45° 
Max. výška řezu 90°/45°/ 
max. cutting height 90°/45°

82/58mm

Max. šířka řezu s/bez podélného pravítka / 
max. cutting width at the fence retracted/
extracted

380mm/620mm

Rozměr stolu / table dimensions 640x730mm
Výška stolu/s odklopeným podstavcem /
table height/with unfolded stand

420mm/800mm

Výkon motoru / motor power S1 (100%) / S6 1,8kW/2,5kW

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Napětí / voltage 230V
Hmotnost netto / net weight 32kg
Hmotnost btto ca. / gross weight ca. 35kg
Rozměr balení / packaging dimensions 460x800x755mm

mobilní provedení s pilovým vakem         
portable set-up with built-in dustbag

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

HM sada kotoučuů v Alu-kufříku/ CC 
saw blade set in alu case KSB 254SET

 » snadná a rychlá montáž, stroj dodáván v předmontovaném 
stavu
 » pilový kotouč s přesným nastavením výšky a sklonu (až 45°)  
 » prodloužení stolu (550x800mm) volitelně namontované 

dopředu a do strany
 » pozinkovaná deska stolu, stojan práškově lakován
 » sériově s posuvným stolem na kuličkových ložiscích

Standard: HM- pilový kotouč - 36 zubů, posuvný stůl, 
prodloužení stolu, úhlové pravítko, podélné pravítko, posuvná 
tyč

 » quick and easy assembly, machine is partly pre-assembled
 » precise and stepless height and angle adjustment (up to   

 45°) of the saw blade
 » table extension (550x800mm) mountable at the front- and   

 backside
 » galvanized table, powder coated painting
 » ball bearing guided sliding table included in delivery

included in delivery: HM- saw blade 36 teeth, sliding table, 
table extension, mitre fence, parallel fence, pushing stick

plynulé nastavení výšky a náklonu kotouče s předním a 
zadním vedením 

smooth and huge toothed angle and height adjustment  
of the saw blade, front and back side guided

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Sada HM pilových kotoučů Alu 
kufříku/ CC saw blade set in alu case KSB 315SET

odsávání/dust collector ABS 1080

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
max. průměr pilového kotouče / 
max. saw blade diameter 

315mm

max. výška řezu 90°/45°/ 
max. cutting height 90°/45°

90/50mm

Rozsah náklonu kotouče / saw blade tilt 0° - 45° 
max. šířka řezu 200mm
max. šířka řezu vpravo od kotouče s/bez 
rozšíření stolu /cutting width at right side of 
saw blade with/without table extension

310/865mm

výška stolu / table height 840mm
rozměr stolu / table dimensions 550x800mm
prodloužení stolu / 
table extension

550x800mm

výkon motoru / motor power S1 (100%) / S6 2,2kW/3,0kW
napětí / voltage 230V oder/or 400V
hmotnost netto / net weight 67kg
hmotnost btto cca / gross weight ca. 71kg
rozměr balení / packaging dimensions 470x940x660mm

145x1280x240mm

předmontovaný stav,  
kvalitní provedení

pre-assembled,  
HQ-version

doplňkové prodloužení nebo 
rozšíření stolu 

extra table can be used as table 
extension right or at the rear side

skládací stojan
foldable feet

230V

400V

 » Nový model pily s perfektním poměrem cena/výkon
 » Robustní a stabilní stůl z šedé litiny včetně prodloužení stolu
 » Snadná obsluha pily, přesné výškové a úhlové nastavení 

pilového kotouče pomocí točítka
 » Podélné pravítko s mikroustavením

Standard: HM-pilový kotouč 200mm, úhlové pravítko, podélné 
pravítko, rozvírací klín, posuvná tyč, bezpečnostní kryt

 » entry-level model with good price-performance ratio
 » very stable grey cast iron table with extension table
 » user-friendly, smooth and precise blade height and angle

 adjustment via handwheel
 » parallel fence with micro adjustment

included in delivery: T.C.T saw blade 200mm, mitre fence, 
rip fence, splitting wedge, slide rail, safety cover

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. průměr pilového kotouče / 
max. saw blade diameter 

200mm

Otáčky pilového kotouče / rotation speed 4700 min-1

Max. výška řezu 90°/45°/ 
max. cutting height 90°/45°

60/40mm

Náklon kotouče / saw blade tilt 0° - 45° 
Max. šířka řezu s pravítkem 750mm
Výška stolu / table height 870mm
Rozměr stolu / table dimensions 535x(400+600)mm
Prodloužení stolu / table extension 600mm
Přípojka odsávání / dust collector plug 1x25mm / 1x50mm
Výkon motoru / motor power S1 (100%) / S6 1,1kW / 1,5kW
Napětí / voltage 230V
Rozměr stroje / machine dimensions 1010x1580x940mm
Hmotnost netto / net weight 75kg
Hmotnost btto cca / gross weight ca. 95kg
Rozměr balení/ packaging dimensions 645x490x470mm 

1015x175xX85mm 
630x410x250mm

NEU
NEW
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Formátovací pila / panel saw

Přesná stolní pila / circular saw

TS 250FL

TS 250F

 » Nový model s perfektním poměrem cena/výkon
 » Robustní a stabilní stůl z šedé litiny včetně prodloužení stolu
 » Snadná obsluha pily, přesné výškové a úhlové nastavení 

pilového kotouče pomocí točítka
 » Podélné pravítko s mikroustavením

Standard: HM-pilový kotouč 250mm, ochranný kryt kotouče s 
přípojkou odsávání, sámovací patka, prodloužení a rozšíření 
stolu, vykládání, teleskopické pravítko, úhlové doraz, podélné 
pravítko, posuvná tyč

 » entry-level model with good price-performance ratio
 » very stable grey cast iron table with extension table
 » user-friendly, smooth and precise blade height and angle
 » adjustment via handwheel
 » paralell fence with micro adjustment

Included in delivery: T.C.T saw blade 250mm, blade 
guarde with dust collector plug, work piece stop at sliding 
table, table extensions, sliding table, telescopic fence, tilt stop, 
rip fence, push stick

Rozšíření stolu 
dělení 350+270mm         

table extension 
divided 350+270mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. průměr pilového kotouče / 
max. saw blade diameter 

250mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / rotation 
speed 

4000 min-1

Max. výška řezu 90°/45°/ 
max. cutting height 90°/45°

80/59mm

Náklon pilového kotouče / saw blade tilt 0° - 45° 
Max. posuv stolu/ 
max. travel of sliding table 

1260mm

Max. šířka řezu s podélným pravítkem  / 
max. cutting width at parallel fence

600mm

Výška stolu / table height 850mm
Rozměr stolu / table dimensions 800x( 350+270)mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozšíření a prodloužení stolu / 
table extension

410+350mm
800+270mm

Posuvný stůl / sliding table 1320x238mm

Přípojka odsávání / dust collector plug 100mm
Výkon motoru / motor power S1 (100%) / S6 1,5kW/2,0kW
Napětí / voltage 230V oder/or 400V
Rozměr stroje včetně stolu / machine dimensi-
ons incl. sliding table

1320-2580x2100-
3140mm

Hmotnost netto / net weight 153kg
Hmotnost btto cca / gross weight ca. 164kg
Rozměr balení/ packaging dimensions 870x625x570mm

1380x380x140mm
890x520x150mm
805x315x55mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Sada HM kotoučů v Alu kufříku/ CC 
saw blade set in alu case KSB 254SET

Odsávání/dust collector ABS 1080
Digitální úhloměr/ digital angle gauge DWM 90

Podvozek/moving device UFE 300

230V

400V
230V

400V

230V

400V

230V

400V
 » Posuvný stůl
 » Masivní a přesné provedení stroje s profesionálním posuv-

ným hliníkovým stolem
 » Robustní podpěrný rám stolu 
 » Snadné a přesné nastavení výšky a náklonu pilového 

kotouče
 » až o 45° (vlevo/vpravo) náklopné a výsuvné        

podélné pravítko s překlopným dorazem
 » velký stabilní stůl z šedé litiny včetně prodloužení
 » Podélné pravítko s rychloupínačem
 » Délka posuvného stolu 1655mm
 » Šířka řezu vpravo 620mm
 » Prodloužení stolu 210x400mm

Standard: HM-pilový kotouč - 36 zubů 250mm, posuvný stůl, 
podpěrný rám, rozšíření stolu, teleskopické pravítko s dora-
zem, podélné pravítko, sámovací patka

 » with sliding table
 » stable and precise table saw with aluminium sliding table
 » largely dimensioned, stable outrigger table
 » smoothly running saw blade height and angle adjustment
 » large and precison-ground grey cast iron table with   

 extension
 » extractable mitre fence tilts 45° (left/right)
 » rip fence with quick release clamp
 » slidling table length 1655mm
 » cutting width at rip fence 620mm
 » table extension 210x400mm   

included in delivery: T.C.T. (Tungsten-Carbide-Tipped) 
general purpose blade with Ø 250mm- 36 teeth, sliding 
table, work piece stop at sliding table, aluminium fence, dust 
collector plugs 

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. průměr pilového kotouče / 
max. saw blade diameter 

250mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / rotation 
speed 

4000 min-1

Max. výška řezu 90°/45°/ 
max. cutting height 90°/45°

83/59mm

Náklon pilového kotouče / saw blade tilt 0° - 45° 
Max. šířka řezu s podélným pravítkem/ 
max. cutting width at parallel fence

590mm

Délka sámování/trimming length 1250mm
Výška stolu / table height 900mm
Rozměr stolu / table dimensions 800x670mm
Posuvný stůl/sliding table 1650x250mm
Podpěrný rám s válečky/
outrigger table with wheels

600x410mm

Délka úhlového pravítka zatažené/vytažené / 
length mitre fence retracted/extracted

1230/2260mm

Přípojka odsávání/dust collector plug 100mm
Výkon motoru / motor power S1 (100%) / S6 2,1kW/2,9kW
Napětí / voltage 230V oder/or 400V
Hmotnost netto / net weight 203kg
Hmotnost btto cca / gross weight ca. 214kg

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Sada HM kotoučů v Alu kufříku/ CC 
saw blade set in alu case KSB 254SET

Odsávání/dust collector ABS 1080
Digitální úhloměr/ digital angle gauge DWM 90

Podvozek/moving device UFE 300

Formátovací pila / panel saw

Formátovací pila / panel saw

TS 315F-1500

TS 250F-1600

 » Pilový kotouč úhlově a výškově nastavitelný
 » Stabilní a masivní kovová točítka
 » Pilový kotouč o Ø315mm umožňuje výšku řezu až 100mm
 » Stabilní a přesné podélné pravítko
 » Stůl z šedé litiny pro dlouhou životnost
 » 1500 mm ldlouhý Profi hliníkový posuvný stůl  

s podpůrnými válečky
 » Úhlové pravítko s překlopným dorazem
 » Šířka řezu s pravítkem vpravo od kotouče 940mm

Standard: Pilový kotouč z tvrdokovu Ø315mm, podpora stolu, rozšíření stolu, podélné pravítko, 
teleskopické pravítko, sámovací patka

 » height- and angle adjustable saw blade
 » solid, big metal wheels
 » saw blade with Ø315mm for a cutting height up to 100mm
 » solid and precision-guided longitudinal fence
 » solid grey  cast iron table ensures long life
 » smoothly running 1500mm aluminium sliding table with rugged outrigger table  

 incl. support roller
 » mitre at rip fence with work piece end stop
 » cutting wifth at rip fence 940mm

Lieferumfang: T.C.T. circular saw blade, extensions, table extensions, rip fence, telescopic 
mitre fence, fixing tool

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Pilové kotouče/saw blades KSB315SET
Podvozek/moving device UFE 300
Odsávání/dust collector ABS1080
Odsávání/dust collector ABS2480
Digitální úhloměr/ digital angle gauge DWM 90
Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Podpěrné kolečko/ball stand S 1609
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand   

S400RK

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr pilového kotouče 315x30x3,2 mm
Otáčky hlavního pilového kotouče / rotation 
speed 

4250 min-1

Max. výška řezu 90°/45°/ 
max. cutting height 90°/45°

100/75 mm

Náklon pilového kotouče / saw blade tilt 0° - 45°
Max. délka sámování  / max. cutting length 1370 mm
Max. šířka řezu s podélným pravítkem/ 
max. cutting width at parallel fence

940 mm

Výška stolu / table height 870 mm
Rozměr stolu / working table 760x350 mm
Prodloužení stolu / table extensions
Rozšíření stolu/ table extension

760x600 mm
500x350 mm

Posuvný stůl / sliding table 1500x238 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Délka úhlového pravítka zatažené/vytažené / 
length mitre fence retracted/extracted

1330 mm / 1560 mm

Přípojka odsávání/dust collector plug 100mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

2,2kW/3,1kW (230V)

Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

3,0kW/4,2kW (400V)

Napětí / voltage 230V oder/or 400V
Hmotnost netto  / net weight 183 kg
Hmotnost btto cca  / gross weight ca. 243 kg
Rozměr stroje 1540x2400x1300 mm
Rozměr balení / packaging dimensions
(stroj / machine)
Rozměr balení / packaging dimensions
(posuvný stůl/sliding table)

1000x950x1000 mm  

1600x500x160 mm 

FORMÁTOVACÍ PILY / PANEL SAWS FORMÁTOVACÍ PILY / PANEL SAWS

 » Pilový kotouč úhlově a výškově nastavitelný 
 » Stůl z šedé litiny s prodloužením 
 » 1600 mm dlouhý Profi hliníkový posuvný stůl s podpůrnými 

válečky
 » Teleskopické pravítko s překlopným dorazem
 » Šířka řezu vpravo od pilového kotouče až 590mm

Standard: HM-pilový kotouč Ø250mm, podpora stolu, rozšíření 
stolu, podélné pravítko, úhlové pravítko, teleskopické pravítko

 » height- and angle adjustable saw blade 
 » grey cast iron table with extension on the right hand side   

 and at the back of the table
 » smoothly running 1600 mm aluminium sliding table with   

 rugged outrigger table incl. support roller
 » extractable mitre at rip fence with work piece end stop
 » cutting width at rip fence with max. 590mm

Lieferumfang: T.C.T. circular saw blade Ø250mm, extensi-
ons, table extensions, rip fence, mitre fence, telescopic fence

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. průměr pilového kotouče / 
max. saw blade diameter 

250mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / rotation 
speed 

3600 min-1

Max. výška řezu 90°/45°/ 
max. cutting height 90°/45°

80/60mm

Náklon pilového kotouče / saw blade tilt 0° - 45°
Délka sámování/trimming length 1400mm
Max. šířka řezu s podélným pravítkem  / 
max. cutting width at parallel fence

590mm

Výška stolu / table height 865mm
Rozměr stolu / table dimensions 350x760mm
Rozšíření stolu/ table extension
Prodloužení stolu / table extensions

300x760mm
280x400mm

Posuvný stůl / sliding table 1600x238mm
Délka podélného pravítka / length mitre fence 1200-2200mm
Přípojka odsávání  / Ø dust collector inlet 100mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

2,2kW/3,1kW

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Napětí / voltage 230V oder/or 400V
Hmotnost netto  / net weight 155kg
Hmotnost btto cca  / gross weight ca. 181kg
Rozměr balení / packaging dimensions 790x685x605mm

1700x275x230mm  

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Pilové kotouče/saw blades KBS254SET
Podvozek/moving device UFE 450
Odsávání/dust collector ABS1080
Odsávání/dust collector ABS2480
Digitální úhloměr/ digital angle gauge DWM 90
Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Podpěrné kolečko/ball stand S 1609
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand   

S400RK

NEU
NEW
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Formátovací pila / panel saw
TS 315VF-2600 / TS 315VF-3200

sklopitelné rozšíření stolu
foldable table extension

bezúdržbové vedení posuvného stolu
maintenance-free roller guide for sliding table

masivní podélné pravítko
solid fence

 » Rozšíření stolu vpravo, s možností sklopení dorazové tyče
 » Robustní podélné pravítko s rychloustavovačem
 » Náklopný a výškově nastavitelný pilový kotouč s předřezem
 » Stůl z šedé litiny s prodloužením vzadu a vpravo s    

podpěrou
 » Teleskopické úhlové pravítko s překlápěcím dorazem
 » Podpěrné válečky rámu usnadňují umístění obrobku
 » Zesílený korpus v oblasti posuvného stolu pro větší bezpečnost
 » Zvětšená šířka řezu vpravo od pilového kotouče až 

1260mm
 » Kvalitní dvoudílný pilový kotouč předřezu 

Standard: předřez, 1xHM pilový kotouč Ø315mm, 1xHM 
předřezový kotuč Ø100mm, podélné pravítko, teleskopické 
pravítko, úhlové pravítko, sámovací patka, přítlak

 » extension table and rip fence guide bar can be clapped 
 down fast and with ease
 » solid and smoothly running rip fence with quick clamp and bar guided
 » tiltable and height adjustable circular saw blade with   

 scoring unit
 » cast iron table with table extension in the back and left with  

 support leg
 » extractable fence with worpiece end stop
 » support roller at outrigger table eases the work piece allocation
 » strengthened machine body below the sliding table 

 increases stability
 » XL cutting width at rip fence with max.1260mm  
 » high quality 2-piece scoring saw blade included

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
TS 315VF-2600 TS 315VF-3200

Max. průměr pilového kotouče / 
max. saw blade diameter 

315mm 315mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / rotati-
on speed 

4500 min-1 4500 min-1

Kotouč předřezu Ø/otvor / tloušťka
scoring saw blade Ø / hole / thickness

100mm/
20mm

100mm/
20mm

Otáčky předřezu / rotation speed scoring 
saw blade

8500 min-1 8500 min-1

Max. výška řezu 90°/45°/ 
max. cutting height 90°/45°

100mm/
75mm

100mm/
75mm

Náklon pilového kotouče / saw blade tilt 0° - 45° 0° - 45° 
Max. délka sámování  / max. cutting length 2600mm 3200mm
Max. šířka řezu s podélným pravítkem  / 
max. cutting width at parallel fence

1260mm 1220mm

Výška stolu / table height 850mm 850mm

Rozměr stolu / working table 800x820mm 800x820mm
Prodloužení stolu / table extensions
Rozšíření stolu/ table extension

500x310mm
800x440mm

500x310mm
800x440mm

Posuvný stůl / sliding table 2600x270mm
Podpěrný rám s válečky/sliding table 
extensions

760x540mm 760x540mm

Délka úhlového pravítka zatažené/vytažené 
/ length mitre fence retracted/extracted

1230-
2260mm

1230-
2280mm

Přípojka odsávání/dust collector plug 100mm 100mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

3,8kW/5,1kW 3,8kW/5,1kW

Napětí / voltage 230V / 400V 230V /400V
Hmotnost netto  / net weight 280kg 360kg

Hmotnost btto cca  / gross weight ca. 318kg 430kg

FORMÁTOVACÍ PILY / PANEL SAWS FORMÁTOVACÍ PILY / PANEL SAWS

Formátovací pila / panel saw
TS 315VF-2000

 » Náklopný a výškově nastavitelný pilový kotouč s předřezem
 » Stůl z šedé litiny s prodloužením vzadu a vpravo s 

podpěrou
 » 2000mm dlouhý Profi-hliníkový posuvný stůl s válečkem na 

podpěrném rámu
 » Teleskopické úhlové pravítko s překlápěcím dorazem
 » Šířka řezu vpravo od pilového kotouče až 1250mm

Standard: HM pilový kotouč Ø315mm, předřez, HM pilový 
kotouč předřezu, podpěrný rám, rozšíření stolu, podélné pravít-
ko, úhlové pravítko, teleskopické pravítko

 » height- and angle adjustable saw blade with scoring unit
 » grey cast iron table with extension on the right hand side   

 and at the back of the table
 » smoothly running 2000mm aluminium sliding table with   

 rugged outrigger table incl. support roller
 » extractable mitre at rip fence with work piece end stop
 » XL cutting width at rip fence with max. 1250mm

included in delivery: T.C.T. circular saw blade Ø315mm, scoring 
unit, T.C.T. scoring unit saw blade, extensions, table extensi-
ons, rip fence, mitre fence, telescopic fence

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Pilové kotouče/saw blades KBS315SET
Podvozek/moving device UFE 450
Odsávání/dust collector ABS1080
Odsávání/dust collector ABS2480
Digitální úhloměr/ digital angle gauge DWM 90
Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Podpěrné kolečko/ball stand S 1609
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand   

S400RK

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. průměr pilového kotouče / 
max. saw blade diameter 

315mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / rotation 
speed 

4000U/min

Kotouč předřezu Ø/otvor / tloušťka
scoring saw blade Ø / hole / thickness

90/20/3mm

Otáčky předřezu / 
rotation speed scoring saw blade

5800 min-1

Max. výška řezu 90°/45°/ 
max. cutting height 90°/45°

100/80mm

Náklon pilového kotouče / saw blade tilt 0° - 45°
Max. délka sámování  / max. cutting length 1900mm
Max. šířka řezu s podélným pravítkem  / 
max. cutting width at parallel fence

1250mm

Výška stolu / table height 870mm
Rozměr stolu / working table 800x820mm
Prodloužení stolu / table extensions
Rozšíření stolu/ table extension

500x310mm
800x440mm

Posuvný stůl / sliding table 2000x270mm
Podpěrný rám s válečky/
sliding table extensions

540x760mm

Délka úhlového pravítka zatažené/vytažené / 
length mitre fence retracted/extracted

1230/2260mm

Přípojka odsávání/dust collector plug 100mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

3,0kW/4,0kW

Napětí / voltage 230V oder/or 400V
Hmotnost netto  / net weight 270kg
Hmotnost btto cca  / gross weight ca. 307kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1060x910x745mm

240x2060x320mm  

Výškové nastavení pilového kotouče
saw blade height adjustment

přesné nastavení teleskopického pravítka
precise adjustment of the telescopic fence

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Pilové kotouče/saw blades KBS315SET
Podvozek/moving device UFE 450
Odsávání/dust collector ABS2480
Digitální úhloměr/ digital angle gauge DWM 90

230V

400V

230V

400V



inkl. MwSt.FKS 315VF-3200
5.999,-

Cena/price

329,-

119,-

39,-
45,-
49,-

59,-

inkl. MwSt.FKS 305VF-3200
4.599,-

inkl. MwSt.FKS 305VF-1600
3.999,-

Cena/price

329,-
119,-

79,-

39,-

45,-
49,-

59,-

inkl. MwSt.FKS 305VF-2600
4.299,-
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FORMÁTOVACÍ PILY / PANEL SAWS FORMÁTOVACÍ PILY / PANEL SAWS

Formátovací pila / panel saw
FKS 400VF-3200 *XL

230V

400V

Robustní a masivní zpracování s velkým hliníkovým posuvným stolem a podporou. 

Massive and solid setting for professional use equiped with a big alu sliding table and outrigger. 

Centrální mazání 
central lubrication

Nezávislý pohon předřezu
independently powered scoring unit

 » Robustní a masivní profi formátovací pila 
 » Velký Profi hliníkový posuvný stůl s podpěrou pro zpraco-

vání velkých obrobků a přiřezávání rozměrných těžkých desek
 » Vysoká stabilní konstrukce stroje umožňuje přesné opraco-

vání težkých obrobků
 » Snadno ovladatelný Alu-posuvný stůl s dvojitým tyčovým 

vedením pro hladký a přesný pohyb 
 » Ve standardu předřez s nezávislým motorem
 » Centrální panel ovládání na přední straně stroje
 » Pila vybavena centrálním mazáním
 » elektrické výškové ustavení pilového kotouče a naklopení 

(0°-45°) pomocí mechanického točítka
 » Digitální úhlový ukazatel náklonu pilového kotouče
 » Sériově tři rychlosti řezu hlavního pilového kotouče
 » Masivní kryt pily s integrovaným hrdlem odsávání
 » Přítlačný držák pro snadné zajištění obrobku
 » extra široký posuvný stůl: 405mm
 » Robustní teleskopické pravítko na výložníku se 2 dorazy
 » Podélné pravítko s jemným nastavením
 » Max. šířka řesu s podélným pravítkem 1350mm

 

 » massive and solid setting

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. průměr pilového kotouče / 
max. saw blade diameter 

305mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / rotation 
speed 

3000/4000/ 5500U/min

Kotouč předřezu Ø/otvor
scoring saw blade Ø / hole

120mm/20mm

Otáčky předřezu / rotation speed scoring 
saw blade

9000 min-1

Max. výška řezu 90°/45° / 
max. cutting height 90°/45°

120/75mm

Max. délka sámování  / max. cutting length 3200mm
Max. šířka řezu s podélným pravítkem  / 
max. cutting width at parallel fence

1350mm

Výška stolu / table height 880mm
Rozměr stolu / working table 1000x700mm
Prodloužení stolu / table extensions 700x700mm, 

700x800mm
Posuvný stůl / sliding table 3200x405mm
Přípojka odsávání  / Ø dust collector inlet 100mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

5,5kW/7,7kW

Výkon motoru předřezu S1 (100%) / S6 / 
engine power of scoring unit

0,75kW/1,05kW

Napětí / voltage 400V
Hmotnost netto  / net weight 800kg
Hmotnost btto cca  / gross weight ca. 880kg
Rozměry / dimensions 3220x1250x1100mm
Rozměr balení / packaging dimensions 2250x1250x980mm

3500x500x390mm

 » massive profi alu sliding table and extra long outrigger   
 enables  to handle big workpieces - 
 perfect for cutting heavy large boards and plates
 » extremely stable frame construction ensures precise operation
 » double roller carriage aluminium sliding table with 

 hardened steel guides, 
 results in smooth running and highest precision
 » equiped scoring unit powered by a separate motor
 » compact control panel located at machine frontside for   

 operation convenience
 » machine equipped with central lubrication
 » saw blade electrically tiltable (0°- 45° ) as well as height   

 adjustable
 » DRO for saw blade adjustment 
 » three different cutting speeds as standard
 » massive, adjustable saw blade protection device with   

 integrated dust collecting housing 
 » with hold-down for easy fixation of workpieces
 » extra wide sliding table: 405mm
 » extractable and solid mitre fence at outrigger table incl. 2   

 end stops
 » very accurate and solid rip fence with fine adjustment function
 » max. cutting width at parallel fence 1350mm
 » heavy machine with massive, rugged but precise  

 construction for max. cutting accuracy

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Odsávání/dust collector ABS 2480
Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/10m

ABS100MM-
10LFM

Digitální úhlový ukazatel/ digital 
angle gauge DWM 90

Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Podpěrné kolo/ball stand S 1609
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand  

S400RK

mit LINIX-Motoren
with LINIX motors

s motory LINIX
with LINIX motors

FKS 305VF-1600

FKS 305VF-3200

Formátovací pila / panel saw
FKS 305VF-1600 / FKS 305VF-2600 / FKS 305VF-3200

Ideální pro práci s velkými obrobky

Perfect for cutting heavy, large work pieces.

Nezávislý pohon předřezu
independently powered scoring unit

TOP NABÍDKA
poměr cena-výkon

 » Velký Profi hliníkový posuvný stůl s podpěrou pro zpraco-
vání velkých obrobků a přiřezávání rozměrných těžkých desek
 » Ve standardu předřez s nezávislým motorem
 » Centrální panel ovládání na přední straně stroje
 » Náklopný a výškově nastavitelný pilový kotouč pomocí 

ručního točítka
 » Analogický úhlový ukazatel naklopení pilového kotouče
 » Sériově dvě rychlosti řezu hlavního pilového kotouče
 » Kvalitní a stabilní korpus stroje
 » Rozšíření a prodloužení stolu pro pohodlnou práci
 » Snadno ovladatelný Alu-posuvný stůl s dvojitým tyčovým 

vedením pro hladký a přesný pohyb
 » Vysoká hmotnost stroje umožňuje přesné opracování 

težkých obrobků
 » Stabilní podélné pravítko s jemným nastavením
 » Teleskopické pravítko na výložníku se 2 dorazy
 » Max. šířka řezu s podélným pravítkem 1150mm 

 
 

 » massive profi alu sliding table and extra long outrigger   
 enables to handle big workpieces - 
 perfect for cutting heavy large boards and plates
 » equiped scoring unit powered by a separate motor
 » compact control panel located at machine frontside for   

 operation convenience
 » smoothly running saw blade height and angle adjustment   

 via hand wheel
 » analog read out of saw blade adjustment (height and tilt)
 » two different cutting speeds as standard
 » high quality and stable machine body
 » table extensions enable convenient working conditions
 » double roller carriage aluminium sliding table with 

 hardened steel guides, 
 results in smooth running and highest precision
 » heavy machine with massive, rugged but precise 

 construction for max. cutting accuracy
 » very accurate and solid rip fence with fine adjustment function
 » extractable and solid mitre fence at outrigger table  

 incl. 2 end stops
 » max. cutting width at parallel fence 1150mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
FKS 305VF-1600 FKS 305VF-2600 FKS 305VF-3200

Max. průměr pilového kotouče / 
max. saw blade diameter 

305mm 305mm 305mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / rotation 
speed 

4500/5500 min-1 4500/5500 min-1 4500/5500 min-1

Kotouč předřezu Ø/otvor
scoring saw blade Ø / hole

120mm/20mm 120mm/20mm 120mm/20mm

Otáčky předřezu / rotation speed scoring saw blade 8300 min-1 8000 min-1 8000 min-1

Max. výška řezu 90°/45° / max. cutting height 90°/45° 70/50mm 80/55mm 80/55mm
Náklon pilového kotouče / saw blade tilt 0°-45° 0°-45° 0°-45°
Max. délka sámování  / max. cutting length 1600mm 2600mm 3450mm
Max. šířka řezu s podélným pravítkem  / 
max. cutting width at parallel fence

1150mm 1150mm 1150mm

Výška stolu / table height 840mm 850mm 850mm
Rozměr stolu / working table 900x570mm 980x550mm 980x550mm
Prodloužení stolu / table extensions 600x450mm 500x505mm, 790x505mm 500x505mm, 790x505mm
Posuvný stůl / sliding table 1600x375mm 2600x375mm 3200x375mm
Stůl výložníku / sliding table extensions - 1110x610mm 1110x610mm
Přípojka odsávání  / Ø dust collector inlet 100mm 100mm 100mm
Výkon motoru / engine power S1 (100%) / S6 3,0kW/4,2kW 4,0kW/5,6kW 4,0kW/5,6kW
Výkon motoru předřezu S1 (100%) / S6 / 
engine power of scoring unit

0,75kW/1,05kW 0,75kW/1,05kW 0,75kW/1,05kW

Napětí / voltage 230V oder/or 400V 230V oder/or 400V 230V oder/or 400V
Hmotnost netto  / net weight 400kg 650kg 700kg
Hmotnost btto cca  / gross weight ca. 500kg 730kg 780kg

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Odsávání/dust collector ABS 2480
Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/10m

ABS100MM10LFM

Pilový kotouč/saw blade KSB300SET

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Digitální úhlový ukazatel/ digital 
angle gauge 

DWM 90

Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Podpěrné kolo/ball stand S 1609

Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand  

S400RK



inkl. MwSt.KF 200L
1.799,-

inkl. MwSt.KF 315VF-2000
3.399,-

Cena/price

69,-
39,-

239,-
45,-
49,-
59,-

Cena/price

89,-
39,-

329,-

119,-

99,-
45,-
49,-

59,-

s předřezem
with scoring unit
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PILA-FRÉZKA / CIRCULAR SAW - SPINDLE SHAPER PILA-FRÉZKA / CIRCULAR SAW - SPINDLE SHAPER

Kombinovaný stroj pila-frézka / circular saw - spindle shaper combination
KF 200L *

Kombinovaný stroj pila-frézka KF 200L je kompaktní stroj pro nadšené domácí kutily s optimálním poměrem cena-výkon. Kotoučová 
pila a frézovací jednotka jsou každá poháněna nezávislým výkonným motorem. Tím se šetří pohon stroje a eliminuje nepříjemná 
výměna řemenů apod.

The circular saw - spindle shaper combination KF 200L is a very compact machine for ambitious home improvers with an optial cost-
effectiveness. circular saw unit and spindle shaper unit are individually driven by a powerful engine. So the driving mechanism gets 
spared and annoying switching or turning of belts is cancelled.

230V

400V
230V

400V

ochranný kryt frézy 
spindle shaper hood

kompaktní kombinovaný stroj 
space-saving combination machine      

kompakní provedení s posuvným stolem
economical setup with sliding table

se 2 motory
with 2 engines

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 /cutterheads see at page 97
Brusné válečky viz. strana 98 / sanding roller see at page 98
Pilové kotouče/saw blades KSB254SET
Úhloměr/angel gauge DWM 90
Odsávání/dust collector ABS 1080
Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Kuličkový stojan/ball stand S 1609
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand  

S400RK

 » Kompaktní stroj pro zkušené domácí kutily s optimálním 
poměrem cena-výkon
 » Nezávislý  pohon pily a frézky
 » Sklon pilového kotouče nastavitelný v úhlu 90° až 45° 

pomocí točítka
 » Masivní pracovní stůl z šedé litiny s úhlovým pravítkem 

(rozsah +/- 45°) v T-drážce
 » Posuvný stůl s čepovacím pravítkem (680mm) včetně 

přítlačného držáku & překlápěcí doraz
 » Stroj o malé zástavbové ploše ideální pro zkušené domácí 

kutily 

Lieferumfang:  Winkelanschlag, Gehrungsanschlag, Längsan-
schlag (1120mm), Frässchutz        

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
PILOVÝ KOTOUČ/ CIRCULAR SAW
Max. průměr pilového kotouče/ 
max. saw blade dimension

254 mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / rotation 
speed 

4500 min-1

Max. výška řezu 90°/45°/ max. cutting height 90° / 45° 74 mm / 55 mm
Max. šířka řezu s podélným pravítkem/ max. cutting 
width at parallel fence

470 mm

Výška stolu/ table height 860 mm
Rozměr stolu/ table dimensions 980x470 mm
Rozšíření stolu/ table enlargement 980x210 mm
Posuvný stůl/ roller table 400x250 mm

FRÉZKA/ SPINDLE SHAPER
Průměr vřetena/ spindle diameter 30 mm
Otáčky vřetena/ rotation speed 6500 U/Min/rpm
Posuv vřetena/ spindle travel 80 mm
Max. výška obrobku/ max. workpiece height 70 mm
Průměr nástroje/ table opening 140 mm
Max. Ø nástroje pod stolem/ 
max. tool diameter below table

130 mm

Max. Ø nástroje nad stolem/ 
max. tool diameter above table

150 mm

Frézovací pravítko (levé/pravé) / mitre fence (left 
/ right)

350x125 mm

OBECNÉ/ GENERAL
Přípojka odsávání kryt/pod stolem/ 
dust collector plug shaper hood / below table

100 mm / 100 mm

Výkon motoru pily S1 (100%) / S6 / 
engine power circular saw S1 (100%) / S6

2.2 kW / 3.0 kW

Výkon motoru frézky S1 (100%) / S6 / 
engine power spindle shaper S1 (100%) / S6

1.5 kW / 2.1 kW

Napětí/ voltage 230V oder/or 400V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 174 kg

 » space-saving compact machine for the home workshop   
 with an excelling price-quality ratio
 » powerful motor for each machine function for long-lasting   

 performance at duty
 » saw blade can be tilted with handwheel from 90 - 45°
 » large and precision-ground cast iron table with mitre   

 gauge guided in T-slot
 » roller table with mitre fence (680mm) equipped with work  

 piece end stop and workpiece clamp
 » Dust collection beneath the table and directly from the   

 shaper hood / saw blade cover

included in delivery:  mitre gauge, mitre fence, rip fence 
(1120mm), shaper hood

Kombinovaný stroj pila-frézka / circular saw - spindle shaper combination
KF 315VF-2000 *

Kombinovaný stroj pila-frézka KF 315VF-2000 se vyznačuje čistým velice kvalitním dílenským zpracováním. Lze s ní snadno zpracová-
vat desky velkých rozměrů.

The KF 315VF-2000 impresses with its cleanest workmanship of highest value. This circular saw - spindle shaper combination  
manages cutting of plates with very big dimensions.

 » Rozšíření stolu vpravo a tyč dorazu lze sklopit pro získání 
více prostoru
 » Masivní podélné pravítko s rychloupínačem
 » Náklopný a výškově nastavitelný pilový kotouč s předřezem 
 » Stůl z šedé litiny s prodloužením vzadu a vpravo s 

podpěrou
 » Teleskopické pravítko s překlápěcím dorazem 
 » Podpůrný váleček na výložníku usnadňuje manipulaci s 

obrobkem
 » XL šířka řezu vpravo od pilového kotouče až 1330mm 
 » Kvalitní dvoudílný předřez
 » Kvalitní frézovací pravítko s přítlakem a jemným ustavením
 » 4 frézovací rychlosti jako standard (1800-9000 min-1)
 » Elektronický ukazatel otáček na LED displeji
 » Max. průměr frézy 200mm
 » Točítko pro přestavení vřetene lze sundat 
 » Brusná sada je součástí dodávky

Standard: předřez, 1xHM pilový kotouč Ø315mm, 1x HM 
kotouč předřezu Ø100mm, úhlové pravítko, podélné pravítko, 
teleskopické pravítko    

 » back extension table and rip fence guide bar can be clap  
 ped down fast and with ease 
 » solid and smoothly running rip fence with quick fastening   

 clamp
 » tiltable and height adjustable circular saw blade with   

 scoring unit 
 » cast iron table with table extension in the back and left with  

 support leg 
 » extractable mitre fence with worpiece end stop
 » support roller at the outrigger tableeases the work piece   

 allocation
 » XL cutting width at the rip fence with max. 1330mm 
 » eqipped with 2-piece scoring blade as standard
 » high quality shaper hood with roller guides, protective   

 plate and fine adjustable aluminium fences
 » 4 spindle shaper speeds covering very large speed range   

 (1800-9000 min-1)  
 » electronical speed indication via LED’s 
 » max. tool diameter 200mm, handy and removable spindle   

 adjustment wheel
 » comes with sanding roller as standard, enabling sanding   

 operation at 1800prm

included in delivery: scoring unit, 1pcs T.C.T. saw blade 
Ø315mm 1pcs T.C.T. scoring blade Ø100mm, mitre gauge, rip 
fence, telescopic fence

přesný ukazatel výšky vřetene 
precise spindle height indication 

Kryt frézy
spindle shaper hood

2m posuvný stůl
2m sliding table

se 2 motory
with 2 engines

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
PILOVÝ KOTOUČ/ CIRCULAR SAW
Max. průměr pilového kotouče/ 
max. saw blade dimension

315 mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / rotation 
speed 

4500 min-1

Max. výška řezu 90°/45°/ max. cutting height 90° / 45° 100 mm /80 mm
Předřez Ø / otvor /
scoring saw blade Ø/hole

100 mm/20 mm

Otáčky předřezu/
rotation speed scoring blade

8500 U/min/rpm

Max. délka sámování (s  předřezem)/ max. trimming 
length (with scoring unit)

2200 mm

Max. šířka řezu s podélným pravítkem/ max. cutting 
width at parallel fence

1330 mm

Výška stolu/ table height 850 mm
Rozměr stolu/ table dimensions 860x890 mm
Rozšíření stolu/ table enlargement
Prodloužení stolu / table enlargement

860x440 mm
500x450 mm

Posuvný stůl/sliding table 2000x270 mm
Prodloužení stolu / sliding table extension 750x590 mm
Délka pravítka zasunuté/vysunuté / mitre fence 
length retracted/extracted

1230mm/2270mm

FRÉZKA/ SPINDLE SHAPER
Průměr vřetena/ spindle diameter 30 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Otáčky vřetena/ rotation speed 1800 / 3000 / 

6000 / 9000 
min-1

Posuv vřetena/ spindle travel 100 mm
Max. výška obrobku/ max. workpiece height 100 mm
Průměr nástroje/ table opening 190 mm
Max. Ø nástroje pod stolem/ 
max. tool diameter below table

180 mm

Max. Ø nástroje nad stolem/ 
max. tool diameter above table

200 mm

Frézovací pravítko (levé/pravé) / mitre fence (left 
/ right)

360x120 mm mm

OBECNÉ/ GENERAL
Přípojka odsávání kryt/pod stolem/ 
dust collector plug shaper hood / below table

100 mm / 100 mm

Výkon motoru pily S1 (100%) / S6 / 
engine power circular saw S1 (100%) / S6

3,8 kW / 5,1 kW

Výkon motoru frézky S1 (100%) / S6 / 
engine power spindle shaper S1 (100%) / S6

2,8 kW / 4,0 kW

Napětí/ voltage 230V oder/or 400V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 480 kg
Hmotnost btto cca / gross weight 500 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 830x1040x990mm

250x2080x320mm
320x540x480mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 /cutterheads see at page 97
Brusné válečky viz. strana 98 / sanding roller see at page 98
Pilové kotouče/saw blades KSB315SET
Úhloměr/angel gauge DWM 90
Odsávání/dust collector ABS 2480
Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/10m

ABS100MM-
10LFM

Podvozek/moving device UFE 450
Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Kuličkový stojan/ball stand S 1609
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand  

S400RK



inkl. MwSt.KF 315VF-2600
3.699,-

inkl. MwSt.KF 315VFP-3000
7.999,-

inkl. MwSt.KF 315VFP-2544
7.499,-

Cena/price

89,-
39,-

479,-

119,-

99,-
45,-
49,-
59,-

Cena/price

89,-
199,-

119,-

84,-

399,-

39,-
479,-

119,-

399,-

45,-
49,-

59,-
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Kombinovaná pila-frézka / circular saw - spindle shaper combination
KF 315VF-2600 *

Kombinovaná pila-frézka KF 315VF-2600 se vyznačuje čistým velice kvalitním dílenským zpracováním. Lze s ní snadno zpracovávat 
desky velkých rozměrů.

The KF 315VF-2600 impresses with its cleanest workmanship of highest value. This circular saw - spindle shaper combination  
manages cutting of plates with very big dimensions.

 » Rozšíření stolu vpravo a tyč dorazu lze sklopit pro získání 
více prostoru
 » Masivní podélné pravítko s rychloupínačem
 » Náklopný a výškově nastavitelný pilový kotouč s předřezem 
 » Stůl z šedé litiny s prodloužením vzadu a vpravo s 

podpěrou
 » Teleskopické pravítko s překlápěcím dorazem 
 » Podpůrný váleček na výložníku usnadňuje manipulaci s 

obrobkem
 » XL šířka řezu vpravo od pilového kotouče až 1330mm 
 » Kvalitní dvoudílný předřez
 » Kvalitní frézovací pravítko s přítlakem a jemným ustavením
 » 4 frézovací rychlosti jako standard
 » Elektronický ukazatel otáček na LED displeji
 » Max. průměr frézy 200mm
 » Točítko pro přestavení vřetene lze sundat

 » Brusná sada je součástí dodávky

Standard: předřez, 1xHM pilový kotouč Ø315mm 40 zubů, 
1x HM kotouč předřezu Ø100mm 24 zubů, úhlové pravítko, 
podélné pravítko, teleskopické pravítko

 » backside extension table and rip fence guide bar can be   
 clapped down fast and with ease
 » solid and smoothly running rip fence with quick fastening clamp
 » tiltable and height adjustable circular saw blade with   

 scoring unit 
 » cast iron table with table extension in the back and left with  

 support leg 
 » extractable mitre fence with workpiece end stop
 » support roller on the outrigger table eases the work piece allocation
 » XL cutting width at the rip fence with max. 1330mm
 » eqipped with 2-piece scoring blade as standard
 » high quality shaper hood with roller guides, protective   

 plate and fine adjustable aluminium fences
 » 4 spindle shaper speeds covering very large  speed range   

 (1800-9000rpm)
 » electronical speed indication via LED’s 
 » max. tool diameter 200mm, handy and removable spindle   

 adjustment wheel
 » comes with sanding roller as standard,  enabling sanding   

 operation at 1800prm

included in delivery: scoring unit, 1pcs T.C.T. saw blade Ø315mm 40 
teeth,  1pcs T.C.T. scoring blade Ø100mm 24 teeth, rip fence, mitre 
fence, mitre gauge, paralell fence, telescopic fence

sklopitelné rozšíření stolu
foldable table extension

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
PILOVÝ KOTOUČ/ CIRCULAR SAW
Max. průměr pilového kotouče/ 
max. saw blade dimension

315 mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / rotation 
speed 

4500 min-1

Max. výška řezu 90°/45°/ max. cutting height 90° / 45° 100 mm /80 mm
Kotouč předřezu Ø / 
scoring saw blade Ø

100 mm

Otáčky předřezu/
rotation speed scoring blade

8500 min-1

Max. délka sámování (s  předřezem)/ max. trimming 
length (with scoring unit)

2700 mm

Max. šířka řezu s podélným pravítkem/ max. cutting 
width at parallel fence

1330 mm

Výška stolu/ table height 850 mm
Rozměr stolu/ table dimensions 860x890 mm
Rozšíření stolu/ table enlargement
Prodloužení stolu / table enlargement

800x440 mm
500x450 mm

Posuvný stůl/sliding table 2600x270 mm
Stůl výložníku / sliding table extension 750x590  mm
Délka úhlového pravítka zasunuté/vysunuté / mitre 
fence length retracted/extracted

1230-2270mm

FRÉZKA/ SPINDLE SHAPER
Průměr vřetena/ spindle diameter 30 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Otáčky vřetene/ rotation speed 1800 / 3000 / 

6000 / 9000 min-1

Posuv vřetene/ spindle travel 100 mm
Max. výška obrobku/ max. workpiece height 100 mm
Průměr nástroje/ table opening 190 mm
Max. Ø nástroje pod stolem/ 
max. tool diameter below table

180 mm

Max. Ø nástroje nad stolem/ 
max. tool diameter above table

200 mm

Frézovací pravítko (levé/pravé) / mitre fence (left 
/ right)

360x120 mm mm

OBECNÉ/ GENERAL
Přípojka odsávání kryt/pod stolem/ 
dust collector plug shaper hood / below table

100 mm / 100 mm

Výkon motoru pily S1 (100%) / S6 / 
engine power circular saw S1 (100%) / S6

3,8 kW / 5,1 kW

Výkon motoru frézky S1 (100%) / S6 / 
engine power spindle shaper S1 (100%) / S6

2,8 kW / 4,0 kW

Napětí/ voltage 230V oder 400V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 480 kg
Hmotnost btto / gross weight 500 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1220x825x1035mm

2680x320x200mm
540x480x320mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 /cutterheads see at page 97
Brusné válečky viz. strana 98 / sanding roller see at page 98
Pilové kotouče/saw blades KSB315SET
Úhloměr/angel gauge DWM 90
Odsávání/dust collector ABS 3000
Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/10m

ABS100MM-
10LFM

Podvozek/moving device UFE 450
Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Kuličkový stojan/ball stand S 1609
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand  

S400RK

230V

400V Pila-frézka / circular saw - spindle shaper combination
KF 315VFP-2544 * / KF 315VFP-3000 *

velký kryt frézy až 260mm
large cutter guard up to 260mm

Výměnné vřeteno ve standardu
exchange spindel as standard

evropská kvalita
european quality machine

Integrovaná bezpečnostní lišta 
Integral fence

 » Kombinovaný průmyslový stroj s broušenými litinovými 
stoly
 » Předřez s nezávislým pohonem
 » Kvalitní hliníkový formátovací stůl (šířky 350mm) na masiv-

ních tvrzených ocelových tyčí
 » Točítko náklonu a výšky pilového kotouče s ovládáním na 

přední straně stroje
 » Centrální ovládací pult na přední straně stroje
 » Stabilní výložník s úhlově nastavitelným teleskopickým 

pravítkem (3500mm) se 2 překlopnými dorazy
 » XL šířka řezu s posuvným pravítkem (1500mm)
 » Podélné pravítko s funkcí jemného nastavení
 » Kvalitní hliníkový posuvný stůl
 » 6 frézovacích rychlostí s výměnným vřetenem (opčně 

25-50mm)
 » Speciální integrovaná frézovací lišta
 » Přípojka odsávání: 3x Ø120mm

Standard: 30mm výměnné vřeteno MK4, výkonný hlavní 
motor,  integrované pravítko, přítlak, samovací patka, telesko-
pické pravítko, podélné pravítko

 » back extension table and rip fence guide bar can be clapped  
 down fast and with ease 
 » heavy duty industrial machine with grounded cast iron tables
 » equipped with independently powered scoring unit as standard
 » high quality and hardened precision steel bar guided   

 sliding aluminium table (width 350mm)
 » both hand wheels for saw blade and spindle shaper height  

 and tilt adjustment are positioned at machine frontside
 » compact control panel assures comfortable handling
 » extra long outrigger table with extractable mitre fence incl.   

 2 workpiece end stops
 » extra large cutting capacity at rip fence (1500mm)
 » accurately guided rip fence featuring micro adjustment   

 function assures most precise cutting results
 » high-quality sliding table
 » 6 different spindle shaper speeds (optional 25-50mm)
 » spindle exchange function enables the fast mounting of 

 optionally available extra spindles with 
 » various shaft Ø or a spindle collet for routers
 » industrial quality spindle shaper hood equipped with   

 integral fence
 » dust collector plug diameter: 3x Ø120mm

included in delivery: exchangeable spindle Ø30mm (MT4 
arbor), stronger main motor, ecc. workpiece clamp,extract. 
mitre fence, rip fence, paralell fence

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
PILOVÝ KOTOUČ/ CIRCULAR SAW
Max. průměr pilového kotouče/ 
max. saw blade dimension

315 mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / rotation 
speed 

4000 min-1

Max. výška řezu 90°/45°/ max. cutting height 90° / 45° 103 mm /72 mm
Kotouč předřezu Ø / scoring saw blade Ø 120 mm
Otáčky předřezu/
rotation speed scoring blade

8000 min-1

Max. délka sámování (s  předřezem)/ max. trimming 
length (with scoring unit)

2400 mm (2544)
2900 mm (3000)

Max. šířka řezu s podélným pravítkem/ max. cutting 
width at parallel fence

1400 mm

Výška stolu/ table height 860 mm
Rozměr stolu/ table dimensions 1450x650 mm
Rozšíření stolu/ table enlargement
Prodloužení stolu / table enlargement

800x880 mm
400x450 mm

Posuvný stůl/sliding table 2544x350 mm (2544)
3000x350 mm (3000)

Stůl výložníku / sliding table extension 640x1200 mm
Délka úhlového pravítka zasunuté/vysunuté / mitre 
fence length retracted/extracted

1900mm/3500mm

FRÉZKA/ SPINDLE SHAPER
Průměr vřetena/ spindle diameter 30 mm
Otáčky vřetene (6 stupňů)/ rotation speed (6 steps) 3000 / 4000 / 

5000 / 6000 / 
8000 / 10000  
min-1

Posuv vřetene/ spindle travel 175 mm
Náklon vřetene/ spindel tilt 90° až/to 45°

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 /cutterheads see at pg. 97
Pilové kotouče/saw blades KSB315SET
Frézovací vřeteno Ø 25-30-32-35-40-
50mm/ 
milling spindle Ø 25-30-32-35-40-50mm

FSPØ

Speciální  frézovací vřeteno při dodávce Ø 25-
32-35-40-50 mm / specialØ milling spindle at 
delivery Ø 25-32-35-40-50mm

-

Předřez 2-dílný / scoring saw blade 2pcs -

Vložka vřetene pro sklíčidlo 8mm / mil-
ling spindle insert for chuck bole 8mm

FSPOBF

Úhloměr/angle gauge DWM 90
Odsávání/dust collector ABS3000
Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/10m

ABS100MM-
10LFM

Paletovací vozík/ pallet truck HUB3TPRO
Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Kuličkový stojan/ball stand S 1609
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand  

S400RK

Speciální napětí na požadavek/
special voltages on request

3x230V, 3x400V, 
50 oder/or 60Hz

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. výška obrobku/ max. workpiece height 125 mm
Průměr nástroje/ table opening 270 mm
Max. Ø nástroje pod stolem/ 
max. tool diameter below table

260 mm

Max. Ø nástroje nad stolem/ 
max. tool diameter above table

260 mm

Frézovací pravítko (levé/pravé) / mitre fence 350x155 mm

OBECNÉ/ GENERAL
Přípojka odsávání kryt/pod stolem/ 
dust collector plug shaper hood / below table

120mm/ 2x120mm

Výkon motoru pily S1 (100%) / S6 / 
engine power circular saw S1 (100%) / S6

4,0 kW / 5,6 kW

Výkon motoru frézky S1 (100%) / S6 / 
engine power spindle shaper S1 (100%) / S6

5,5 kW / 7,7 kW

Výkon motoru předřezu S1 (100%) / S6 0,75 kW
Napětí/ voltage 400V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 850 kg
Hmotnost btto / gross weight 870 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1170x2000x1450mm

3290x325x450mm

PILA-FRÉZKA / CIRCULAR SAW - SPINDLE SHAPER PILA-FRÉZKA-FRÄSEN / CIRCULAR SAW - SPINDLE SHAPER



inkl. MwSt.K5 260L
2.699,-

inkl. MwSt.K5 260VF
3.999,-

Preis/price

69,-
239,-

269,-

69,-
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18,-
18,-
49,-
29,-

45,-
49,-
59,-

Cena/price

269,-
69,-

239,-
259,-

69,-
18,-
18,-
18,-
49,-
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45,-
49,-
59,-
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5-TI OPERAČNÍ STROJE / 5-OPERATION MACHINES 5-TI OPERAČNÍ STROJE/ 5-OPERATION MACHINES

5-ti operační kombinovaný stroj / combined 5-operation machine
K5 260L *

 » Kompaktní multifunkční stroj s optimálním poměrem cena-
výkon, ideální pro zkušené kutily
 » Náklon pilového kotouče až 45° pomocí točítka
 » Robustní stůl z šedé litiny s úhlovým pravítkem (až +/- 45°) 

s T-drážkou
 » Snadná volba funkce pomocí jednoho otočného vypínače
 » 3 výkonné motory zajišťují dostatečný výkon
 » 3-nožový hoblovací válec s namontovanými noži HSS

Standard: kryt frézy, úhlové pravítko, přítlačný držák, úhlové 
pravítko s překlopným dorazem, podélné pravítko, srovnávací 
pravítko (90°-45° náklopné), magnetický ustavovač nože, 
nástroje pro obsluhu

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
PILA/ CIRCULAR SAW
Výkon motoru pily S1 (100%) / S6 / engine 
power S1 (100%) / S6

2.2 kW / 3.1 kW

Max. průměr pilového kotouče/ 
max. saw blade dimension

254 mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / 
rotation speed main blade

4750 min-1

Max. výška řezu 90°/45° 
max. cutting height 90° / 45°

78 mm / 60 mm

Max. šířka řezu s pravítkem / 
max. cutting width at parallel fence

510 mm

Rozměr stolu / table dimensions 980x470 mm
Posuvný stůl / sliding table 250x400 mm
Délka úhlového pravítka / mitre fence length 680 mm

FRÉZKA/ SPINDLE SHAPER
Výkon motoru frézky S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

1.5 kW / 2.1 kW

Průměr vřetene / spindle diameter 30 mm
Otáčky vřetene / spindle speed 6500 min-1

Posuv vřetene / spindle travel 100 mm
Max. výška obrobku/ max. workpiece height 80 mm
Průměr nástroje/ table opening 145 mm
Max. Ø nástroje pod stolem/ 
max. tool diameter below table

140 mm

Max. Ø nástroje nad stolem/ 
max. tool diameter above table

160 mm

Frézovací pravítko (levé /pravé) / 
mitre fence length (left / right)

350x125 mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 /cutterheads see at page 97
Brusné válečky viz. strana 98 / sanding roller see at page 98
Pilové kotouče/saw blades KSB254SET
Odsávání/dust collector ABS1080
Dlabačka/ 
mortising unit K5 260LL

Sada vrtáků dlabačky/mortising drill set LL6TLGL
Speciální kluzná pasta/easy glide paste SGM 1
Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant/easy glide lubricant SGM 3
Náhradní nože/spare knives HOBM 250303
Hoblovací válec-magnetický ustavovač 
nožů/ magnetic knife gauge MEL 2

Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Kuličkový stojan/ball stand S 1609
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand  

S400RK

 » compact universal combination machine with small foo 
 print and optimal 
 » price/performance ratio best choice for woodworking   

 enthusiasts with constrained 
 » workshop capacity
 » saw-blade can be tilted with handwheel from 90 - 45°
 » large and precision-ground cast iron table with mitre

 gauge (+-45°) guided in T-slot
 » fast and convenient transformation between the operation modes
 » convenient switch between operation modes with turn switch
 » each machine unit powered by an independent motor 

 delivering long-lasting 
 » performance at duty
 » solid 3-knife cutterblock with pre-mounted HSS plane knives

included in delivery: shaper hood incl. guide rail and protec-
tive plate, mitre gauge incl. workpiece clamp, mitre fence 
incl. end stop, rip fence, tiltable (90-45°) planer fence, planer 
gauge, tools

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
SROVNÁVAČKA / PLANER
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / engine power 
S1 (100%) / S6

1.5 kW / 2.1 kW

Otáčky / rotation speed 4500 min-1

Průměr nožového válce / shaft diameter 75 mm
Počet nožů / pieces of knives 3
Rozměr nože / knife dimension 250x30x3 mm
Délka stolu / table length 1090 mm
Účinná šířka srovnávání / effective planning 
width

250 mm

Max. úběr třísky / max. cutting depth 5 mm
Srovnávací pravítko (90° až 45° náklopné) / 
planning fence (90°-45° tiltable)

715x130 mm

TLOUŠŤKOVACÍ STROJ / THICKNESSER
Šířka tloušťkování / thicknessing width 250 mm
Výška obrobku min./max. / 
min./max. work piece height

5 mm / 195 mm

Max. úběr třísky / max. cutting depth 2 mm
Rychlost posuvu / feeding speed 8 m/min

OBECNÉ / GENERAL
Výška stolu / table height 840 mm
Přípojka odsávání na krytu / 
dust collector plug shaping hood

100 mm

Odsávání / 
dust collector plug chip hood

100 mm

Napětí / voltage 230V oder/or 400 V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 310 kg
Hmotnost btto / gross weight   320 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 970x1760x1140mm

3 nezávislé motory zajišťují dostatečný výkon
3 independent motors ensure

sufficient power

230V

400V
230V

400VFormátovací pila / panel saw
K5 260VF *

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
PILA/ CIRCULAR SAW
Výkon motoru pily S1 (100%) / S6 / engine 
power S1 (100%) / S6

2,2kW / 3,1kW

Max. průměr pilového kotouče/ 
max. saw blade dimension

250 mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / 
rotation speed main blade

4050 min-1

Max. výška řezu 90°/45° 
max. cutting height 90° / 45°

70 mm / 60 mm

Kotouč předřezu Ø/ scoring unit saw blade Ø 80 mm
Otáčky předřezu / speed scoring unit 6300 U/min / rpm
Délka posuvného stolu / length sliding table 1200 mm
Posuv formátovacího stolu / 
travel sliding table

1340mm

Prodloužení stolu/sliding table extension 300x400mm
Délka úhlového pravítka / mitre fence length 400-700 mm

FRÉZKA/ SPINDLE SHAPER
Výkon motoru frézky S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

2,2kW / 3,1kW

Průměr vřetene / spindle diameter 30 mm
Otáčky vřetene (3 stupně)/ 
spindle speed (3 steps)

3500 / 5500 / 7000 
min-1

Posuv vřetene / spindle travel 130 mm
Max. výška obrobku/ max. workpiece height 145 mm
Průměr nástroje/ table opening 150mm
Max. Ø nástroje pod stolem/ 
max. tool diameter below table

145mm

Max. Ø nástroje nad stolem/ 
max. tool diameter above table

170mm

Frézovací pravítko (levé /pravé) / 
mitre fence length (left / right)

200x130mm

SROVNÁVAČKA / PLANER
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / engine power 
S1 (100%) / S6

2kW / 2,8kW

Otáčky / rotation speed 4000 min-1

Průměr nožového válce / shaft diameter 75 mm
Počet nožů / pieces of knives 3

 » 1200mm dlouhý formátovací stůl s prizmatickým vedením
 » včetně předřezu, průměr  80mm 
 » kompaktní a robustní stroj se 3 motory
 » jednoduchá a snadná přestavba mezi funkcemi stroje
 » masivní 3 nožový válec s HSS noži
 » stranově sklopitelný broušený srovnávací stůl z šedé litiny
 » Náklopný pilový kotouč až o 45° pomocí točítka 
 » Dlabačka s upínacím pouzdrem (opce)

Standard: kryt frézy, 1 sada nožů, HM-piloý kotouč, úhlové 
pravítko

 » prismatic guided 1200mm aluminium sliding table
 » including scoring unit with 80mm scoring saw blade
 » compact and user friendly machine especially for small   

 workshops 
 » easy and quick transformation between the different   

 operations
 » 3 knife cutter block with HSS knives
 » sidewards tiltable grey cast iron planer tables 
 » circular saw blade tilt (45°) adjustable via hand wheel
 » mortising unit and professional mortising drill chuck optional

included in delivery:  shaper hood, drill chuck 0-16mm, reshar-
penable planer knives,  T.C.T circular, saw blade, suction hood, 
mitre fence guide, rip fence

Profi-výložník (opce) 
optional professional outrigger table

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr nože / knife dimension 250x30x3 mm
Rozměr stolu / table dimensions 250x1085 mm
Účinná hoblovací šířka / effective planning 
width

250 mm

Max. úběr třísky / max. cutting depth 3 mm
Srovnávací pravítko (90° až 45° náklopné) / 
planning fence (90°-45° tiltable)

715-130mm

TLOUŠŤKOVACÍ STROJ / THICKNESSER
Rozměr tloušťkovacího stolu / 
thicknessing table dimensions

250x600mm

Výkon motoru hoblovací jednotky S1 (100%) / 
S6 / engine power S1 (100%) / S6

1,5kW / 2,1   kW

Šířka tloušťkování / thicknessing width 250mm
Výška obrobku min./max. / 
min./max. work piece height

180mm

Max. úběr třísky / max. cutting depth 2 mm
Rychlost posuvu / feeding speed 8 m/min

DLABAČKA / MORTISING UNIT
Rozměr stolu/table dimensions 160x365mm
Posuv stolu/table travel 80mm
Sklíčidlo/mortising chuck Westcott 0-16mm
Max. hloubka drážky/max. mortising depth 90mm
Max. šířka drážky/max. mortising width 140mm

OBECNÉ / GENERAL
Výška stolu / table height 845mm
Přípojka odsávání na krytu / 
dust collector plug shaping hood

100 mm

Odsávání / 
dust collector plug chip hood

100 mm

Napětí / voltage 400 V oder/or 230V
Rozměr stroje (bez dlabačky)/machine dimensi-
ons (w/o mortising unit)

1330x1600x845mm

Hmotnost netto cca / net weight ca. 428 kg
Hmotnost btto / gross weight   445 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1100x1300x1130mm

3 motory
with 3 engines

dlabačka jako opce
 optional mortising unit

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 /cutterheads see at page 97
Brusné válečky viz. strana 98 / sanding roller see at page 98
Profi-výložník/ profi-outrigger table K5-260VFE
Pilové kotouče/saw blades KSB254SET
Odsávání/dust collector ABS1080
Dlabačka/ 
mortising unit HOBK5LL

Sada vrtáků dlabačky/mortising drill set LL6TLGL
Speciální kluzná pasta/easy glide paste SGM 1
Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant/easy glide lubricant SGM 3
Náhradní nože/spare knives HOBM 250303
Magnetický ustavovač nožů/ magnetic 
knife gauge MEL 2

Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Kuličkový stojan/ball stand S 1609
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand  

S400RK



inkl. MwSt.K5 320FP-1500
4.899,-

inkl. MwSt.K5 320FP-2000
5.799,-

inkl. MwSt.K5 320VFP-1500
5.299,-

inkl. MwSt.K5 320VFP-2000
6.199,-
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89,-

329,-
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75,-
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29,-

45,-
49,-
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bez předřezu / without scoring unit bez předřezu / without scoring unit

s předřezem / with scoring unit s předřezem / with scoring unit
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5-ti operační kombinovaný stroj / combined 5-operation machine
K5 320FP-1500 * / K5 320VFP-1500 *

Formátovací pila / panel saw
K5 320FP-2000 * / K5 320VFP-2000 *

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
PILA/ CIRCULAR SAW
Výkon motoru pily S1 (100%) / S6 / engine 
power S1 (100%) / S6

2,2 kW / 3,1kW

Max. průměr pilového kotouče/ 
max. saw blade dimension

315mm

Průměr válce kotouče/
main shaft diameter

30mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / 
rotation speed main blade

4000 min-1

Max. výška řezu 90°/45° 
max. cutting height 90° / 45°

102/72mm

Předřez Ø/ scoring unit saw blade Ø 120mm
Otáčky předřezu/
rotation speed scoring blade

8000 min-1

Průměr otvoru kotouče předřezu /
scoring saw blade hole diameter

20mm

Výkon motoru předřezu/
engine power scoring unit

0,75 kW

Rozměr stolu/table dimensions 1500x290mm
Prodloužení stolu/table extensions 1250x450mm

400x450mm 
Délka posuvného stolu / length sliding table 1500x285mm 
Max. délka sámování/max. cutting length 1640mm
Délka úhlového pravítka / mitre fence length 600mm

FRÉZKA/ SPINDLE SHAPER
Výkon motoru frézky S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

2.2 kW / 3,1kW

Průměr vřetene / spindle diameter 30mm
Otáčky vřetene (4 stupně)/ 
spindle speed (4 steps)

8000 / 6000 / 3500 / 
1400 min-1

Posuv vřetene / spindle travel 160mm
Max. průměr frézovacího nástroje / 
max. tool diameter

180mm

Max. výška vřetene / max. spindle height 125 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
PILA/ CIRCULAR SAW
Výkon motoru pily S1 (100%) / S6 / engine 
power S1 (100%) / S6

2,2 kW / 3,1kW

Max. průměr pilového kotouče/ 
max. saw blade dimension

315mm

Průměr válce kotouče/
main shaft diameter

30mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / 
rotation speed main blade

4000 min-1

Max. výška řezu 90°/45° 
max. cutting height 90° / 45°

102/72mm

Předřez Ø/ scoring unit saw blade Ø 120mm
Otáčky předřezu/
rotation speed scoring blade

8000 min-1

Průměr otvoru kotouče předřezu /
scoring saw blade hole diameter

20mm

Výkon motoru předřezu/
engine power scoring unit

0,75 kW

Rozměr stolu/table dimensions 2000x290mm 
Prodloužení stolu/table extensions 1250x450mm

400x450mm 
Délka posuvného stolu / length sliding table 2000x285mm
Prodloužení posuvného stolu/
sliding talbe extensions

890x610mm

Max. délka sámování/max. cutting length 2150mm
Délka úhlového pravítka / mitre fence length 1550-2800mm 

FRÉZKA/ SPINDLE SHAPER
Výkon motoru frézky S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

2.2 kW / 3,1kW

Průměr vřetene / spindle diameter 30mm
Otáčky vřetene (4 stupně)/ 
spindle speed (4 steps)

8000 / 6000 / 3500 / 
1400 min-1

Posuv vřetene / spindle travel 160mm
Max. průměr frézovacího nástroje / 
max. tool diameter

180mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. průměr profilovací frézky / 
max. profile diameter profiling

180 mm

Rozměr stolu/table dimensions 1250x450 mm

Průměr nástroje / table opening 190mm
Max. Ø nástroje pod stolem/ 
max. tool diameter below table

180mm

Max. Ø nástroje nad stolem/ 
max. tool diameter above table

190mm

Frézovací pravítko (levé/pravé) / 
mitre fence length (left / right)

350x155mm 

SROVNÁVAČKA / PLANER
Výkon motoru hoblovky S1 (100%) / S6 / engine 
power S1 (100%) / S6

2.2 kW / 3,1kW

Otáčky válce / rotation speed 5000 min-1

Průměr válce / shaft diameter 100mm
Počet nožů / pieces of knives 3
Rozměr stolu / table dimensions 1500x395mm
Účinná šířka srovnávání / effective planning 
width

320mm

Max. úběr třísky / max. cutting depth 5mm
Srovnávací pravítko (90° až 45° náklopné) / 
planning fence (90°-45° tiltable)

1500x150mm

TLOUŠŤKOVACÍ STROJ / THICKNESSER
Rozměr tloušťkovacího stolu / 
thicknessing table dimensions

700x316mm

Výkon motoru S1 (100%) / S6 / engine power 
S1 (100%) / S6

2,2 kW / 3,1kW

Šířka tloušťkování / thicknessing width 315mm
Max. výška obrobku/ 
max. work piece height

4 - 230 mm

Max. úběr třísky / max. cutting depth 3mm
Rychlost posuvu / feeding speed 7 m/min

DLABAČKA / MORTISING UNIT

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. výška vřetene / max. spindle height 125 mm
Max. průměr profilovací frézky / 
max. profile diameter profiling

180 mm

Rozměr stolu/table dimensions 1250x450 mm

Průměr nástroje / table opening 190mm
Max. Ø nástroje pod stolem/ 
max. tool diameter below table

180mm

Max. Ø nástroje nad stolem/ 
max. tool diameter above table

190mm

Integrované pravítko/integral fence 490x155mm
SROVNÁVAČKA / PLANER
Výkon motoru hoblovky S1 (100%) / S6 / engine 
power S1 (100%) / S6

2.2 kW / 3,1kW

Otáčky válce / rotation speed 5000 min-1

Průměr válce / shaft diameter 100mm
Počet nožů / pieces of knives 3
effektive Hobelbreite / effective planning width 320mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth 5mm
Abrichtanschlag (90° bis 45° schwenkbar) / 
planning fence (90°-45° tiltable)

1500x150mm

TLOUŠŤKOVACÍ STROJ / THICKNESSER
Rozměr tloušťkovacího stolu / 
thicknessing table dimensions

700x316mm

Výkon motoru S1 (100%) / S6 / engine power 
S1 (100%) / S6

2,2 kW / 3,1kW

Šířka tloušťkování / thicknessing width 315mm
Max. výška obrobku/ 
max. work piece height

4 - 230 mm

Max. úběr třísky / max. cutting depth 3mm
Rychlost posuvu / feeding speed 7 m/min

DLABAČKA / MORTISING UNIT
Rozměr stolu/table dimensions 250x400mm
Sklíčidlo/mortising chuck Westcott 0-16mm
Max. hloubka drážky/max. drilling depth 150mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu/table dimensions 250x400mm
Sklíčidlo/mortising chuck Westcott 0-16mm
Max. hloubka drážky/max. drilling depth 150mm
Max. délka drážky/max. drilling length 200mm
Max. výška/max. drilling height 125mm

OBECNÉ / GENERAL
Přípojka odsávání (3 kusy) / 
dust collector (3 pieces)

120mm

Napětí / voltage 400V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 650 kg
Hmotnost btto / gross weight   
Rozměr stroje bez dlabačky/
machine dimensions w/o mortising unit

1800x2100x860mm

Rozměr balení / packaging dimensions 2130x1800x1150mm

předřez jako opce
optional with scoring unit

optional mit Vorritzaggregat
optional with scoring unit

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. délka drážky/max. drilling length 200mm
Max. výška/max. drilling height 125mm

OBECNÉ / GENERAL
Přípojka odsávání (3 kusy) / 
dust collector (3 pieces)

120mm

Napětí / voltage 400V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 650 kg
Hmotnost btto / gross weight   
Rozměr stroje bez dlabačky/
machine dimensions w/o mortising unit

2250x2900x860mm

Rozměr balení / packaging dimensions 2240x1800x1150mm

 » Srovnávací stoly pro tloušťkování sklopiteplné směrem ke 
stroji
 » Robustní průmyslový stroj s broušenými stoly z šedé litiny
 » Kvalitní hliníkový formátovací stůl (šířky 285mm) s vodícími 

tyčemi z tvrzené oceli
 » Centrální ovládací pult na přední straně stroje
 » XL šířka řezu s podélným pravítkem (640mm)
 » Podélné pravítko s funkcí jemného nastavení
 » 4 rychlosti frézovacího vřetene
 » 1500mm formátovací stůl, prodloužení stolu   

(500x300mm) bez teleskopického ramene
 » Úhlové pravítko 600mm a standardní frézovací pravítko

Standard: Přítlačný držák, sámovací patka, teleskopické pravít-
ko s velkým překlápěcím dorazem, podélné pravítko

 » Srovnávací stoly pro tloušťkování sklopiteplné směrem ke 
stroji
 » Robustní průmyslový stroj s broušenými stoly z šedé litiny
 » Kvalitní hliníkový formátovací stůl (šířky 285mm) s vodícími 

tyčemi z tvrzené oceli
 » Centrální ovládací pult na přední straně stroje
 » Výložník s úhlově přestavitelným teleskopickým pravítkem 

se 2 překlápěcími dorazy
 » XL šířka řezu vpravo od pravítka (640mm)
 » Podélné pravítko s funkcí jemného ustavení
 » 4 rychlosti frézovacího vřetene
 » Integrované bezpečnostní lišty 

Standard: Integral-Sicherheitsschiene, přítlačný držák, 
sámovací patka, teleskopické pravítko s velkými překlápěcími 
dorazy, podélné pravítko

 » rearwards folding planer tables for convenient thicknessing 
 operation heavy duty industrial machine with largely   
 dimensioned, precision-ground cast iron tables
 » high quality and hardened precision steel bar guided   

 sliding aluminium table (width 285mm)
 » compact control panel assures comfortable handling
 » extra large cutting capacity at rip fence (640mm)
 » accurately guided rip fence featuring micro adjustment   

 function assures most precise cutting results
 » 4 different spindle shaper speeds 
 » spindle exchange function enables the fast 

 mounting of optionally available extra spindles with various  
 shaft Ø or a spindle collet for routers
 » delivered with 1500mm sliding table, extension table   

 (500x300mm) without telescopic support, 600mm mitre   
 fence and standard shaper fence

included in delivery: down holder, fixing tool, parallel fence, 
telescopic fence

 » rearwards folding planer tables for convenient thicknessing 
 operation heavy duty industrial machine with largely   
 dimensioned, precision-ground cast iron tables
 » high quality and hardened precision steel bar guided   

 sliding aluminium table (width 285mm)
 » compact control panel assures comfortable handling
 » extra long outrigger table with extractable mitre fence incl.   

 2 workpiece end stops
 » extra large cutting capacity at rip fence (640mm)
 » accurately guided rip fence featuring micro adjustment   

 function assures most precise cutting results
 » 4 different spindle shaper speeds 
 » spindle exchange function enables the fast 

 mounting of optionally available extra spindles with various  
 shaft Ø or a spindle collet for routers
 » industrial quality spindle shaper hood equipped with   

 integral fence
PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES

Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 /cutterheads see at page 97
Brusné válečky viz. strana 98 / sanding roller see at page 98
Prodloužení stolu/outrigger table K5320VFP-1500_

Ausleger_kpl
Pilové kotouče/saw blades KSB315SET
Odsávání/dust collector ABS2480
Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/10m

ABS100MM-
10LFM

Dlabačka / mortising unit K5320VFPLL
Dlabačka - sada vrtáků/mortising 
drill set LL6TLGL

Speciální kluzná pasta/easy glide paste SGM 1
Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant/easy glide lubricant SGM 3
Náhradní nože/spare knives HOBM 320191
Hoblovací válec-magnetický ustavovač 
nožů/ magnetic knife gauge MEL 2

Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Kuličkový stojan/ball stand S 1609
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand  

S400RK

Jiná napětí na požádání/
special voltages on request

1x230V, 3x230V, 
3x 400V 50 
oder/or 60Hz

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 /cutterheads see at page 97
Brusné válečky viz. strana 98 / sanding roller see at page 98
Pilové kotouče/saw blades KSB315SET
Odsávání/dust collector ABS2480
Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/10m

ABS100MM-
10LFM

Dlabačka / mortising unit K5320VFPLL
Dlabačka - sada vrtáků/mortising 
drill set LL6TLGL

Speciální kluzná pasta/easy glide paste SGM 1
Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant/easy glide lubricant SGM 3
Náhradní nože/spare knives HOBM 320191
Hoblovací válec-magnetický ustavovač 
nožů/ magnetic knife gauge MEL 2

Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Kuličkový stojan/ball stand S 1609
Kombinovaný stojan/ combined ball 
and roller stand  

S400RK

Jiná napětí na požádání/
special voltages on request

1x230V, 3x230V, 
3x 400V 50 
oder/or 60Hz

5-TI OPERAČNÍ STROJE / 5-OPERATION MACHINES 5-TI OPERAČNÍ STROJE / 5-OPERATION MACHINES



Cena/price

89,-
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5-ti operační kombinovaný stroj / combined 5-operation machine
K5 315VF-2000 *

Formátovací pila / panel saw
K5 410VFP-2544 **XL / K5 410VFP-3000 **XL

 » Korpus stroje z oceli a šedé litiny s lehce ovladatelným 
posuvným stolem včetně posuvného úhlového pravítka
 » Předřez se 2-dílným předřezem ve standardu
 » Dozadu odklopné srovnávací stoly pro zvýšený komfort 

obsluhy
 » masivní, přesně uložený 3-nožový válec (Ø70mm) s insta-

lovanými HSS-noži
 » Součástí dodávky sada pro výměnu za standardní brousi-

telné nože
 » Agregát frézy s velkým  rozsahem otáček (1800-9000ot/  

 min), elektronický ukazatel otáček na LED displeji
 » Kryt frézy s hliníkovými pravítky s jemným ustavením
 » Sériově s brusným válcem (výška 100mm/ Ø76mm) pro 

broušení při 1800 ot/min 
 » Rychlá a nenáročná změna funkcí stroje
 » Dlabačka K5315VFLL a pojezd K5315VFFE jako opce

Standard: úhlové pravítko, kryt frézy, 1x excentrický přítlak, 
brusný válec (Ø 76mm/100mm hoch), hoblovací pravítko 
(90°-45°), podélné pravítko, úhlové pravítko výsuvné - s 
překlopným dorazem, ustavovač nožů, posuvná tyč, nářadí

 » powerful state of the art combination machine with torsion-  
free, steel and cast iron buid-up
 » smoothly running sliding table with stable outrigger table   

 and extractable mitre fence
 » comes with scoring unit with 2-pcs scoring blade (use with   

 max. 254mm blade)
 » rearwards tilting planer tables for improved convenience   

 during thicknessing operation
 » massive, precision-bedded 3-knife cutterblock (Ø 70mm)   

 with pre-mounted reversible HSS planer knives
 » comes with conversion kit for installation of standard   

 resharpenable planer knives
 » shaper unit with very large speed range (1800-9000 rpm)   

 and electronic speed indication via LEDs
 » high quality hood with aluminium fences featuring 

 independent micro adjustment
 » comes with sanding roller (height 100mm/Ø76mm) 

 enabling sanding operation at 1800rpm
 » fast and convenient transformation between the different   

 operation modes
 » mortising unit K5315VFLL and moving device K5315VFFE   

 optionally available

included in delivery: mitre gauge, shaper hood, 1x 
eccentric clamp, sanding roller, planer fence (90°-45°), rip 
fence, extractable mitre fence with workpiece end stop, push 
stick, tools

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
PILA/ CIRCULAR SAW
Výkon motoru pily S1 (100%) / S6 / engine power 
S1 (100%) / S6

3.8 kW / 5.3 kW

Max. průměr kotouče/otvoru / 
max. saw blade diameter/drilling

315 mm / 30 mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / 
rotation speed main blade

4500 min-1

Max. výška řezu 90° / 45° / 
max. cutting height 90° / 45°

100 mm / 80 mm

Předřez 2-dílný/scoring unit saw blade 2pcs 100x20 mm
Otáčky předřezu 8500 min-1

Posuvný stůl / sliding table 2000x270 mm
Posuv formátovacího stolu / 
travel sliding table

2230mm

Stůl výložníku/sliding table extension 690x580 mm
Délka úhlového pravítka / mitre fence length 1230 mm / 2300 mm

FRÉZKA/ SPINDLE SHAPER
Výkon motoru frézky S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

2.8 kW / 3.9 kW

Průměr vřetene / spindle diameter 30 mm
Otáčky vřetene (4 stupně)/ 
spindle speed (4 steps)

1800 / 3000 / 6000 / 
9000 min-1

Posuv vřetene / spindle travel 200 mm
Max. výška obrobku/max. workpiece height 120mm
Max. průměr frézovacího nástroje / 
max. tool diameter

200mm

Průměr nástroje / table opening 190mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. Ø nástroje pod stolem/ 
max. tool diameter below table

185mm

Max. Ø nástroje nad stolem/ 
max. tool diameter above table

200mm

Frézovací pravítko (levé /pravé) / 
mitre fence length (left / right)

365x120 mm

SROVNÁVAČKA / PLANER
Výkon motoru hoblovací jednotky S1 (100%) / S6 
/ engine power S1 (100%) / S6

3.8 kW / 5.3 kW

Otáčky válce / rotation speed 4800 min-1

Průměr válce / shaft diameter 70 mm
Počet nožů / pieces of knives 3
Rozměr nože (namontovaný)/knife dimension 
(mounted)

310x19x1 mm

Délka stolu / table length 1390mm
Účinná šířka srovnávání / effective planning 
width

310mm

Max. úběr třísky / max. cutting depth 3 mm
Srovnávací pravítko (90° až 45° náklopné) / 
planning fence (90°-45° tiltable)

1230x150 mm

TLOUŠŤKOVAČKA / THICKNESSER
Rozměr stolu / 
thicknessing table dimensions

530+220(prodloužení/
extension)x315mm

Výkon motoru hoblovací jednotky  S1 (100%) / 
S6 / engine power S1 (100%) / S6

3,8kW / 5,3kW

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Šířka tloušťkování / thicknessing width 310 mm
Max. výška obrobku / 
max. work piece height

5/225 mm

Max. úběr třísky / max. cutting depth 3 mm
Rychlost posuvu / feeding speed 6 m/min

DLABAČKA / MORTISING UNIT
Rozměr stolu/table dimensions 500x210 mm
Posuv stolu/table travel 140 mm
Sklíčidlo/mortising chuck Westcott 0-16 mm
Max. hloubka/max. mortising depth 160 mm
Max. šířka/max. mortising width 270 mm

OBECNÉ / GENERAL
Výška stolu / table height 850 mm
Přípojka odsávání na krytu / 
dust collector plug shaping hood

100 mm

Odsávání / dust collector plug chip hood 100 mm
Napětí / voltage 400V
Rozměr stroje/machine dimensions 2100x2350mm

Hmotnost netto ca. / net weight ca. 600kg
Hmotnost btto / gross weight   615kg
Rozměr balení / packaging dimensions

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 /cutterheads see at page 97
Brusné válečky viz. strana 98 / sanding roller see at page 98
Pilové kotouče/saw blades KSB315SET
Odsávání/dust collector ABS2480
Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/10m ABS100MM4LFM

Dlabačka / 
mortising unit K5315VFLL

Sada vrtáků/mortising drill set LL6TLGL
Speciální kluzná pasta/easy glide paste SGM 1
Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2
Speciální lubrikant/easy glide lubricant SGM 3
Náhradní nože/spare knives HOBM 310191
Hoblovací válec-magnetický ustavovač 
nožů/ magnetic knife gauge MEL 2

Podpěrný váleček/roll stand S 5701
Kuličkový stojan/ball stand S 1609
Kombinovaný stojan S400RK
Univerzální pojezd/universal moving 
device K5315VFFE

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Frézovací hlava viz. strana 97 /cutterheads see at page 97
Brusné válečky viz. strana 98 / sanding roller see at page 98
Pilové kotouče/saw blades KSB315SET
Kotouč předřezu/ scoring unit saw 
blade 120x2,8-3,6x20

Odsávání/dust collector ABS3880

Kvalitní hadice odsávání/high quality 
collector tube 100mm/10m

ABS100MM-
10LFM

Dlabačka / mortising unit HOB410PLL *
Sada vrtáků dlabačky/mortising drill set LL6TLG
Speciální kluzná pasta/easy glide paste SGM 1
Speciální kluzný spray /easy glide spray SGM 2

Speciální lubrikant/easy glide lubricant SGM 3

Náhradní nože/spare knives HOBM_410191
TRIMETALL

Náhradní nože/spare knives HOBM_410191
Digitální úhloměr/ digital angle gauge DWM90

Podpěrný váleček/roll stand S 5701

Kuličkový stojan/ball stand S 1609
Kombinovaný stojan / combined ball 
and roller stand  

S400RK

Výměnný vstup vřetene pro 8 mm/ 
exchange spindle inlet for router 8mm

FSPOBF

Jiné Ø vřetene při dodání  
Ø 25-32-35-40-50 mm / specialØ milling 
spindle at delivery Ø 25-32-35-40-50mm

-

Nestandardní Ø / non standard spindle 
Ø 25, 30, 32, 35. 40, 50mm

FSPØ

Jiná napětí na požadavek/
special voltages on request

3x230V, 3x400V, 
50 oder/or 60Hz

výměnné vřeteno MK4
exchangeable spindle MT4

Integrované pravítko
comes with integral fence

stabilní, náklopné srovnávací pravítko
accurate, tilting planer fence

 » Robustní průmyslový stroj s broušenými stoly z šedé litiny
 » Předřez s nezávislým motorem
 » Max. úběr třísky/srovnávání 5mm, výška obrobku 4mm, 

srovnávací pravítko 1100x155mm
 » Kvalitní hliníkový formátovací stůl  (šířky 350 mm) s   

 vodícími tyčemi z tvrzené oceli
 » Točítko pro nastavení sklonu a výšky pilového kotouče na 

přední straně stroje
 » Centrální ovládací pult na přední straně stroje
 » Stabilní výložník s úhlově přestavitelným teleskopickým 

pravítkem  (3500mm) se 2 překlápěcími dorazy
 » XL šířka řezu s podélným pravítkem (1100mm)
 » Podélné pravíto s funkcí jemného nastavení
 » Přesně uložený hoblovací válec pro perfektní opracování 

obrobku
 » Robustní řetězový pohon posuvu
 » Stabilní a přesné profi srovnávací pravítko s možnostní 

naklopení až 45°
 » 6 frézovacích rychlostí  s výměnným vřetenem 

 (opčně 25-50mm)
 » Stroj lze rozdělit mezi srovnávačku a frézku
 » Velký kryt frézy, přípojka odsávání: 120mm
 » Vřeteno sklopitelné dozadu až o 45°

Standard: 30mm výměnné vřeteno MK4, předřez s nezávislým 
pohonem, 3 výkonné hlavní motory, výměnný hoblovací 
válec, namontované frézovací pravítko, sámovací patka, 
přítlačný držák

 » heavy duty ind. machine with grounded cast iron tables
 » scoring unit powered by a separate motor
 » max. chip removal/surface planer 5mm, thickness 

 operation 4mm, planer fence 1100x155mm
 » high quality, hardened precision steel bar guided sliding   

 aluminium table (width 350mm)
 » both hand wheels for saw blade height and tilting handy   

 located at the front of the machine
 » compact control panel convenient located in the front
 » stable sliding table extension with angle adjustable ruler   

 and two end stops (3500mm)
 » extra large cutting capacity right of saw blade (1100mm)
 » parallel fence with fine adjustment function
 » precision bedded cutterblock allows perfect planning   

 results
 » solid and stepless tilting aluminium fence (45° - 90°)
 » very powerful chain drive of feeding unit
 » 6 different spindle shaper speeds with exchangeable 

 spindle MT4 (optional 25-50mm)
 » machine can be divided between planer and circular saw-

 spindle shaper
 » special spindle shaper hood with integrated fence, dust   

 collector plug diameter: 120mm
 » milling spindle swivels 45° backwards

included in delivery: exchangeable spindle MT4, scoring 
unit with separate motor, 3 stronger motors, planer knives 
installed, rip & mitre fence, trim shoe, integrated fence

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
PILA/ CIRCULAR SAW
Výkon motoru pily S1 (100%) / S6 / engine 
power S1 (100%) / S6

4,0kW / 5,6 kW

Max. průměr kotouče/otvoru / 
max. saw blade diameter/drilling

315 mm

Otáčky hlavního pilového kotouče / 
rotation speed main blade

4000 min-1

Max. výška řezu 90° / 45° / 
max. cutting height 90° / 45°

103 / 72 mm

Předřez Ø/ scoring unit saw blade Ø 120 mm
Otáčky předřezu/ 
rotation speed scoring blade

8000 min-1

Výkon motoru předřezu S1 (100%) / S6 0,75kW / 1,1kW
Max. šířka řezu s pravítkem / 500 / 1000 mm
Délka podélného pravítka/ parallel fence length 1100mm
Rozměr posuvného stolu/ sliding table 2300x350 mm
Max. délka sámování/max. cutting length 2200 mm
Délka posuvného stolu / length sliding table 2544mm

(K5-410VFP-2544)
3000mm
(K5-410VFP-3000)

Délka úhlového pravítka / mitre fence length 1940-3480mm
Odsávání - hrdlo / dust collector plug 120mm

FRÉZKA/ SPINDLE SHAPER
Náklon vřetene / spindle tilt 0-45°
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

5.5 kW / 7,7 kW

Průměr vřetene / spindle diameter 30mm
Otáčky vřetene (6 stupňů)/ 
spindle speed (6 steps)

3000 / 4000 / 5000 / 
6000 / 8000 / 10000 
min-1

Posuv vřetene / spindle travel 175mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. průměr nástroje  profilovací/drážkovací / 
max. tool diameter profile cutter/sping mill

250 mm

Ø průměr nástroje / Ø table opening 270mm
Max. Ø nástroje pod stolem/ 
max. tool diameter below table

250mm

Max. Ø nástroje nad stolem/ 
max. tool diameter above table

255mm

Frézovací pravítko (levé /pravé) / 
mitre fence length (left / right)

345x155mm

SROVNÁVAČKA / PLANER
Výkon motoru hoblovací jednotky S1 (100%) / 
S6 / engine power S1 (100%) / S6

4,0 kW/5,4kW

Otáčky válce / rotation speed 4500 min-1

Průměr válce / shaft diameter 100 mm
Počet nožů / pieces of knives 4
Rozměr výměnného nože / reversible knife dim. 410x35x3 mm / HSS

Délka stolu / table length 1800 mm
Účinná šířka srovnávání / effective planning 
width

410mm

Max. úběr třísky / max. cutting depth 5 mm
Srovnávací pravítko (90° až 45° náklopné) / 
planning fence (90°-45° tiltable)

1100x150mm

TLOUŠŤKOVAČKA / THICKNESSER
Rozměr stolu / 
thicknessing table dimensions

700 mm

Výkon motoru hoblovací jednotky  S1 (100%) / 
S6 / engine power S1 (100%) / S6

4,0kW/5,6kW

Šířka tloušťkování / thicknessing width 406mm
Max. výška obrobku / 
max. work piece height

225 mm

Max. úběr třísky / max. cutting depth 4 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rychlost posuvu / feeding speed 8 m/min
DLABAČKA / MORTISING UNIT
Délka stolu/table length 700mm
Posuv stolu/table travel 160mm
Sklíčidlo/mortising chuck Westcott 0-16 mm
Max. hloubka/max. mortising depth 200mm
Max. šířka/max. mortising width 255mm

OBECNÉ / GENERAL
Rozměr stolu/table dimensions 850mm
Výška stolu / table height 120mm
Přípojka odsávání na krytu / 
dust collector plug shaping hood

120mm

Odsávání / dust collector plug chip hood 400V
Napětí / voltage 1210kg
Hmotnost btto / gross weight   1280kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1160x2300x2040mm

325x3290x450mm

Dlabačka (opce)mortising unit optional

5-TI OPERAČNÍ STROJE / 5-OPERATION MACHINES 5-TI OPERAČNÍ STROJE / 5-OPERATION MACHINES



inkl. MwSt.D 300F
229,-

inkl. MwSt.D 460
279,-

inkl. MwSt.D 460FXL
389,-

inkl. MwSt.D 460F
339,-

Cena/price

239,-

99,-

39,-

7,-

Cena/price

69,-

239,-

99,-

39,-

7,-

Cena/price

69,-

239,-

59,-

99,-
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SOUSTRUHY / WOOD TURNING LATHES SOUSTRUHY / WOOD TURNING LATHES

Soustruh na dřevo / wood turning lathe

Soustruh / wood turning lathe

D 300F

D 460

 » Vřeteno M33 DIN800
 » Lože, koník, podpěry nástrojů  

 z masivní šedé litiny
 » Koník s kuželem MK1 a rychloupínáním
 » Vysoko položený střed nad ložem umožňuje soustružení 

obrobků o velkém průměru
 » Bezkroková regulace otáček
 » Podpěra nástroje a rychloustavení pro pohodlnou obsluhu stroje
 » Vřeteno/vrtání koníku 10mm
 » Pojistka proti přetížení
 » Toto zařízení odpovídá el. filtrovací tříde B a musí být při 

provozu v obytnách oblastech příslušně zajištěn

Standard: podpěra nástroje, upínací deska, otočný hrot, 
4-hrotý unašeč obrobku, nářadí pro údržbu

 » spindle M33 DIN800
 » machine bed, tail stock, tool rest and head stock made of   

 grey cast iron
 » MT1 tail stock with quick lock system
 » extra big center height above machine bed enables to turn   

 pieces with big diameter - perfect for turning plates
 » userfriendly due to infinitely variable speed
 » tool rest and quick adjustment ensure handy working conditions
 » spindle / tail stock bore 10mm
 » the product counts to electric filter class B and has to be   

 EMV protected if used in urban areas

included in delivery: tool rest, face plate, life centre,  
4-side grab chuck, several tools

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Šířka mezi hroty / distance between centers 305 mm
Výška hrotu nad ložem / center height above 
machine bed 

203 mm

Otáčky vřetene (variabilní) / spindle speeds 
(variable) 

750-3200 min-1

Vřeteno, závit / head stock, norm spindle M33 DIN800 (Adapter)
Koník / tail stock
Morseho konus / morse taper MK1/MT1
Posun pinoly / tail spindle travel 35 mm
Výkon motoru / motor power S1 (100%) 250 W
Napětí / voltage 230V
Hmotnost netto / net weight 20 kg
Hmotnost btto / gross weight 21 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 710x335x190 mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Sklíčidlo/chuck set DP95

HSS soustr. sada 6-ti dílná/
HSS quality chisel set 6pcs H6TLG

Rychloupínací vrtací pouzdra 1 - 16mm/ 
keyless chuck 1 - 16mm SSBF16

Upínací hrot/ Arbor MK2/B16 DMK216

Příslušenství soustruhu viz. strana 98-102 / 
various accessories for wood turners see page 98-102

Prodloužení lože pro D460/D460F
bed extension for D460/D460F

D 460FXL s digitálním ukazatelem otáček
D 460FXL with DRO

 » spindle M33 DIN800
 » grey cast iron machine bed, tail stock, tool rest and head   

 stock made of grey cast iron
 » MT2 tail stock with quick lock system
 » extremely quiet drive with POLY-V-belt
 » extended tool rest 300mm with quick lock system
 » quick adjustment for tail stock
 » large face plate Ø145mm, rubber feet to minimize   

 vibrations
 » spindle/tail stock bore 10mm
 » the product counts to electric filter class B and has to be   

 EMV protected if used in urban areas

included in delivery: 4-side grab chuck, life centre, face 
plate, 2x hand rest, several tools

 » Vřeteno M33 DIN800 
 » Lože, koník, podpěry nástrojů  

 z masivní šedé litiny
 » Koník s kuželem MK2 a rychloupínáním
 » Velice tichý chod s řemenovým POLY-V-pohonem
 » Dlouhá podpěra nástroje 300mm s rychloupínáním
 » Rychlopřestavení koníku
 » Velká upínací deska Ø145mm, gumové patky pro 

 minimalizaci vibrací
 » Vřeteno/vrtání koníku 10mm
 » Toto zařízení odpovídá el. filtrovací tříde B a musí být při 

provozu v obytnách oblastech příslušně zajištěn.

Standard: 4-hrotý unašeč obrobku, otočný hrot, upínací deska, 
2x podpěry nástroje, nářadí pro údržbu

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Šířka mezi hroty / distance between centers 460mm
Výška hrotu nad ložem / center height above 
machine bed 

127mm 

Výška hrotu nad supportem / 
center height tool rest support

82mm

Otáčky vřetene / spindle speeds 5 Stufen
600/910/
1340/1960/
2800 min-1

Vřeteno, závit / head stock, norm spindle M33 DIN800
Koník / tail stock
Morseho konus / morse taper MK2/MT2
Posun pinoly / tail spindle travel 55mm

Výkon motoru / motor power S1 (100%) 0,4kW/ 0,6kW
Napětí / voltage 230 V
Hmotnost netto / net weight 32kg
Hmotnost btto / gross weight 35kg
Rozměr balení / packaging dimensions 300x820

x430mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA

D 460F D 460FXL
Šířka mezi hroty / distance between centers 460 mm 457 mm
Výška hrotu nad ložem / 
center height above machine bed 

135 mm 153 mm

Otáčky vřetene / spindle speeds 3-stufig variabel
650-1450
1250-2800
1600-3800
min-1

3-stufig variabel
650-1450
1250-2800
1600-3800
min-1

Vřeteno, závit / 
head stock, norm spindle 

M33 DIN800 M33 DIN800

Koník / tail stock
Morseho konus / morse taper MK2/MT2 MK2/MT2
Posun pinoly / tail spindle travel 55mm
Výkon motoru / motor power S1 (100%) 0,4kW/ 

0,6kW
0,5kW/
0,77kW

Napětí / voltage 230 V 230 V
Hmotnost netto / net weight 32kg 33kg
Hmotnost btto / gross weight 35kg 36kg
Rozměr balení / packaging dimensions 300x820x430mm 820x460x300mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Prodloužení lože na šířku mezi hroty 
1030mm pro D460/D460F / bed ex-
tension upgrade to distance between 
centers 1030mm D460/D460F

D460 BVL

Sklíčidlo/chuck set DP95

Soustr. sada/ chisel set HM8TLG

HSS soustr. sada 6-ti dílná/
HSS quality chisel set 6pcs H6TLG

Příslušenství soustruhu viz. strana 98-102 / 
various accessories for wood turners see page 98-102

Soustruh na dřevo / wood turning lathe
D 460F * / D 460FXL *

 » extra big center height above machine bed enables to   
 turn work pieces with big diameter - perfect for turning   
 plates
 » userfriendly due to infinitely variable speed
 » equiped with DRO
 » tool rest and quick adjustment ensure handy 

 working conditions
 » comfortable working due to hand rest uand quick adjustment
 » optional: bed extension optional 550mm 

 (distance between centers 457mm)
 » spindle/tail stock bore 10mm
 » the product counts to electric filter class B and has to be   

 EMV protected if used in urban areas

included in delivery: long and short tool rest, face plate, 
life centre, 4-side grab chuck, operation tools

 » Vysoko položený střed nad ložem umožňuje soustružení 
obrobků o velkém průměru
 » Bezkroková regulace otáček
 » Digitální ukazatel otáček
 » Podpěra nástroje a rychloustavení pro pohodlnou obsluhu stroje
 » opce: prodloužení lože stroje o 550mm 

 (na šířku hrotů 1000mm)
 » Vřeteno/vrtání koníku 10mm
 » Toto zařízení odpovídá el. filtrovací tříde B a musí být při 

provozu v obytnách oblastech příslušně zajištěn.

Standard: dlouhá a krátka podpěra nástroje,upínací deska,
otočný hrot, 4-hrotý unašeč obrobku, nářadí pro údržbu

extra velké průměry soustružení 
extra big turning height

digitální ukazatel otáček
digital speed-indication

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Prodloužení lože na šířku mezi hroty 
1030mm pro D460/D460F / bed ex-
tension upgrade to distance between 
centers 1030mm D460/D460F

D460 BVL

Sklíčidlo/chuck set DP95

HSS soustr. sada 6-ti dílná/
HSS quality chisel set 6pcs H6TLG

Rychloupínací vrtací pouzdra 1 - 16mm/ 
keyless chuck 1 - 16mm SSBF16

Upínací hrot/ Arbor MK2/B16 DMK216

Příslušenství soustruhu viz. strana 98-102 / 
various accessories for wood turners see page 98-102

NEU
NEW

Široká škála 
příslušenství 

na str.  98-102
various wood accessories 

page 98-102



Cena/price

49,-

45,-

119,-
239,-

99,-

9,-

inkl. MwSt.VD 1100N
799,-

inkl. MwSt.DBK 1500
1.499,-

inkl. MwSt.DBK 1300F
1.699,-

inkl. MwSt.DBK 1300
1.399,-

s kopírovacím zařízením / with copy device

s kopírovacím zařízením / with copy device

s frekvenčním měničem a kopírovacím zařízením
with  frequency coverter and copy device
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Kopírovací soustruh / copy wood lathe
VD 100N *

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Šířka mezi hroty / distance between centers 1100mm
Výška hrotu nad ložem / center height above 
machine bed 

185mm

Výška hrotu nad supportem / 
center height tool rest support

143mm

Výška hrotu při kopírování / 
center height at copying

160mm

Otvor vřetene/spindle bore 12mm
Otáčky vřetene (1-stupeň variabilní) / spindle 
speeds (1-step variable) 

500-2000 min-1

Vřeteno, závit / head stock, norm spindle M33 DIN800
Koník / tail stock
Morseho konus / morse taper MK2/MT2
Posun pinoly / tail spindle travel 60mm
Výkon motoru / motor power S1 (100%) 1,1kW / 1,5kW
Výška lože/machine bed height 900mm
Napětí / voltage 230V oder/or 400V
Hmotnost netto / net weight 105kg
Hmotnost btto / gross weight 115kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1620x340x430mm

820x370x290mm
1220x260x180mm

luneta pro VD 1100N
steady rest for VD 1100N

Vřeteno lze natočit o 180° pro vnější soustružení

head stock can be rotaded 
180° and used for outer turning

Široká škála 
příslušenství 

na str.  98-102
various wood accessories 

page 98-102

 » grey cast iron machine bed, stand, tail stock, and head   
 stock
 » head stock can be turned
 » copying device options: from master work piece or pattern
 » max. copying length 1000mm
 » tail stock 90° pivotable for big turning diameters
 » MT2 tail stock
 » quick adjustment for tail stock and head stock
 » large face plate

included in delivery: stand, 4-side grab chuck, ball-
bearing life centre, faceplate, several tools, copy attachment, 
tool rest

 » Lože, koník, podpěry nástrojů a podstavec 
 z masivní šedé litiny
 » Vřeteno otočné o 90° 
 » Kopírovací zařízení pro kopírování podle šablon
 » Max. kopírovací délka 1000mm
 » Vřeteno náklopné o 90° - pro velké průměry
 » Koník s kuželem MK2
 » Rychloustavení koníku a vřetena
 » Velká upínací deska

Standard: podstavec, 4-hrotý unašeč obrobku, otočný hrot 
na kuličkových ložiscích, upínací deska, nářadí pro údržbu, 
kopírovací zařízení, podpěru nástroje

otočné vřeteno
head stock can be turned

těžký litinový podstavec umožňuje provoz bez 
vibrací a garantuje vysokou stabilitu

heavy grey cast iron machine bed enables 
vibration-free operation and high stability

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Stojan odsávání/stand for dust 
collection

S100D

Luneta pro VD 1100N/steady rest 
for VD 1100N

LNT 1100

4-čelisťové sklíčidlo /4-jaw chuck DREVD1100
Sklíčidlo/chuck set DP95
HSS soustr. sada 6-ti dílná/
HSS quality chisel set 6pcs

H6TLG

Otočný hrot/life center RKMK2

Soustruh / wood turning lathe
DBK 1300 / DBK 1300F / DBK 1500

230V

400V

stabilní řemenový pohon
solid and smooth belt run

kopírovací zařízení 
copying device

Široká škála 
příslušenství 

na str.  98-102
various wood accessories 

page 98-102

 » solid and torsion-resistant steel build-up
 » easy one hand operation with eccentric clamp system
 » solid tail stock with double guide system
 » tailstock with M33 and MT2 
 » long tool rest with quick clamp system and stepless height   

 adjustment
 » various accessories included in delivery
 » DBK1300F: left and right run standard

 » included in delivery: face plate 220mm, screw chuck, 
grab chuck 40mm, drill chuck 3-16mm, arbor B16-MT2, life 
centre MT2, tool rest, steady rest, copying device

 » Masivní ocelová a litinová konstrukce stroje
 » Praktické ovládání jednou rukou pomocí excentrických 

upínačů
 » Robustní koník s dvojitým vedením a centrováním   

 na ocelových vodících tyčích
 » Vřeteno se závitem M33, koník s kuželem MK2
 » Velká podpěra nástroje s rychloupínáním a bezkrokovým   

 výškovým ustavením
 » Bohaté příslušenství již ve standardu 
 » DBK1300F: levé-, pravé otáčky ve standardu

Standard: upínací deska 220mm, 4-hrotý unašeč obrobku 
40mm, vrtací hlavička 3-16mm, upínací hrot B16-MK2, otočný 
hrot MK2, podpěra nástroje s ex. upínáním, luneta, kopírovací 
zařízení

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA

DBK 1300 DBK 1300F DBK 1500
Šířka mezi hroty / distance between centers 1300mm 1300mm 1500mm
Výška hrotu nad ložem / center height above 
machine bed 

220mm 220mm 220mm

Výška hrotu nad supportem / 
center height tool rest support

160mm 160mm 160mm

Výška hrotu při kopírování / 
center height at copying

65mm 65mm 65mm

Otáčky vřetene / spindle speeds 2800/1950/1000/500 min-1 variable/variable 0-3000 min-1 2800/1950/1000/500 min-1

Vřeteno, závit / head stock, norm spindle M33 M33 M33
Koník / tail stock
Morseho konus / morse taper MK2/MT2 MK2/MT2 MK2/MT2
Posun pinoly / tail spindle travel 100mm 100mm 100mm
Výkon motoru / motor power S1 (100%) 1,1kW/ 1,5kW 1,1kW/ 1,5kW 1,1kW/ 1,5kW
Kopírovací zařízení/copy function
Max. kopírovací délka/max. copy length 1100mm 1100mm 1300mm
Max. kopírovací hloubka/max. copy depth 50mm 50mm 50mm
Napětí / voltage 230V oder/or 400V 230V oder/or 400V 230V oder/or 400V
Hmotnost netto / net weight 170kg 170kg 215kg
Hmotnost btto / gross weight 180kg 180kg 230kg
Rozměr balení / packaging dimensions 2350x480x1330mm 2350x480x1330mm 2350x480x1330mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Stojan odsávání/stand for dust collect. S100D
Sklíčidlo/chuck set DP95
HSS soustr. sada 6-ti dílná/
HSS quality chisel set 6pcs H6TLG

Profi sada 7-dílná HSS/ 
profi chisel set 7pcs HSS H7TLGHQ

Rychloupínací vrtací pouzdra 1 - 16mm/ 
keyless chuck 1 - 16mm SSBF16

Otočný hrot/ life cente DBKLNT
Podpěra nástroje / rest bar gauge 800mm DBKH800

Kopírovací nože / chisel set for copy device DBKKM
Příslušenství soustruhu viz. strana 98-102 / 
various accessories for wood turners see page 98-102

Cena/price

49,-
239,-

99,-

229,-

39,-

199,-
89,-

39,-

SOUSTRUHY / WOOD TURNING LATHES SOUSTRUHY / WOOD TURNING LATHES



inkl. MwSt.DBKS 1222P
6.999,-

inkl. MwSt.DF 1200N
1.899,-

inkl. MwSt.DF 1200ADV
119,-

inkl. MwSt.KOP 1200
339,-

inkl. MwSt.DB 1222P
4.999,-

Cena/price

159,-

349,-

99,-

99,-

49,-
239,-

99,-

199,-
89,-
39,-

Cena/price

79,-

239,-
99,-

229,-

229,-

339,-

119,-
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Multifunkční-kopírovací soustruh / multifunction copy wood lathe
DB 1222P * / DBKS 1222P *

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Šířka mezi hroty / distance between centers 1270mm
Výška hrotu nad ložem / center height above 
machine bed 

305mm

Otáčky vřetene / spindle speeds 0-3900 min-1

Vřeteno, závit / 
head stock, norm spindle 

M45x4,5mm

Vřeteno, Morseho konus / 
head stock, morse taper

MK3/MT3

Vřeteno, vrtání / 
head stock, spindle bore

19mm

Koník / tail stock
Morseho konus / morse taper MK3/MT3
Posun pinoly / tail spindle travel 140mm
Kopírovací zařízení/ copying device
Max. délka kopírování/max. copying length 1270mm
Max. hloubka kopírování/max. copying depth 65mm
Výkon motoru / motor power S1 (100%) / S6 1,1 kW /1,5 kW
Napětí / voltage 230 V
Hmotnost netto / net weight 580kg
Hmotnost btto / gross weight 600kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1500x2250x750mm
Max. průměr obrobku/max. Diam. of work 
piece

610mm

- při kopírování/- at copy device 420mm
- s demontovaným mostem/-in the bridge 1200mm
Žlábkovací zařízení/cannelure device 24 Schritteilung/steps
7 stupňů žlábkování/7 cannelure device 3“-24“/76-609mm
Odsávání (2 ks) Ø/dust collector (2pcs) Ø 125mm/75mm

Široká škála 
příslušenství 

na str.  98-102
various wood accessories 

page 98-102

 » solid and rugged high-end machine for professional use
 » largely dimensioned toolrests with eccentric clamp enables  

 a work piece diameter up to 1200mm
 » follow rest with 5 removable rings and cutter
 » Milling device for professional production of spiral grooved  

 workpieces with up to 24 profile sides and pitch range of   
 76-609mm
 » CW/CCW run and autofeed as standard
 » stepless regulation of turning speed via frequency converter
 » router clamp with a diameter of 42mm
 » mobile control panel for max. operators safety
 » carriage with 2 chisels for manual wood turning 

included in delivery DBKS 1222P: face plate 254mm, 
24 steps dividing plate with grab chuck, copy device with two 
copy knives, follow rest, operating tools, grooving device, 2 
tool rests, 4 pcs. chisels, 4-grab chuck (2 pcs.), life center (2 
pcs.), exchangeable gear wheels for grooving and milling, 
chip protection
included in delivery DB 1222P: face plate 245mm, up-
per sliding table with 2  chisels, tools, 2 tool rest, 4 grab chuck 
40mm, life centre, chip protection

 » Vysoce kvalitní provedení pro profesionální použití
 » 2 opěrky nástroje s excentrickým upínáním pro obrábění 

do průměru 1200mm
 » Luneta s 5 vyměnitelnými prstenci a 2 soustružnickými noži
 » Funkce žlábkování s 24 polohami nastavení
 » Levý-pravý chod ve standardu a automatický posuv
 » Bezkroková regulace otáček s frekvenčním měničem
 » Upínací pouzdro pro horní frézy o průměru 42mm
 » Ovládací skříňka s volitelným umístěním
 » Horní saně se 2 noži pro ruční soustružení 

Standard DBKS 1222P: upínací deska 254mm, unašeč se 
24-krokovým dělením, kopírovací zařízení se 2 noži, luneta, 
nářadí pro údržbu, žlábkovací zařízení, 2 opěrky nástrojů, 4 ks 
struhů, 4-zubový unašeč (2 ks), otočný hrot (2 ks), výměnná 
kola pro drážkování, kryt proti třískám
Standard DB 1222P: upínací deska 254mm , horní saně se 2 
noži , nářadí pro údržbu , 2 opěrky nástrojů, 4 zubový unašeč 
40 mm , otočný hrot, kryt proti třískám

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Prodloužení lože 510mm/
bed extension 510mm

DBKS_BV510

Prodloužení lože 1270mm/ 
bed extension1270mm

DBKS_BV1270

Adaptér M33/MK2 / retainer to M33/
MK2

DBKSADP

upínací deska pro DP125 / flange for 
DP125

DBKSFLDP125

Stojan odsávání/stand for dust 
collection

S100D

Sklíčidlo/chuck set DP95
HSS soustr. sada 6-ti dílná/
HSS quality chisel set 6pcs

H6TLG

Otočný hrot/ life cente DBKLNT
Opěrka nástroje / rest bar gauge 800mm DBKH800
Kopírovací nože / chisel set for copy device DBKKM

snímatelný most pro soustružení 
nadměrných obrobků

removeable bridge for turning very 
large workpieces

Soustruh / wood turning lathe

Zařízení pro vnější soustružení na DF 1200N / rear turning device for DF 1200N

Kopírovací zařízení pro DF 1200N / copy device for DF 1200N

DF 1200N *

DF 1200ADV

KOP 1200

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Šířka mezi hroty / distance between centers 1200mm
Výška hrotu nad ložem / center height above 
machine bed 

460mm

Otáčky vřetene (variabilní) / spindle speeds 
(variable) 

0-1200; 0-3200 
min-1

Vřeteno, závit / head stock, norm spindle M33x3,5
Koník / tail stock
Morseho konus / morse taper MK2/MT2
Posun pinoly / tail spindle travel 110mm
Výkon motoru / motor power S1 (100%) / S6 1,5kW/2,2kW
Napětí / voltage 230V
Hmotnost netto / net weight 190kg
Hmotnost btto / gross weight 265kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1750x550x570mm

LCD ukazatel otáček ve standardu
LCD speed indication included in delivery

masivní lože stroje
solid and heavy machine bed

vřeteno otočné o 180°
head stock rotating 180°

frekvenčně ovládané otáčky
frequency controlled speed control

 » very solid and heavy steel/grey cast iron iron construction   
 with wide machine bed
 » variable speed control via frequency converter (2 steps)
 » forward/reverse run, LCD-speed indication
 » long tool rest with quick clamp system and stepless height   

 adjustment
 » spindle bore 10mm, spindle interlock
 » solid tail stock with double guide system
 » M33 headstock thread and MT2 head and tailstock taper
 » various accessories included in delivery
 » head stock can be moved along precision ground 

 machine bed to tailstock 
 » position enabling to turn large diameters like bowls etc.

included in delivery: face plate 150mm, grab chuck MK2, 
life centre, tool rest

 » Robustní provedení z šedé litiny s širokým ložem
 » Regulace otáček frekvenčním měničem - 2 stupně
 » Levý – pravý chod ve standardu, LCD - ukazatel otáček 
 » Velká podpěra nástroje s rychloupínáním a bezkrokovým   

 výškovým ustavením
 » Vnitřní průměr vřetene 10mm, aretace vřetene 
 » Robustní koník s dvojitým vedením 
 » Závit M33 a MK2 na koníku a vřeteni
 » Bohaté příslušenství již ve standardu
 » Obrábění vnějších obrobků díky posuvnému vřeteníku

Standard: upínací deska 150mm, 4 zubový unašeč MK2, 
otočný hrot, opěra nástroje

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Luneta pro DF 1200 / steady rest 
DF 12200 LNT 1200

Sklíčidlo/chuck set DP95

HSS soustr. sada 6-ti dílná/
HSS quality chisel set 6pcs

H6TLG

Profi sada 7-dílná HSS/ 
profi chisel set 7pcs HSS H7TLGHQ

Startovací soustr. sada/ Drechselprofi 
Start Up-Kit DP100N

Kopírovací zařízení / copy device KOP1200

Vnější soustružení/ rear turning device DF1200ADV
Příslušenství soustruhu viz. strana 98-102 / 
various accessories for wood turners see page 98-102

 » max. copy length: 100mm
 » machine dimensions: 1330x410x190mm
 » net weight: 28kg 
 » gross weight: 30kg 
 » packaging dimesions: 1410x425x230

 » can be retrofitted at anytime for outside turning
 » very stable and precise cast iron set up
 » centre height approx. 430mm

 » Max. kopírovací délka: 1000mm 
 » Rozměr stroje: 1330x410x190mm
 » Hmotnost netto: 28kg 
 » Hmotnost btto: 30kg 
 » Rozměr balení: 1410x425x230

 » retrofit možný kdykoliv
 » přesné a masivní provedení z šedé litiny
 » výška hrotu cca 430mm

SOUSTRUHY / WOOD TURNING LATHES SOUSTRUHY / WOOD TURNING LATHES



inkl. MwSt.ABS 1080
239,-

inkl. MwSt.ABS 2480
329,-

inkl. MwSt.ABS 2500FF
499,-

inkl. MwSt.ABS 3880
439,-

Cena/price

1,70
35,-

2,90
39,-

259,-

199,-

119,-

49,-

29,-

79,-

inkl. MwSt.ABS 3000
479,-

inkl. MwSt.ABS 4000
549,-

Cena/price

2,90
39,-

259,-

199,-

39,-

29,-

49,-

29,-

Cena/price

2,90
35,-

259,-

199,-

119,-

49,-

79,-

29,-
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ODSÁVÁNÍ / DUST COLLECTORS ODSÁVÁNÍ / DUST COLLECTORS

Odsávání / dust collector
ABS 1080 / ABS 2480 / ABS2500FF / ABS 3880 230V

400V

ABS 2480 ABS 2500FF ABS 3880ABS 1080

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA

ABS 1080 ABS 2480 ABS 2500FF ABS 3880
Sací výkon/ collector power 1080 m³/h 2480 m³/h 2500 m³/h 3880 m³/h
Kapacita odpadního vaku/ chip bag capacity 100 Liter 300 Liter 300 Liter 2x200 Liter
Průměr odpadního vaku/ chip bag diameter 375 mm 500 mm 500 mm 500mm
Délka vaku/ chip bag length 1060 mm 1480 mm 1480 mm 1480mm
Průměr ventilátoru/ 
metal fan diameter

230 mm 305 mm 305 mm

Přípojka odsávání/ dust collector plug 100 mm 2x100 mm 2x100 mm 3x100 mm
Podtlak / hypotension 1020 Pa 1080 Pa 1080 Pa 1750 Pa
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

0,75 kW / 1,0 kW 1,1 kW / 1,5 kW 1,1 kW / 1,5 kW 1,7kW / 2,4kW

Otáčky motoru/ rotation speed 2950 min-1 2950 min-1 2950 min-1 2950 min-1

Napětí/ voltage 230V oder/or 400V 230V oder/or 400V 230V oder/or 400V 230V oder/or 400V
Celková výška/ total height 1800mm 2000 - 2400 mm 2000 - 2400 mm 2200mm
Akustický tlak LPA/ sound pressure level LPA 86,5 dB(A) 87,1 dB(A) 87,1 dB(A) 89,4 dB(A)
Akustický výkon LWA/ sound power level LWA 95,6 dB(A) 100,1 dB(A) 100,1 dB(A) 102,1 dB(A)
Hmotnost netto/ net weight 25kg 44kg 44kg 49kg
Hmotnost btto cca/ gross weight ca. 27kg 46kg 46kg 53kg
Rozměr balení / packaging dimensions 450x960x430mm 570x910x570mm 570x910x570mm 570x1170x550mm

výškově nastavitelné
height adjustable

 » stable sheet metal construction and excellent air flow   
 perfomance
 » resistent riveted metal fan
 » big chip bag capacity therefore low maintenance rate
 » smart design enables high air velocity and improved 

 (CFM) performance
 » designed for steady performancy at continuous duty
 » perfect cost-performance ratio
 » high suction performance thanks to large filter surface
 » moves around workshop effortlessly on 4 swivel casters. 
 » ABS2480: extractable/adjustable holders to adapt the total  

 height of the machine

included in delivery: moving device, dust- and chip bag set

 » Stabilní kovová konstrukce a ideální podmínky proudění
 » Podvozek ve standardu
 » Ventilátor pro náročný provoz
 » Velký odpadní vak zaručuje dlouhé intervaly výměny
 » Vysoký výkon při malých nárocích na prostor
 » Konstantní výkon odsávání
 » Nejlepší poměr cena-výkon
 » Velký sací výkon díky velké ploše filtru
 » Podvozek umožňuje snadné přemístění odsávání 
 » ABS2480: teleskopické tyče výškově nastavitelné 

Standard: podvozek, sada filtračního a odpadního vaku 

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

ABS 1080
Odpadní vak/dust bag ABS 1080SS
Vzduchový filtr/ air filter ABS 1080ULF

ABS 2480/3880
Odpadní vak/dust bag ABSSS
Vzduchový filtr/ air filter ABSULF
Jemný filtr/ extra-fine particle filter ABSFF1

Jemný filtr/ extra-fine particle filter ABSFF2

Kvalitní hadice odsávání/high 
quality collector tube 100mm/10m

ABS100MM 10LFM

Kvalitní hadice odsávání/high 
quality collector tube 100mm/4m

ABS100MM 4LFM

Mezikus s klapkou / Adapter with 
slide Ø 100mm

ZWS 100S

Podlahová koncovka/ floor sweeper BDS 340

včetně 2,5m hadice

incl. 2,5m tube

Široká škála 
příslušenství  

na str.  101
various accessories for 

dust collectors on page 101

Odsávání / dust collector

Odsávání / dust collector

ABS 3000

ABS 4000

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Sací výkon/ collector power 3000 m³/h
Kapacita odpadního vaku/ chip bag capacity 165 Liter
Průměr odpadního vaku/ chip bag diameter 500 mm
Délka vaku/ chip bag length 980 mm
Průměr ventilátoru/ 
metal fan diameter

305 mm

Přípojka odsávání/ dust collector plug 150 mm
Podtlak / hypotension 1800 Pa
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

1,5 kW / 2,1 kW

Otáčky motoru/ rotation speed 2850 min-1

Napětí/ voltage 230V oder 400V
Celková výška/ total height 2350mm
Hmotnost netto/ net weight 65kg
Hmotnost btto cca/ gross weight ca. 68kg
Rozměr balení / packaging dimensions 590x1155x685mm

 » rugged dust collector housing
 » solid steel blow wheel
 » powerful motor and smart design - constantly high 

 performance
 » big collector bag for economical and convenient operation
 » four casters allow total workshop mobility
 » dust collector height adjustable

included in delivery: moving device, dust- and chip bag set

 » Stabilní kovová konstrukce a ideální podmínky proudění
 » Ventilátor pro náročný provoz
 » Vysoký výkon při malých nárocích na prostor
 » Velký odpadní vak zaručuje dlouhé intervaly výměny
 » Integrovaný podvozek pro snadné přemístění po dílně
 » Odsávání výškově nastavitelné

Standard: podvozek, sada filtračního a odpadního vaku

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Odpadní vak/dust bag ABSSS
Vzduchový filtr/ air filter HE-ABS3000_

Umlauffilter
Jemný filtr/ extra-fine particle filter ABSFF1

Jemný filtr/ extra-fine particle filter ABSFF2

Y-rozbočovač - plech Ø150mm/2x 
Ø100mm / Y-distributor sheet 
Ø150mm/2x Ø100mm

YV150100100-
ABS3000-Blech

Y-rozbočovač plast Ø150mm/2x 
Ø100mm / Y-distributor plastic 
Ø150mm/2x Ø100mm

YV150100100-
ABS3000-
Kunststoff

Kvalitní odsávací hadice/high 
quality collector tube 100mm/4m

ABS100MM 4LFM

Mezikus s klapkou / Adapter with slide 
Ø 100mm

ZWS 100S

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Odpadní vak/dust bag ABSSS
Vzduchový filtr/ air filter ABS 1080ULF

Jemný filtr/ extra-fine particle filter ABSFF1

Jemný filtr/ extra-fine particle filter ABSFF2

Kvalitní hadice odsávání/high 
quality collector tube 100mm/10m

ABS100MM 10LFM

Kvalitní hadice odsávání/high 
quality collector tube 100mm/4m

ABS100MM 4LFM

Podlahová koncovka/ floor sweeper BDS 340

Mezikus s klapkou / Adapter with slide 
Ø 100mm

ZWS 100S

ventilátor lze namontovat otočené o 180°

blowers can be mounted rotated 180 °

230V

400V

 » Stabilní kovová konstrukce a ideální podmínky proudění
 » Ventilátor pro náročný provoz
 » Konstantní výkon odsávání i při delším provozu
 » Připojení na více strojů při použití rozbočovače
 » Velký sací výkon díky velké ploše filtru
 » Podvozek umožňuje snadné přemístění odsávání
 » Odsávání výškově nastavitelné

Standard: podvozek, sada filtračního a odpadního vaku

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Sací výkon/ collector power 3900 m³/h
Kapacita odpadního vaku/ chip bag capacity 503 mm
Průměr odpadního vaku/ chip bag diameter 1000 mm
Průměr ventilátoru/ 
metal fan diameter

305 mm

Přípojka odsávání/ dust collector plug 1x150 mm
3x100 mm

Podtlak / hypotension 2100 Pa
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

2,2 kW

Otáčky motoru/ rotation speed 2800 min-1

Napětí/ voltage 230V oder 400V
Celková výška/ total height 1950 mm
Hmotnost netto/ net weight 59 kg
Hmotnost btto cca/ gross weight ca. 64 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1170x590x570 mm

 » rugged dust collector housing
 » solid steel blow wheel
 » powerful motor and smart design - constantly high performance
 » big collector bag for economical and convenient operation
 » four casters allow total workshop mobility
 » dust collector height adjustable

included in delivery: moving device, dust- and chip bag set

NEU
NEW



inkl. MwSt.ABS 5000
799,-

inkl. MwSt.ABS 4560
879,-

inkl. MwSt.RLE 3400
3.999,-

inkl. MwSt.RLE 2000
2.499,-

inkl. MwSt.RLE 1600
1.999,-

Cena/price

2,90
49,-

49,-

259,-

199,-

Cena/price

2,90
45,-

259,-

199,-

119,-
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Odsávání / dust collector Lapač prachu a výparů / dust collector

Odsávání / dust collector

ABS 5000 RLE 1600 / RLE 2000 / RLE 3400

ABS 4560

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Sací výkon/ collector power 5000 m³/h
Kapacita odpadního vaku/ chip bag capacity 2x180 Liter
Průměr odpadního vaku/ chip bag diameter 500mm
Délka vaku/ chip bag length 1020mm
Průměr ventilátoru/ 
metal fan diameter

350mm

Přípojka odsávání/ dust collector plug 200 mm
Podtlak / hypotension 2500 Pa
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

2,2 kW / 3,1 kW

Otáčky motoru/ rotation speed 2850 min-1

Napětí/ voltage 400V
Celková výška/ total height 2600mm
Hmotnost netto/ net weight 87kg
Hmotnost btto cca/ gross weight ca. 91kg
Rozměr balení / packaging dimensions 765x1685x650mm

 » solid steel blow wheel
 » rugged dust collector housing
 » powerful motor and smart design 
 » constantly high performance at duty
 » connection of several machines simultaneously possible   

 with adistributor piece
 » big filter surface enables high suction performance
 » four casters allow total workshop mobility 
 » dust collector height adjustable

included in delivery: moving device, dust- and chip bag set

 » Stabilní kovová konstrukce a ideální podmínky proudění
 » Ventilátor pro náročný provoz
 » Výkonný motor
 » Konstantní výkon odsávání i při delším provozu
 » Připojení na více strojů při použití rozbočovače
 » Velký sací výkon díky velké ploše filtru
 » Podvozek umožňuje snadné přemístění odsávání
 » Odsávání výškově nastavitelné 

Standard: podbozek, sada filtračního a odpadního vaku

Široká škála 
příslušenství  

na str.  101
various accessories for 

dust collectors on page 101

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Odpadní vak/dust bag ABSSS
Vzduchový filtr/ air filter HE-ABS5000_

Umlauffilter
Y-rozbočovač - plast Ø200mm/2x 
Ø100mm / Y-distributor plastic 
Ø200mm/2x Ø100mm

YV200100100-
ABS5000

Jemný filtr/ extra-fine particle filter ABSFF1

Jemný filtr/ extra-fine particle filter ABSFF2

ventilátor lze namontovat otočené o 180°blowers can be mounted 
rotated 180 °

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Sací výkon/ collector power 4560 m³/h
Kapacita odpadního vaku/ chip bag capacity 3x160 Liter
Průměr odpadního vaku/ chip bag diameter 500mm
Délka vaku/ chip bag length 850mm
Průměr ventilátoru/ metal fan diameter 360mm
Přípojka odsávání/ dust collector plug 3x100 mm
Podtlak / hypotension 2340 Pa
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

3,7kW / 5,2 kW

Otáčky motoru/ rotation speed 2950 min-1

Napětí/ voltage 400V
Celková výška/ total height 2330mm
Hmotnost netto/ net weight 140kg
Hmotnost btto cca/ gross weight ca. 145kg
Rozměr balení / packaging dimensions 710x1180x860mm

 » stable sheet metal construction and excellent air flow   
 perfomance
 » resistent riveted metal fan
 » big chip bag capacity therefore low maintenance rate
 » smart design enables high air velocity and improved 

 (CFM) performance
 » designed for steady performancy at continuous duty
 » perfect cost-performance ratio
 » high suction performance thanks to large filter surface
 » moves around workshop effortlessly on 4 swivel casters. 

included in delivery: dust- and chip bag set

 » Stabilní kovová konstrukce a ideální podmínky proudění
 » Ventilátor pro náročný provoz
 » Velký odpadní vak zaručuje dlouhé intervaly výměny
 » Vysoký výkon při malých nárocích na prostor
 » Konstantní sací výkon 
 » Nejlepší poměr cena-výkon
 » Velký sací výkon díky velké ploše filtru

Standard: sada filtračního a odpadního vaku

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Odpadní vak/dust bag ABSSS
Vzduchový filtr/ air filter ABS4560ULF
Jemný filtr/ extra-fine particle filter ABSFF1

Jemný filtr/ extra-fine particle filter ABSFF2

Kvalitní hadice odsávání/high 
quality collector tube 100mm/10m

ABS100MM 10LFM

ODSÁVÁNÍ / DUST COLLECTORS ODSÁVÁNÍ / DUST COLLECTORS

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
RLE 1600 RLE 2000 RLE 3400

Výkon motoru / motor power 1,5 kW 2,2 kW 3,75 kW
Napětí / voltage 230V 400V 400V
Kapacita vzduchu / air volume 26 m³/h 34 m³/h 47,7 m³/h
Plocha filtru / filter area 4348 cm² 5806 cm² 8117 cm²
Objem vaku / bag volume 0,09 m³ 0,12 m³ 0,16 m³
Hladina hluku / sound level 53 db(A) 67 dB(A) 82 dB(A)
Průměr přípojky / inlet diameter 1x Ø100 mm 1x Ø125mm

2x Ø100mm
1x Ø152 mm
3x Ø100 mm

Hmotnost netto/ net weight 95kg 116 kg 136 kg
Hmotnost btto cca/ gross weight ca. 135kg 165 kg 196 kg
Rozměr stroje / machine dimensions 1000x500x1500mm 1231x600x1640 mm 1600x630x1860 mm

 » Reduce toxic hazardous dust in the air at the workplace
 » Designed for all types of dry wood dust from all popular   

 woodworking machines
 » Powerful motor with efficient fan
 » Pleated filter and plastic dust bag protected by metal tank
 » The plastic dust bag can easily be removed by opening   

 and tilting the filter housing
 » See through glass for checking the dust level in the  

 dust bag
 » Cleaning filter by turning the brush inside the filter housing

 » Redukuje nebezpečné, toxické výpary v dílně
 » Určený pro všechny druhy suchého dřeva a všechny na trhu 

běžně dostupné dřevoobráběcí stroje
 » Silný motor s účinným ventilátorem
 » Skládaný filtr a plastový odpadní vak chráněné kovovým 

krytem
 » Odpadní vak vyjímatelný po otevření a odklopení krytu 

filtru
 » Hladina prachu viditelná skleněným okénkem
 » Čištění filtru otáčením kartáče na krytu filtru

Otevřený kryt filtru pro výměnu odpadního vaku
Opening the filter housing for  

removing dust bag

Hladinu prachu lze kontrolovat skrz skleněné okénko 
See through glass to check dust level

Magnetický spínač a vakuometr
magnetic switch and vacuum gauge
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Filter jemného prachu / cartridge filter

Ventilátor / dust fan

Kompaktní rozvodná skříň / compact distribution box

ABS FF1 / ABS FF2

FAN 1200 / FAN 2900 *

ALA 1

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
ABS FF1 ABS FF2

Výška/height 1175 mm 625 mm
Průměr/diameter 500 mm 500 mm
Hmotnost netto/ net weight 14kg 10 kg
Hmotnost btto cca / gross weight ca. 17kg 13 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 710x1180x860mm 560x560x730 mm

ABSFF1 ABSFF2

jemná kovová mřížka 
chrání vak filtru

finely woven metal fence 
protects filterbag

 » Protect your health - the use of a  cartridge filter can 
 reduce emissions significantly
 » filtration rate 1 µm
 » fits to ABS2480, ABS3880, ABS4560, ABS3000, ABS5000
 » perfect connection by rubber lip

 » Ochrana zdraví díky filtru jemného prachu
 » Významná redukce jemného prachu v okolí stroje
 » Filtrace až 1 µm
 » Kompatibilní s ABS2480, ABS3880, ABS4560, ABS300,   

 ABS5000
 » Perfektní spojení pomocí gumového těsnění

otočný element umožňuje rychlé čištění 
patrony filtru

The rotating element allows the quick 
cleaning of the filter cartridge

230V

400V
TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA

FAN 1200 FAN 2900
Výkon odsávání / collector power 850 m³/h 2900 m³/h

Přípojka odsávání /dust collector plug Ø100mm Ø160mm
Napětí/voltage 230V 230V nebo/ 

or 400V 
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

0,75kW / 
1,05kW

2,2kW / 
3,3 kW

Hmotnost cca / weight ca. 15 kg 35 kg
Rozměr vnější/product dimensions 380x350x370 mm 795x510x552 mm
Rozměr balení / packaging dimensions 440x430x430 mm 610x650x710 mm

FAN 2900

FAN 1200
idealní pro 

montáž na stěnu
perfect for 

wall mountingFAN2900:
Jiná napětí na požadavek/ 
special voltages on request

1x 230V, 3x 230V, 
3x 400V, 50 nebo/
or 60Hz

 » Lze připojit až 2 stroje do master zásuvky
 » Po zapnutí stroje se zapne odsávání automaticky po 2-4 

vteřinách
 » Po vypnutí stroje odsávání běží další 3-4 vteřiny a odsává 

zbylý prach

 » up to 2 machines can be connected to the master  
 socket outlets
 » After switching on the machine, the dust collector  

 automatically switches on after 2-4 seconds
 » dust collector continues to run for 3-4 seconds after  

 switching off the machine to extract remaining dust

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Celkový připojený výjkon / connected power total min. 100W 

max. 400V/16A/11000W
Zpoždění vypínání /
sockets delayed breaking capacity

230V / 400V / 16A
230V / 13,5A / 3kW
400V / 9A / 4kW

Čas zpoždění vypínání / delay time 2-4 sec
Přívodní vedení / line inlet Zástrčka / plug

CEE 3P+N+E/16A/6h
zpětná fáze /  
phase reverse

Výstupy / outputs
MASTER/SLAVE

každá/each 1 zásuvka 
/ socket
CEE 3P+N+E/16A/6h
1 zásuvka/socket Schu-
ko 2P+E

Hmotnost netto/ net weight 1,24 kg
Hmotnost btto cca/ gross weight ca. 1,35 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 237x132x159 mm

Hlavní stroj
master machine

Odsávání
dust collector

400V

400V

230V

230V

ODSÁVÁNÍ / SUCTION TECHNOLOGY BRUSKY / SANDING MACHINES

Válcová bruska / mini wide belt sander

Válcová bruska / mini wide belt sander

ZS 400U * / ZS 560U *

ZS 640P / ZS 970P

ZS 400U

ZS 560U
pogumování pro optimální podávání

rubber coating for optimal feeding

odnímatelný držák pro obrobky do šířky až 1100mm
(800mm u ZS 400U)

removable holder for workpieces up to 1100mm width
(800mm at ZS400U)

 » Plynulý posuv nastavitelný potenciometrem
 » Vstupní a výstupní prodloužení stolu
 » Stabilní litinová konstrukce brousícího agregátu
 » Uzavřený podstavec se skříňkou
 » Napínání podávacího pásu pružinami
 » Možnost použití běžně dostupných brusných pásů

Standard: brusný pás, podstavec, plynulá regulace podávání

 » stepless feeding controlled by potentiometer
 » front and back – table extension
 » stable cast iron construction of the sanding device
 » full cover body with cabinet
 » carpet tension can be adjusted via spring system
 » commercial sanding belts can be used

included in delivery: sanding belt, stand, stepless feeding

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
ZS 400U ZS 560U

Šířka válce/wheel width 405mm 560mm
Max. šířka broušení / max. sanding width 5/800mm 1100mm
Max. výška obrobku/max. workpiece height 130mm 75mm
Průměr válce/wheel diam. 132mm 132mm
Plynulý posuv/carpet feeding stepless 0-3m/min 0-3m/min
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

1100W / 1650W 1500W / 2250W

Napětí / voltage 230 V 230 V
Akustický tlak LPA / sound pressure level LPA 87 dB(A) 87 dB(A)
Akustický výkon LPA / sound power level LPA 96 dB(A) 96 dB(A)
Hmotnost netto cca / net weight ca. 110 kg 140 kg
Hmotnost btto / gross weight 126 kg 150 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 870x1030x1280mm 1060x1070x1150mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Čistič brusného pásu /  
sanding belt cleaner

SBR203

Brusné pásy / grinding belts

pro/for ZS 400U
Zrno/grain 80 SBZS400UK80
Zrno/grain 100 SBZS400UK100
Zrno/grain 120 SBZS400UK120

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Zrno/grain 150 SBZS400UK150
Sada 2xK80, 3xK100, 3xK120, 2xK150 SBZS400USET

pro/for ZS 560U
Zrno/grain 80 SBZS560UK80
Zrno/grain 100 SBZS560UK100
Zrno/grain 120 SBZS560UK120
Zrno/grain 240 SBZS560UK240
Sada 2xK80, 3xK100, 3xK120, 2xK240 SBZS560USET

 » Profesionální bruska s brusnou šířkou 640 (ZS 640P) popř.   
 970 mm (ZS 970P)
 » 2 válce pro hrubé a jemné broušení na 1 protah 
 » Kvalitní dopravník s dlouhou životností
 » Dynamicky vyvážené brusné válce zaručují naprosto klidný chod
 » Vysoký učinek broušení
 » Plynulá regulace rychlosti posuvu
 » Pás dopravníku snadno nastavitelný
 » Magnetický spínač ovládá pohon válce
 » Posuv pásu dopravníku ovládaný vypínačem
 » Jednoduchá výměna brusného pásu
 » Určené pro měkké i tvrdé dřevo
 » Podélné nastavení pásu dopravníku je snadné a rychlé

Standard: brusný pás

 » professional sander with 640 (ZS 640P) respectively 970 mm   
 (ZS 970P) sanding width
 » 2 sanding drums allow coarse and fine sanding in one feed
 » high quality conveyor belt with long life
 » dynamically balanced sanding drums ensure smooth running
 » high efficiency sanding performance
 » steplessly adjustable feed speed
 » conveyor belt is convenient to adjust
 » magnetic switch controls sanding drum drive
 » key switch controls conveyor belt running
 » convenient replacing of sanding belt
 » suitable for soft and hard wood
 » with 100mm dust hood
 » conveyor belt can be adjusted in parallel quick and easy

included in delivery: sanding belt

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
ZS 640P ZS 970P

Max. šířka broušení/max. sanding width 640mm 970mm
Max. výška obrobku/max. workpiece height 127mm 305mm
Min. výška obrobku/min. workpiece height 7mm 7mm
Průměr válce/wheel diam. 127mm 127mm
Otáčky válce./ sanding drum speed 1800 min-1 1600 min-1

Posuv bezkrokový/carpet feeding stepless 1,8-7,3m/min 1,9-9,1m/min

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Čistič brusného pásu /  
sanding belt cleaner

SBR203

Brusné pásy / grinding belts

pro/for ZS640P
Zrno/grain 80 SBZS640PK80
Zrno/grain 100 SBZS640PK100

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Zrno/grain 120 SBZS640PK120
Zrno/grain 150 SBZS640PK150

pro/for ZS 970P
Zrno/grain 80 SBZS970PK80
Zrno/grain 100 SBZS970PK100
Zrno/grain 120 SBZS970PK120
Zrno/grain 150 SBZS970PK150

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Výkon motoru válce S1 (100%)/ S6 / 
engine power sanding drum S1 (100%)/ S6

1,5 / 2,1 kW 3,7 / 5,2 kW

Výkon motoru posuvu
motor power feed

150W 130W

Napětí / voltage 230V nebo/
or 400V

230V nebo/
or 400V

Hmotnost netto cca / net weight ca. 163 kg 354 kg
Hmotnost btto cca / gross weight 205 kg 390 kg
Rozměr stroje/
machine dimensions

1143x711x-
1321mm

1473x1219x-
889mm

230V

400V

NEU
NEW
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BRUSKY / SANDING MACHINES BRUSKY / SANDING MACHINES

Pásová bruska / stroke sander

Pásová bruska / stroke sander

BS 2000 XL / BS 2400 XL

BSM 2600P *XL / BSM 3000P *XL

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
BS 2000 BS 2400

Rozměr stolu / table dimensions 2000x1000 mm 2400x1000 mm
Posuv stolu / vertical table stroke 80 mm 80 mm
Rychlost brusného pásu / belt speed 20 m/sek / m/s 20 m/sek
Rozměr pásu / belt dimensions 6000x150 mm 6800x150 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

3.0 kW / 4.2 kW 3.0 kW / 4.2 kW

Napětí / voltage 400 V 400 V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 315 kg 335 kg
Rozměr balení / gross weight 320 kg 340 kg

OPCE: speciální patka na dýhu
OPTIONAL: special veneer shoe

 » Robustní ocelová konstrukce
 » Velké pohonné bubny zajišťují dlouhou životnost pásu
 » Zakrytá bezúdržbová ložiska
 » Pohodlné nastavení výšky stolu pomocí velkého točítka
 » Velkorozměrový stůl, vysouvatelný až o 700mm
 » Grafitová podložka slouží k minimalizaci tření pásu
 » Vedení stolu umožňuje velké zatížení a funkčnost

Standard: brusná patka

 » solid steel construction
 » very comfortable table adjustment via huge wheel located   

 in the front
 » big drive- and deflection rollers prevent the grinding belt   

 from damage
 » free of maintenance precise ball bearings
 » huge and 700mm extractable table
 » graphit surface reduces friction
 » adjustable height guides of the working table ensures high   

 flexibility and load capacity

included in delivery: sanding pad

Nastavení stolu pomocí točítka
table adjustment via hand wheel

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Speciální brusná patka na dýhu/
special veneer shoe SBS340150

Čistič brusného pásu /  
sanding belt cleaner

SBR203

Brusné pásy / grinding belts

pro/for BS2000
Zrno/grain 60 SB6000K60
Zrno/grain 80 SB6000K80
Zrno/grain 100 SB6000K100
Zrno/grain 120 SB6000K120
Zrno/grain 150 SB6000K150
SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 SB6000SET

pro/for BS2400
Zrno/grain 40 SB6800K40
Zrno/grain 60 SB6800K60
Zrno/grain 80 SB6800K80
Zrno/grain 100 SB6800K100
Zrno/grain 120 SB6800K120
Zrno/grain 150 SB6800K150
SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 SB6800SET

Pásová a hranová bruska / belt and edge sanding machine
BKS 2400 XL

 » Robustní ocelová konstrukce
 » Velké pohonné bubny zajišťují dlouhou životnost pásu
 » Zakrytá bezúdržbová ložiska
 » Pohodlné nastavení výšky stolu pomocí velkého točítka
 » Velkorozměrový stůl, vysouvatelný až o 700mm
 » Grafitová podložka slouží k minimalizaci tření pásu
 » Vedení stolu umožňuje velké zatížení a funkčnost
 » Náklopná hlava až o 90° pro broušení hran
 » Dělěný stůl ve standardu, dvoustupňové výškové nastavení

Standard: brusná patka

 » solid steel construction
 » very comfortable table adjustment via huge wheel located   

 in the front
 » big drive- and deflection rollers prevent the grinding belt   

 from damage
 » free of maintenance precise ball bearings
 » huge and 700mm extractable table
 » graphit surface reduces friction
 » adjustable height guides of the working table ensures high   

 flexibility and load capacity
 » BKS 2400 can be tilted up to 90° for edge sending works
 » divided sanding table, height adjustable in two steps

included in delivery: sanding pad

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 2400x1000 mm
Posuv stolu / vertical table stroke 80 mm
Rychlost brusného pásu / belt speed 20 m/sek 
Rozměr pásu / belt dimensions 6800x150 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

3.0 kW / 4.2 kW

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Napětí / voltage 400 V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 335 kg
Hmotnost btto / gross weight 340 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1450x3550x980mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Speciální brusná patka na dýhu/
special veneer shoe SBS340150

Čistič brusného pásu /  
sanding belt cleaner

SBR203

Brusné pásy / grinding belts
Zrno/grain 40 SB6800K40
Zrno/grain 60 SB6800K60
Zrno/grain 80 SB6800K80
Zrno/grain 100 SB6800K100
Zrno/grain 120 SB6800K120
Zrno/grain 150 SB6800K150

SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 SB6800SET

vysouvatelný stůl
pull-out table

Nastavení stolu pomocí točítka
table adjustment via hand wheel

90° naklopení
90° tiltable

elektrický posuv stolu 
electric table lifting

 » Robustní a kvalitní dílenské zpracování
 » Elektrické nastavení výšky stolu ve standardu
 » Integrované ofukování s nezávislým pohonem
 » 2 rychlosti pásu a levý - pravý chod ve standardu
 » Velké zalomení a zadní výřez ve stole umožňuje broušení 

velkých obrobků
 » Dynamicky vyvážené poháněcí a napínací bubny
 » Grafitový povlak patky minimalizuje tření
 » Snímatelný segment stolu (640x640mm) pro broušení

 nadměrných konstrukcí jako rámy apod.
 » Přípojka odsávání: 2x120mm

Standard: brusný pás, brusná patka s grafitovým povlakem

 » heavy and precise industrial setup
 » electric table height adjustment included
 » huge frame opening allows to process large work pieces
 » integrated dust collector with separate motor as standard
 » two sanding speeds as well as CW – CCW run as standard
 » dynamic balanced drive pulleys
 » graphite coated sanding shoe minimizes friction
 » removable table inlet (640x640mm) allows bulky work   

 piece sanding works (frames)
 » dust collector connections: 2x120mm

included in delivery: sanding belt, sanding shoe

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
BSM 2600P BSM 3000P

Rozměr stolu / table dimensions 2500x825 mm 3000x825 mm
Posuv stolu / vertical table stroke 600 mm 600 mm
Rychlost brusného pásu / belt speed 18-36 m/sek 18-36 m/sek

Rozměr pásu / belt dimensions 6800x150 mm 8070x150 mm
Hloubka zalomení/bend depth 600 mm 600 mm
Výška zalomení/bend height 210 mm 210 mm
Průměr válce/roller diameter 240 mm 240 mm
Přípojka odsávání/dust collector plug 2x120 mm 2x120 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
total motor power S1 (100%) / S6

3,0 kW / 4,2 kW 3,5 kW / 4,9 kW

Napětí / voltage 400 V 400 V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 520 kg 800 kg
Hmotnost btto / gross weight 598 kg 1025 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1200x1750x-

1500mm/
400x2600x-
400mm/
1600x2500x-
300mm

1200x1850x-
1500mm/
400x3000x-
400mm/
1600x3000x-
300mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Speciální brusná patka na dýhu/
special veneer shoe SBS340150

Čistič brusného pásu /  
sanding belt cleaner

SBR203

Brusné pásy / grinding belts
Brusné pásy BSM 2600P
Zrno/grain 40 SB6800K40
Zrno/grain 60 SB6800K60
Zrno/grain 80 SB6800K80
Zrno/grain 100 SB6800K100
Zrno/grain 120 SB6800K120
Zrno/grain 150 SB6800K150

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 SB6800SET
Brusné pásy BSM 2600P
Zrno/grain 40 SB8070K40
Zrno/grain 60 SB8070K60
Zrno/grain 80 SB8070K80
Zrno/grain 100 SB8070K100
Zrno/grain 120 SB8070K120
Zrno/grain 150 SB8070K150
SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 SB8070SET

Jiná napětí na požádání/ 
special voltages on request

3x 230V, 3x 400V, 
50 oder/or 60Hz
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Hranová bruska / edge belt sander

Hranová oscilační bruska / oscillating edge belt sander

KS 2000 *

KOS 2260

kompaktní domácí model
handy DIY model

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 790x235 mm
Rychlost pásu / belt speed 13 m/sek 
Rozměr pásu / belt dimensions 2000x150 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

1,1 kW / 1,5 kW

Napětí / voltage 230V oder/or 400 V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 86kg
Hmotnost btto / gross weight 90 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 400x1040x540mm

 » Brousící agregát náklopný o 90°
 » Konstantní rychlost pásu a klidný chod díky grafitovému 

povlaku 
 » Integrované odsávací hrdlo Ø100mm 
 » Rychlonapínání brusného pásu
 » Kombinovaná zástrčka s vypínačem
 » Stabilní podstavec
 » Úhlové pravítko
 » Stolek na broušení kulatých tvarů
 » Náklopné a výškově nastavitelné hliníkové stoly 

Standard: podstavec, brusný pás, úhlové pravítko 

 » 90° pivotable sanding device
 » graphite guide ensures constant speed and a smooth   

 belt-run 
 » integrated suction hood Ø100mm 
 » abrasive belt quick-change mechanism
 » convenient switch-plug combination 
 » stable sheet metal stand 
 » height and angle adjustable aluminium tables

included in delivery: stand, abrasive belt, mitre gauge

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Čistič brusného pásu /  
sanding belt cleaner

SBR203

Brusné pásy / grinding belts
Zrno/grain 40 SB2000K40
Zrno/grain 60 SB2000K60
Zrno/grain 80 SB2000K80
Zrno/grain 100 SB2000K100
Zrno/grain 120 SB2000K120
Zrno/grain 150 SB2000K150
SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 SB2000SET

Extra stůl pro oválné broušení
extra table for round grinding

Kryt pro lepší odsávání prachu a pilin
hood for improved dust collection

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 800x180 mm
Rychlost pásu / belt speed 16 m/sek 
Rozměr pásu / belt dimensions 2260x150 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

1,1 kW / 1,5 kW

Napětí / voltage 230V oder/or  400 V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 115kg
Hmotnost btto / gross weight 124kg
Rozměr balení / packaging dimensions 560x1270x570mm

210x610x470mm

 » Oscilace umožňuje perfektní výsledek broušení a optimální 
využítí plochy brusného pásu 
 » Plynulé výškové nastavení litinového brousícího stolu
 » Plynule sklopitelný brousící agregát až o 90°
 » Rychloupínací systém brusného pásu umožňuje jeho 

rychlou výměnu za jinou zrnitost
 » Konstantní rychlost brusného pásu a klidný chod
 » Stabilní ocelová konstrukce stojanu s integrovanou 

skříňkou na nástroje
 » Kryt odsávání, odklopitelný pro broušení dlouhých 

obrobků

Standard: podstavec s integrovanou skříňkou, brusný pás, 
úhlové pravítko 

 » oscillation ensures perfect grinding results and maximizes   
 grinding belt utilisation
 » stepless height adjustement of the cast iron table 
 » sanding device can be tilted up to 90°
 » quick change mechanism of the abrasive belt 
 » allows an easy belt change (different grain)
 » constant speed and a smooth run of the abrasive belt
 » stable sheet steel construction of the stand with integrated   

 tool cabinet
 » dust collection hood can be folded away for looping   

 through big workpieces

included in delivery: stand with lockable tool cabinet, 
abrasive belt, mitre gauge

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Čistič brusného pásu /  
sanding belt cleaner

SBR203

Brusné pásy / grinding belts
Zrno/grain 60 SB2260K60
Zrno/grain 80 SB2260K80
Zrno/grain 100 SB2260K100
Zrno/grain 120 SB2260K120
Zrno/grain 150 SB2260K150
SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 SB2260SET
Podvozek/moving device UFE 300

230V

400V
230V

400V

230V

400V
230V

400V

Hranová oscilační bruska / oscillating edge belt sander

Hranová oscilační bruska / oscillating edge belt sander

KOS 2510N *

KOS 2740

horizontálně nastavitelný stůl
table horizontally adjustable

brusné válečky
attachable sanding roller

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 905x305mm
Rychlost pásu / belt speed 16 m/sek 
Rozměr pásu / belt dimensions 2740x150 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

2,2 kW / 3,1 kW

Napětí / voltage 230V oder/or 400 V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 268kg
Hmotnost btto / gross weight 280kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1080x1470x800mm

 » Oscilace umožňuje perfektní výsledek broušení a optimální 
využítí plochy brusného pásu
 » 3 brusné válce (průměr 35, 50 und 76 mm) k oválnému 

broušení
 » Konstantní rychlost brusného pásu a klidný chod
 » Plynule sklopitelný brousící agregát až o 90°
 » Včetně úhlového pravítka a stolu pro oválné broušení
 » Výškově nastavitelné litinové stoly

Standard: podstavec s integrovanou skříňkou, stůl pro oválné 
broušení, brusný pás, úhlové pravítko, 3x brusné válce

 » oscillation ensures perfect grinding results and maximizes   
 grinding belt utilisation
 » three extra grinding cylinders (diam. 35,5mm and 76mm),   

 attachable at the reverse roller, are included in delivery
 » mitre gauge and extra table for round grinding
 » pivoting grinding device up to 90°
 » constant speed and quiet running 
 » height-adjustable cast iron tables

included in delivery: stand with tool cabinet, abrasive belt, 
mitre gauge, 3 pcs grinding cylinders, round grind table

3 pogumované válečky 
pro oválné broušení 

im Lieferumfang enthalten
3 grinding cylinders 

for cylindrical grinding included

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Čistič brusného pásu /  
sanding belt cleaner

SBR203

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Brusné pásy / grinding belts
Zrno/grain 40 SB2740K40
Zrno/grain 60 SB2740K60
Zrno/grain 80 SB2740K80
Zrno/grain 100 SB2740K100
Zrno/grain 120 SB2740K120
Zrno/grain 150 SB2740K150
SADA 1xK60, 3xK100, 3xK120, 3xK150 SB2740SET
Brusný válec „S“ K80/ 
Spare sanding rod „S“ K80

SH2740 SK80

Brusný válec „M“ K80/ 
Spare sanding rod „M“ K80

SH2740 MK80

Brusný válec „L“ K80/ 
Spare sanding rod „L“ K80

SH2740 LK80

Brusný válec „S“ K120/ 
Spare sanding rod „S“ K120

SH2740 SK120

Brusný válec „M“ K120/ 
Spare sanding rod „M“ K120

SH2740 MK120

Brusný válec „L“ K120/ 
Spare sanding rod „L“ K120

SH2740 LK120

 » Oscilace umožňuje perfektní výsledek broušení a optimální 
využítí plochy brusného pásu
 » Konstantní rychlost brusného pásu a klidný chod
 » Plynule sklopitelný brousící agregát až o 90°
 » Výškové nastavení stolu pomocí velkého točítka
 » Stabilní ocelová konstrukce
 » Rychlonapínání brusného pásu
 » Úhlové pravítko
 » Extra stůl pro oválné broušení

Standard: podstavec s integrovanou skříňkou, brusný pás, 
úhlové pravítko, úhlový doraz, podélné pravítko

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 840x300mm
Rychlost pásu / belt speed 16 m/sek 
Rozměr pásu / belt dimensions 2315x152 mm
Přípojka dosávání/ dust collector plug 100mm
Výkon motoru S1 (100%) / engine power S1 (100%) 1,5 kW
Napětí / voltage 230V oder/or 400 V
Akustický výkon LWA / sound power level LWA 80 dB(A)
Akustický tlak LPA / sound pressure level LPA 91 dB(A)
Hmotnost netto cca / net weight ca. 148kg
Hmotnost btto / gross weight 171kg
Rozměr balení / packaging dimensions 620x470x620 mm

1290x720x510 mm

 » oscillation ensures perfect grinding result and maximizes   
 grinding belt utilisation
 » constant speed and a smooth run of the abrasive belt
 » pivoting grinding device up to 90°
 » stable sheet steel construction 
 » abrasive belt quick-change mechanism
 » mitre gauge
 » extra table for round grinding function
 » cast iron table is simply adjustable by handwheel

included in delivery: stand with lockable tool cabinet, 
abrasive belt, mitre gauge, mitre fence table fence

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Čistič brusného pásu /  
sanding belt cleaner

SBR203

Brusné pásy / grinding belts
Zrno/grain 40 SB2510K40
Zrno/grain 60 SB2510K60
Zrno/grain 80 SB2510K80
Zrno/grain 100 SB2510K100
Zrno/grain 120 SB2510K120
Zrno/grain 150 SB2510K150
SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 SB2510SET
Podvozek/moving device UFE 300

BRUSKY / SANDING MACHINES BRUSKY / SANDING MACHINES

NEU
NEW
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BRUSKY / SANDING MACHINES BRUSKY / SANDING MACHINES

Hranová oscilační bruska / oscillating edge belt sander

Hranová oscilační bruska / oscillating edge belt sander

KOS 2600C

KOS 3000C

nezávislý motor oscilace
individual oscillating motor

Brusný stůl výškově nastavitelný
grinding table height 

adjustable 

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 750x300 mm
Rychlost pásu / belt speed 20 m/sek 
Rozměr pásu / belt dimensions 2600x150 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

3,0 kW / 4,2 kW

Napětí / voltage 400 V

 » Plynule nastavitelný brousící agregát o 90-45°
 » Oscilace brusného pásu s vlastním motorem
 » Přídavný stolek pro broušení rádiusů s vlastním odsáváním
 » Odpružené napínání pásu a precizní uložení poháněcích 

bubnů
 » Grafitová podložka pásu zabezpečuje minimalizaci tření a 

zajišťuje dlouhou životnost pásu
 
Standard: úhlové pravítko, stůl pro oválné broušení, 
brusný pás

 » Sanding unit steplessly tiltable from 90 to 45°
 » Oscillation with an independent gear    

 driven motor
 » Round sanding table with separate dust collection enables   

 the precise sanding of round edges
 » Spring mounted belt tension neutralizing belt 
 » length variations and precision guided rollers 

 ensure best sanding results
 » Graphite coated contact surface minimizes belt friction   

 and prolongs the lifetime of the belts

included in delivery:  mitre gauge, sanding belt, 
round sanding table TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA

Hmotnost netto cca / net weight ca. 247kg
Hmotnost btto / gross weight 253kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1290x1700x920mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article  

Čistič brusného pásu Reiniger /  
sanding belt cleaner

SBR203

Brusné pásy / grinding belts
Zrno/grain 60 SB2600CK60
Zrno/grain 80 SB2600CK80

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Zrno/grain 100 SB2600CK100
Zrno/grain 120 SB2600CK120
Zrno/grain 150 SB2600CK150
SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 SB2600CSET
Výsuvný válec / extractable roller KOS2600CAZR

nezávislý motor oscilace
individual oscillating motor

odklopné zařízení  
pro broušení dýhy

grinding device can be 
folded away

zadní stěna výšky 260mm
slip back wall height 260mm

Výška brusného pásu 200mm
(s oscilací)

sanding belt width 200mm
(with oscillating)

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 960x350 mm
Rychlost pásu / belt speed 20 m/sek 
Rozměr pásu / belt dimensions 3000x200 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

3,0 kW / 4,2 kW

Napětí / voltage 400 V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 345kg
Hmotnost btto / gross weight 361kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1300x1700x920mm

 » Těžké a kvalitní provedení stroje
 » Oscilace s vlastním motorem a převodovkou
 » Pravítko s drážkami pro broušení dýhových přesahů
 » Točítkem ovládaný stůl na sloupkovém vedení
 » Přípravek na broušení dýhy s jemným nastavením, brusná 

botka, odlehčovací válečky, pravítka
 » Výsuvné rozšíření stolu s válečky ve standardu
 » Dvojitý odsávací mechanizmus u hlavního brusného 

agregátu a oblého broušení
 » Sklopný brusný agregát do 45° pomocí točítka
 » Precizní uložení bubnů pro absolutně klidný chod
 » Úhlové pravítko s noniem
 » Pružinové napínání brusného pásu ve standardu
 » Grafitový povlak brusného pásu minimalizuje tření
 » Průměr odsávání: 120mm
 » Podélné vedení stolu zabezpečuje seřízení pracovního 

stolu s brusným agregátem
Standard: brusný pás, přípravek pro broušení dýhy, úhlové 
pravítko, stůl pro oválné broušení, výsuvné rozšíření stolu

 » heavy and precise industrial setup
 » veneer sanding attachment with fine adjustment function,   

 veneer shoe, fence, release rollers
 » special fence with nuts for veneer-overhang
 » seperate oscillation gear drive
 » bar guided cast iron table height adjustment 

 via hand wheel
 » extractable table extension with multi-roller system
 » double dust collecting system of round table and main   

 sanding unit
 » main sanding unit steplessly adjustable from vertical 

 to 45° via hand wheel
 » precision guided sanding rollers allow smooth belt-run
 » precise mitre gauge with angle scale
 » spring mounted band tension system
 » graphite coated contact surface minimizes friction
 » dust collecting diameter: 120mm
 » horizontal easy gliding parallel guiding system   

 at the working table
included in delivery: sanding belt grain, mitre gauge, veneer 
sanding device, round-sanding table, table extension

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Brusné pásy / grinding belts
Zrno/grain 60 SB3000PK60
Zrno/grain 80 SB3000PK80
Zrno/grain 100 SB3000PK100
Zrno/grain 120 SB3000PK120
Zrno/grain 150 SB3000PK150
SADA 1xK60, 3xK100, 3xK120, 3xK150 SB3000PSET
Jiná napětí na požadavek/ 
special voltages on request

1x 230V, 3x 230V, 
3x 400V, 50 nebo/
or 60Hz

Pásová a čelní bruska / belt and disc sander
BT 1220

litinová konstrukce
cast iron machine

Nově s výkonějším motorem
New with stronger engine

Náklopný brusný stůl 90°
sanding table 90° tiltable

 » Náklopný stůl
 » Litinová konstrukce stroje
 » Úhlové pravítko pro přesné broušení úhlů 
 » Vysoká stabilita díky kompaktnímu podstavci
 » Konstatní rychlost pásu a klidný chod
 » Možnost odsávání
 » Grafitový povlak pro minimální tření a delší životnost pásu

 
Standard: podstavec, 1x brusný pás a 1x brusný kruhový papír, 
úhlové pravítko

 » pivoting table 
 » graphite guide ensures constant speed and a 

 smooth belt-run 
 » grey cast iron machine bed 
 » mitre fence for precise angle sanding
 » ideal stability due to a solid stand 
 » suction device
 » Graphite coated contact surface minimizes belt friction   

 and prolongs the lifetime of the belts

included in delivery: stand, abrasive belt and disc, mitre 
gauge

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 310x190 mm
Rychlost pásu / belt speed 228mm
Rozměr pásu / belt dimensions 1220x150 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

0,75 kW / 1,125 kW

Otáčky motoru / motor speed 1400 min-1

Napětí / voltage 230 V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 50kg
Hmotnost btto / gross weight 54kg
Rozměr balení / packaging dimensions 370x690x450mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Brusný pás samolepící Ø230/ klett 
sanding belt absorption

STKT230AUF

Lepidlo Scotch 3M/ Scotch - Weld 
3M 500ml

SCOTCH

Brusný pás k nalepení/grinding 
wheel to stick
Zrno/grain 60 ST230K60
Zrno/grain 80 ST230K80
Zrno/grain 100 ST230K100
Zrno/grain 120 ST230K120
Zrno/grain 150 ST230K150
Brusný pás v kombinaci s STKT 
230AUF/ klett sanding belt in com-
bination with STKT 230AUF 
Zrno/grain 60 STK230K60
Zrno/grain 80 STK230K80

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Zrno/grain 100 STK230K100
Zrno/grain 120 STK230K120
Zrno/grain 150 STK230K150
Brusný pás/ sanding belt 
1220x150xK060

SB 1220K60

Brusný pás/ sanding belt 
1220x150xK080

SB 1220K80

Brusný pás/ sanding belt 
1220x150xK100

SB 1220K100

Brusný pás/ sanding belt 
1220x150xK120

SB 1220K120

Brusný pás/ sanding belt 
1220x150xK150

SBM 1220K150

SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 SB  1220SET

NEU
NEW
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Pásová a čelní bruska / belt and disc sander

Pásová čelní bruska / belt and disc sander

BT 46

BT 46ECO

 » Náklopný hliníkový stůl (až do 45°)
 » brusný agregát náklopný v úhlu 0°-90° horizontálně i 

vertikálně
 » Podstavec z šedé litiny
 » Úhlové pravítko pro přesné broušení úhlů
 » Konstantní rychlost pásu a klidný chod
 » Možnost odsávání
 » Rycgloupínání pro snazší a rychlejší výměnu brusného pásu
 » Vhodné pro podélné i čelní hrany, zaoblení,    

úhlové a pravoúhlé plochy
 
Standard: 1x brusný pás, 1x brusný kotouč,  
úhlové pravítko

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 150x230 mm
Rychlost pásu / belt speed 150 mm
Rozměr pásu / belt dimensions 100x915 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

250 W

Otáčky motoru / motor speed 1600 min-1

Napětí / voltage 230 V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 17 kg
Hmotnost btto / gross weight 18 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 550x265x290 mm

 » pivoting cast iron table (up to 45°)
 » sanding belt unit tiltable from 0-90° horizontally  

 and vertically
 » grey cast iron machine bed
 » mitre fence for precise angle sanding 
 » graphite guide ensures constant speed and a smooth belt-run 
 » suction device
 » graphite coated contact surface minimizes belt friction and  

 prolongs the lifetime of the belts
 » fast and easy belt change due to quick clamping device
 » suitable for longitudinal and front edges, round and mitre   

 sanding and plane faces
 
included in delivery: 1 sanding belt, 1 sanding disc, mitre gauge

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Brusný disk samolepící Ø150/ klett 
sanding belt absorption

STKT150AUF

Lepidlo Scotch 3M/  
Scotch - Weld 3M 500ml

SCOTCH

Brusný disk k nalepení/grinding 
wheel to stick
Zrno/grain 60 ST150K60
Zrno/grain 80 ST150K80
Zrno/grain 100 ST150K100
Zrno/grain 120 ST150K120
Zrno/grain 150 ST150K150
SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 ST150SET
Brusný pás v kombinaci s STKT 
230AUF/ klett sanding belt in com-
bination with STKT 230AUF 
Zrno/grain 60 STK150K60
Zrno/grain 80 STK150K80
Zrno/grain 100 STK150K100
Zrno/grain 120 STK150K120
Zrno/grain 150 STK150K150
SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 STK150SET

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Brusný disk samolepící Ø150/ klett 
sanding belt absorption

STKT150AUF

Lepidlo Scotch 3M/  
Scotch - Weld 3M 500ml

SCOTCH

Brusný disk k nalepení/grinding 
wheel to stick
Zrno/grain 60 ST150K60
Zrno/grain 80 ST150K80
Zrno/grain 100 ST150K100
Zrno/grain 120 ST150K120
Zrno/grain 150 ST150K150
SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 ST46SET
Brusný disk v kombinaci s STKT 
230AUF/ klett sanding belt in com-
bination with STKT 230AUF 
Zrno/grain 60 STK150K60
Zrno/grain 80 STK150K80
Zrno/grain 100 STK150K100
Zrno/grain 120 STK150K120
Zrno/grain 150 STK150K150

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Brusný pás/ sanding belt 
1220x150xK060

SB46K60

Brusný pás/ sanding belt 
915x100xK080

SB46K80

Brusný pás/ sanding belt 
915x100xK100

SB46K100

Brusný pás/ sanding belt 
915x100xK120

SB46K120

Brusný pás/ sanding belt 
915x100xK150

SB46K150

SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 SB46SET

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 STK150SET
Brusný pás/ sanding belt 
1220x150xK060

SB46K60

Brusný pás/ sanding belt 
915x100xK080

SB46K80

Brusný pás/ sanding belt 
915x100xK100

SB46K100

Brusný pás/ sanding belt 
915x100xK120

SB46K120

Brusný pás/ sanding belt 
915x100xK150

SB46K150

SADA 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120 SB46SET

 » Náklopný stůl (0°-60°)
 » Stůl z šedé litiny
 » Úhlové pravítko pro přesné broušení úhlů
 » Stůl lze upevnit na pás nebo kotouč
 » Magnetický spínač
 » Nastavení dráhy
 » Vysoká stabilita dáky gumovým patkám

Standard: 1x brusný pás, 1x brusný kotouč, úhlové pravítko, 2 
imbus klíče

 » pivoting table (0°-60°)
 » grey cast iron table
 » mitre fence for precise angle sanding  
 » table can be fixed for belt or disc
 » with magnetic switch
 » with track adjust
 » high stability due to rubber feet

included in delivery: abrasive belt and disc, mitre gauge, 
2 allen keys

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 190x125 mm
Průměr kotouče / disc diameter 150 mm
Rozměr pásu / belt dimensions 100x914 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
engine power S1 (100%) / S6

350 W

Otáčky motoru / motor speed 1450 U/min/rpm
Napětí / voltage 230 V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 15,5 kg
Hmotnost btto / gross weight 16,5 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 500x260x305 mm

Čelní bruska / benchtop disc sander

Dvojitá čelní bruska / double disc sander

TS 305

TS 305D

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Výkon motoru S1 (100%) / S6  
engine power S1 (100%) / S6

750W/1125W

Napětí / voltage 230 V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 24kg
Hmotnost btto / gross weight 26kg
Rozměr balení / packaging dimensions 400x480x440mm

 » Výkonný 7motor 50W
 » Náklopný brusný stůl až do 45°
 » Úhlové pravítko v T-drážce
 » Přípojka odsávání
 » Stabilní konstrukce
 » Dynamicky vyvážený brusný disk a gumové patky zaručují 

klidný chod bez vibrací
 » Standardně s brusným diskem K80 (samolepící)

   
Opce:  Snadné upevnění brusných papírů: bez nutnosti lepení, 
velice rychlé

 » the powerful 750W motor tackles even the hardest wood
 » sanding table can be tilted from 0° to 45° for sanding   

 mitered angles
 » mitre gauge guided in T-slot for exact sanding results
 » external dust collection possible due to dust outlet
 » solid, stable machine body with rubber feet and a 

 dynamically balanced heavy duty steel disc plate ensures a  
 smooth, vibration-free run
 » 80 grit sanding disc, mitre gauge and sanding table

 included in delivery (self-adhesive)

optional hook and pile sanding disc system: Fast and conve-
nient change of your sanding disc - no glueing, no cleaning 
of the disc plate required anymore, hook-and -pile grinding 
disc system

z šedé litiny
cast iron machine

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Lepidlo Scotch 3M/  
Scotch - Weld 3M 500ml

SCOTCH

Brusný disk k nalepení/grinding 
wheel to stick
Zrno/grain 60 ST300K60
Zrno/grain 80 ST300K80
Zrno/grain 100 ST300K100
Zrno/grain 120 ST300K120
Zrno/grain 150 ST300K150

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Brusný disk samolepící Ø305/ klett 
sanding belt absorption

STKT305AUF

Brusný disk v kombinaci s STKT 
305AUF/ klett sanding belt in kom-
bination with STKT 305AUF 

Zrno/grain 60 STK305K60
Zrno/grain 80 STK305K80
Zrno/grain 100 STK305K100
Zrno/grain 120 STK305K120
Zrno/grain 150 STK305K150

 » Univerzální použití na dřevo i kov
 » Komfortní obsluha 2 brusných kotoučů. 
 » Ideální pro hrubé předčištění, broušení a jemné přebroušení
 » Velký rozsah náklonu brusného stolu +30° bis -45°  

Opce:  Snadné upevnění brusných papírů: bez nutnosti lepení, 
velice rychlé, jednoduchá výměna brusného disku

 » all-purpose sander for wood as well as metall
 » equiped with 2 sanding discs, offering handy working  

 conditions. Ideal for coarse pre- grinding and fine 
 regrinding, hence it is no longer necessary to change   
 sanding plate
 » sanding table offers large swivel range from +30° bis -45°

optional hook and pile sanding disc system: Fast and conve-
nient change of your sanding disc - no glueing, no cleaning of 
the disc plate required anymore, hook-and -pile grinding disc 
system

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průměr kotouče / disc diameter 2x 305mm
Otáčky kotouče / rotation speed 1450 U/min
Rozměr stolu / table dimensions 2x 395x230mm
Rozsah náklonu / table tilt + 30° - 45°
Úhlové pravítko / miter fence +/-45°
Výkon motoru / motor power S1 
(100%)/ S6 

0,75kW/1,1kW

Přípojka odsávání/ dust collector plug 2x64mm
Napětí / voltage 230V
Hmotnost netto cca / net weight ca. 36kg
Hmotnost btto / gross weight 38kg
Rozměr stroje / product dimensions 640x405mm
Rozměr balení / packaging dimensions 660x470x440mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Brusný disk samolepící  Ø305/ klett 
sanding belt absorption

STKT305AUF

Lepidlo Scotch 3M/  
Scotch - Weld 3M 500ml

SCOTCH

Brusný disk k nalepení/grinding 
wheel to stick
Zrno/grain 60 ST300K60
Zrno/grain 80 ST300K80
Zrno/grain 100 ST300K100
Zrno/grain 120 ST300K120
Zrno/grain 150 ST300K150

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Brusný disk v kombinaci s STKT 
305AUF/ klett sanding belt in com-
bination with STKT 305AUF 
Zrno/grain 60 STK305K60
Zrno/grain 80 STK305K80
Zrno/grain 100 STK305K100
Zrno/grain 120 STK305K120
Zrno/grain 150 STK305K150

BRUSKY / SANDING MACHINES BRUSKY / SANDING MACHINES

NEU
NEW

NEU
NEW



inkl. MwSt.DSM 150 99,-

DSM 175 119,-inkl. MwSt.

DSM 200 169,-inkl. MwSt.

DSM 250 199,-inkl. MwSt.

DSM 200DS 199,-inkl. MwSt.

DSM 150200W 129,-inkl. MwSt.

DSM 100200B 229,-inkl. MwSt.

DSMMS1 69,-inkl. MwSt.

DSMBSE1 35,-inkl. MwSt.

HOLZ
WOOD56

DSM SERIE Průmyslový design

industrial design

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA

DSM 150 DSM 175 DSM 200 DSM 250 DSM 200DS DSM 150200W DSM 100200B DSMMS1 DSMBSE1
Brusný kotouč / wheel size Ø150mm Ø175mm Ø200mm Ø250mm 200x32x32mm Ø200mm/ Ø150mm Ø200mm - -
Napětí / voltage 230V 230V 230V 230V / 400V 230V 230V 400V - -
Výkon motoru / motor power S1 (100%) / (S6) 520W 520W 900W 900W 0,9kW / 1,26kW 520W 900W - -
Hmotnost / weight 18kg 20kg 30kg 34kg 29kg 19,5kg 32,5kg 14kg 0,5kg
Rozměry (LxBxH) / dimentsions (LxWxH) 254x471x261mm 254x471x261mm 310x526x-

320mm
315x540x-
350mm

570x310x340mm 325x555x285mm 295x620x535mm 206x990x-
325mm

200x140x-
50mm

BRUSKY / SANDING MACHINES

DSM 150
DSM 200DS

DSM 200

DSM 150200W
DSMMS1

DSMBSE1DSM 100200B

DSM 175

DSM 250

230V

400V

s ocelovým kartáčem
with wire wheel

DSMMS1
Podstavec pro brusku/ 
stand for bench grinder

DSMBSE1
Přípravek na broušení vrtáků/ 
drilling sharpening adjustment

DSM150/DSW175/DSM200/DSM250 
Dvojitá bruska
bench grinder
 » Bezúdržbový indukční motor s podpěťovou spouští
 » Průmyslové provedení s dlouhouživotností
 » Kvalitní litinová konstrukce pohlcující vibrace
 » Vnitřní průměr disku 32mm
 » Precizní uložení pro optimální výsledky broušení
 » Kryt z plexiskla s funkcí lupy
 » Volnoběžné otáčky: 2950 ot./min

Standard: 2x brusné disky: 1x K36, 1x K60

 » maintanace-free induction motor and no-voltage activator 
 » industrial setup for long-time works
 » high quality and low vibration cast iron housing 
 » bore diam. of gringing wheel 32mm
 » precise ballbearing system
 » plexiglas cover with loupe
 » no load speed: 2950 rpm

included in delivery: 2pcs grinding: 1pcs grain 36, 1pcs 
grain 60

DSM 150200W
Stolní bruska s vodním broušením / 
bench grinder with whetstone
 » pomaluběžný kotouč ve vodní lázni
 » určeno pro broušení nožů, nůžek a podobných nástrojů
 » vodní kotouč: K80 - 134 ot./min, 

 brusný kotouč: K60 - 2950 ot./min
 » slowly running wet grinding disc
 » perfect to grind or sharpen knives, scissors
 » whetstone: grain 80 and 134rpm
 » grinding disc: grain 60 and 2950rpm

DSM 100200B
Dvojitá bruska s brusným pásem / 
bench grinder with sanding belt
 » Univerzální brusný pás 915x100mm, zrnitost 80
 » Nastavitelný brusný pás plynule v rozsahu 0° - 90°
 » Náklopné upínání obrobku až do 45°
 » Jednoduchá výměna brusného pásu pomocí upínací páky
 » brusný pás: K80 - 15m/s 

 brusný kotouč: K36 - 2950 ot./min

DSM 200DS 
Dvojitá bruska s ocelovým kartáčem / 
bench grinder with wire wheel
 » pro různé operace broušení
 » optimální pro odstraňování ostří a začišťování
 » Podpětová spoušť
 » Kryt z plexiskla s funkcí lupy
 » Kvalitní a stabilní litinová konstrukce
 » Ocelový kartáč 200x25x32mm
 » Standard: 1x brusný kotouč, ocelový kartáč

 » suitable for various grinding work
 » perfect for deburring and cleaning
 » power switch with undervoltage release
 » plexiglas cover with loupe
 » high-quality and stable die-cast housing
 » brush size 200x25x32mm
 » included in delivery: 1 pcs grinding disc, brush

 » Universal abrasive belt 915x100mm, grain 80
 » belt arm swing from 0° to 90°, work piece holder up to   

 45° pivoting
 » easy belt change via single arm lever
 » grinding belt: grain 80 and 15m/sec
 » grinding disc: grain 36 and 2950rpm



inkl. MwSt.HBS 245HQ
349,-

inkl. MwSt.HBS 300J
499,-

Cena/price

17,-
18,-
19,-
20,-

Cena/price

18,-
19,-
20,-
21,-
22,-
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s halogenovým světlem
with halogen lamp

s lupou
with magnifying glass

Pásová pila na dřevo/ wood bandsaw

Pásová pila na dřevo / wood bandsaw

HBS 245HQ

HBS 300J

 » Stůl z šedé litiny s broušeným povrchem sklopitelný 
dopředu v úhlu až 45°
 » Pogumovaná hliníková kola pro dlouhou životnost pilového pásu
 » Přesné veední pilového pásu kuličkovými ložisky
 » Šířka pilového pásu 6mm až 12,7mm
 » 2 rychlosti pásu (400/800 min-1)
 » S odsávacím hrdlem

Standard: pilový pás, podstavec, podélné pravítko, úhlové 
pravítko, halogenové světlo

 » cast iron work table with precisely polished and smoothed   
 surface, with frontside tilt from 0° to 45°
 » die cast aluminium blade wheels with rubber coating   

 ensure smooth run and long life span of blades
 » ball bearing precision guide
 » sawblade width from 6mm to 12,7mm
 » 2 blade speeds (400/800 rpm)
 » with dust drawer and dust outlet

included in delivery: saw blade, stand, rip fence,  
mitre fence, halogen lamp

TECHNICKÉ ÚDAJE
Průměr kola / max. šířka řezu / 
throat / max. cutting width

245 mm

Šířka řezu s podélným pravítkem vlevo/vpravo / 
max. cutting width at rip fence left/right

120/145 mm

Výška řezu při 90° / cutting height at 90° 152 mm
Stůl / table
- rozměr / dimensions 360x320 mm
- náklon/ tilt 0° - 45°
- výška / height from ground 935 mm
Délka pilového pásu / sawband length 1826 mm
Šířka pilového pásu / sawband width 6 - 12,7 mm
Průměr koleček / flywheel diameters 254 mm
Výkon motoru S1 (100%) /
motor power S1 (100%)

375 W

Hrdlo odsávání / dust outlet diameter 100/75/50 mm
Napětí / voltage 230 V
Hmotnost netto cca / net weight approx. 37 kg
Hmotnost btto / shipping weight 39 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1010x445x370mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Pilový pás / band saw blade 6mm BSB245HQB6
Pilový pás / band saw blade 8mm BSB245HQB8
Pilový pás / band saw blade 10mm BSB245HQB10
Pilový pás / band saw blade 12mm BSB245HQB12

 » Stůl z šedé litiny s broušeným povrchem sklopitelný 
dopředu v úhlu až 45°
 » Pogumovaná hliníková kola pro dlouhou životnost pilového pásu
 » Šířka pilového pásu 6 mm až 15 mm
 » 2 rychlosti pásu

Standard: pilový pás, podstavec a podélné pravítko

 » cast iron work table with precisely polished and smoothed   
 surface, with frontside tilt from 0° to 45°
 » die cast aluminium blade wheels with rubber coating  

 ensure smooth run and long life span of blades
 » saw blade width from 6mm to 15mm
 » 2 blade speeds enable processing of various material types

included in delivery: saw blade, base frame, and rip fence

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průměr kola / max. šířka řezu / 
throat / max. cutting width

305 mm

Šířka řezu s podélným pravítkem vlevo/vpravo / 
max. cutting width at rip fence left/right

165 mm

Výška řezu při 90° / cutting height at 90° 165 mm
Stůl / table
- rozměr / dimensions 500x400 mm
- náklon/ tilt 0° - 45°
- výška / height from ground 1000 mm
Délka pilového pásu / sawband length 2240 mm
Šířka pilového pásu / sawband width 6 - 15 mm
Průměr koleček / flywheel diameters 315 mm
Výkon motoru S1 (100%) /
motor power S1 (100%)

0.75 kW / 1.05 kW

Hrdlo odsávání / dust outlet diameter 100 mm
Napětí / voltage 230 V
Hmotnost netto cca / net weight approx. 78 kg
Hmotnost btto / shipping weight 83 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 400x1100x500mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Pilový pás / band saw blade 6mm BSB300B6
Pilový pás / band saw blade 8mm BSB300B8
Pilový pás / band saw blade 10mm BSB300B10
Pilový pás / band saw blade 12mm BSB300B12
Pilový pás / band saw blade 15mm BSB300B15

NEU
NEW

PÁSOVÉ PILY NA DŘEVO / WOOD BANDSAWS



inkl. MwSt.HBS 400
799,-

inkl. MwSt.HBS 600PROFI
2.199,-

inkl. MwSt.HBS 470PROFI
1.279,-

Cena/price

19,-
20,-
21,-
22,-
23,-
24,-

Cena/price

37,-
40,-
43,-
46,-

Cena/price

26,-
27,-
28,-
29,-
30,-
32,-
34,-
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Pásová pila na dřevo/ wood bandsaw
HBS 400 *

PÁSOVÉ PILY NA DŘEVO / WOOD BANDSAWS PÁSOVÉ PILY NA DŘEVO / WOOD BANDSAWS

 » Precizní vedení pilového pásu přesně nastavitelné pomocí 
ručního točítka a ozubené tyče
 » Hliníkové pravítko se stupnicí a rychloupínačem 
 » Šířka pilového pásu od 6mm do 20mm
 » Robustní ocelová poháněcí kola s pogumováním
 » Vysoká stabilita díky masivní kovové konstrukci při malém 

nároku na prostor
 » Výška stroje: 175cm

Standard: 1 x pilová pás, úhlové pravítko, doraz

 » aluminium fence guide conveniently adjustable via hand   
 wheel and gear rack
 » fence guide with scale and fast lock system
 » saw band width from 6mm up to 20mm
 » steel wheels with rubber-coated surface
 » high stability due to a massive sheet metal construction
 » machine total height 175mm

included in delivery: 1pcs saw belt, mitre gauge, fence guide

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Průměr kola / max. šířka řezu / 
throat / max. cutting width

380 mm

Šířka řezu s podélným pravítkem / 
max. cutting width at rip fence

240 mm

Výška řezu při 90° / cutting height at 90° 220 mm
Stůl / table
- rozměr / dimensions 500x400 mm
- náklon/ tilt 0° - 45°
- výška / height from ground 990 mm
Délka pilového pásu / sawband length 2950 mm
Šířka pilového pásu / sawband width 6 - 20mm
Průměr koleček / flywheel diameters 400 mm
Výkon motoru S1 (100%) /
motor power S1 (100%)

1,1 kW / 1,5 kW

Hrdlo odsávání / dust outlet diameter 100 mm
Napětí / voltage 230 V oder/or 400V
Hmotnost netto cca / net weight approx. 135 kg
Hmotnost btto / shipping weight 147 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1760x600x480mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Pilový pás / band saw blade 6mm BSB400B6
Pilový pás / band saw blade 8mm BSB400B8
Pilový pás / band saw blade 10mm BSB400B10
Pilový pás / band saw blade 12mm BSB400B12
Pilový pás / band saw blade 15mm BSB400B15
Pilový pás / band saw blade 20mm BSB400B20

Pásová pila na dřevo/ wood bandsaw

Pásová pila na dřevo/ wood bandsaw

HBS 600PROFI *

HBS 470PROFI *

230V

400V

230V

400V

230V

400V

 » Pogumovaná a přesně uložená poháněcí kola zajišťují tichý 
chod
 » Hliníkové pravítko s rychloupínačem
 » Stupnice na pravítku a lupa k přesnému nastavení
 » Snadno nastavitelná výška řezu pomocí točítka  a ozube-

ného hřebenu
 » Šířka pilového pásu od 6mm do 35mm
 » Výška stroje: 186cm
 » Náklopný stůl 0°-45° pomocí ozubeného vedení
 » 2 přípojky na odsávání (Ø100mm)

Standard: 1x pilový pás, úhlové pravítko, doraz

 » Pogumovaná a přesně uložená poháněcí kola zajišťují tichý 
chod
 » Hliníkové pravítko s rychloupínačem
 » Stupnice na pravítku a lupa k přesnému nastavení
 » Snadno nastavitelná výška řezu pomocí točítka  a ozube-

ného hřebenu
 » Šířka pilového pásu od 6mm do 35mm
 » Výška stroje: 186cm
 » 2 rychlosti (380 resp. 820 m/min)
 » Náklopný stůl 0°-45° pomocí ozubeného vedení
 » 2 přípojky na odsávání (Ø100mm) 

Standard: 1x pilový pás, úhlové pravítko, doraz

 » rubber-coated cast iron wheels ensure a quiet operation
 » aluminium fence with quick release function
 » fence guide with loupe for precise adjustments and   

 reading
 » cutting height-adjustable via hand wheel and gear rack
 » windows to check the tension of the saw band
 » saw band width from 6mm up to 35mm
 » machine total height 186cm
 » table angle adjustment (0°-45°) via splined guide
 » 2 dust collector connections (Ø100mm)

included in delivery: 1pcs saw belt, mitre gauge, fence guide

 » rubber-coated cast iron wheels ensure a quiet operation
 » aluminium fence with quick release function
 » fence guide with loupe for precise adjustments and   

 reading
 » cutting height-adjustable via hand wheel and gear rack
 » windows to check the tension of the saw band
 » saw band width from 6mm up to 35mm
 » machine total height 186cm
 » 2 speeds (380 and 820 m/min)
 » table angle adjustment (0°-45°) via splined guide
 » 2 dust collector connections (Ø100mm)

included in delivery: 1pcs saw belt, mitre gauge, fence guide

pro profesionální použití  
s poháněcími litinovými koly

for professional use 
with grey cast wheels

pro profesionální použití  
s poháněcími litinovými koly

for professional use 
with grey cast wheels

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průměr kola / max. šířka řezu / 
throat / max. cutting width

550mm

Šířka řezu s podélným pravítkem / 
max. cutting width at rip fence

520mm

Výška řezu při 90° / cutting height at 90° 370mm
Stůl / table
- rozměr / dimensions 633x485mm
- náklon/ tilt - 0° až/till +45°
- výška / height from ground 900 mm
Délka pilového pásu / sawband length 4230 mm
Šířka pilového pásu / sawband width 10-35 mm
Rychlost pásu / sawband speed 1460 m/min
Průměr koleček / flywheel diameters 570 mm
Výkon motoru S1 (100%) /
motor power S1 (100%)

2,5kW/3,5kW

Hrdlo odsávání / dust outlet diameter 100 mm
Napětí / voltage 230 V / 400 V
Hmotnost netto cca / net weight approx. 250 kg
Hmotnost btto / shipping weight 300 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 990x630x2060mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průměr kola / max. šířka řezu / 
throat / max. cutting width

465 mm

Šířka řezu s podélným pravítkem / 
max. cutting width at rip fence

390 mm

Výška řezu při 90° / cutting height at 90° 285 mm
Stůl / table
- rozměr / dimensions 530x480 mm
- náklon/ tilt -10° až +45°
- výška / height from ground 960 mm
Délka pilového pásu / sawband length 3454 mm
Šířka pilového pásu / sawband width 6 - 25 mm
Rychlost pásu / sawband speed 380 nebo/or 820 m/min
Průměr koleček / flywheel diameters 470mm
Výkon motoru S1 (100%) /
motor power S1 (100%)

1,5kW/2,1kW

Hrdlo odsávání / dust outlet diameter 100 mm

Vedení pilového pásu s kuličkovými ložisky (10 ks)
multiple (10pcs) ball bearing saw band guide

Vedení pilového pásu s kuličkovými 
ložisky 

saw band guide

Ukazatel napnutí pásu 
band tension indicator

Ukazatel napnutí pásu 
band tension indicator

Precizní vedení pilového pásu nad a pod stolem pro op-
timální chod 

precise saw band guide system above and below  
the table for perfect saw blade run

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Pilový pás / band saw blade 10mm BSB600B10
Pilový pás / band saw blade 20mm BSB600B20
Pilový pás / band saw blade 25mm BSB600B25
Pilový pás / band saw blade 30mm BSB600B30

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Pilový pás / band saw blade 6mm BSB470B6
Pilový pás / band saw blade 8mm BSB470B8
Pilový pás / band saw blade 10mm BSB470B10
Pilový pás / band saw blade 12mm BSB470B12
Pilový pás / band saw blade 15mm BSB470B15
Pilový pás / band saw blade 20mm BSB470B20
Pilový pás / band saw blade 25mm BSB470B25

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Napětí / voltage 230 V / 400V
Hmotnost netto cca / net weight approx. 162 kg
Hmotnost btto / shipping weight 170 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 2000x800x490mm



inkl. MwSt.HBS 610
1.799,-

inkl. MwSt.HBS 700
2.999,-

inkl. MwSt.HBS 800
4.490,-

inkl. MwSt.HBS 810
3.999,-

inkl. MwSt.PB 80N
1.399,-

inkl. MwSt.HBS 500
1.679,-

Cena/price
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Pásová pila na dřevo/ wood bandsaw

Bruska na pilové pásy / saw band sharpening machine

HBS 500 / HBS 610

PB 80N

 » Velkorozměrový litinový stůl
 » Uzavřená kovová konstrukce pro vysokou stabilitu a 

přesnost
 » Precizní vedení pásu nad a pod stolem
 » Poháněcí litinová kola s pogumováním pro dlouhou  

 životnost pásu
 » Šířka pilového pásu od 8mm do 32mm
 » Výška stroje: 186 cm (HBS500), 199 cm (HBS610)

Standard: 1 x pilový pás, úhlové pravítko, doraz

 » XL grey cast iron table
 » closed sheet steel construction for high stability and   

 accuracy
 » precise saw band guide system above and below the table
 » rubber-coated wheels ensure a prolonged saw band   

 durability 
 » saw band width from 8mm up to 32mm
 » height: 186cm (HBS500), 199cm (HBS610)

included in delivery: stand, 1pcs saw belt, mitre gauge, 
fence guide

Extra velký stůl
XL table

Gussantriebsrad 
grey cast wheel

Führung mittels Handrad verstellbar 
guidance adjustable via hand wheel

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
HBS 500 HBS 610

Průměr kola / max. šířka řezu / 
throat / max. cutting width

490mm 590mm

Šířka řezu s podélným pravítkem / 
max. cutting width at rip fence

445mm 545mm

Výška řezu při 90° / cutting height at 90° 285mm 310mm
Stůl / table
- rozměr / dimensions 500x700mm 500x700mm
- náklon/ tilt 0° - 45° 0° - 35°
- výška / height from ground 965mm 980mm
Délka pilového pásu / sawband length 3500mm 4080mm
Šířka pilového pásu / sawband width 8 - 32mm 8-32mm
Průměr koleček / flywheel diameters 500mm 610mm
Výkon motoru S1 (100%) /
motor power S1 (100%)

2,2 kW / 
3,1 kW

3.0 kW / 
4.2 kW

Hrdlo odsávání / dust outlet diameter 100mm 100mm
Napětí / voltage 400 V 230V oder/

or 400V 
Hmotnost netto cca / net weight approx. 265 kg 300 kg
Hmotnost btto / shipping weight 305 kg 360 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 825x1910x-

550mm
950x2080x-
620mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

pro/for HBS 500
Pilový pás / band saw blade 8mm BSB500B8
Pilový pás / band saw blade 10mm BSB500B10
Pilový pás / band saw blade 15mm BSB500B15
Pilový pás / band saw blade 20mm BSB500B20
Pilový pás / band saw blade 25mm BSB500B25
Pilový pás / band saw blade 30mm BSB500B30

pro/for HBS 610
Pilový pás / band saw blade 8mm BSB610B8
Pilový pás / band saw blade 10mm BSB610B10
Pilový pás / band saw blade 15mm BSB610B15
Pilový pás / band saw blade 20mm BSB610B20
Pilový pás / band saw blade 25mm BSB610B25
Pilový pás / band saw blade 30mm BSB610B30

Cena/price

35,-
36,-
37,-
38,-
39,-
40,-

35,-
37,-
38,-
39,-
42,-
45,-

PÁSOVÉ PILY NA DŘEVO / WOOD BANDSAWS PÁSOVÉ PILY NA DŘEVO / WOOD BANDSAWS

 » Poloautomatické broušení pomocí 2 motorů
 » Snadné nastavení a obsluha
 » Rychlé a efektivní broušení pilových pásů přímo v dílně
 » Pro pásové pily a kmenové pásové pily běžných velikostí
 » Až 70 zubů/min při automatickém režimu
 » Pro pilové pásy délky 2000-5000mm, výšky 15-50mm, 

vzdálenosti mezi zuby 8-30mm a do tl. 2mm
 » Brusný kotouč:175x6x20mm

Standard: opěrky pro pilový pás 3 ks,  
brusný kotouč, stojan stroje

 » semi automatic sharpening process with two motors
 » easy adjustment and handling
 » quick and efficient re-sharpening at your premises
 » for wood saw bands as well as log saw bands
 » up to 70 teeth/minute at automatic function
 » for saw bands from 2000-5000mm length, 15-50mm   

 height, 8-30mm tooth distance and up to 2mm thickness
 » grinding disc:175x6x20mm

included in delivery: support rods for band saw blades 
(3pcs), sanding disc, stand TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA

Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
motor power S1 (100%) / S6

0,25 kW / 0,38 kW
0,18kW / 0,27kW

Napětí / voltage 230 V
Hmotnost  / weight 33 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 430x700x440mm

Pásová pila na dřevo/ wood bandsaw

Pásová pila na dřevo/ wood bandsaw

HBS 700 * / HBS 800 *

HBS 810 *

 » Vyjímečné kvalitní dílenské zpracování
 » Pogumovaná a přesně uložená poháněcí kola zajišťují tichý 

chod 
 » Hliníkové pravítko s rychloupínačem 
 » Stupnice na pravítku se 2 lupami k přesnému nastavení
 » Snadno nastavitelná výška řezu pomocí točítka  a ozube-

ného hřebenu
 » Šířka pilového pásu od 19mm do 50 mm 
 » Výška stroje: 223cm 
 » Náklopný stůl 0°-45° pomocí přesného šnekového převodu
 » 2 přípojky pro odsávání (Ø100mm)

Standard: 1x pilový pás, úhlové pravítko, doraz

 » high quality industrial setup
 » rubber-coated wheel for a quiet operation
 » aluminium fence with quick release function
 » fence guide with two loupes for precise adjustments and   

 reading
 » cutting height adjustable via hand wheel and gear rack
 » saw band width from 19mm up to 50mm
 » machine total height 223cm
 » table angle adjustment (0°-45°) via worm gear

 two connectors for dust collection (Ø100mm)
included in delivery: 1pc saw band, mitre gage, fence

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
HBS 700 HBS 800

Průměr kola / max. šířka řezu / 
throat / max. cutting width

700 mm 800 mm

Šířka řezu s podélným pravítkem / 
max. cutting width at rip fence

440 mm 640 mm

Výška řezu při 90° / cutting height at 90° 430 mm 470 mm
Stůl / table
- rozměr / dimensions 700x900 mm 700x900 mm
- náklon/ tilt -5° bis +45° 0° bis +45°
- výška / height from ground 935 mm 1050 mm
Délka pilového pásu / sawband length 5020 mm 5611 mm
Šířka pilového pásu / sawband width 19 - 50 mm 19 - 50 mm
Průměr koleček / flywheel diameters 700 mm 810 mm
Výkon motoru S1 (100%) /
motor power S1 (100%)

4.0 kW / 
5.6 kW

5,5 kW /
7,7 kW

Hrdlo odsávání / dust outlet diameter 2x 100 mm 2x 100 mm
Napětí / voltage 400 V 400 V
Hmotnost netto cca / net weight approx. 425 kg 525 kg
Hmotnost btto / shipping weight 442 kg 625 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 745x2250x-

1145mm
2500x745x-
1300mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

pro/for HBS 700
Pilový pás / band saw blade 8mm BSB700B8
Pilový pás / band saw blade 10mm BSB700B10
Pilový pás / band saw blade 20mm BSB700B20
Pilový pás / band saw blade 25mm BSB700B25
Pilový pás / band saw blade 30mm BSB700B30

pro/for HBS 800
Pilový pás / band saw blade 30mm BSB800B30
Pilový pás / band saw blade 35mm BSB800B35
Pilový pás / band saw blade 40mm BSB800B40
Pilový pás / band saw blade 25mm BSB800B50

 » Velkorozměrový litinový stůl
 » Uzavřená kovová konstrukce pro vysokou stabilitu a 

přesnost
 » Precizní vedení pásu nad a pod stolem
 » Poháněcí litinová kola s pogumováním pro dlouhou  

 životnost pásu
 » Šířka pilové pásu od 30 mm do 50mm
 » Výška stroje: cca 240 cm

Standard: 1x pilový pás, úhlové pravítko, doraz

 » XL grey cast iron table
 » closed sheet steel construction for high stability and   

 accuracy
 » precise saw band guide system above and below the table
 » rubber-coated wheels ensure a prolonged saw band   

 durability 
 » saw band width: 30-50 mm
 » machine height: approx. 240 cm

included in delivery: stand, 1pcs saw belt, mitre gauge, 
fence guide

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průměr kola / max. šířka řezu / 
throat / max. cutting width

800mm

Šířka řezu s podélným pravítkem / 
max. cutting width at rip fence

620mm

Výška řezu při 90° / cutting height at 90° 500mm
Stůl / table
- rozměr / dimensions 1030x600 mm
- náklon/ tilt 0° - 20°
- výška / height from ground 1015mm
Délka pilového pásu / sawband length 5643mm
Šířka pilového pásu / sawband width 38mm
Průměr koleček / flywheel diameters 815mm
Výkon motoru S1 (100%) /
motor power S1 (100%)

4,0 kW / 5,6 kW

Hrdlo odsávání / dust outlet diameter 100mm
Napětí / voltage 400V
Hmotnost netto cca / net weight approx. 680 kg
Hmotnost btto / shipping weight 770 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 2536x770x1220mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Pilový pás / band saw blade 30mm BSB810B30
Pilový pás / band saw blade 35mm BSB810B35
Pilový pás / band saw blade 40mm BSB810B40
Pilový pás / band saw blade 50mm BSB810B50

Cena/price

55,-
59,-
64,-
75,-

NEU
NEW



inkl. MwSt.KAM 50M
279,- inkl. MwSt.KAM 555V

1.599,-

inkl. MwSt.KAM KF
149,-

inkl. MwSt.KAM 150P
8.999,-

inkl. MwSt.KAM 40PROFI
1.399,-

Cena/price

299,-
75,-

Cena/price

299,-
75,-

Cena/price

299,-
75,-
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Mobilní olepovačka hran / mobile edge banding machine

Mobilní olepovačka hran / mobile edge banding machine

KAM 50M

KAM 40PROFI

koncový řezač 
end trimmer

standard/included

2-stranný ořez hrany 
double edge trimmer

 » K olepování dýhy a umělohmotných hran s naneseným 
tavným lepidlem
 » Vedení hran plynule nastavitelné podle tloušťky hrany
 » Pro olepování oblých nebo rovných obrobků
 » Velice čisté zpracování z hliníkové litiny 

Standard: 2-stranný ořez hrany, koncový řezač

 » used for glueing wide variety of edge banding materials 
 » adjustable guide jaws
 » for curved and straight work pieces
 » very precise aluminium die-cast mechanic

included in delivery: double edge trimmer, end trimmer

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Výkon/ power 2000W
Rozsah teploty/ temperature range 50° C - 610° C
Provozní teplota/banding temperature 330°C - 540°C
Napětí/ voltage 230 V
Max. šířka olepování při tl. hrany 1mm/ 
max. banding width at 1mm edge thickness

50 mm

Max. šířka olepování při hraně tl. 2mm/ 
max. banding width at 2mm edge thickness

30 mm

Hmotnost/ weight 3 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 330x485x180mm

stabilní stůl 
with fixing table

olepování oblouků / Radien 
curve edge bending

olepování rovných hran 
straight edge bending

olepování kulatých obrobků 
edge bending on round work pieces

SET

 » Pro přímé a zaoblené hrany do min. poloměru cca 25mm
 » Plynulá regulace teploty od 120°-220° a krátká doba nahřátí  

 (cca 6 min)
 » Pro olepování hran PVC-, ABS- nebo dýhou
 » Snadno přístupná nádobka na lepidlo zajišťuje jednoduché 

plnění granulátem
 » Ideální také pro mobilní použití 
 » Jednoduché použití a vysoký komfort obsluhy
 » Dodáván v pojízdném kovovém kufru s rukojetí
 » Instruktážní video součástí dodávky 

Standard: stacionární stůl, ořezávač konců hrany, 2-stranný 
ořezávač hrany, nářadí, metr, zkušební lepicí granulát, nůžky, 
2x dvojité vakuové držáky, instruktážní video, kovový kufr

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Provozní teplota/banding temperature 120°C - 220°C
Tloušťka laminování/laminate thickness 0,36 - 2mm
Šířka laminování/laminate width 10 - 45mm
Rozměr stroje/machine size 320x300x400mm
Posuv hrany/ edge material feed 4 m/min

 » can be used for round cambered or straight works up to a   
 min. edging radius of 25mm
 » temperature infinitely adjustable from 120° up to 220°,   

 heat-up time approx. 6min
 » can be used for PVC-, ABS- or wooden edge material
 » easy refill of the glue granulate
 » ideal for transportation and mobile use
 » easy handling and operation
 » delivered in a metal case with wheels and handle to move
 » trainee video included in delivery 

included in delivery: fixing table, end trimmer, double edge 
trimmer, toolings, scale, test granulate, scissor, 2pcs vacuum-
double work piece holder, trainee video, metal case 
optional: glueing granulate

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Výkon/ input power 765 W
Hmotnost netto/ net weight 12 kg
Hmotnost btto/ gross weight 35 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 550x490x460mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Lepicí granulát/glueing granulate 25kg KAMK25
Lepicí granulát/glueing granulate 5kg KAMK5

Obsah dodávky KAM 40PROFI / KAM 55V
delivery content KAM 40PROFI / KAM 55V

Mobilní olepovačka hran / mobile edge banding machine

Hranová frézka / electric trimmer

Olepovačka hran / edge banding machine

KAM 55V

KAM KF

KAM 150P *

 » Pro přímé a zaoblené hrany do min. poloměru cca 20 mm
 » Plynulá regulace teploty od 120°-180°
 » Pro olepování hran PVC-, ABS-, melaminových nebo dýhou
 » Snadno přístupná nádobka na lepidlo zajišťuje jednoduché 

plnění granulátem
 » Ideální také pro mobilní použití 
 » Jednoduché použití a vysoký komfort obsluhy
 » Dodáván v pojízdném kovovém kufru s rukojetí 

Standard: Sstacionární stůl, ořezávač konců hrany, 2-stranný 
ořezávač hrany, 2x dvojité vakuové držáky, kovový kufr
Opce: Lepicí granulát

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Provozní teplota/banding temperature 120°C - 180°C
Tloušťka laminování/laminate thickness 0,3 - 3 mm
Šířka laminování/laminate width 10 - 55 mm
Min. poloměr / min. curve radius 20 mm
Rozměr stroje/machine size 320x300x400 mm
Variabilní  posuv hrany / variable edge material feed 0,3 - 3 m/min
Výkon/ input power 765 W

 » can be used for round cambered or straight works up to a   
 min. edging radius of 20mm
 » temperature infinitely adjustable from 120° up to 180°,  
 » can be used for PVC-, ABS-, melamine or wooden  

 edge material
 » easy refill of the glue granulate
 » ideal for transportation and mobile use
 » easy handling and operation
 » delivered in a metal case with wheels and handle to move 

included in delivery: fixing table, end trimmer, double edge 
trimmer, 2pcs vacuum-double work piece holder, metal case 
optional: glueing granulate

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Hmotnost netto/ net weight 8,5 kg
Hmotnost btto/ gross weight 13 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 380x350x405 mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Lepicí granulát/glueing granulate 25kg KAMK25
Lepicí granulát/glueing granulate 5kg KAMK5

variabilní rychlost

variable speed

vhodné pro KAM 40PROFI a KAM 55V
suitable for KAM 40PROFI and KAM 55V

Lisovací a lepicí agregát 
punching and glueing device

Pilový agregát 
sawing device

Frézovací agregát 
milling device

Lamelový pás k podávání obrobku 
multi-fin work piece feeder

 » 1. Hrubé přiříznutí hrany pomocí razícího lisu
 » 2. Bezprostřední nanesení lepidla
 » 3. Přesné zakrácení hrany (vpředu/vzadu) 

 pomocí 2 zkracovacích pil
 » 4. Odfrézování přesahů hrany

 (nahoře/dole) 2 frézami (r=2mm)
 » Přítlačné rolny zajišťují ideální spojení mezi hranou a 

obrobkem
 » Teplota lepidla je regulována mikroprocesorem a je elektro-

nicky nastavitelná
 » Horní ovládací panel pro pohodlnou obsluhu stroje
 » Automatický a konstantní posun desky
 » Granulové lepidlo se rozpouští v ohřívací  nádržce
 » Pilový agregát Ø 80mm, 9000 min-1

 » 1. rough laminate length cutting thru punch
 » 2. direct glue procedure coating 
 » 3. precise laminate cutting (front / back) with saw blade  

 cutting unit (two saw blades)
 » 4. removal of upper and lower overhang with milling unit   

 (two cutter heads, r=2mm)
 » pressure rollers ensure a perfect connection of work piece   

 and laminate
 » liquefaction of granulate in melt reservoir
 » glue temperature can be adjusted electronically
 » automatical workpiece feeding at a constant speed
 » intelligent control panel design enables convenient   

 operation
 » saw unit with saw blade Ø 80mm, 9000 min-1

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu/ table dimensions 2200x400mm
Posuv hrany/ edge material feed 5 m/min
Výkon motoru S6/ engine power S6 3,3kW
Hmotnost/ weight 521 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 1580x900x1550mm
Výsuvné rozšíření stolu/
extractable table extension 500mm

Tl. olepování/banding thickness 0,4-3mm
Tl. obrobku/work piece size 10-45mm
Min. rozměr obrobku (DxŠ)/min. work 
piece size 300x90mm

Průměr držáku hrany/
diameter laminate magagzin 600mm

Hrdlo odsávání/
dust collector connection diameter 120mm

Tlak v pneum. soustavě /air pressure 6,5bar
Ohřívací výkon /
heating power of glue tank 1260W(100%)

Zástavbová plocha/needed space 2x3,5m

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Lepicí granulát/glueing granulate 25kg KAMK25
Lepicí granulát/glueing granulate 5kg KAMK5
Jiná napětí na požádání/ 
special voltages on request

1x 230V, 3x 230V, 
3x 400V, 50 nebo/
or 60Hz

OLEPOVAČKY HRAN / EDGE BANDING MACHINES OLEPOVAČKY HRAN / EDGE BANDING MACHINES



inkl. MwSt.KAM 115P
5.999,-

inkl. MwSt.KAM 115
5.599,-

inkl. MwSt.KAM 115E-Siemens
7.999,-

inkl. MwSt.KAM 115EP-Siemens
8.799,-

Cena/price

299,-
75,-
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Olepovačka hran / mobile edge banding machine
KAM 115 / KAM 115E / KAM 115EP / KAM 115P

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
KAM 115/KAM115P KAM 115E KAM 115EP

Max. rozměr stolu / max. table dimension 2050x800mm 2300x800mm 2050x800mm
Min. délka obrobku / min. workpiece length 120mm 280mm 280mm
Min. šířka obrobku / min. workpiece width 90mm 90mm 90mm
Šířka obrobku / range of workpiece thickness 10-45mm 10-45mm 10-45mm
Šířka hrany / edge width 12-48mm 12-48mm 12-48mm
Tloušťka hrany / edge thickness 0,4-3mm 0,4-3mm 0,4-3mm
Rychlost posuvu / feeding speed 6,4 m/min 6,4 m/min 6,4 m/min
Celková spotřeba el. energie / 
total power consumption

2,49kW 2,49kW 2,74kW

Výkon motoru posuvu / 
Convey motor power of sealing belt

250W 180W 180W

Celkový výkon / Total power 2,3kW 2,3kW 2,3kW
Požadovaný tlak vzduchu / required air pressure 0,7Mpa 0,7Mpa 0,7Mpa
Otáčky / 
trimming parts rotation speed

10000 min-1 11000 min-1 11000 min-1

ø hrdla odsávání / ø dust collector 60mm 100mm 100mm
Ohřívací výkon / Heating power 1250W 1250W 1250W
Hmotnost netto / net weight 300kg 350kg 400kg
Rozměr stroje / machine dimensions 2050x800x1070mm 2050x800x1070mm 2320x800x1070mm

 » Jednostranná automatická olepovačka hran
 » Bezprostřední nanášení lepidla na rovné obrobky
 » Funkce Stand-by (žádné spálení lepidla)
 » Nastavení agregátu vybaveno počítadlem pro 

 nastavení různých typů hran
 » LCD-displej kontroluje nastavení teploty lepidla 

 » one-sided automatic edge banding machine
 » glue transfer directly to straigth workpieces
 » stand by function (prevents to burn the glue)
 » unit adjustment equipped with counter block for

 setting different edge types
 » LCD display controls glue temperature adjustment

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Lepicí granulát/glueing granulate 25kg KAMK25
Lepicí granulát/glueing granulate 5kg KAMK5

lepení 
glueing

lepení 
glueing

vnitřní 
internal

vnitřní 
internal

vnější
external

vnější
external

oboustranná fréza 
finishing R side

oboustranná fréza 
finishing R side

ořez hran 
end cutting

ořez konce hrany 
end cutting

Ořez vnějšího konce hrany 
external end cutting unit

Automatické a přesné olepení hrany s integrovanou jednot-
kou pro oboustranné ofrézování nahoře a vespod v rámci 
jedné operace. Ořez hrany provádí vnější jednotka umístěná 
vzadu.

Automatic and precise glueing procedure as well 
as integrated double finishing R side within one 
workflow. The end cutting can be done at the rear 
side of the machine.

KAM 115P: s dodatečnou leštící jednotkou
KAM 115P: with additional buffing unit

lepení 
glueing

lepení 
glueing

oboustranné ofrézování 
ofrézování 

začištění 
buffingleštící jednotka 

buffing

oboustranné ofrézování 
finishing R side

integrovaná jednotka ořezu konce hran s dvojitým nožem
internal double blade end cutting unit

začištění
buffing unit

ořez hrany 
end cutting

ořez hrany 
end cutting

Automatické a přesné olepení hrany s integrovanou 
jednotkou pro oboustranné ofrézování nahoře a 
vespod v rámci jedné operace. Ořez hrany a začištění 
při jedné operaci.

Automatic and precise glueing procedure as 
well as integrated double finishing R side as 
well as integrated end cutting unit within one 
workflow.

Automatické a přesné olepení hrany s integrovanou 
jednotkou pro oboustranné frézování nahoře a vespod 
a ořez hrany a začištění při jedné operaci.

Automatic and precise glueing procedure as 
well as integrated double finishing R side 
as well as integrated end cutting unit and 
buffing unit within one workflow.

Stroj profiluje hranu pomocí dvou frézovacích agregátů. Profi-
lovací nůž podle opotřebení buď seřiďte nebo vyměňte.

The machine profiles the edge by two trimming 
units. The profile knives can be adjusted after each 
use or replaced.

opčně s elektronikou Siemens 
optional with Siemens electric

opčně s elektronikou Siemens
optional with Siemens electric

OLEPOVAČKY HRAN / EDGE BANDING MACHINES OLEPOVAČKY HRAN / EDGE BANDING MACHINES



inkl. MwSt.LBM 220
699,-

inkl. MwSt.LBM 290
799,-

inkl. MwSt.LBM 290KAL
179,-

inkl. MwSt.LBM 290K
1.399,-

inkl. MwSt.DBM 21N
3.990,-

inkl. MwSt.LBM 250C
1.699,-

Cena/price

69,-

79,-

Cena/price

69,-

69,-
79,-

Cena/price

69,-

79,-

Cena/price

69,-

59,-

Cena/price

11,-

11,-

11,-

11,-

19,-

dlabačka / mortiserprodloužení stolu/table extension
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DLABAČKY / MORTISING MACHINES DLABAČKY / MORTISING MACHINES

Dlabačka / mortising machine

Dlabačka / mortising machine

Dlabačka / mortising machine

LBM 220 *

LBM 290

LBM 250C

230V

400V
 » Masivní dlabačka s výkonným motorem
 » včetně kolíkovacího zařízení se 4 rastry: 16, 22, 25, 32mm
 » Praktická jednoruční obsluha stolu
 » Lehké ovládání na kluzných tyčích
 » Přítlačný držák obrobku ve standardu
 » Rozměr stroje (DxŠxV): 740x560x1320mm 

Standard: vrtací hlavička Wescott 0-16mm, 
doraz, kolíkovací zařízení, přítlačný držák

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Dlabací vrták/mortising drill set LL6TLGL

Podvozek/moving device UFE 300

2-čelisťové pouzdro a úhlové pravítko
2-jaw chuck and mitre gauge included

kolíkovací zařízení
pin drilling device

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 460x190 mm
Max. hloubka vrtání/ max. drilling depth 135 mm
Max. šířka vrtání/ max. drilling width 220 mm
Posuv stolu vertikální / vertical table stroke 135 mm
Rastry kolíkovacího zařízení/ pin point distances 16 / 22 / 25 / 32mm
Výkon motoru (S1 100%)/(S6) /
motor power (S1 100%)/(S6)

2.2 kW / 3.1 kW

Napětí/voltage 230V oder 400V
Hmotnost netto cca/ net weight ca. 118kg
Hmotnost btto/  gross weight 125kg
Rozměr balení / packaging dimension 1160x840x670mm

 » solid mortising machine with powerful motor
 » pin drilling device with 4 different defined 

 engage positions at 16, 22, 25, 32mm
 » one hand table operation
 » smooth-running table guide system
 » down holder included in delivery
 » overall dimension (LxWxH): 740x560x1320mm

230V

400V
 » Velmi lehké ovládání stolu díky vícenásobnému uložení
 » Snadné přestavení stolu na rybinových vedeních
 » Dvě výšky stolu nastavitelné točítkem
 » Kvalitní 2-čelisťové pouzdro pro profesionální upnutí 

 dlabacího vrtáku
 » Možnost odsávání - hrdlo 100mm
 » Skříňka na nářadí v podstavci
 » Kolíkovací zařízení se 4 rastry

Standard: vrtací hlavička Wescott 16mm, přítlačný držák, 
odsávací hrdlo

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
Artikel/article

Langlochbohrer/mortising drill set LL6TLGL

Langlochbohrer/mortising drill set LL6TLGR
Fahreinrichtung/moving device UFE 300

Položka/article

Dlabací vrták/mortising drill set LL6TLGL

Dlabací vrták/mortising drill set LL6TLGR
Podvozek/moving device UFE 300

levý-pravý chod & úhlové pravítko
with left-right run, mitre fence

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 500x210 mm
Max. hloubka vrtání/ max. drilling depth 140mm
Max. šířka vrtání/ max. drilling width 290 mm
Posuv stolu vertikální / vertical table stroke 140 mm
Rastry kolíkovacího zařízení/ pin point distances 16 / 22 / 25 / 32mm
Výkon motoru (S1 100%)/(S6) /
motor power (S1 100%)/(S6)

2.2 kW / 3.1 kW

Napětí/voltage 230V oder 400V
Hmotnost netto cca/ net weight ca. 110kg
Hmotnost btto/  gross weight 117kg
Rozměr balení / packaging dimension 680x840x715mm

 » precise and easy gliding table travel operated 
 by multi-bedded lever
 » handy and smooth-running table height adjustment via   

 dove tail guidance
 » two individual table height positions
 » fine adjustable by hand wheel
 » 100mm dust collector plug
 » machine base cabinet for toolings 
 » pin drilling device with 4 different defined positions

included in delivery: Wescott drill chuck 16mm, down 
holder, dust collector hood, pin drilling device

 » Masivní litinová konstrukce pro vysokou přesnost obrábění
 » Možnost frézování šikmých dlabů a vrtat přesné otvory
 » Komfortní jednoruční ovládání
 » Velký pracovní radius, není nutné měnit upínání
 » Kolíkovací zařízení se 4 rastry 

 (16-22-25-32mm)
 » Snadné a pohodlné nastavení výšky pomocí točítka
 » Stranové a výškové dorazy ve standardu
 » Integrovaný obraceč fáze a podpěťová spoušť
 » Úhlové pravítko a teleskopické rozšíření stolu

Standard: úhlové pravítko, 2x excentrický upínač, upínací 
hlavička Wescott 0-20mm, výpínač motoru s ochranou proti 
přepětí, teleskopické rozšíření stolu, kolíkovací zařízení

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Dlabací vrták/mortising drill set LL6TLGL

Podvozek/moving device UFE300
Jiná napětí na požádání/ 
special voltages on request

1x 230V, 3x 
230V, 3x 400V, 
50 oder/or 60Hz

Náklopný vrtací agregát
drilling unit tiltable

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table dimensions 600x320 mm
Max. hloubka vrtání/ max. drilling depth 215mm
Max. šířka vrtání/ max. drilling width 250mm
Posuv stolu vertikální / vertical table stroke 155mm
Rastry kolíkovacího zařízení/ pin point distances 16 / 22 / 25 / 32mm
Výkon motoru (S1 100%)/(S6) 2.2 kW / 3.1 kW
Napětí/voltage 400V
Hmotnost netto cca/ net weight ca. 251kg
Hmotnost btto/  gross weight 257kg
Rozměr balení / packaging dimension 1105x1150x735mm

 » solid non-twistable grey cast iron machine for highly   
 accurate work
 » inclined slotted holes and precision drills easily doable
 » drilling head pivoting left and right
 » comfortable one hand operation feasible
 » huge operating range
 » pin drilling device with 4 different defined positions 

 (16-22-25-32mm) 
 » adjustable end stops for transversal and longitudinal   

 operation
 » easy and comfortable height adjustment via hand wheel
 » integrated phase turn over device
 » mitre gauge and extractable table included

included in delivery: mitre fence, 2pcs eccentric clamps, 
Wescott drill chuck 0-20mm, motor protection, extractable 
table, pin drilling device

včetně výsuvného rozšíření stolu
incl. extractable table extension 

Dlabačka + prodloužení stolu / mortiser + table extension

Kolíkovací stroj / single-raw multi-boring machine

LBM 290K + LBM 290KAL

DBM 21N

230V

400V

LBM 290K

LBM 290K + LBM 290KAL

s adaptérem dlabacích vrtáků
incl. adapter for mortising drills

 » Pro přesné obrábění
 » 3 prodloužení stolu (opce) s podpěrnými nohami pro 

pohodlné zpracování velkých obrobků (LBM 290KAL)
 » Kolíkovací zařízení se 4 různými 

 rastry (16-20-22-25mm)
 » 2 koncové dorazy pro sériovou výrobu ve standardu
 » Levý- a pravý chod
 » Snadné a pohodlné jednoruční ovládání
 » Prodloužení stolu dopředu: 600x300mm, 

 do strany 595x260mm jako opce
 » Rozměr stroje: 800x900x1500mm
 » Rozměr stroje s prodloužením: 2600x1530x1500mm

Standard: 1 dlabací vrták 10mm, 4 adaptér dlabacích vrtáků 
(19mm, 20mm, 28mm,30mm), nářadí, kolíkovací zařízení, 
úhlové pravítko, excentrický upínač

 » drilling head enables high precision
 » optional with 3 extension tables and supporting legs for   

 easy and save
 » handling of large workpieces (LBM 290KAL)
 » pin drilling device with 4 different defined positions 

 (16-20-22-25mm)
 » dual-sided adjustable longitudinal end stops for serial   

 drilling standard with left-right run
 » easy and comfortable one hand operation feasible
 » table extensions front (optional): 600x300mm, 

 side: 595x260mm
 » machine dimensions: 800x900x1500mm
 » machine dimensions incl. extensions:2600x1530x1500mm

included in delivery: 1 mortising drill 10mm, 4 adapter for mor-
tising drill (19mm, 20mm, 28mm,30mm), pin drilling device, 
mitre gauge, eccentric clamp, tools

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rozměr stolu / table size 570x300mm
Prodloužení stolu / table extension 600x300mm
Příčný pojezd / travel longitudinal 290mm
Pojezd do hloubky / travel transversal 155mm
Výškové ustavení / travel height 140mm
Výkon motoru (S1 100%)/(S6) /
motor power (S1 100%)/(S6)

3kW/ 4.2kW (230V)

3.8kW/5.3kW (400V)
Napětí / voltage 230V nebo/or 400 V
Otáčky motoru 230V / motor speed 230V 2800 ot./min / rpm
Otáčky motoru 400V / motor speed 400V 1400/2800 ot./min
2-čelisťové sklíčidlo až / 2-jaw chunck up to 20mm
Ø odsávání / Ø dust inlet diameter 100mm
Rozměry / dimensions 855x600x1160mm
Hmotnost netto/brutto cca / 
weight net/gross approx.

140kg/160kg

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Dlabací vrták/mortising drill set LL6TLGR

Dlabací vrtáky 6-8-10-12-16 mm / mor-
tise drill bit quadratic 6-8-10-12-16 mm

STM26B

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Počet vřeten / pieces of drill spindles 21
Vzdálenost mezi vřeteny / drill spindle distance 32 mm

Vzdálenost mezi 1. a 21. vřetenem / 
distance between 1st and last spindle

640 mm

Max. hloubka vrtání / max. drill depth 50 mm
Otáčky vřetene / drill spindle speed 2840 ot./min
Rozměr stolu / table dimensions 870x550 mm
Výkon motoru S1 (100%) / S6 / 
motor power S1 (100%) / S6

1.5 kW / 2.1 kW

Napětí / voltage 400 V
Tlakový vzduch / required compressed air supply 6 - 8 bar
Hmotnost netto cca / net weight ca. 342 kg
Hmotnost btto / gross weight 350 kg
Rozměr balení / packaging dimension 1300x1400x1100mm

 » Ideální pro kolíkové spojení rámů a nábytkových korpusů
 » Pneumatické naklápění vrtacího agregátu 0°- 45°- 90° 
 » K vrtání hran i ploch
 » 2 pneumatické moduly upínání
 » Nožní pedál pro upnutí – vrtání - uvolnění
 » Počet vřeten: 21, vzdálenost mezi vřeteny: 32mm
 » Vzdálenost od prvního po poslední vřeteno: 640mm
 » Tlak pneumatické soustavy: 6bar (0,6MPa), až max 8 bar 

(0,8MPa)
 » Pravítko 3m

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Vrták kolíkovací levotočivý Ø6mm, 
hřídel 10mm/ pin drill left-turning 
Ø6mm, flagpole 10mm

DBM216MML

Vrták kolíkovací pravotočivý Ø6mm, 
hřídel 10mm/ pin drill right-turning 
Ø6mm, flagpole 10mm

DBM216MMR

Vrták kolíkovací levotočivý Ø8mm, 
hřídel 10mm/ pin drill left-turning 
Ø8mm, flagpole 10mm

DBM218MML

Vrták kolíkovací pravotočivý Ø8mm, 
hřídel 10mm/ pin drill right-turning 
Ø8mm, flagpole 10mm

DBM218MMR

Werkzeugaufnahme, hřídel 10mm/
tool holder, flagpole 10mm

DBM21WA

 » used for edge and frame connections, cupboard fittings etc.
 » boring unit pneumatical tiltable 0°- 45°- 90°
 » 2 pneumatical fixing elements
 » foot pedal to clamp – drill - release
 » spindles: 21, distance of spindles: 32mm
 » distance of spindles: 640mm
 » pneumatic pressure: 6 bar (0,6MPa), up to 8 bar (0,8MPa)
 » backside fence 3m

s 3m-pravítkem
with 3m back fence

8 ks držáku nástroje ve standardu
8 pcs of tool holder included in delivery

NEU
NEW



Cena/price

59,-
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749,-
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999,-
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Dlátová dlabačka / heavy duty mortiser
STM 26 / STM 26S

DLABAČKY / MORTISERS

STM26S
STM26

naklápěcí stůl
 +/- 22,5°

table slewable 
+/- 22,5°

naklopení +/- 22,5°
slewable +/- 22,5°

 » Precizní nastavitelné rybinové vedení dlátove-vrtacího 
dlabacího agregátu 
 » Ideální  pro výrobu čepovaných spoju v tvrdém i měkkém dřevu
 » Nastavitelná pravítka pro opakovanou výrobu 
 » Velkorozměrné kolo pro přesné nastavení stolu
 » Praktické jednoruční ovládání s plynovou vzpěrou 

usnadňující nastavení 
 » Masivní litinová konstrukce celého stroje 
 » 2x excentrický držák obrobku s rychloustavením
 » Podstavec na gumových nožickách se skříňkou na nářadí 
 » Max. výška obrobku: 210mm
 » Výška stroje: STM 26: 1720mm, STM 26S: 1870mm

Standard: vrtací dláto 16mm, podstavec

 » dovetail guides (adjustable) ensure precise work
 » perfect machine for tenoning joints in hard- and softwood
 » adjustable depth stops allow a high repeating accuracy
 » big hand wheels allow an easy adjustment of the table
 » convenient one-hand operation with force support through   

 gas pressure cylinder
 » bending resistant cast iron setup
 » 2pcs work piece down holder with quick adjustment
 » stand with lockable tool cabinet and rubber feet
 » max. work piece height: 210mm
 » height: STM 26: 1720mm, STM 26S: 1870mm

included in delivery: mortising drill 16mm, stand

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Sada vrtáků/mortising drill set STM26B

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
STM 26 STM 26S

Rozměr stolu / table dimensions 400x150 mm 540x230 mm
Dláto min. / max. / 
chisel dimensions min. / max.

6 mm / 26 mm 6 mm / 26 mm

Max. hloubka vrtání / max. drilling depth 76 mm 76 mm
Max. výška obrobku / max. workpiece height 210 mm 210 mm
Otáčky vřetene / rotation speed 1400 min-1 1400 min-1

Výkon motoru S1 (100%) / S6 /
engine power S1 (100%) / S6

0.75 kW /  
1.05 kW

0.75 kW /  
1.05 kW

Napětí / voltage 230 V 230 V
Celková výška / total height 1720 mm 1870 mm
Hmotnost netto cca / net weight ca. 126 kg 139 kg
Hmotnost btto / gross weight 131 kg 148 kg
Rozměr balení / packaging dimension 1100x415x500mm

630x500x400mm
950x620x570mm
630x500x400mm

Podstavec součástí dodávky
stand included in delivery

BRUSKY / SHARPENING MACHINES

Univerzální bruska nožů / universal grinder for knives
MS 6000

 » Speciálně určena pro hoblovací nože délky až 600mm
 » Možnost broušení vrtáků a dlát
 » Masivní podstavec pro vysokou stabilitu
 » Nastavení výšky brusného kotouče a úhlu upínací lišty nožů 

ručním kolem
 » Jednoduchá obsluha při vysoké účinnosti

Standard: brusný kotouč, 2x upínací lišta nožů, držák vrtacího 
pouzdra, pouzdro vrtáku

 » especially for planer knives up to 600mm
 » additionally usable for twist drills and chisels
 » solid stand for high precision
 » height-adjustable grinding stone
 » ruler angle-adjustable by hand wheel for different lip angles
 » easy handling and high efficiency

included in delivery: grinding stone, 2xknife retainer

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Brusný kotouč/ grinding stone MS6000ST

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Úhel broušení/grinding angle 15° - 90°mm
Výkon motoru S1 (100%)/motor speed S1 (100%) 550W
Napětí/voltage 230V
Hmotnost netto/ net weight 35kg
Hmotnost btto/gross weight 40kg
Rozměr balení / packaging dimension 410x520x350mm

100x600x100mm

Brusná délka až 600mm
grinding length up to 600mm

Bruska na hoblovací nože / heavy duty grinder for planer knives
MS 7000

těžké provedení stroje  
s chladícím zařízením

heavy duty machine  
with cooling system

 » Chladící zařízení 
 » Vhodné pro hoblovací nože délky až 630mm
 » Solidní konstrukce eliminující vibrace zajišťuje optimální 

výsledek broušení
 » Jednoduchý a účinný upínací systém hoblovacích nožů
 » Nastavitelný úhel ostří hoblovacích nožů
 » Brusný kotouč: ø100 mm, upínací otvor: 20mm, 2800 min-1

 » incl. cooling system 
 » up to 630mm planer knifes
 » heavy duty and vibration free set-up enables perfect   

 grinding results
 » easy and efficient clamp system of the planer knife
 » every cutting angle adjustable 
 » grinding disc: ø100mm, bore: 20mm, 2800 min-1

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Brusný kotouč/ grinding stone MS7000ST

Mazací a chladící prostředky/lubrication 
and cooling solvent

KSM5L

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Úhel broušení/grinding angle 0° - 55°mm
Otáčky brusného kotouče/grinding disc speed 2800 min-1

Brusný kotouč/grinding disc Ø/width/boring 100x 50 x 20 mm
Výkon motoru S1 (100%)/motor speed S1 (100%) 550W
Napětí/voltage 230V
Hmotnost netto/ net weight 62kg
Hmotnost btto/gross weight 65kg
Rozměr balení / packaging dimension 900x480x460mm
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Bruska na pilové kotouče / circular saw blade grinder
MTY 8-70

80 - 700mm pilové kotouče
80 - 700mm saw blades

Produktové 
video

Produktové 
video

otočné / rotating

přestavitelné/transposable

Diamantový kotouč pro broušení 
pil z tvrdokovu (HM)

diamond disc for HSS saw blades

Průměry vrtáků: 3-13 mm
drill bit diameter: 3-13 mm

 » Bruska na pilové kotouče MTY 8-70 umožňuje přesné 
broušení vašich pilových kotoučů během okamžiku
 » Diamantový brusný kotouč (125mm)
 » Litinový podstavec pro větší stabilitu a přesnost
 » Brusný kotouč nastavitelný v úhlu ± 30°
 » Úhlově nastavitelný držák pily (+85° -30°)
 » Gumové patky pro tlumení vibrací
 » Jednoduchá obsluha a vysoká účinnost

Standard: Diamantový kotouč na broušení pil z tvrdokovu, 
distanční podložky pro různé průměry pil

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Diamantový kotouč/ diamond disc MTY8-70DIAM

Korundový kotouč/ cordundum disc MTY8-70EKS

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průměr pilového kotouče/ 
suitable for saw blade with diameter

80-700 mm

Náklon držáku pily/ 
horizontal swing of saw blade holder

-30° bis +85°

Náklon brusného agregátu/ 
grinding aggregate tilt

-30° bis +20°

Otáčky/ grinding disc speed 2850 min-1

Brusný kotouč/grinding disc Ø/width/boring 125x 10 x 32 mm
Výkon motoru S1 (100%)/motor speed S1 (100%) 0,25 kW
Napětí/voltage 230V
Hmotnost netto / net weight 28kg
Hmotnost btto /gross weight 33kg
Rozměr balení / packaging dimension 900x480x460mm
Rozměr stroje/machine dimensions 750x750x350 mm

 » The circular saw blade grinder MTY 8-70 enables the   
 precise sharpening of your saw blade within few minutes
 » diamond disc for HSS saw blades
 » grey cast stand ensures high precision
 » angle-adjustable grinding wheel to sharpen altering cutting blades
 » angle-adjustable saw blade retainer for different edge angles
 » rubber feet ensures damped and quiet operation
 » easy manual handling and high efficiency

included in delivery: diamond disc to sharpen T.C.T saw  
blades, distance discs for different saw blade boring

TOP-SELLER

Bruska suché i mokré broušení / wet and dry grinder

Elektrická bruska vrtáků / electric drill bit sharpener

NTS 200S

BSG 13E

 » Vhodná pro broušení velkého množství nástrojů jako jsou nože,    
dláta, řezbářská dláta, nůžky, soustružnické struhy atd.
 » Vysoce kvalitní kotouč z kysličníku hliníku, 200 x 40 mm, 

K220, umožňuje broušení HSS nástrojů
 » Unikátní mechanizmus pohonu zaručuje konstantní 

rychlost a vysoký točivý moment
 » Přípravek  ostření úhlu umožňuje i neprofesionálům dosáhnout 

precizního broušení
 » Odnímatelná vodní nádržka
 » Kožený obtahovací kotouč: 200x30 mm

Standard: ustavovač pro broušení úhlů, brusná pasta, 
univerzální držák nástrojů, brusný kotouč, kožený disk

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Sada držáků nástr./Set of holding tools NTS HS2

Brusná pasta - 3 ks/honing compound 
- Set 3pcs

NTS200PAST3

Kamenný srovnávač/stone grader NTS200AZS
Brusný kotouč náhradní/ grind stone NTS200SST
Kožený disk/ leather stone NTS200LAS

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průměr brusného kotouče/grinding wheel diameter 200mm
Volnoběžné otáčky/idle speed 120 min-1

Výkon motoru S1 (100%)/motor speed S1 (100%) 120W
Napětí/voltage 230V
Hmotnost netto/ net weight 10kg
Rozměr balení / packaging dimension 340x390x340mm

nyní včetně brusné pasty
now incl. abrasive paste for free

2-dílná sada držáků NTS HS2 
Set of holding tools 2 pcs NTS HS2

 » used to sharpen various cutting tools like knives, chisels,   
 carving tools, scissors wood turning tools etc
 » high quality aluminium oxide abrasive stone 200x40mm,   

 K220 allows also to sharpen HSS tools
 » included cutting angle gauge allows also non professionals  

 to sharpen precisely
 » break prove and demountable water tank
 » unique drive mechanism allows a constant speed at a high drive torque
 » leather disc: 200x30mm

included in delivery: cutting angle gauge, honing com-
pound, universal tool holder, grinding stone, leather disc

BRUSKY / SHARPENING MACHINESBRUSKY / SHARPENING MACHINES

 » Jednoduše a snadno naostří vrták ve třech snadných 
operacích
 » Vhodný pro nejběžněnší velikosti a typy vrtáků
 » Nucený postup broušení a proto jednoduchý na obsluhu
 » Automatické broušení vrcholu vrtáku díky profilovanému 

brusnému kotouči
 » Lehká výměna brusných kroužků
 » Snadno vyměnitelné diamantové kotouče s dlouhou životností

Standard: diamantový kotouč (zrnitost 150), upínací pouzdro

 » makes dull drill bits like new in only 3 easy steps
 » sharpens most popular metal drill bit types and sizes
 » easy operation due to constrained sharpening
 » automatic grinding of the tip geometry due to cam disk
 » easy change of sharpening rings
 » quick change diamond sharpening wheel provides long life

included in delivery: diamond disc (grain 150), chuck

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průmer vrtáku / drill bit diameter 3-13 mm
Výkon motoru S1 (100%) / motor power S1 (100%) 80W
Napětí/voltage 230V
Otáčky / speed 4200 min-1

Hmotnost netto / net weight 2,4kg
Hmotnost btto/gross weight 2,95kg
Rozměr balení / packaging dimension 230x162x188mm

NEU
NEW

TOP-SELLER



inkl. MwSt.KAP 255XJL
249,-

inkl. MwSt.KAP 305JL
349,-

Cena/price

69,-

179,-

129,-

Cena/price

79,-

179,-

129,-

Cena/price

79,-

179,-

129,-

inkl. MwSt.TAS 165
149,-

inkl. MwSt.TAS 165PRO
249,-

inkl. MwSt.FS 1500
99,-

inkl. MwSt.TK 305
299,-

Cena/price

59,-

Preis/price

17,-

99,-

17,-
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Pokosová náklopná zkracovací pila / mitre saw

Profi pokosová náklopná zkracovací pila / profi mitre saw

KAP 255XJL

KAP 305JL

s laserem 
incl. laser

s laserem
incl. laser

 » Velmi dlouhá délka řezu až 430mm
 » Náklopný agregát pily (-45°/+0°) a otočný (-45°/+45°)
 » Linie řezu značená laserem
 » Pravítko sériově v dodávce
 » Precizní a lehce ovladatelné dvojité vedení pily
 » Masivní podstavec z litého hliníku zaručuje optimální 

stabilitu stroje

Standard: pilový kotouč z tvrdokovu HM, laser, 
prodloužení stolu

 » XL-pulling function up to 430mm 
 » sawing head tiltable (-45°/+0°) and rotatable from -45°   

 up to +45°
 » thin red laser line indicates cutting line
 » depth end stop included in delivery
 » stable and precise double bar guide
 » massive aluminium die-cast base ensures high stability

included in delivery: tungsten carbide 
saw blade, laser, table  extension

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

HM sada pilových kotoučů v kufříku/ 
CC saw blade set in alu case

KSB254SET

Univerzální stojan stroje/  
universal machine stand

USK 2760

Univerzální stojan stroje/  
universal machine stand

USK 2900

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
- Výška řezu při 90°/ cutting height at 90° 80 mm
- Výška řezu při 45°/ cutting height at 45° tilt 40 mm
- Délka řezu při 90°/cutting length at 90° 420 mm
- Délka řezu při 45°/cutting length at 45° swing 400 mm
Výkon motoru S1/ motor power S1 1,8 kW
Otáčky / saw blade speed 4800 min-1

HM-pilový kotouč 60 zubů/ HM-saw blade 60 teeth 254x30x3 mm

Hmotnost/ weight 20 kg
Rozměr balení / packaging dimension 850x520x410mm

ZKRACOVACÍ A POKOSOVÉ PILY / MITRE SAWS

 » Řemenový pohon pro tichý a šetrný chod
 » Náklopný pilový kotouč vlevo/vpravo (-45˚/+45˚) a otočný 

(-45˚ do +45)
 » Teleskopický doraz
 » Linie řezu značená laserem
 » Pravítko sériově v dodávce
 » Precizní a lehce ovladatelné dvojité vedení pily
 » Masivní podstavec z litého hliníku zaručuje optimální 

stabilitu stroje

Standard: pilový kotouč z tvrdokovu HM, laser, 
prodloužení stolu

 » drive belt system supports a low noise operation
 as well as a gentle mechanical treatment
 » sawing head left/right tiltable (-45°/+45°) and

 rotatable from -45° up to +45°
 » extractable back-fence
 » thin red laser line indicates cutting line
 » depth end stop included in delivery
 » stable and precise double bar guide
 » massive aluminium die-cast base ensures high stability

included in delivery: tungsten carbide saw blade, laser, 
table extension

Řemenový pohon
belt driven

Výška řezu až 115mm
cutting height up to 115mm

Dvojí naklopení
double mitre

TOP-SELLER

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
- Výška řezu při 90°/ cutting height at 90° 90 mm
- Výška řezu při 45°/ cutting height at 45° tilt 55 mm
- Délka řezu při 90°/cutting length at 90° 340 mm
- Délka řezu při 45°/cutting length at 45° swing 240 mm
Výkon motoru S1/ motor power S1 1800 W
Otáčky / saw blade speed 4800 min-1

HM-pilový kotouč z tvrdokovu/ HM-saw blade 305 mm

Hmotnost/ weight 20 kg
Rozměr balení / packaging dimension 960x500x540mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

HM Sada kotoučů v Alu-kufříku/ 
CC saw blade set in alu case

KSB300SET

Univerzální stojan stroje/  
universal machine stand

USK 2760

Univerzální stojan stroje/  
universal machine stand

USK 2900

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

HM sada pilových kotoučů v kufříku/ 
CC saw blade set in alu case

KSB300SET

Univerzální stojan stroje/  
universal machine stand

USK 2760

Univerzální stojan stroje/  
universal machine stand

USK 2760

PONORNÉ PILY / PLUNGE SAWS

Ponorná pila / plunge saw

Vodící lišta / guide rail

Stolní a pokosová pila / compound mitre/table saw

TAS 165 / TAS 165PRO

FS 1500

TK 305

 » Kvalitní stroj s mit Feinspureinstellung,    
Tiefenskalierung und Staubabsaugung
 » Vhodná pro různé materiály jako je masivní dřevo, desky, 

dřevotřísky atd.
 » Perfektní výsledek řezání i při nízkých otáčkách
 » Pro dilatační spáry v parketách nebo jiných podlahách
 » S automatickou ochranou proti odskočení a funkcí Soft-

start (pouze u modelu PRO) 
Standard: odpadní vak, hliníkový kufr (pouze PRO)
Opce: vodící lišta, spojovací jednotka lišt, kvalitní pilový 
kotouč

 » high quality machine with fine track adjust, depth scale   
 and dust extraction
 » suitable for different materials like solid wood,  

 countertops, etc.
 » clean cuts even at low speeds
 » expansion joints in parquet floors or similar work easy  

 and accurate
 » with automatic anti-kickback function, track lock and  

 soft start-function (only PRO-model) 
included in delivery: dust bag (both), alu box (only PRO)
optional: guide rail, guide rail connecting unit, high quality 
saw blade

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Kvalitní pilový kotouč /
high quality saw blade

KSB16520Z48

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
TAS 165 TAS 165PRO

Hloubka řezu / cutting depth
- při 90° s lištou / 
90° with guide rail

54 mm 54 mm

- při 90° bez lišty / 
90° without guide rail

58 mm 54 mm

- při 45° s lištou / 
45° with guide rail

38 mm 38 mm

- při 45° bez lišty / 
45° without guide rail

42 mm 42 mm

Výkon motoru / motor power 1200 W 1400 W
Napětí / voltage 230 V 230 V

Otáčky / speed 5500 min-1 2000-5300 min-1

Úhel náklonu / mitre range 0-48° 0-48°
Rozměr kotouče / saw blade dimen. 165x20 mm 165x20 mm
Počet zubů / number of teeth 24 48
Šířka řezu / cutting width 2,5 mm 2,5 mm
Hmotnost netto / net weight 12 kg 13 kg
Hmotnost btto / gross weight 13 kg 14 kg

TAS 165

TAS 165PRO

Funkce 
kapování

TAS 165PRO dodáván v Alu kufříku 
TAS 165PRO delivered in alu box

Řez v úhlu na vodící liště 
mitre cut on guide rail

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Hmotnost/ weight 2 kg
Rozměr balení / packaging dimension 1500x190x10 mm

 » Vhodná pro ponorné pily TAS 165 a TAS 165PRO
 » Pro přesné řezy bez otřepů
 » S opční spojovací jenotkou lze kombinovat více samostat-

ných lišt pro extra dlouhé řezy

 » suitable for the plunge saws TAS 165 and TAS 165PRO
 » ensures accurate and splinter-free cuts
 » for extra-long cuts, several individual guide rails can be   

 connected with the optional guide rail connecting unit FSVE

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Spojovací jednotka vodících lišt/
guide rail connecting unit

FSVE

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Vodící lišta / guide rail FS 1500

Spojovací jednotka vodících lišt/
guide rail connecting unit

FSVE

 » Kombinovaný stroj: jako pokosová nebo stolní pila
 » Náklopný otočný stůl +/-45°
 » Náklopný agregát pily 0-45°
 » Robustní hliníkový stůl
 » Bezpečnostní spínač proti nežádoucímu spuštění pily
 » Červený paprsek značí línii řezu
 » Soft-Start a brzda motoru
 » Možnost připojení externího odsávání

 »  Combination machine: usable as mitre saw and table saw
 »  Rotary table rotateable +/-45°
 »  Sawing aggregate tiltable 0-45°
 »  Rugged die-cast alu saw table
 »  Safety switch protects from unintenional start 
 »  red light line marks the cutting line
 »  Soft start and engine brake
 »  Can be connected with extern dust collector

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
- Řez při 90°/ cutting height at 90° 85 mm
- Řez při 45° náklonu/ 
cutting height at 45° tilt

50 mm

Pilový kotouč / saw blade 305mm / 30mm
Výkon motoru S1/ motor power S1 2 kW
Napětí / voltage 230V/50Hz
Otáčky / speed 4200 min-1

Rozměr balení / packaging dimension 595x570x440 mm

NEU
NEW



inkl. MwSt.BBS 550
3.690,-

BBS 850

auf Anfrage / on request

Cena/price

669,-

59,-

Cena/price

na dotaz/
on request

na dotaz/
on request

inkl. MwSt.USK 2760
179,-

inkl. MwSt.USK 2900
129,-

Cena/price

59,-

29,-
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UNIVERZÁLNÍ STOJANY / MITRE SAW STANDS PÁSOVÉ PILY / HEAD BAND SAWS

Pásová pila / head band saw

Pásová pila / head band saw

BBS 850

BBS 550

BBS 550RB

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. průměr polena /max. log diameter (1) 550mm
Max. rozevření mezi vodítky/
max. opening between blade guides (2)

530mm

Max. výška pásu /max. elevation of blade (3) 540mm

Min. výška pásu od podpěry/
min. blade height from support beam (4)

20mm

Max. hloubka řezu/max. depth of cut (5) 220mm
Délka řezu standardní model/
max. log length (standard model) 

3,7m

Prodloužení/track section 2,3m
Max. délka řezu/max. cutting length unlimitiert/unlimided
Min. délka řezu/min. cutting length 0,9m
Výkon motoru kola pohonu/ 
motor power bandwheel S1 (100%) / S6 (10)

3 kW/ 4,2 kW

Vertikální posuv / vertical feed optional
Horizontální posuv / horizontal feed manuell/manual
Max. rychlost posuvu/
max. feed speed

manuell/manual

Průměr oběžného kola/bandwheel diameter (14) 400mm
Šířka oběžného kola/brandwheel width 25mm
Bimetalová pila/bimetal saw blade 3200x27x0,9mm
Síla řezu/kerf thickness 1,5-2,2mm
Rychlost pilového pásu/sawblade speed 15 m/s
Rozměr stroje (šxvxd)/ 
machine dimension(wxhxl)

1750x1450-
1660x4600mm

Hmotnost/weight 355kg

Hmotnost prodloužení/weight extension 76kg

Verpackungsmaße / packaging dimensions 2300x1000x1260 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. průměr polena /max. log diameter (1) 850mm
Max. rozevření mezi vodítky/
max. opening between blade guides (2)

800mm

Max. výška pásu /max. elevation of blade (3) 820mm

Min. výška pásu od podpěry/
min. blade height from support beam (4)

30mm

Max. hloubka řezu/max. depth of cut (5) 480mm
Délka řezu standardní model/
max. log length (standard model) 

6m

Prodloužení/track section 2m
Max. délka řezu/max. cutting length 4,3m
Min. délka řezu/min. cutting length 1m

 » Pila BBS 550 je ideální pro řezání kmenů různé tvrdosti, 
vlhkosti dřeva v délkách odpovídajících konstrukci stroje . 
 » Maximální délka řezu závisí od počtu prodlužovacích 

segmentů
 » Všechny druhy dřeva mohou být řezány jedním pásem
 » Robustní a pevná konstrukce 
 » Minimální údržba 
 » Jednoduchá obsluha
 » Masivní a precizní litinová kola
 » Přesné vedení
 » Excentrický upínač
 » Agregát předřezové pily
 » Ruční nastavení výšky řezu
 » Ruční posuv
 » Dodáváno s dráhou 4,6 m

Standard: 1x pilový pás

 » Ideální pro řezání kmenů různé tvrdosti, vlhkosti dřeva v 
délkách odpovídajících konstrukci stroje . 
 » Maximální délka řezu závisí od počtu prodlužovacích 

segmentů
 » Všechny druhy dřeva mohou být řezány jedním pásem
 » Robustní a pevná konstrukce 
 » Minimální údržba 
 » Jednoduchá obsluha
 » Masivní a precizní litinová kola
 » Přesné vedení
 » Excentrický upínač
 » Agregát předřezové pily
 » Elektronicky ovládané nastavení výšky řezu
 » Variabilní rychlost posuvu (0-22 m/min)
 » Dodáváno s 6 m dráhou

Standard: 1x pilový pás

 » The machine is designed exclusively for cutting soft, hard,   
 dry, raw or frozen timber or wooden prisms, with lengths   
 according to the machine design. 
 » The cutting length depends on the number of  

 expanding sections
 » all types of timber can be cut with the same band.
 » solid and twist free construction 
 » low level of required maintanance 
 » easy handling
 » massive cast iron drive wheel
 » precise guide
 » eccentric clamp system
 » pre-cutting adjustment set up
 » manual height (thickness) adjustment
 » manual cutting feed
 » 4,6m track standard 

 
included in delivery: saw band

 » The machine is designed exclusively for cutting soft, hard,   
 dry, raw or frozen timber or wooden prisms, with lengths   
 according to the machine design. 
 » The cutting length depends on the number of  

 expanding sections
 » all types of timber can be cut with the same band.
 » solid and twist free construction 
 » low level of required maintanance 
 » easy handling
 » massive cast iron drive wheel
 » precise guide
 » eccentric clamp system
 » pre-cutting adjustment set up
 » electronic height (thickness) adjustment
 » variable feed speed (0-22 m/min)
 » 6m track standard 

 
included in delivery: saw band

Schéma s technickými detaily
drawing on technical details

Výškové nastavení agregátu pily kolem se 
stupnicí 

height adjustment of saw unit via hand 
wheel with scale

Profi-pásová pila s pojezdovou dráhou 4,6m
professional head band saw with 4,6 track

Prodloužení dráhy 2,3m
extension track 2,3m

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Prodloužení dráhy 2,3m/ 
extension track 2,3m

BBS550RB

Pilový pás / saw band 3200x30mm BSB550B30
Jiná napětí na požádání/ 
special voltages on request

1x 230V, 3x 
230V, 3x 400V, 
50 oder/or 60Hz

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Prodloužení dráhy 2m/ 
extension track 2m

BBS850RB

Pilový pás / saw band BSB850B30

Jiná napětí na požádání/ 
special voltages on request

1x 230V, 3x 
230V, 3x 400V, 
50 oder/or 60Hz

Univerzální stojan / universal mitre saw stand

Univerzální stojan / universal mitre saw stand

USK 2760

USK 2900

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. výška / max. height 730 mm
Hmotnost/ weight 28 kg
Rozměr balení / packaging dimension 295x1630x270mm

velmi robustní konstrukce
very rugged construction

kompaktní stojan 
se síťovou přípojkou
compact workstation

with network connection

4 x 230V

 » Vhodný pro zkracovací pily, lupínkové pily, stolní vrtačky 
 » Upínací stůl v dodávce 
 » Integrovamé 4 zástrčky 230V a příruční schránka 
 » Obě strany nezávisle výškově nastavitelné 
 » Skládací, s malými nároky na prostor
 » Délka: 1500 mm výsuvné až do 2760mm

 » can be used for various mitre saws, scroll saws,  
 table drill presses etc.
 » work piece clamp table included in delivery
 » 4x230V power plug rack and storage pin
 » booth work piece support wheels are height adjustable
 » foldable, therefore space saving stowable
 » length: 1500mm, extractable up to 2760mm

 » can be used for various mitre saws, scroll saws,  
 table drill presses etc.
 » flexible due to wheels
 » 2 leg folding elements as rack device
 » foldable, therefore space saving stowable
 » length: 1120mm, extractable up to 2935mm
 » heigh adjustment: 1095-1245mm

 » Vhodný pro zkracovací pily, lupínkové pily, stolní vrtačky
 » Flexibilita díky pojezdu na kolečkách
 » 2 odklopné elemnty jako odkládací zařízení
 » Skládací, s malými nároky na prostor
 » Délka: 1120mm, výsuvný až 2935mm
 » Výškově nastavitelný: 1095-1245mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. zatížení / max. load 100 kg
Hmotnost/ weight 17 kg
Rozměr balení / packaging dimension 1180x265x170 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Výkon motoru kola pohonu/ 
motor power bandwheel S1 (100%) / S6 (10)

9 kW/ 12,6kW

Max. rychlost posuvu/
max. feed speed

22 m/min

Průměr oběžného kola/bandwheel diameter (14) 610mm
Šířka oběžného kola/brandwheel width 42mm
Bimetalová pila/bimetal saw blade 5150-5070x40-

50x0,8-11mm
Síla řezu/kerf thickness 1,5-2,3mm
Rychlost pilového pásu/sawblade speed 25 m/s
Rozměr stroje (šxvxd)/ 
machine dimension(wxhxl)

2210x2520-
3160x7000mm

Hmotnost/weight 1260kg

Rozměr balení / packaging dimensions 1500x2400x1900 mm
1500x2400x1400 mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Náhradní svěrák/ vice USK2760ESS

Náhradní lišta/ spare track USK 2760ES

NEU
NEW

NEU
NEW



inkl. MwSt.VS 20PRO
9.999,-

inkl. MwSt.VSTR 3000
2.899,-

inkl. MwSt.VST 3000
1.499,-

Cena/price

18,-

54,-

48,-
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Čtyřstranná hoblovací frézka / four side planer
VS 20PRO **XL

ČTYŘSTRANNÁ HOBLOVACÍ FRÉZKA / FOUR SIDE PLANERS RÁMOVÝ LIS / GLUEING PRESSES

Rámový lis / glueing press
VST 3000 XL / VSTR 3000 XL

14
10

mm

2730mm
111

0m
m

 » Vybavena 4 hoblovacími válci
 » Robustní, masivní konstrukce s minimem vibrací
 » Ocelovo-litinová konstrukce
 » Dlouhý podávací stůl pro bezpečné podávání obrobků
 » Výška úběru třísky plynule nastavitelná do 10mm
 » Precizní podávání obrobku podávacími koly před každým 

hoblovacím válcem
 » Pozice vřetena nastavitelná mechanicky pomocí přesného 

digitálního ukazatele (přesnost 1/10)
 » Nastavitelný tlak na každý posuvný válec
 » Přehledně uspořádané ovládací prvky

Standard: 4 hoblovací válce s namontovanými noži, nářadí, 
páka

 » Robustní a masivní konstrukce z ocelového plechu
 » Snadno výškově nastavitelné lisovací jednotky
 » Jednoduchý a rychlý posuv lisovacích jednotek

VST 3000:
 » Možnost kontinuálního posuvu
 » Vedení pístu vraceno bočně upnutou zpětnou pružinou
 » Masivní matky zaručují stabilní tlak

VSTR 3000:
 » Doplňkové vyztužení zamezuje deformaci rámu
 » Boční přítlaky na kuličkových ložiscích se 2 hydraulickými 

válci
 » Hydraulické ventily zaručují stabilní tlak
 » Indikace hydraulického tlaku

 » equipped with 4 cutter heads
 » solid heavy and low vibration setup
 » steel and cast iron machine
 » very long work piece table ensures save feeding of work pieces
 » chip removal stepless adjustable up to a maximum of 10mm
 » user-friendly positioning and design of the control panel   

 ensures comfortable operating
 » precise and smooth run of the work piece feeding due to   

 a feeding roller in front of the first spindle
 » pressure on every feeding roller steplessly adjustable w/o tools
 » spindle position adjustable via mechanical digital position   

 indication (1/10 accuracy)

included in delivery: 4 cutter heads and mounted planer 
knives, tools, handle

 » solid steel construction
 » easy height adjustable pressing unit
 » easy and quick movement of pressing units

VST 3000:
 » continious feeding possible
 » cylinder guide operated by side positioned spring
 » solid nuts keep pressure steady

VSTR 3000:
 » additional bracings avoid frame twisting
 » heavy duty frame press unit with two steplessly adjustable   

 hydraulic cylinders
 » hydraulic valves keep pressure steady
 » hydraulic pressure indicated

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Speciální mazivo/easy glide lubricant SGM 3
Ozubené podávací válce/ tooth feed 
rollers

VSVRVZ_120x 
20x30

Pogumované podávací válce/ rubber 
coated feeding roller

VSVRGM_120x 
20x30

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. rozměr obrobku/ 
max. dimension of the work piece

180/120mm

Min. rozměr obrobku/
min. dimension of th work piece

22/7,5mm

Počet pracovních vřeten/
number of operating spindles

4

Otáčky vřetene/ spindle speed 6000 min-1

Průměr vřetene/ spindle diameter 40mm
Standardní průměr 1. 2. 3. 4. nástroje/
standard diam. of tooling 1.2.3.4.

120mm

Max.  Ø vertikálního vřetene/
max. header - Ø of vertical spindles

137mm

Rychlost posuvu/ feeding speeds 6/12m/min
Délka posuvného stolu/feeding table length 1700mm
Rychloustavení posuvného stolu a pravítka/
quick adjustment feeding table

10mm

Výkon motoru horizontálního vřetene S1/
horizontal spindles motor S1

7,5kW (100%)

Výkon motoru vertikálního vřetene S1 /
Vertikal spindles motor S1

7,5kW (100%)

Výkon motoru posuvu S1/ Feeding motor S1 0,8/1,1kW (100%)
Výkon motoru celkem (100%)/ total motor power 16,1kW (100%)
Hmotnost/ weight 930 kg

Ovládací panel 
operator panel

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA

VST 3000 VSTR 3000
Celková výška / total height 2040 mm 2040 mm
Celková šířka / total width 3000 mm 3000 mm

Max. upínací výška / max. clamp height 1550 mm 1550 mm 

Min. vzdálenost lisovací jednotky / 
Min. distance pressing unit

240 mm 240 mm

Vzdálenost  nastavení hydraulických jednotek / 
bore distance pressing unit

50 mm 50 mm

Tlak / pressure 4x2500 kg 6x2000 kg
Hmotnost netto / net weight 220 kg 325 kg
Hmotnost btto / gross weight 260 kg 370 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 3030x360x660 mm 3030x450x660 mm

VSTR 3000

VST 3000

NEU
NEW

NEU
NEW

včetně hoblovací hlavy 
v hodnotě 960,-
incl. cutter heads 

with a value of 960,-



inkl. MwSt.RP 950B
10.890,-

inkl. MwSt.RRP 1000B
17.990,-

inkl. MwSt.RRP 650B
10.990,-
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PODÁVACÍ ZAŘÍZENÍ  / POWER FEEDERSŠIROKOPÁSOVÁ BRUSKA / WIDE BELT SANDERS

Širokopásová bruska / wide belt sander
RRP 650B **XL / RP 950B **XL / RRP 1000B **XL

 » Snadné ovládání a vysoká kvalita umožňují precizní 
výsledky
 » Ideální pro broušení desek v nábytkářském průmyslu 
 » Digitální displej s automatickým nastavením tloušťkování
 » Gumové drážkované kontaktní válce (RRP 650B)
 » Gumový transportní koberec (RRP 1000B, RP 950B)
 » Automatické centrování koberce
 » Automatické tříhvězdicové přepínání (RRP 650B)
 » Pneumtaické napínání pásu
 » Pojistka proti nadměrnému tloušťkování se 

samouvolněním
 » S Ampermetrem pro kontrolu úběru třísky
 » Okamžité zastavení při poruše kotoučových brzd
 » Pneumatické čištění pásů a odprašovací kartáč
 » RRP 650B a RRP 1000B se 2 brusnými agregáty

 » easy control and high quality enables precise sanding results 
 » ideal for sanding boards in furniture industry 
 » DRO with automatic workpiece thicknessing adjustment
 » grooved rubber contact rolls (RRP 650B)
 » rubber transport carpet (RRP 1000B, RP 950B)
 » automatic centering carpet
 » automatic Y-∆ connection (RRP 650B)
 » pneumatic belt tension 
 » thicknessing backup with automatic release
 » with ammeter to monitor cutting depth 
 » immediate safety-stop with disc brake on fault
 » pneumatic belt cleaning and dedusting brush at outlet
 » RRP 650B and RRP 1000B with 2 sanding units

Ochrana při přetržení pásu
broken belt protector

RRP 650B, RRP 1000B:
se 2 brusnými agregáty

with 2 sanding units
R+RP

RP 950B:
s 1 brusným agregátem

with 1 sanding unit
RP

Zařízení čištění brusného pásu
blower device to clear sanding belts

RRP 1000B

RRP 650B

Válce proti vymrštění obrobku
backstop avoid rebounding 

of workpiece

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA

RRP  650B RP 950B RRP 1000B
Max. pracovní šířka/max. working width 650 mm 950 mm 1000 mm
Min./ max. výška protahu/
min./max. working thickness

2-160 mm 2-160 mm 2-160 mm

Min. délka obrobku/
min. working length

420 mm 390 mm 470 mm 

Rychlost posuvu plynulá/ 
feed rate stepless

6-30 m/min 4-20 m/min 5-25 m/min

Rozměr brusného pásu/
dimensions of abrasive belt

680x1900 mm 980x1900 mm 1030x2200 mm

1. brusný agregát /1. sanding unit
Rychlost pásu 1. agregátu /speed of the first 
sanding unit

19 m/s 18 m/s 21m/s

Gumové rýhované kontaktní válce/
grooved rubber contact roller

80sh 75sh 85sh

Výkon motoru/motor power 11 kW 7,5 kW 15 kW
Napětí/voltage 400V 400V 400V
Kalibrovací válec Ø / calibration roller Ø - 120 mm 190 mm
2. brusný agregát / 2. sanding unit
Rychlost brusného pásu 2. agregátu /speed of 
the second sanding unit

14 m/s - 18 m/s

Kombinovaný agregát /combined unit roller 70sh - 50sh
Výkon motoru/motor power 7,5 kW - 11 kW
Napětí/voltage 400V - 400V

Výkon motoru posuvu / motor power feed 1,5 kW 0,55 kW 1,5 kW
Výškové nastavení motoru/
motor power of working table

0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW

Výkon motoru celkem / total motor power 18,97 kW 8,42 kW 27,87 kW
Pracovní tlak/working pressure 0,6-0,8 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa
Spotřeba vzduchu / air consumption 10 m³/h 17 m³/h
Objem nasávaného vzduchu / 
Volume of sucked air

4500 m³/h 3000 m³/h 7000 m³/h

Rozměr stroje/
machine dimensions

1365x1900x2010 mm 1630x1275x1820 mm 1795x2150x2080 mm

Hmotnost netto/net weight 1300 kg 1230 kg 2300 kg

inkl. MwSt.SF 324N
499,-

inkl. MwSt.SF 344
999,-

inkl. MwSt.SF 344-8
1.069,-

inkl. MwSt.SF 444-N8
999,-

inkl. MwSt.SF 344N-8
849,-

Cena/price

17,-

27,-

69,-

Cena/price

15,-

25,-

17,-

27,-

79,-

69,-

Podávací zařízení / power feeder

Podávací zařízení / power feeder

SF 324N / SF 344 / SF 344-8

SF 344N-8 / SF 444N-8

SF 344-8

SF 324N

Multifunkční kloub pro vertikální 
a horizontální provoz 

mulifunctional joint allows vertical a. horizontal operation

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Náhradní válce k SF324/ spare rolls 
for SF324 SF324ER

Náhradní válce k SF324 s gumou 
a ráfkem/ spare rolls SF324 with 
rubber and rim

SF324ERGF

Náhradní válce s gumou/ spare 
rolls  with rubber

SF344/444ERG

Náhradní válce s gumou a ráfkem/
spare rolls with rubber and rim

SF344/444ERGF

Držák stolu pro SF324 SF324SO

Vyměnná kola pro 8 rychlostí/
exchangable gears for 8 speeds

SF344444WR

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA

SF 324N SF 344 SF 344-8
Rychlost posuvu/ feeding speeds (4 stupně/4 steps) 

5 / 5,6 / 8 / 11 m/min
(4 stupně/4 steps)
4 / 8 / 10 / 20 m/min

(8 stupňů/8 steps)
3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 
13,5/ 20 / 27 m/min

Průměr válce/ roller diameter 80 mm 120mm 120mm
Šířka válce/ roller width 30 mm 60mm 60mm
Počet válců/ pieces of rollers 3 3 3
Výkon motoru S1 (100%) / S6 
engine power S1 (100%) / S6

185 W / 260 W 0.75 kW / 1.05 kW 0,75kW/1,05kW

Napětí/ voltage 400V 400V 400V
Hmotnost netto/ net weight 32kg 68kg 69kg

Hmotnost btto cca / gross weight 34kg 70kg 71kg
Rozměr balení / packaging dimensions 270x560x560mm 285x555x530mm

290x760x325mm
285x555x530mm
290x760x325mm

3 válce pohonu
3 drive rollers

 » every working position easily adjustable with dual rod   
 device 
 » forward/reverse rotation 
 » 2 step motor, except SF 324
 » precise gear ensures steady feeding 
 » at every speed and high durability 

 » Lehce přestavitelný na dvoutyčovém ústrojí  
 » Pravý/levý chod 
 » 2 stupňový motor, kromě modelu SF 324
 » Přesná převodovka pro rovnoměrnou rychlost podávání 

materiálu a dlouhou životnost stroje

SF 444N-8

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Náhradní válce s gumou/ spare 
rolls  with rubber

SF344/444ERG

Náhradní válce s gumou a ráfkem/
spare rolls with rubber and rim

SF344/444ERGF

Vyměnná kola pro 8 rychlostí/
exchangable gears for 8 speeds

SF344444WR

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Rychlost posuvu/ feeding speeds (8 Stufen/8 steps) 

3,5/5/7/10/12/
17/26/34 m/min

Průměr válce/ roller diameter 120 mm
Šířka válce/ roller width 60 mm
Počet válců/ pieces of rollers 3 (SF344N-8)

4 (SF444N-8)
Výkon motoru S1 (100%) / S6/ 
engine power S1 (100%) / S6

0,75kW / 1,05kW

Napětí/ voltage 400V
Hmotnost netto/ net weight 67kg (SF344N-8)

70kg (SF444N-8)
Hmotnost btto cca / gross weight 69kg (SF344N-8)

72kg (SF444N-8)
Rozměr balení / packaging dimensions 560x770x290mm

290x770x320mm

4 válce pohonu
4 drive rollers

 » modern design
 » comes with 8 speeds as standard
 » 3 or 4-rollers ensure an ideal work piece movement
 » every working position easily adjustable with dual rode   

 device 
 » forward/reverse running mode
 » 2 step motor 
 » precise gear ensures steady feeding at every 
 » speed and durability 

 » 8 rychlostí sériově
 » moderní Design 
 » Ideální podávání obrobku 3 nebo 4 válci
 » Lehce přestavitelný na dvoutyčovém ústrojí  
 » Levý/pravý chod 
 » 2 stupňový motor
 » Přesná převodovka pro rovnoměrnou rychlost podávání 

materiálu a dlouhou životnost stroje



inkl. MwSt.GS 5000S
49,-

inkl. MwSt.HK 30
179,-

inkl. MwSt.HK 15
129,-

inkl. MwSt.HKD 30T
599,-

inkl. MwSt.T 50/40
69,-

inkl. MwSt.T 90
199,-

inkl. MwSt.TN 90
299,-

inkl. MwSt.HK 10
119,-

inkl. MwSt.HKD 15
399,-

inkl. MwSt.GOF 4200
179,- Preis/price

13,-

15,-

17,-

19,-

7,-

9,-

12,-

Cena/price

49,-

59,-

79,-

Cena/price

59,-

75,-

95,-
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OHŘÍVAČE / HEATERS OHŘÍVAČE / HEATERS // PNEUMATIKA / PNEUMATICS

Plynový ohřívač / gas heater

Horkovzdušný ohřívač / gas burner

Naftový horkovzdušný ohřívač / diesel gas burner

Pneumatická hřebíkovačka - sponkovačka  / combined air nailer

Pneumatická hřebíkovačka / air nailer

Pneumatická hřebíkovačka / air nailer

Plynové topidlo / gas heater

GS 5000S

HK 10 / HK 15

HKD 15 / HKD 30T

T 50/40

T 90

TN 90

GOF 4200

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Topný výkon / nominal heat output 4000 W
Plyn. kategorie / gas category I3P / I3B/P
Spotřeba plynu / gas consumption 216 - 350 g/h    
Provozní tlak / operating pressure 50 mbar
Hmotnost netto / net weight 2,7 kg
Hmotnost btto / gross weight 3,0 kg
Rozměr balení (6 ks/krabice) /
packaging dimensions (6pcs/carton)

770x520x345 mm

 » velice lehký, přenosný, spolehlivý
 » Ochrana proti přehřátí
 » 2 stupně výkonu
 » Zážeh grilovým zapalovačem , ideální pro camping
 » Dodáván s plyn. hadicí a regulátorem, bez plyn. lahve

 » light weight, portable, reliable
 » with overheat protection
 » 2 steps
 » ignite with BBQ lighter - perfect for camping
 » delivered with gas hose and regulator, without gas cylinder

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Topný výkon / nominal heat output 1500 - 4200 W
Jmenovitý tlak / pressure max. 0,29 kg/h
Spotřeba / power consumption 216 - 350 g/h    
Typ plynu / gas type Propan/Butan /

propane/butane
Výška / height 700 mm
Průměr 400 mm
Hmotnost netto / net weight 11,5 kg
Hmotnost btto / gross weight 13,4 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 445x440x780 mm

 » Elektronický piezo zážeh
 » Pokojový termostat (13°C - 35°C)
 » Bezpečnostní pojistka při nedostatku kyslíku (ODS)
 » Ovládání nahoře
 » 4 transportní kolečka
 » Dodává se s plynovou hadicí a regulátorem, bez plyn. láhve 

 » electronic piezo-ignition
 » room temperature thermostat (13°C - 35°C)
 » oxygen deletion safeguard system (ODS)
 » controls on the top of the heater 
 » snap door lock
 » 4 transport casters with lockable roller
 » deliverd with gas hose and regulator, without gas cylinder

 » velice lehký, přenosný, kompaktní Design, HK30 pojizdný
 » plynové ohřívače na tekutý plyn a plyn.lahve
 » nepotřebuje speciální instalaci, přímo k použití
 » bezpečný provoz díky piezoelektrickému  zapalování a 

ochraně proti přehřátí
 » 100% účinný, piezoelektrické zapalování
 » Termostat proti přehřátí 

 » light weight, portable, compact design, HK 30 with wheels
 » gas fired heaters run in liquid and bottled gas
 » no special installation, easy to operate
 » fail-safe operation by piezoelectric flame safety and  

 burn back protection 
 » 100% efficiency, equiped with piezo-ignition 
 » Equipped with an electric valve of thermocouple with shut-off   

 function and a safety thermostat for safe operation.

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
HKD 15 HKD 30T

Topný výkon / nominal heat output 15 kW 30 kW
Spotřeba energie / power consumption 150 W    200 W
Palivo / fuel Heizöl EL nach EN267 Heizöl EL nach EN267
Spotřeba paliva / fuel consumption 1180 g/h 2530 g/h
Vzduchový výkon / air flow 500 m³/h 1000 m³/h
Objem nádrže / tank capacity 13-14 Liter 33 Liter
Hmotnost netto / net weight 16 kg 23,5 kg
Hmotnost btto / gross weight 18 kg 26,3 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 700x330x470 mm 870x400x530 mm

 » přenosný, kompaktní design
 » nepotřebuje speciální instalaci, přímo k použití 
 » jednoduché použití 
 » spolehlivý v provozu 
 » 100% účinnost, piezoelektrické zapalování 
 » funguje na naftu, parafin nebo petrolej 
 » z nerezu 

 » portable, compact design
 » no special installation
 » easy to operate
 » fail-safe in operation
 » 100% efficiency
 » equiped with piezo-ignition 
 » runs with paraffine,diesel or kerosene
 » material: stainless steel

HK 10

HK 15

HKD 15

HK 30

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
HK 10 HK 15 HK 30

Topný výkon / nominal heat output 10,9 kW 16,5 kW 31,3 kW
Spotřeba energie / power consumption 28 W    28 W 75 W
Kategorie plynu / gas category I3B/P I3P / I3B/P I3P / I3B/P
Typ plynu / gas type Flüssiggas Propan/Butan (G30/G31) / liquid gas propane/butane (G30/G31)
Spotřeba plynu / gas consumption 810 g/h 1220 g/h 2280 g/h
Betriebsdruck / operating pressure 0,3 bar 0,5 bar 1,5 bar
Třída ochrany / protection class IP 44 IP 44 IP 44
Výkon ofuku / air flow 500 m³/h 500 m³/h 100 m³/h
Hmotnost netto / net weight 4,0 kg 4,3 kg 11,2 kg
Hmotnost btto / gross weight 4,9 kg 5,2 kg 12,6 kg

für Nägel und Klammern
for nails and staples

 » Velmi kvalitní kombinovaná sponkovačka a hřebíkovačka 
 » Použitelná s jakýmkoliv kompresorem
 » Kompaktní a robustní provedení 
 » Rychlé a jednoduché připevnění lišt, profilů, panelů atd.
 » Izolovaná rukojeť, kapacita zásobníku 100 ks
 » Šířka sponek 5,8 mm, plastový kufr

 » high quality air nailer for staples and nails
 » can be operated by every standard compressor 
 » compact and rugged construction
 » rubber coated handle, loading capacity 100pcs, plastic case with handle
 » standard width of staples 5,8mm, magazine - window

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Délka hřebíku/nail length 20-50mm
Délka spony/staple length 8-40mm
Šířka spony/staple width 5,8mm
Hmotnost/ weight 1,2kg
Rozměr balení / packaging dimension 282x282x86mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Spony (5000 ks/balení)/staples (5000 pcs/box)

8mm T5040K8

16mm T5040K16

32mm T5040K32

40mm T5040K40

Hřebíky (5000 ks/balení)/ nails (5000pcs/box)

20mm T5040N20

32mm T5040N32

50mm T5040N50

Nägel/nails      50mm - 70mm - 90mm

 » velice kvalitní hřebíkovačka s hliníkovým tělem
 » rychlé a jednoduché připevnění lišt, profilů, panelů atd..
 » hřebíky v pásu 2,8 – 3,4mm a sklonem 21˚
 » izolovaná rukojeť pro perfektní držení, robustní plastikový kufr s rukojetí

 » high quality air nailer with light aluminium die cast body
 » easy and quick loading of strip nails
 » strip nails with a thickness from 2,8 up to 3,4mm and an angle of 21°
 » rubber coated handle, solid plastic case with handle

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Délka hřebíku/nail length 50-90mm
Hmotnost/ weight 3,2kg
Rozměr balení / packaging dimension 410x520x170mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

pokovené spirálové hřebíky v pásu (4000 ks/balení) / galva-
nized and twisted strip nails (4000 pcs/box)
50mm T90N50

70mm T90N70

90mm T90N90

Trommelmagazin bis 300 Nägelside loading magazin holds up to 300 nails
 » seitlich beladbares Trommelmagazin mit max. 300 Nägel
 » hochwertiger Druckluftnagler mit superleichtem Aludruckgussgehäuse
 » schnelles und müheloses befestigen von Leisten, 

 Profilbrettern, Paneelen usw.
 » Streifennägel von 2,8 - 3,8 mm Dicke und 15° Schräge
 » isolierter Handgriff für perfekten Halt
 » 360° Luftauslassdeckel 
 » Betriebsdruck 5-8 bar (75-110Psi)

 » handy side loading magazin can hold up to 300 nails
 » high quality air nailer with light aluminium die cast body
 » easy and quick loading of strip nails
 » strip nails with a thickness from 2,8 up to 3,8mm and an angle of 15°
 » rubber coated handle
 » 360° air exhaust direction
 » operating pressure 5-8 bar (75-110PSI)

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Délka hřebíku/nail length 50-90mm
Hmotnost/ weight 3,9kg
Rozměr balení / packaging dimension 375x376x145mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

galvanisierte und gedrehte Streifennägel / 
galvanized and twisted strip nail
50mm (4500 Stk./pcs.) TN90CN50

70mm (4500 Stk./pcs.) TN90CN70

90mm (4000 Stk./pcs.) TN90CN90



inkl. MwSt.LSR 15M
99,-

inkl. MwSt.WSR 20MXL
129,-

inkl. MwSt.WSR 30M
129,-

inkl. MwSt.WSR 40M
149,-

inkl. MwSt.LSR 15HQ
119,-

inkl. MwSt.EKR 15M
79,-

inkl. MwSt.LSR 10M
69,-

inkl. MwSt.WSR 20M
79,-

inkl. MwSt.LSR 10HQ
89,-
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SAMONAVÍJECÍ BUBNY / HOSE REELS SAMONAVÍJECÍ BUBNY / HOSE REELS

Samonavíjecí vzduchová hadice / retractable air hose reel Samonavíjecí vodní hadice / water hose reel

Samonavíjecí vodní hadice / water hose reel

Samonavíjecí vodní hadice / water hose reel

Samonavíjecí vzduchová hadice / retractable air hose reel

Samonavíjecí elektrokabel / electric hose reel

LSR 10M / LSR 15M WSR 20M / WSR 20MXL

WSR 30M

WSR 40M

LSR 10HQ / LSR 15HQ

EKR 15M

LSR 15M 

LSR 10M 

kvalitní tlaková hadice
high quality rubber hose

15m10m

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
LSR 10M LSR 15M

Materiál hadice/tube material PVC guma/rubber

Délka hadice/tube length 10+1m 15+1m

Vnitřní průměr/
inner diameter of tube

9,5mm (3/8“) 9,5mm

Max. provozní tlak/max. pressure 17bar 17bar

Typ spojky (rychlospojka)/
clutch(quick couple)

2x1/4“ 2x1/4“

Hmotnost/ weight 5kg 8,8kg
Rozměr balení / packaging dimension 410x230x-

330mm
470x245x-
390mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
LSR 10HQ LSR 15HQ

Materiál hadice/tube material guma/rubber guma/rubber

Délka hadice/tube length 10+1m 15+1m

Vnitřní průměr/
inner diameter of tube

9,5mm (3/8“) 9,5mm

Max. provozní tlak/max. pressure 20 bar 20 bar

Typ spojky (rychlospojka)/
clutch(quick couple)

1/4“ 1/4“

Hmotnost/ weight 11 kg 14 kg
Rozměr balení / packaging dimension 340x160x385 mm 390x185x420 mm

 » Otočný držák na zeď včetně montážního materiálu v 
dodávce
 » Odjímatelný buben z držáku bez použití nářadí
 » Rukojeť na vrchní straně pro snadné přenášení
 » Automatický navíjecí systém, aktivovaný zatáhnutím
 » Ideální navíjení díky vodící mechanice
 » Standard - hadice 10m (LSR 10M) popř. 15m 

 gumová tlaková hadice u LSR 15M
 » Stabilní a odolný plastový kryt

Standard: Držák na zeď, 2x rychlospojky

 » Automatické navíjení pomocí nožního pedálu
 » S rychlospojkou a tryskou
 » Speciální vodící systém navíjení
 » Stabilní a odolný plastový kryt
 » Sériově 40m hadice
 » Snadná manipulace díky kolečkům a rukojeti

Standard: rukojeť, rychlospojka, regulovatelná tryska

10m
15m

přes 50 000 spokojených zákazníků

over 50 000 satisfied customers

 » wall mounting assembly included (tilting) 
 » entire hose can be removed from wall mounting without   

 using tooling’s  
 » top positioned handle to carry hose automatic rewind   

 function can be activated by pulling slightly at the tube
 » special rolling up guiding system
 » 10m quality tube  (LSR 10M) , 15m quality rubber hose    

 LSR 15M
 » weather proove and solid housing

included in delivery: wall mounting assembly, 2pcs quick couple

 » automatic rewind function through foot pedal
 » with quick couple and nozzle
 » special rolling up guiding system
 » weather proove and solid housing
 » 40m quality tube
 » easy to transport due to wheels and handle

included in delivery: handle, quick cupple, nozzle

 » suitable for wall and ceiling mounting
 » automatic and even rewind function
 » a latch lets the hose rewind only when you want it
 » safe lock offers additional protection against  

 accidental rewinding
 » rugged metal housing
 » 10 m hose is standard

included in delivery: wall mounting assembly, quick couple

 » Určeno pro montáž na stěnu a strop
 » Automatický rovnoměrný navíjecí mechanismus
 » Hadice se při stlačení tlačítka navíjí
 »  „Safe Lock“ nabízí dodatečnou ochranu před  

 nežádoucím navitím
 » Robustní kovové tělo
 » Sériově 10m hadice

Standard: stěnový držák, rychlospojka

 » Otočný držák na zeď včetně montážního materiálu v 
dodávce
 » Automatický navíjecí systém, aktivovaný zatáhnutím
 » Stabilní a odolný plastový kryt
 » Sériově 15m kabel

Standard: držák na stěnu

 » all mounting assembly included (tilting) 
 » special rolling up guiding system
 » 15m quality electro rubber cable  
 » weather proove and solid housing

included in delivery: wall mounting assembly

15m
gumový kabel/

rubber cable
230V

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Materiál hadice/tube material guma/rubber

Délka hadice/tube length 15+1m

Hmotnost/ weight 5kg
Rozměr balení / packaging dimension 335x410x235mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
WSR 20M WSR 20MXL

Materiál hadice/tube material PVC s kordem PVC mit cord

Délka hadice/tube length 20+2m 20+2m

Vnitřní průměr hadice/inner diameter 
of tube

13mm (1/2“) 16mm (5/8“)

Typ spojky (rychlospojka)/ 
clutch(quick couple)

1/2“ 5/8“

Hmotnost/ weight 5kg 8,8kg
Rozměr balení / packaging dimension 500x280x450mm 570x320x500mm

WSR 20M

20m

WSR 20MXL

průměr hadice 
5/8“ (16mm) 
tube diameter 
5/8“ (16mm)

optimální pro použití na zahradách
ideal for the garden

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Materiál hadice/tube material PVC

Délka hadice/tube length 30+2m

Vnitřní průměr hadice/inner diameter of tube 12,7 mm (1/2“)
Typ spojky (rychlospojka)/ 3/4“

Hmotnost netto/ net weight 12 kg
Hmotnost btto / gross weight 13,5 kg
Rozměr balení / packaging dimension 570x320x500mm

 » Otočný držák na zeď včetně montážního materiálu v 
dodávce
 » Odjímatelný buben z držáku bez použití nářadí
 » Rukojeť na vrchní straně pro snadné přenášení
 » Automatický navíjecí systém, aktivovaný zatáhnutím
 » Ideální navíjení díky vodící mechanice
 » Stabilní a odolný plastový kryt
 » Sériově 30 m hadice

Standard: stěnový držák, 2x rychlospojka

 » wall mounting assembly included (tilting) entire hose can   
 be removed from wall mounting without using tooling’s  
 » top positioned handle to carry hose 
 » automatic rewind function can be activated by pulling   

 slightly at the tube
 » special rolling up guiding system
 » 30m quality tube
 » weather proove and solid housing

included in delivery: wall mounting assembly, 2 pcs. quick 
couple, nozzle

optimální pro použití na zahradách

ideal for the garden

průmer hadice 
1/2“ (16mm) 
tube diameter 
1/2“ (16mm)

30m

 » Otočný držák na zeď včetně montážního materiálu v 
dodávce
 » Automatický navíjecí systém, aktivovaný zatáhnutím
 » Stabilní a odolný plastový kryt
 » Sériově 15m hadice

Standard: stěnový držák

 » all mounting assembly included (tilting) 
 » special rolling up guiding system
 » 15m quality electro rubber cable  
 » weather proove and solid housing

included in delivery: wall mounting assembly

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Materiál hadice/tube material guma/rubber

Délka hadice/tube length 15+1 m

Hmotnost/ weight 5 kg
Rozměr výrobku / product dimension 415x680x500 mm

Rozměr balení / packaging dimension 690x335x465 mm

foptimální pro použití na zahradách
ideal for the garden

40m

NEU
NEW



inkl. MwSt.UFE 300
79,-

inkl. MwSt.RWH 180ALU
229,-

inkl. MwSt.RWH 125ALU
139,-

inkl. MwSt.RWH 250ALU
269,-

inkl. MwSt.UFE 450
99,-

inkl. MwSt.HUB 3TPRO
399,-
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TRANSPORT / TRANSPORT TRANSPORT / TRANSPORT

Univerzální podvozek / universal moving device

Univerzální pojezd / universal moving device

Paletovací vozík / pallet truck
UFE 300

UFE 450

HUB 3TPRO *

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. nosnost / max. loading capacity 300kg
Přestavení / adjustment paths y=500-750mm

x=460-730mm
Hmotnost/weight 12kg    
Rozměr balení/packaging dimensions 150x550x300mm

 » univerzální podvozek vhodný téměř pro každý stroj díky teleskopickému 
systému
 » pro snadný pohyb stroje po dílně
 » Říditelné kolečko na jedné straně stroje
 » poloha může být stanovena zaklíněním brzdou
 » lze použít pro srovnávací a tloušťkovací frézky, pásové pily, brusky, kotoučové 

pily atd. 

 » universal adaptable to almost every machine footprint caused by telescopic  
 system
 » for an easy machine movement around the work shop
 » steering wheels at one side
 » position can be fixed with a wedging brake
 » can be used for planer-thicknesser, band saws, 

výsu
vné

adjusta
ble

výsuvnéadjustable

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Max. nosnost / max. loading capacitz 450kg
Hmotnost/weight 13kg    
Rozměr balení/packaging dimensions 220x1115x240mm

vhodný pro následující typy strojů: FS200, FS200S (str. 15), 
TS315VF-2000, TS315VF-2600 (str. 22), 
KF315VF-2000 (str. 27), KF315VF-2600 (str. 28), 
K5-315VF-2000 (str. 34)

fits for the following machines: FS200, FS200S (page 15), TS315VF-2000, 
TS315VF-2600 (page 22), KF315VF-2000 (page 27), KF315VF-2600 (page 
28), K5-315VF-2000 (page 34)

2 pojezdová kolečka + manévrovací tyč
2 driving rolls + lifting rod

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Nosnost / lifting capacity 3000kg
Výška vidlí max. / fork height max. 200mm
Výška vidlí min./ fork height min. 85mm
Rozměr výrobku / fork dimensions 540x1150mm
Materiál koleček /  material wheels Nylon

 » Paletovací vozík z kvalitní oceli pro dlouhou životnost 
 » Uživatelsky přívětivý díky ergonomické rukojeti se 3 funk-

cemi zdvih/pojezd/spouštění
 » Lze použít jako podvozek pro různé stroje
 » 2 tandemová kolečka u konců vidlí
 » Provedení pro profesionální použití v průmyslových 

provozech

 » tandem tyres & run-in wheel
 » quality pallet truck made out of high quality steel ensures   

 highest reliability 
 » very user-friendly due to ergonomical handle with three   

 functions: lifting/steering/lowering
 » can be used as moving device for various machines
 » 2 small extra wheels in the front of fork
 » industrial design for professional use

3000kg

Nylon

pogumovaná ergonomická rukojeť
rubber coated handle

Pojízdný hydraulický zvedák / service jack
RWH 125ALU / RWH 180ALU / RWH 250ALU

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
RWH 125ALU RWH 180ALU RWH 250ALU

Nosnost / lifting capacity 1250kg 1800kg 2500kg
Rozsah zdvihu / lift range 85-375mm 85-470mm 95-490mm
Rozměr výrobku / product dimensions 580x240x150mm 715x295x160mm 740x340x170mm
Rozměr balení/ packaging dimension 610x265x175mm 770x360x180mm 790x380x200mm
Hmotnost (netto/brutto) / weight (NW/GW) 12/14kg 19/21kg 25/27kg

 » Snadná manipulace díky nízké hmotnosti kvalitní hliníkové 
konstrukce
 » Precizní dílenské zpracování a vysoký standard bezpečnosti
 » Rukojeti na obou stranách (RWH 180ALU, RWH 250ALU)
 » Profi-gumová podložka na ploše zvedacího talíře
 » Robustní pojezdová kolečka s delší životností
 » Extra plochý zvedák obzvláště vhodný pro zvedání nízkých 

strojů
 » Otevírání a zavírání hydraulického ventilu ruční pákou
 » Přenos síly na ventil přes kardanový kloub
 » Zajištění ruční páky drážkou a šroubem

 s rýhovanou hlavou v objímce
 » Chromovaný zadní válec
 » Funkce rychlého zvednutí (Easy Lift)

 » easy to move due to aluminium construction
 » service jack meets high-end processing and high security

 standards
 » meets workshop quality
 » handle on both sides (RWH180ALU, RWH 250ALU)
 » professional rubber pad on support plate
 » sturdy joint role increase lifespan
 » well suited for lowered vehicles
 » corrugated hand lever for closing 

 and openind the hydraulic valve
 » power transmission to valve through 

 cardan joint
 » securing hand lever by flute and 

 knurled screw in the holding fixture
 » chrome roller
 » quick lift function (twin pump)

kvalitní provedení z hliníku
high-quality aluminum construction

RWH 125ALU

RWH 180ALU

RWH 250ALU



inkl. MwSt.WB 126
149,-

inkl. MwSt.WB 123A
299,-

inkl. MwSt.WW 1070D
699,-

inkl. MwSt.WW 700Q
299,-

inkl. MwSt.WW 690L
239,-

inkl. MwSt.WB 210
579,-

inkl. MwSt.WB 210C
899,-

inkl. MwSt.WW 790W
699,-
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Truhlářské hoblice / workbench
WB 126 / WB 123A / WB 210 / WB 210C

WB 123AWB 126

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
WB 126 WB 123A WB 210 WB 210C

Typ dřeva wood type gumové dřevo / rubber wood gumové dřevo / rubber wood gumové dřevo / rubber wood gumové dřevo / rubber wood
Délka length 1260mm 1230mm 2100mm 2100mm
Hloubka depth 610mm 770mm 780mm 780mm
Výška height 840mm 1200mm 815mm 815mm
Hmotnost weight 25kg 56kg 76kg 135kg
Rozměr balení / packaging dimension 170x1320x530mm 250x1160x1250mm 190x2150x670mm 250x2150x670mm

Masivní truhlářské hoblice pro různá použití, ideální pro Hobby i profesionální dílny

solid wood workbenches for different applications, ideal for DIY or professional workshops

WB 210C

WB 210

velký úložný prostor
with plenty of storage space

s šuplíkem
with drawer

s plně výsuvným šuplíkem
drawer with full extension

Montážní víceúčelový vozík / mobile workshop

Montážní víceúčelový vozík s nářadím / tool cabinets with tools

WW 690L / WW 700Q / WW 1070D

WW 790W

 » Pro mobilní použití s pohodlnou rukojetí a brzděnými kolečky
 » Odolné a robustní se zesílenou konstrukcí stěn
 » Práškové lakování poskytuje zvýšenou odolnost proti korozi

 » Lock system provides ependable security. 
 » reinforced wall construction adds strength and durabiltiy.
 » powder coating finishing offers extra rust protection and durability.

 » Pro mobilní použití s pohodlnou rukojetí a brzděnými kolečky
 » Odolné a robustní se zesílenou konstrukcí stěn
 » Práškové lakování poskytuje zvýšenou odolnost proti korozi
 » Vybaveno kvalitním Chrom-Vanadiovým nářadím

 » Lock system provides ependable security. 
 » reinforced wall construction adds strength and durabiltiy.
 » powder coating finishing offers extra rust protection and durability.
 » filled with hiqh quality chrome vanadium tools.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
WW 690L WW 700Q WW 1070D

Zásuvky / drawers 7 6 11

Max.  nosnost/zásuvky / max. load drawer 25 kg 45 kg 45 kg

Rozměr včetně koleček (DxHxV) /
product dimensions incl. wheels (lxdxh) 688x458x875mm 700x460x1010mm 1066x500x1030mm

Rozměr balení (DxHxV)/
packaging dimensions (lxdxh) 750x  510x775mm 460x515x1000mm 1130x545x1060mm

Hmotnost (netto/brutto)/weight (NW/ 39kg/42kg 63kg/66kg 130kg/142kg

WW 690L

WW 700Q

WW 1070D celovýsuvné
with full extension

VYBAVENÍ DÍLEN / WORKSHOP INSTALLATION VYBAVENÍ DÍLEN / WORKSHOP INSTALLATION

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Počet zásuvek / number of drawers 7
Rozměr zásuvek / measurements of drawers
  Zásuvky 1-5 vnitřní/vnější / 
  drawers 1-5 inside/outside

550x400x60mm /
575x75mm

  Zásuvka 6 vnitřní/vnější /
  drawer 6 inside/outside

550x400x120mm /
575x135mm

  Zásuvka 7 vnitřní/vnější /
  drawer 7 inside/outside

550x400x140mm
575x155mm

  Max. nosnost / load capacity 25kg (1-5)
35kg (6)
40kg (7)

  Rozměr vozíku / product dimensions 790x480x1050mm
  Hmotnost 75,5 kg



inkl. MwSt.SLR 196
249,-
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Schwerlastregal / industrial rack

Dílenský regál / step beam

SLR 196

WSR 122

práškový lak
powder coating

61 cm

196 cm

183 cm

robustní dno z kovové mřížky
stable metal grid shelf

max. zatížení 900kg na polici
max. capacity 900kg per layer

možná kombinace 2 regálů
possible combination with 2 industrial racks

 » Rychlá montáž bez šroubů a matek
 » Korozi odolná povrchová úprava  

práškovým lakováním
 » Robustní dno police z kovové mřížky
 » Výška polic snadno měnitelná s pomocí závěsů
 » Postranní zajištění zvyšuje stabilitu regálu
 » Rozměr 196x61x183cm (šxhxv)
 » Max. nosnost jedné police 900kg
 » Regál dodáván bez obsahu

 » quick and easy to assemble, no bolts or nuts required
 » corrosion resistant powder coat finishing
 » stable metal grid shelf
 » shelf layers can be hight adjusted (toolless hook-system)
 » side positioned stabalizing bars enhance stability
 » size 196x61x183cm (WxDxH)
 » max. loading per layer 900kg
 » delivered without content

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Hmotnost/ weight 86kg
Rozměr balení / packaging dimension 230x1930x640mm

46 cm

122 cm

182 cm

práškový lak
powder coating

max. nosnost 680kg
max. loading 680kg 

 » Rychlá montáž bez šroubů a matek
 » Korozi odolná povrchová úprava práškovým lakováním
 » Černé laminátové police se snadnou údržbou
 » Výška laminátových polic snadno měnitelná s pomocí 

závěsů
 » 5 laminátových polic ve standardu
 » Rozměr  122x46x182cm (BxTxH)
 » Max. nosnost 680kg
 » Regál dodáván bez obsahu

 » quick and easy to assamble, no bolts or nuts required
 » corrosion resistant powder coat finishing
 » black laminated shelf layers - easy to clean
 » shelf layers can be hight adjusted (toolless hook-system)
 » 5 shelf layers included in delivery
 » size 122x46x182cm (WxDxH)
 » max. loading 680kg
 » delivered without content

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Hmotnost/ weight 54,5kg
Rozměr balení / packaging dimension 140x1260x470mm

Oboustranný dílenský regál / double-sided bin rack

Dílenský regál / bin rack

KSR 94D

KSR 94

94 cm

94 cm
125 cm

115 cm

59 cm

28 cm

 » Regál s 94 šuplíky
 » 30 velkých šuplíků 240x150x125mm
 » 64 malých šuplíků 165x105x75mm
 » Stojan vyroben z plechu s práškovým nátěrem
 » Robustní plastové šuplíky v červené barvě
 » Univerzální použití
 » Optimální do dílen a garáží pro skladování  

 malých dílů
 » Šuplíky individuálně namontovatelné a vyjímatelné

 » incl. 94 bins
 » 30 large bins 240x150x125mm
 » 64 small bins 165x105x75mm
 » stand made of sheet metal with powder coat finishing
 » durable plastic bins in red
 » universally suitable
 » great way to organise the workshop and garage
 » bins individually mount and removable

 » Regál se 47 šuplíky
 » 15 velkých šuplíků 240x150x125mm
 » 32 malých šuplíků 165x105x75mm
 » Stojan vyroben z plechu s práškovým nátěrem
 » Robustní plastové šuplíky v červené barvě
 » Univerzální použití
 » Optimální do dílen a garáží pro skladování  

 malých dílů
 » Šuplíky individuálně namontovatelné a vyjímatelné
 » Dodávka bez vyobrazeného obsahu šuplíků

 » incl. 47 bins
 » 15 large bins 240x150x125mm
 » 32 small bins 165x105x75mm
 » stand made of sheet metal with powder coat finishing
 » durable plastic bins in red
 » universally suitable
 » great way to organise the workshop and garage
 » bins individually mount and removable
 » delivered without depicted content

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA

Šuplíky / drawers 30 velké (240x150x125mm)
64 malé (165x105x75mm)

Rozměr / product dimensions 940x590x1250 mm

Rozměr balení (DxHxV)/
packaging dimensions (lxdxh)

1120x520x110 mm
810x360x470 mm

Hmotnost (netto/brutto)/weight (NWGW) 33 / 37 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA

Šuplíky / drawers 15 große (240x150x125mm)
32 kleine (165x105x75mm)

Rozměr / product dimensions 940x1150x280 mm

Rozměr balení (DxHxV)/
packaging dimensions (lxdxh) 1125x320x260 mm

Hmotnost (netto/brutto)/weight (NW/ 21 / 24 kg

VYBAVENÍ DÍLEN / WORKSHOP INSTALLATION VYBAVENÍ DÍLEN / WORKSHOP INSTALLATION



inkl. MwSt.WZK 86CrV
189,-

inkl. MwSt.DKS 20
169,-

inkl. MwSt.PJ 100A
89,-

inkl. MwSt.MFW 228
119,-

inkl. MwSt.WZK 132CrV
289,-

inkl. MwSt.WZK 186CrV
179,-

Cena/price

9,-

Preis/price

19,-
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86ti dílný kufřík na nářadí / 86 pcs tool box

132 dílný kufřík na nářadí / 132 pcs tool box

186ti  dílný kufřík na nářadí / 186 pcs tool box

WZK 86CrV

WZK 132CrV

WZK 186CrV

Ks/pcs Produkt/product

20 ½“ gola nástavec / dr. sockets (8-32mm)

1 Kladivo / machinist hammer 300g

1 ½“ ráčna / dr. ratchet

2 ½“-prodloužení / dr. extension bar (5“, 10“)

1 ½“ T-klíč / dr. sliding bar (10“)

1 ½“ Kardanový kloub / dr.universal joint

2 ½“ gola nástavec / dr. spark plug socket (16/21mm)

17 Klíč / spanner (6-22mm)

20 Bit sada (Torx-Bits (10-50mm) a imbusové násady (2-10mm)) /
bits with holder (torx with hole (10-50mm) and hex with hole (2-10mm))

1 Bit šroubovák / screwdriver bit handle

8 Šestihranný klíč s kulovou hlavou / hex key ball head (1,5-10mm)

1 Štípačky / diagonal plier 150mm

1 Štípačky / long nose plier 150mm

Stk./pcs Produkt/product

10 Kombinovaný klíč / combination wrench (8-19mm)

1 Kleště / long nose plier 200mm

1 Univerzální nůž / cutting plier 175mm

1 Sikovky / water pump plier 240mm

1 Kombi kleště / combination plier 200mm

1 Nůž / knife

1 Rolovací metr / tape measurer

2 Kleště / clamp

1 Vodováha / torpedo level

60 Drobný materiál / assorted fastener set

1 Truhlářské kladivo / claw hammer

1 Kleště / wire plier 200mm

1 Kleště / locking plier 175mm

1 Izolační páska 10Y / electr. tape 10Y

1 Lepicí pistole / glue gun

14 Šroubovák / screwdriver

1 Zkoušečka / electric tester

24 Bit sada / bits

9 Vnitřní šestihran / hex key (8-30mm)

6 Šroubovák / precision screwdriver

1 Ráčna / screwdriver ratchet

1 Magnetický zvedák / pick-up tool

1 Y-Bit

1 Prodloužení / extension bar 58mm

2 Ráčna / ratchet handle (1/4“, 1/2“)

29 Nástavce / DR sockets (12x1/4“, 17x1/2“)

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Hmotnost / weight 16 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 530x235x245 mm

ks/pcs Produkt/product

9 Klíč/ combination wrench (8-22mm)
10 Imbusový klíč s kulovou hlavou / hex with ball head (1,5-10mm)
1 Nůž / knife 18mm

10 Ostří / blade
7 Šroubovák / screwdrivers (Schlitz/slotted: 6x38, 5x75, 6x100, 8x150mm /  

Kreuzschlitz/phillips: PH2x38, PH1x75, PH2x100)
2 Bit sada šroubováků / screwdriver bit holder
1 Zkoušečka / tester
1 LED světlo / LED light
1 Kombi kleště / combination plier 180mm
1 Kleště / diagonal cutting plier 150mm
1 Štípačky / long nose plier 200mm
1 Kleště / stripped plier 160mm
1 Kleště / round nose plier 150mm
1 Sikovky / water pump plier 250mm
1 Štípačky / tower pincer
1 Nástavitelný klíč / adjustable wrench 200mm
1 Pila na kov / hacksaw frame 250mm

2 Pilový kotouč / blade 250mm
5 Dláto / cold chisel
1 Metr / measuring tape 3m
1 Pilník / steel file 200mm
1 Kladivo 300g

14 ½“ gola nástavec / dr. sockets (10-24mm)
2 Kardanový kloub / dr. universal joint (½“ und/and ¼“)
2 Gola nástavec / dr. spark plug socket (16/21mm)
2 ½“-prodloužení / dr. extension bar (125/250mm) 
1 Y-adaptér / 3-way adapter
1 ½“ ráčna / ratchet

12 ¼“ gola nástavec / dr. super lock socket
2 ¼“ -prodloužení / dr. extension bar
1 T-klíč / dr. sliding T-bar
1 Spojka / dr. coupler
1 ¼“ ráčna / ratchet

32 Bitová sada / bits set
1 Kufr na nářadí / trolley box

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Hmotnost / weight 14,5 kg
Rozměr balení / packaging dimensions 460x370x210 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Hmotnost / weight 16kg
Rozměr balení / packaging dimensions 245x530x395mm

2 Gola nástavec / spark socket (16mm, 21mm)

2 Kardanový kloub / universal joint (1/4“, 1/2“)

4 Prodloužení / extension bar (2x1/2“, 2x1/4“)

1 T-rukojeť / sliding bar (1/4“)

1 Prodloužení šroubováku / spinner handle

1 Hliníkový kufřík / aluminium case

1 Kombi kleště / combination plier 180mm

1 Sikovky / water pump plier 240mm

1 Kleště / lock plier 250mm

6 Šroubovák / screwdriver  
(plochý/slotted: 3x75, 4x100, 6x100, 8x150/  
křížový/phillips: PH1x80, PH2x100mm)

1 Kovová bedna / metal case

Lupínková pila / scroll saw

Lamelovací frézka / biscuit jointer

Multifunkční sada nástrojů / multi tool set

DKS 20

PJ 100A

MFW 228

412mm

25
4m

m

variabilní rychlost
variable speed

TROLLEY

TROLLEY

 » Stabilní horní držák umožňuje přesnou práci
 » Plynulá regulace rychlosti řezání a odsávací hrdlo sériově
 » Určeno pro řezání dřeva, plastu, kovu, plexiskla nebo sádry
 » Integrované ofukování odstraňuje prach a piliny z obrobku
 » Náklopný pracovní stůl do 45°

 » stable throat arm ensures precise work 
 » infinitely adjustable speed regulation and dust collector   

 plug included in delivery
 » can be used to cut wood, plastic, metal, plexiglass, or   

 plaster
 » integrated blower system removes dust automatically from   

 the work piece
 » working table can be tilt up to 45°

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Otáčky za min/ cuts per min. 700-1700
Max. výška řezu/ max. cutting height 50mm
Šířka řezu/ throat 400mm
Rozměr stolu/table dimensions 412x254mm
Hmotnost/ weight 14kg
Rozměr balení / packaging dimension 380x690x370mm

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

Pilový kotouč (5 ks./balení)/ scroll saw 
blade (5 pcs./pack)

DKS206SB

 » Max. hloubka frézování: 19mm
 » Fréza z tvrdokovu HM
 » K jednoduché výrobě dřevěných spojů
 » V praktickém plastovém kufříku

 » max. cutting depth: 19mm
 » tungsten carbide cutter
 » suitable for making timber joints
 » delivered in a convenient synthetic box

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Průměr pilového kotouče/ saw blade diameter Ø100mm
Výkon motoru (100%)/ motor power (100%) 900W
Napětí/voltage 230V
Hmotnost/ weight 5kg
Rozměr frézky / product dimensions 380x150x160 mm
Rozměr balení / packaging dimension 410x220x165 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
Velká bruska / big grinder 160W/230V
Malá bruska / little grinder 12V/230V
Rozměr/product dimension 430x360x91mm
Hmotnost 3,5kg

PŘÍSLUŠENST VÍ / ACCESSORIES
Položka/article

HM náhradní nástroj / TCT cutter PJ100EF

KUFRY NA NÁŘADÍ / TOOL BOXES RŮZNÉ STROJE / VARIOUS MACHINES

Kusů Produkt
1 Elektro-bruska s digitální regulací otáček / digital c electric grinder 
1 Elektro-bruska (na akumulátor) s adaptérem / small electric grinder + adapter
1 Flexibilní hřídel / flexible shaft  (1050mm)
1 Držák a prodloužení / support and extension bar
1 Kartáč s rukojetí / brush with wooden handle

14 Brusný pás / sanding band (6,35x12,7mm)
14 Brusný pás / sanding band (12,7x12,7mm)
1 Čistící kotouč / cloth wheel (25,4x3,2mm)
1 Plstěný kotouč / felt wheel (25,4x6mm)
1 Plstěný kotouč / felt wheel (12,7x9,5mm)
1 Plstěný hrot / felt wheel point (9,5x19mm)
1 Gumový kotouč / rubber emery wheel (22,2x4mm)
2 HSS-vrták / polished hss twist drills (3,2mm)
2 HSS-vrták / polished hss twist drills (2,4mm)
3 HSS-vrták / polished hss twist drills (1,6mm)
1 Brusná hřídel / sanding shank (12,7x12,7mm)
1 Brusná hřídel / sanding shank (6,35x12,7mm)
1 Diamantový kotouč (válec) / diamond cutter cylindrical (4,8x9,5mm)
1 Diamantový kotouč (válec) / diamond cutter cylindrical (2,3x9,5mm)
1 Diamantový kotouč (kužel) / diamond cutter spherical (4,1mm)
1 Diamantový kotouč (kužel)) / diamond cutter spherical (2mm)
1 Diamantový kotouč (hrot) / diamond cutter taper (3,2mm)
1 Diamantový kotouč (kužel) / diamond cutter drop-shaped
1 HSS-brusný válec / hss cutter cylindrical
1 HSS-brusný kužel / hss cutter spherical
1 HSS-brusný (hrot) / hss cutter taper
2 Hliníkový brusný kotouč / aluminum oxide grinding wheel (15,8x9,6mm)
2 Hliníkový brusný kotouč  / aluminum oxide grinding wheel (9,5x12,7mm)
2 Hliníkový brusný kužel / aluminum oxide parabolic wheel (9,5x20mm)
6 Hliníkový brusný kotouč / aluminum oxide grinding wheel (20x3,6mm)
1 Silikonový brusný kotouč / silicon carbide grinding wheel (20x4mm)
1 Silikonový brusný kotouč / silicon carbide grinding wheel (10,3x4mm)
6 Silikonový brusný kotouč / silicon carbide grinding wheel (20x3,6mm)

1 PP kartáč (axiální)) / PP brush axial (5x43mm)
1 PP kartáč (axiální) / PP brush axial (12,7x43mm)
1 PP kartáč (axiální) / PP brush axial (21x43mm)
1 Ocelový kartáč (axiální) / steel wire brush axial (5x43mm)
1 Ocelový kartáč (axiální) / steel wire brush axial (12,7x43mm)
1 Ocelový kartáč (axiální) / steel wire brush axial (21x43mm)
1 Mědění kartáč (axiální) / brass brush axial (5x43mm)
1 Mědění kartáč (axiální) / brass brush axial (12,7x43mm)
1 Mědění kartáč (axiální) / brass brush axial (21x43mm)
1 Leštič / polish compound

30 Dělený kotouč (silný) / cut off wheel heavy duty (24x0,8mm)
46 Dělený kotouč (slabý) / cut off wheel regular (24x0,4mm)
44 Brusný kotouč / sanding disc (20,5mm)
1 Diamantový kotouč / diamond disc (22mm)
2 Napínák / collet chrome plated (3,2mm)
1 Napínák / collet chrome plated (2,4mm)
1 Napínák / collet chrome plated (1,6mm)
2 Pouzdro děleného kotouče / mandrel for cut off wheel (1,6mm)
1 Pouzdro děleného kotouče / mandrel for cloth wheel (2,4mm)
1 Pouzdro brusného kotouče / mandrel for felt wheel
5 Laminátové brusné kolo / cut off wheel fibre glass (32x1,2mm)
1 Brusný papír kruhový / flap wheel (32x9,5mm)
1 brusný kotouč / dressing stone SI carbide (25,4x9,5mm)
1 klíč / wrench (9,5mm)
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RB 6 KVALITNÍ HADICE ODSÁVÁNÍ / HIGH QUALITY COLLECTOR TUBE

RB 9A

RB 9L

RB 9

S 400RK KB 350 KB 1300A

BDS 340

RED 120100

AST 100100 / AST 120120 YVS 100 / YVS 120 AST2504100 / AST2504120

AZW 10060/10080/100100/120120ZWS 80S / ZWS 100S / ZWS120S

AST2501100/AST2501120/AST 251150ZWS 50/60/80/100/120/150

S-1609 / S-5701 S 100D

SS-52 / SS-52V

Válečková dráha / roller table transparentní s kovovou výztuhou /
transparent, treadable, with metal cord

Válečková dráha / roller table

Válečková dráha / roller table

Válečková dráha / roller table

Kombinovaný stojan / 
combined ball and roller stand

Koza /heavy duty sawhorse Teleskopická koza / extractable sawhorse

Vysávací hubice / floor sweeper

Redukce / reducer

Přípojka / adapter Y-rozbočovač se záklopkou /  
Y-distributor with slides

Rozbočka / branchMezikus se záklopkou / 
adapter with slider

Mezikus / adapter Adaptér / adapter

Přípojka / adapter

Stojan kuličkový/válečkový / ball stand/roll stand Stojan pro odsávání / stand for dust collection

Kuličkový stojan/válečkový / ball stand/roll stand

1030

12
0

47531kg

6 rollers, max. loading: 800kg, width: 365mm, 
height adjustment from 600-1000mm

6 válečků, max. nosnost: 800kg, šířka: 365mm, 
výškově nastavitelné v rozsahu 600-1000mm 

Možný Transport 
obrobků do 

oblouku

setup for curved 
conveyor applications

630

52
0

62039kg

9 válečků, max.  nosnost: 130kg, šířka: 
500mm, délka: od 500mm-1400mm výsuvné,
výškově nastavitelné 600-1000mm, pojízdné, 
možnost prodloužení

9 rollers, max loading: 130kg, width: 500mm, 
extractable length from 500mm up to 1400mm, 
height adjustable from 600-1000mm, moveable, 
connection lips extensible 
by another table 

1810

12
0

49033kg

9 rollers, max. capacity 500kg
roller table dimensions 410x1800mm
height adjustable 640-1100mm

9 válečků, max. nosnost 500kg
Rozměr dráhy 410x1800mm, výškově 
nastavitelná 640-1100mm

9 rollers, max. capacity 800kg
roller table dimensions 400x1650mm
height adjustable 660-1130mm

9 válečků, max. nosnost 800kg
Rozměr dráhy 400x1650mm, výškově 
nastavitelná 660-1130mm

1750

13
0

43057kg

480

150

10kg

44
5

support width 400mm
extractable from 680 up to 1100mm 

Šířka 400mm
od 680 do 1100mm výsuvný

max. loading capacity 350kg 
per pair, 
LxWxH 690x530x805mm
weight 5kg

min./max. height: 805/1300mm
max. loading capacity 150kg 
LxWxH (max.) 690x530x805mm
weight 6,6kg

Stabilní provedení, 
350kg nosnost na pár
DxŠxV 690x530x805mm
Hmotnost 5kg

min./max. výška: 805/1300mm, 
150kg nosnost 
DxŠxV (max.) 580x580x1300mm
Hmotnost 6,6kg

support width 400mm, extractable 
from 680mm up to 1100mm, 

Šířka 400mm, od 680 do 1100mm 
výsuvný

450

12
5

4507kg

430

11
0

4308,5kg

S-1609 S-5701

S-1609 S-5701

530

95

51520kg

515

95

51521kg

SS-52 SS-52V

support width 350/240mm, 
extractable from 600 up to 990mm, 

Šířka 350/240mm, 
od 600 do 990mm výsuvný, 

SS-52VSS-52

for transporting tube can be compressed to about 1 
or 2 m, therefore package capability

reducer from 120mm to 100 mm

adapter Ø100m/100 or Ø120mm/120
diameter Ø100m or Ø120mm

for 250mm, 1x Ø100 (AST2501100)
for 250mm, 1x Ø120 (AST2501120)
for 250mm, 1x Ø150 (AST2501150)

for 250mm, 4x Ø100 (AST2504100)
for 250mm, 4x Ø120 (AST2504120)

Ideální pro transport, lze stlačit na 1m popř. 2m 
sbalitelná

redukce od 120mm do 100 mm

Přípojka Ø100m/100 bzw. Ø120mm/120
Průměr Ø100m popř. Ø120mm

pro 250mm, 1x Ø100 (AST2501100)
pro 250mm, 1x Ø120 (AST2501120)
pro 250mm, 1x Ø150 (AST2501150)

pro 250mm, 4x Ø100 (AST2504100)
pro 250mm, 4x Ø120 (AST2504120)

od 680 do 1100mm výsuvný,  
Hmotnost 10kg

dostupné průměry / available diameters: 
80mm, 100mm, 120mm

dostupné průměry / available diameters: 
100 auf 100mm, 120 auf 120mm,  
100 auf 80mm, 100 auf 60mm

dostupné průměry / 
available diameters: 
50mm, 60mm, 80mm
100mm, 120mm, 150mm

Ø 100mm

od 680 
do 1100mm

from 680 
till 1100mm

extractable from 680mm up to 1100mm, 
weight 10kg

37
0 m

m

Ø100mm

s kolečky

with rollers

inkl. MwSt.

189,-

inkl. MwSt.

199,-
inkl. MwSt.

49,-

inkl. MwSt.

79,-
inkl. MwSt.

89,-

inkl. MwSt.

45,-

inkl. MwSt.

79,-

inkl. MwSt.

49,-

inkl. MwSt.

22,-

inkl. MwSt.

99,-

inkl. MwSt.

119,-

inkl. MwSt.

199,-

inkl. MwSt.

249,-

inkl. MwSt.

27,-
inkl. MwSt.

29,-
inkl. MwSt.

59,-

Kód Průměr € / 4m € / 10m

ABS50MM_10LFM Ø 50mm - 79,-

ABS60MM_10LFM Ø 60mm - 89,-

ABS80MM_4LFM / ABS80MM_10LFM Ø 80mm 45,- 99,-

ABS100MM_4LFM / ABS100MM_10LFM Ø 100mm 49,- 119,-

ABS120MM_4LFM / ABS120MM_10LFM Ø 120mm 59,- 139,-

ABS150MM_10LFM Ø 150mm - 199,-

inkl. MwSt.

19,-ZWS 80S

inkl. MwSt.

8,-ZWS 100
inkl. MwSt.

7,-ZWS 50

inkl. MwSt.

29,-ZWS 100S

inkl. MwSt.

9,-ZWS 120
inkl. MwSt.

7,-ZWS 60

inkl. MwSt.

32,-ZWS 120S

inkl. MwSt.

7,-ZWS 150
inkl. MwSt.

26,-ZWS 150

inkl. MwSt.

29,-AST 120120
inkl. MwSt.

65,-YVS 120

inkl. MwSt.

24,-AST 100100
inkl. MwSt.

59,-YVS 100

inkl. MwSt.

7,-ZWS 80
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DSS 3

DSS 5

TDSSA 45

WESTM24GL/WESTM24GR

BSZ 150S / BSZ 200S

DMK216/316/416/318/418

UZS 150SET

ZKBF 16

UDSS 5

TAM 150SET

UZS 200SET

3-dílná sada diamantových destiček / 3pcs diamond sharpener

5-dílná sada diamantových destiček / 5pcs diamond sharpener

Diamantový T nástroj na orovnávání brusných kotoučů

Kružítko s držákem na tužku / 
wing divider with pencil holder

Trn / drill chuckSklíčidlo Westcott / westcott

Univerzální sada kružítek 3ks /  
universal calipper set 3 pcs

Univerzální sada kružítek 3ks /  
universal calipper set 3 pcs

Sklíčidlo s kličkou / drill chuck

5-dílná univerzální sada diam. destiček  /  
5pcs universal diamond sharpener

Sada měřidel 3 kusy / calipper set 3 pcs

Zrnitost 400+300+150, Rozměr 150x50mm, 
k ostření řezných nástrojů, nožů, hoblovacích nožů, dlát, 
struhů atd.

grain 400+300+150, 2“x6“, sharpens any cutting tools 
like planer knives, chisles, drills etc.

Zrnitost malá: 1000+600+320 (70x25mm)
Zrnitost velká: 1000+330 (152x51x19mm)  
k ostření řezných nástrojů, nožů, hoblovacích nožů, 
dlát, struhů atd.

grain small: 1000+600+320 (70x25mm) grain 
large: 1000+330 (152x51x19), sharpens cutting 
tools like planer knives, chisles, drills etc.

Držák, 2 násady: zrnitost 600+400,  
2 diamantové kameny: zrnitost 600+400, 
k broušení oceli, keramiky, skla apod.

file holder, 2 file inlets: grain 600+400, 2 
diamond dressing stones: grain 600+400, can be used 
to sharpen and polish steel, ceramics, glass etc.

 » pro kotouče z korundu, karbidu křemíku, pískové kotouče šířky 
45mm
 » snadné čištění vodou nebo petrolejem

 » all standard grinding wheels like corundum, white  
 corundum, sandstone, silicium carbide
 » 45mm width
 » easy cleaning with water or petroleum

délka ramen/leg length 150mm

Délka ramen 150mm, pro měřění 
vnitřních a vnějších rozměrů, jakož 
i kopírování rozměrů, ocelové 
rameno s tvrzenými (35HRC) hroty, 
pochromování.

leg length 150mm, to check 
dimensions with a rule, vernier or 
micrometer, carbon steel legs with 
grounded tips hardened to  
35HRC crome plated fittings.

Délka ramen 200mm, pro 
měřění vnitřních a vnějších 
rozměrů, jakož i kopírování 
rozměrů, ocelové rameno 
s tvrzenými (35HRC) hroty, 
pochromování.

leg length 200mm, to check 
dimensions with a rule, vernier 
or micrometer, carbon steel legs 
with grounded tips hardened to 
35HRC crome plated fittings.

Speciální 2-čelisťové  sklíčidlo pro  
dlabací vrták do 16mm 

special 2-jaw chuck for  
mortising drills up to 16mm

3-16mm / B16

LL6TLGL / LL6TLGR

STM 26B FBS 5TLG

SBS 7TLG

SSBF16 / SSBF18 SSBF1316/SSBF1616/SSBF1618 SGM 3

SGM 1SBR 203

SGM 2

KVS 400

Sada vrtáků 6 ks / mortising drill set 6pcs

Sada vrtáků / mortising drill set Sada vrtáků / forstner bit set

Sada vrtáků 7 kusů / auger bits set 7 pcs

Rychloupínací sklíčidlo / keyless chuck Rychloupínací sklíčidlo / keyless chuck

Speciální kluzná pasta / special anti-blocking pasteČistič brusného pásu / sanding belt cleaner

Speciální kluzný sprej / special anti-blocking spray

Speciální kluzný roztok /  
special anti-blocking liquid

Konzervační sprej /  
rust-prooving spray

to drill/mortise squared and slotted holes 6, 8, 10, 12, 14, 
16 mm especially for  STM 26, STM 26S see page 32

k vrtání/dlabání hranatých a podélných děr 
(6, 8, 10, 12, 14, 16mm) speziell für STM 26, STM 26S s. s. 32

HM-kvalita
T.C.T. quality

SET 25/30/35/40/50 mm

spolehlivá ochrana před 
korozí, 
chrání až 6 měsíců

reliable corrosion protection, 

LL6TLGL

LL6TLGR

levé a pravé/left/right
 
Ø6,8,10,12,14,16 mm

levé/left

pravé/right

to achieve perfect sliding characteristics 
of the wood 
while operating, 0,68 liter

pro optimální kluzné podmínky při opra-
cování, 0,86 Liter

WAXILIT

Ø 10&12&14&16&18&20&25

to achieve perfect sliding characteristics of 
the wood 
while operating, 400ml

pro optimální kluzné podmínky při opra-
cování, 400ml

WAXILIT

to achieve perfect sliding 
characteristics of the 
wood 
while operating, 
0,85 liter
suitable for spray

pro optimální kluzné podmínky  
při opracování, 0,85 Liter
určeno do rozprašovačů

1-16mm / B16
1-16mm / B18

1-13mm / B16
1-16mm / B16
1-18mm / B16

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES WOODWORKING PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES WOODWORKING

inkl. MwSt.

18,-

inkl. MwSt.

38,-

inkl. MwSt.

35,-

inkl. MwSt.

28,-

inkl. MwSt.

25,-
inkl. MwSt.

14,-

inkl. MwSt.

25,-

inkl. MwSt.

19,-
inkl. MwSt.

120,-

inkl. MwSt.

24,-BSZ 200S

inkl. MwSt.

14,-DMK416
inkl. MwSt.

14,-DMK418

inkl. MwSt.

19,-BSZ 150S

inkl. MwSt.

9,-DMK316

inkl. MwSt.

7,-DMK216

inkl. MwSt.

9,-DMK318

inkl. MwSt.

18,-
inkl. MwSt.

69,-

inkl. MwSt.

18,-

inkl. MwSt.

39,-

inkl. MwSt.

39,-

inkl. MwSt.

59,-

inkl. MwSt.

69,-
inkl. MwSt.

18,-

inkl. MwSt.

18,-

inkl. MwSt.

18,-
inkl. MwSt.

39,-SSBF1616
inkl. MwSt.

39,-SSBF1618

inkl. MwSt.

33,-SSBF1316
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MEL 2

KSB 254SET / KSB 300SET / KSB 315SET

HH 350
magnetický ustavovač hoblovacích nožů / 
magnetic adjusting gauge

Ruční hoblík / block plane

Pilový kotouč z tvrdokovu SADA 3 ks / T.C.T. saw blade SET 3 pcs

to adjust planer knives, can be used for 
various planer knife arbor diameters easy 
handling, 2 gauges per box

pro přesné nastavení hoblovacích nožů,
určeno pro všechny průměry nožů, snadná  
obsluha, 2 ustavovače na 1 kazetu

SET
 » smoothed plane surface
 » length: 350mm
 » width: 50mm
 » weight: 2,5kg

 » broušená spodní plocha
 » Délka: 350mm; šířka: 50mm
 » Hmotnost: 2,5kg

v hliníkovém kufru, upínací průměr 30mm
včetně podložky 20mm, 25,4mm
delivered in an aluminium case, bore 30mm
incl. spacer 20mm, 25,4mm

3x HM kotouč Ø254mm, 24Z, 42Z, 60Z
3x HM kotouč Ø300mm, 28Z, 48Z, 72Z
3x HM kotouč Ø315mm, 28Z, 48Z, 72Z

3pcs T.C.T. blades with Ø254mm, 24T, 42T, 60T
3pcs T.C.T. blades with Ø300mm, 28T, 48T, 72T
3pcs T.C.T. blades with Ø315mm, 28T, 48T, 72T

šířka: 3mm

STS 4TLG
Speciální truhlářská sada 4-dílná / special carpenter set set 4pcs

 » delivered in wooden box, smoothing 
 » plane carpenters square double 
 » sided brass 9“/225mm 
 » adjustable bevel 9“/225mm 
 » combined mortice marking gauge

 » Dodávka v dřevěné kazetě, hoblík, rejzek, 
 » precizní příložník 225mm
 » precizní úhelník 225mm

DWM 90

HL 1

APF 160

KPF 120Z2

SVF 120

TVF 130

APF 180

PAF 180

VN 160

SFK 120

MPF 120

FMK 125

VN 160-2LL 1 / LL 2

Digitální úhloměr / digital angle gauge

Halogenové světlo / halogen lamp

Fréza na výplně 160 / profile cutter 160

Fréza na rámy dvířek 120 / 
profile cutter 120

Fréza pro lepení 120 / profile cutter 120

Trapézová fréza / profile cutter 130

Fréza na výplně 180 / 
profile cutter 180

Multirádiusová fréza 180 / 
rounding cutter head 180

Multiprofilová fréza 120 / 
multi profile cutter 120

Nastavitelná drážkovací fréza 160 / 
adjustable groove cutter 160

Nastavitelná drážkovací fréza 160-2 / 
adjustable groove cutter 160-2

Náklopná fréza 120 / profile cutter tilting 120

Falcovací fréza 125 / cutterhead 125

LED světlo / LED lamp

resolution 0,1°, repeatability +-0,1°, range 4x90° 
(0°-360°), size 50x50x25mm, 
durable alloy housing, magnetic base, incl. 
batterie, absolut- u. relative measurement, 
engineering works, welding check, assembly, 
cutting angle 

Rozlišení 0,1°, opakovaná přesnost +-0,1°, rozsah 
měření 4x90° (0°-360°), rozměr 50x50x25mm, 
masivní kovový kryt, magnetická základna, včetně 
baterie, absolut. a relativ. měření,  kontrola svarů, 
montáž, řezací úhel

s transformátorem, síť 230V, 50 Watt
Hmotnost netto: 1,8kg
Hmotnost btto: 2kg
Rozměr balení: 370x270x110mm

with transformer, 230V plug, 50 watt
net weight 1,8kg
gross weight 2kg
packaging dimensions: 370x270x110mm

Magnet. patka, 230V
Hmotnost netto: 1,6kg
Hmotnost btto: 1,8kg
Rozměr balení:  
370x220x90mm

magnetic base, 230V
net weight 1,6kg
gross weight 1,8kg
packaging dimensions:  
370x220x90mm

další frézy najdete na /  
for more cutter heads see

www.holzmann-maschinen.at

160x20x30mm
3 různé profily 
základní výbava PROFIL 1
3 different profiles available

1 2 3

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES WOODWORKING FRÉZY / CUTTERS

180x25x30mm
180mm

25
m

m

30mm

120x40x30mm

120x40x30mm
4 různé profily  
Základní výbava PROFIL 1

1 2

3 4

180x50x30mm

180mm
30mm

50
m

m

r:4

r:6

r:8

r:1
0

120x40x30mm

120x50x30 125x50x30

130x60x30
Ø160 / 4-15mm, 3tlg 
včetně. sady mezikroužků/
určeno pro ruční posuv/ 
incl. distance rings /  
suitable for manual feed

Ø160/14-28mm,  
 včetně. sady mezikroužků/ 
incl. distance rings

inkl. MwSt.

29,-

inkl. MwSt.

89,-

inkl. MwSt.

99,-
inkl. MwSt.

39,-

inkl. MwSt.

45,-
inkl. MwSt.

199,-

inkl. MwSt.

219,-

inkl. MwSt.

299,-
inkl. MwSt.

299,-
inkl. MwSt.

229,-

inkl. MwSt.

279,-

inkl. MwSt.

179,-
inkl. MwSt.

99,-

inkl. MwSt.

189,-

inkl. MwSt.

249,-
inkl. MwSt.

239,-
inkl. MwSt.

9,-
inkl. MwSt.

39,-

inkl. MwSt.

49,-

inkl. MwSt.

69,-

inkl. MwSt.

39,-

inkl. MwSt.

29,-
inkl. MwSt.

6,-

inkl. MwSt.

5,-

inkl. MwSt.

39,-

inkl. MwSt.

8,-
inkl. MwSt.

39,-

HH350EM
náhradní nůž/

spare knife

APF160F1/APF160F2/ 
APF160F3
profilovací nůž

KPF120Z2F1/KPF120Z2F2/ 
KPF120Z2F3
Profilovací nůž

TVF130Z2/1ZPM 
TVF130Z2/3ZPM
Profilovací nůž

PAF 180R46810
Profilovací nůž

SVF120Z2/10ZPM
Profilovací nůž

FM501215/FM751215
falcovací fréza

VS141412
falcovací fréza

MPF120Z2PM
Profilovací nůž

FM401215
řezná hlava/cutter head

APF180F0/APF180F1/
APF180F2/APF180F3/
APF180F4/APF180F5/
APF180F6/APF180F7/
profilovací nůžHH350 APF160

APF160

TVF130 VN 160 VN 160-2

APF160

SVF120 FMK125

MPF120

SFK120APF180

inkl. MwSt.

89,-KSB 315SET
inkl. MwSt.

79,-KSB 300SET
inkl. MwSt.

69,-KSB 254SET

inkl. MwSt.

79,-LL 2
inkl. MwSt.

89,-LL 1
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ARS 12

DREVD 1100 PSE 90 / PSE 120 / PSE 200 SRBFM 33

UNISET 40 UNISET 60 SPU 40 / SPU 60

4ZM20 / 4ZM40REH 1

DP 95PS

Sada kopírovacích kroužků Univerzální frézovací hlava 40 / 
multi-purpose cutterhead set 40

Univerzální frézovací hlava 60 / 
multi-purpose cutterhead set 60

Válcové pouzdro 40/60 mm / 
tongue chuck 40/60 mm

4-zubý unašeč 20/40 mm / 
grab chuck 20/40 mm

Rádlovací kolečko pro soustruhy / 
wheel dresser for wood lathe

Upínací deska pro DP 95 / 
face plate for DP 95

4-čelisťové sklíčidlo pro VD 1100N / 
4-jaw chuck for VD 1100N

Upínací deska 90/120/200 / 
faceplate 90/120/200

Pouzdro se šroubem / 
screw chuck

sada 12 kusů /12pcs set
průměr: 75,80,85,90,
95,100,110,120,130,140

pro vřeteno 30mm

for 30mm spindle

100x40x30 popř. 100x40x40 
(průměr, výška, upínací průměr / diameter, height, bore)

Alu, BG-certifikace
Velký výběr profilů na: 
many various profiles at www.holzmann-maschinen.at

182x60x30mm
Široký výběr profilů na:
many varios profiles at www.holzmann-maschinen.at

FRÉZY / CUTTERS // 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUSTRUHŮ / ACCESSORIES FOR WOOD-TURNERS PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUSTRUHŮ / ACCESSORIES FOR WOOD-TURNERS

SLW 45ALU / SLW 60ALU / SLW 80ALU

ES 25070 / ES 30110

MS 3TLG DP 95

Brusné válečky / sanding roll

Excentrický upínač / excentric clamp system

SPEZIÁLNÍ sada unašečů 3 dílná / SPECIAL grab chuck set 3pcs Profesionální soustružnická sada / chuck set "Drechselprofi"

z hliníku; v kvalitní dřevěné kazetě
Brusný papír K60/80/100/120 v 5m cívkách 

aluminium; delivered in high quality wooden box
endless sanding paper grain K60/80/100/120 packed in 5m units

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
45ALU 60ALU 80ALU

Vnitřní/outerØ 45mm 60mm 80mm
Výška celkem/heigth 100mm 100mm 100mm
VřetenolØ/spindleØ 30mm 30mm 30mm
Šířka brusného papíru/
sanding paper width 80mm 80mm 80mm

další frézy najdete na /  
for more cutter heads see

www.holzmann-maschinen.at

 » delivery content as picture
 » self centering 4-jaw chuck Ø 95mm, M33
 » clamp jaw large 95/80mm
 » clamp jaw small 50/40mm
 » universal jaw 2 layers
 » contact jaw H27, 27/10mm
 » special screw chuck 12mm
 » incl. toolings

 » Součást dodávky:
 » Soustředné 4-čelisťové sklíčidlo Ø 95mm, M33
 » Hrncové čelisti velké 95/80mm
 » Hrncové čelisti malé 50/40mm
 » Univerzální upínací čelisti 2 úrovňové
 » Upínací šroub H27, 27/10mm
 » Speciální upínací šrouby 12mm
 » včetně upínacího nářadí

 » diameter (closed) 125mm
 » incl. 16 rubber coated clamp pins

 (8x18mm height; 8x13mm height)

 » Průměr (uzavřené) 125mm
 » včetně 16 ks pogumovaných upínacích čepů

 (8x18mm výška; 8x13mm výška)

self centering
diameter: 100mm
M33 retainer

soustředné
Průměr: 100mm
upínání M33

M33 včetně upínání
M33 incl. srew chuck

M33

DP 100N / DP 125N
Základní soustružnická sada / wood turner basic set

Základní soustružnická sada 100 s čelistmi 110/80
Základní soustružnická sada 125 s čelistmi 135/100 pouz-
dro, mnohozubový unašeč
upínání M33

Drechselprofiset 100 with chuck jaw 100/80
Drechselprofiset 125 with chuck jaw 87/63 A140
screw chuck, multi grab chuck
spindel nose taper M33

příklady použití
example of use

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
ES25070 ES30110

Délka/length 70mm 110mm

Průměr/diameter 25mm 30mm

used to fix quickly, unbalanced turning pieces 

k jednoduchému a rychlému upínání obrobků

M33 závit
M33 thread

M33
Ø40mm; 90mm
Ø60mm; 90mm

with removeable tips, partly spring 
mounted, 2pcs grab chuck, 1pcs life 
center

s odnímatelnými hroty, částečně 
odpruženými, 2x unašeče, 1x otočný 
hrot

MK2 / MT2

MK2 /MT2
Ø20mm; l 160mm
Ø40mm; l 110mm

včetně nože
knife included

inkl. MwSt.

179,-
inkl. MwSt.

139,-

inkl. MwSt.

169,-

inkl. MwSt.

49,-
inkl. MwSt.

239,-
inkl. MwSt.

35,-

inkl. MwSt.

49,-
inkl. MwSt.

17,-

inkl. MwSt.

39,-
inkl. MwSt.

119,-

inkl. MwSt.

299,-
inkl. MwSt.

22,-

inkl. MwSt.

129,-

inkl. MwSt.

44,-

inkl. MwSt.

109,-

inkl. MwSt.

39,-

inkl. MwSt.

19,-

inkl. MwSt.

54,-

náhradní nůž/
spare knife

SLW 60ALU

PSE 120

SLW 45ALU

PSE 90

Brusný papír na po 5m
sanding roll per 5m
SLWK60 Zrno/grain 60
SLWK80 Zrno/grain 80
SLWK100 Zrno/grain 100
SLWK120 Zrno/grain 120 SLW 80ALU

PSE 200

náhradní nůž/
spare knife

inkl. MwSt.

259,-DP 125N

inkl. MwSt.

49,-ES 30110

inkl. MwSt.

45,-SPU 60

inkl. MwSt.

45,-4ZM40

inkl. MwSt.

229,-DP 100N

inkl. MwSt.

39,-ES 25070
inkl. MwSt.

36,-SPU 40

inkl. MwSt.

36,-4ZM20
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DP1006040 / DP1258763A140 DP100258H35 / DP125308H40

DP12512298

DP1006040VZ / DP1258763VZ

DP1255530H35

DP12512298VZ

DP1007050H35/DP1257050H35

DP125PS250

Upínací čelisti / chuck jaw Upínací čelisti / chuck jaw

Upínací čelisti  45 / chuck jaw

Upínací čelisti / chuck jaw

Upínací čelisti / chuck jaw

Popis rozměrů / 
description for the measures of the chucks

Upínací čelisti  45 / chuck jaw

Upínací čelisti / chuck jaw

Upínací deska / faceplate

příklad: / 
example: 

příklad /  
example: 

H 7TLGHQ

H 6TLG

H 8TLGN

H 8TLG

HM 8TLG

HSS Profi sada struhů 7 ks / 
HSS profi chisel set 7pcs

HSS Sada kvalitních struhů 6 ks / 
HSS quality chisel set 6pcs

HSS Sada kvalitních struhů 8 ks / 
HSS quality chisel set 8pcs

Sada struhů 8 ks / 
chisel set 8pcs

HSS Sada struhů MICRO 8 ks / 
8pcs chisel set, HSS MICRO

HSS

délka=53cm
length=53cm

speciální ocel
high grade steel

Rukojeť: lakované tvrdé dřevo, délka: 235 - 320mm

max. délka=56cm
max. length=56cm

max. délka=47cm
max. length=47cm

Délka=37cm
length=37cm

Délka=19cm
length=19cm

inkl. MwSt.

74,-Drechselprofi 125 
87/63 A140

inkl. MwSt.

79,-Drechselprofi 125 
30/8 H40

inkl. MwSt.

74,-Drechselprofi 125 
155/98

inkl. MwSt.

74,-Drechselprofi 125 
122/98VZ

inkl. MwSt.

99,-Drechselprofi 125 
Ø250mm

inkl. MwSt.

74,-Drechselprofi 125 
87/63VZ

inkl. MwSt.

79,-Drechselprofi 125 
55/30 H35

inkl. MwSt.

79,-Drechselprofi 125 
70/50 H35

inkl. MwSt.

59,-Drechselprofi 100
60/40

inkl. MwSt.

64,-Drechselprofi 100
25/8 H35

inkl. MwSt.

59,-Drechselprofi 100
60/40VZ

inkl. MwSt.

64,-Drechselprofi 100
70/50 H35

inkl. MwSt.

229,-

inkl. MwSt.

99,-

inkl. MwSt.

129,-

inkl. MwSt.

29,-

inkl. MwSt.

59,-
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SCH 12TLG

SCH 6TLG

ADSRS 4TLG

SES 6TLG

Sada řezbářských dlát 12 ks / 
carving set 12pcs

Sada řezbářských dlát 6 ks / 
carving set 6pcs

Sada struhů s rádiusy / 
ring turning chisel SET

HSS sada dlát 6 ks / 
HSS quality chisel set 6pcs

6 13
19 25 32 38

FSS 150 ORS 160K ORS 225 SSS 127
Pružiny sada 150 ks/ 
spring splint set 150pcs

O-kroužky měďěné sada 160 ks / 
o-ring set copper 160pcs

O-kroužky sada 225 ks / 
o-ring set 225pcs

Smršťovací hadičky sada 127 ks / 
shrink tubing kit 127pcs

ZG8M50-1

ZG6M50-2

Vázací pásy/ ratchet tie

ZG8M50-1

ZG6M50-2

 » Ergonomická rukojeť ve tvaru  T pro velké ruce
 » Pogumování rukojeti
 » Dvojité háky ve tvaru J
 » Dodáváno v plastovém obalu viz. vyobrazení
 » Certifikace TÜV/GS

 » ergonomical t-shaped handle, ideal also for big hands
 » rubber coated handle
 » double J-hooks 
 » delivered as pictured in PVC blister packing 
 » TUV/GS certified

Dvojité háky ve tvaru J
J-shaped double hook

ergonomická rukojeť
ergonomic t-shaped handle

TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICAL DATA
ZG6M50-2 ZG8M50-1

Nosnost/force 1500kg 3000kg
Šířka pásu/width 50mm 50mm
Délka pásu/lenght 6m 8m
Počet v sadě/pcs. per set 2 1

inkl. MwSt.

35,-

inkl. MwSt.

19,-

inkl. MwSt.

79,-

inkl. MwSt.

39,-

inkl. MwSt.

5,90
inkl. MwSt.

22,90
inkl. MwSt.

5,90
inkl. MwSt.

5,90

inkl. MwSt.

ZG8M50-1

inkl. MwSt.

ZG6M50-2 22,90

19,-
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ED 300FD * / ED 400FD *
STOLNÍ SOUSTRUH/ BENCH LATHE

ED 750FD *
SOUSTRUH NA KOV / METAL TURNING LATHE

ED 750FDQ *
SOUSTRUH NA KOV / METAL TURNING LATHE

ED 1000N */ ED 1000NDIG *
SOUSTRUH NA KOV / METAL TURNING LATHE

ED 1000G */ ED 1000GDIG *
SOUSTRUH NA KOV / METAL TURNING LATHE

ED 1000F */ ED 1000FDIG * /
ED 1000FDIG-2 *
SOUSTRUH NA KOV / METAL TURNING LATHE

ED 1000KDIG *
SOUSTRUH NA KOV / METAL TURNING LATHE

ED 1000PI * / ED 1000PIDIG*
PRŮMYSLOVÝ SOUSTRUH / 
HEAVY DUTY METAL TURNING LATHE

ED 1000IND *
PRŮMYSLOVÝ SOUSTRUH/ 
HEAVY DUTY METAL TURNING LATHE

ED 1000INDDIG-80 * 
PRŮMYSLOVÝ SOUSTRUH / 
HEAVY DUTY METAL TURNING LATHE

detailní 
popis produktů  
najdete v našem  

katalogu na opracování kovu

For detailed product  
descriptions take a look at our 

metalworking catalogue.
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BF 500 *
UNIVERZÁLNÍ FRÉZKA / 
MILLING MACHINE

BF 500D * / BF 500DDRO *
UNIVERZÁLNÍ FRÉZKA / 
MILLING MACHINE

BF 600D *XL

UNIVERZÁLNÍ FRÉZKA / 
MILLING MACHINE

BF 1000DDRO * XL

UNIVERZÁLNÍ FRÉZKA / 
MILLING MACHINE

BF 25VLN
FRÉZKA / 
MILLING MACHINE

ZX 7045
FRÉZKA / 
MILLING MACHINE

BF 50DIG 
FRÉZKA / MILLING MACHINE

Z3032X7P
RADIÁLNÍ VRTAČKA / 
GEAR DRIVEN DRILL PRESS

ZX 50PC *
VRTAČKA A FRÉZKA / 
DRILLING/MILLING MACHINE

ZX 40PC
VRTAČKA A FRÉZKA /
DRILLING/MILLING MACHINE

ZS 40HS
RADIÁLNÍ VRTAČKA/
GEAR DRIVEN DRILL PRESS

ZS 50APS
RADIÁLNÍ VRTAČKA/
DRILL MACHINE

MBM 450LRE / MBM 600LRE
MAGNETICKÁ VRTAČKA / 
MAGNETIC DRILL

SB 4115N
STOJANOVÁ VRTAČKA /
DRILL PRESS

SB 3116RMN
STOJANOVÁ VRTAČKA /
DRILL PRESS

SB 4115H
STOJANOVÁ VRTAČKA /
DRILL PRESS

SB 4116HN
STOJANOVÁ VRTAČKA /
DRILL PRESS

SB 4116HM
STOJANOVÁ VRTAČKA /
DRILL PRESS

SB 3116RHN
STOJANOVÁ VRTAČKA /
DRILL PRESS

SB 2516H
STOJANOVÁ VRTAČKA /
DRILL PRESS

SB 4132LR
STOJANOVÁ VRTAČKA /
DRILL PRESS

SB 4132SM
STOJANOVÁ VRTAČKA /
DRILL PRESS

detailní 
popis produktů  
najdete v našem  

katalogu na opracování kovu

For detailed product  
descriptions take a look at our 

metalworking catalogue.
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BS 125M
MOBILNÍ PILA NA KOV/
PORTABLE METAL BAND SAW

BS 115N *
PÁSOVÁ PILA NA KOV/
METAL BAND SAW

BS 128PRO
PÁSOVÁ PILA NA KOV/
METAL BAND SAW

BS 210GP *
PÁSOVÁ PILA NA KOV/
METAL BAND SAW

BS 275GP *
PÁSOVÁ PILA NA KOV/
METAL BAND SAW

BS 300GP *
PÁSOVÁ PILA NA KOV/
METAL BAND SAW

BS 350GSP *
PÁSOVÁ PILA  
NA KOV/
METAL BAND SAW

MKS 180
MOBILNÍ KOTOUČOVÁ PILA NA KOV/
PORTABLE CUTOFF SAW

MKS 225
MOBILNÍ KOTOUČOVÁ PILA NA KOV/
PORTABLE CUTOFF SAW

MKS 355
MOBILNÍ KOTOUČOVÁ PILA NA KOV/
PORTABLE CUTOFF SAW

MK 250 / MK 300 / MK 315S *
KOTOUČOVÁ PILA NA KOV / CIRCULAR SAW FOR 
METAL

RSG 620 / RSG 760
PÁSOVÁ BRUSKA /
TUBE BELT SANDER

SM 100
LEŠTÍCÍ STROJ NA KOV/
BURNISHING MACHINE

UWS 320 *
UNIVERZÁLNÍ NÁSTROJÁŘSKÁ BRUSKA /
UNIVERSAL TOOL GRINDER MACHINE

BSG 13E
ELEKTRICKÝ OSTŘIČ VRTÁKŮ/
ELECTRIC DRILL BIT SHARPENER

BSG 13PRO / BSG 30PRO
ELEKTRICKÝ OSTŘIČ VRTÁKŮ /
ELECTRIC DRILL BIT SHARPENER

UWS 3
UNIVERZÁLNÍ NÁSTROJÁŘSKÁ BRUSKA /
TOOL GRINDER

MSM 100L
BRUSKA NA KOV /
METAL GRINDING MACHINE

MSM 75 / MSM 150
BRUSKA NA KOV /
METAL GRINDING MACHINE

TISA 160 / TISA 200
WIG/TIG SVÁŘECÍ INVERTOR /
WIG/TIG INVERTER WELDING UNIT

PISA 200AC/DC
WIG/TIG PULSOVÝ SVÁŘECÍ INVERTOR /
WIG/TIG PULSE INVERTER WELDING UNIT

MSA 250 / MSA 315
MIG/MAG SVÁŘEČKA /
MIG/MAG WELDING UNIT

detailní 
popis produktů  
najdete v našem  

katalogu na opracování kovu

For detailed product  
descriptions take a look at our 

metalworking catalogue.
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MISA 160
MIG/MAG SVÁŘECÍ INVERTOR /
MIG/MAG INVERTER WELDING UNIT

MISA 303
MIG/MAG SVÁŘECÍ INVERTOR /
MIG/MAG INVERTER WELDING UNIT

DIPA 40 / DIPA 100
PLAZMOVÝ HOŘÁK /
AIR INVERTER PLASMA CUTTER

EISA 200
ELEKTRODOVÝ SVÁŘECÍ INVERTOR /
ELECTRODE INVERTER WELDING UNIT

ADF 725S / ADF 730S
SVÁŘECÍ HELMA /
WELDING HELMET

WP 10H
DÍLENSKÝ LIS / SHOP PRESS

WP 20H
DÍLENSKÝ LIS / SHOP PRESS

WP 30H
DÍLENSKÝ LIS / SHOP PRESS

WP 45H
DÍLENSKÝ LIS / SHOP PRESS

WP 50H *
DÍLENSKÝ LIS / SHOP PRESS

WP 75H *
DÍLENSKÝ LIS / SHOP PRESS

WP 100H *
DÍLENSKÝ LIS / SHOP PRESS

WP 100HYDRO *
DÍLENSKÝ LIS / SHOP PRESS

TBS 1320
TABULOVÉ NŮŽKY / SHEET METAL SHEAR

TBS 2000 *XL

TABULOVÉ NŮŽKY / SHEET METAL SHEAR
RBM 3
OHÝBAČKA/
ROLLING MACHINE

UBM 305
UNIVERZÁLNÍ OHÝBAČKA A ZAKRUŽOVAČKA /
THREE IN ONE MACHINE

UBM 1070 / UBM 1400
UNIVERZÁLNÍ OHÝBAČKA A ZAKRUŽOVAČKA /
THREE IN ONE MACHINE

BBM 305 / BBM 610 / BBM 1000
RUČNÍ OHÝBAČKA /
MANUAL ROLLING MACHINE

AKM 610A / AKM 1220L
OHÝBAČKA PLECHU /
BEVELLING MACHINE

AKM 1020P
OHÝBAČKA PLECHU /
BEVELLING MACHINE

AKM 1020PS / AKM 1270PS
OHÝBAČKA PLECHU /
BEVELLING MACHINE

detailní 
popis produktů  
najdete v našem  

katalogu na opracování kovu

For detailed product  
descriptions take a look at our 

metalworking catalogue.
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BSS 1000P
PÁKOVÉ  NŮŽKY NA PLECH / GUILLOTINE 
SHEAR

PSS 16 /PSS 22
PROFILOVACÍ NŮŽKY / PROFILE SHEAR

DOP 1000
TRNOVÝ LIS / ARBOR PRESS

DOP 5000
TRNOVÝ LIS / ARBOR PRESS

HS 200 / HS 250 / HS 300
PÁKOVÉ NŮŽKY / HAND SHEAR

HS 300
PÁKOVÉ NŮŽKY / HAND SHEAR

RAM 43
DĚROVAČKA TRUBEK /
TUBE AND PIPE NOTCHER

ESM 4
PROSTŘIHOVAČKA / NOTCHER

URB 30
UNIVERZÁLNÍ OHÝBAČKA /
UNIVERSAL ROUND BENDING MACHINE

UB 70 / UB 100
UNIVERZÁLNÍ OHÝBAČKA /
UNIVERSAL BENDING MACHINE

UB 100A
UNIVERZÁLNÍ OHÝBAČKA /
UNIVERSAL BENDING MACHINE

SKM 200
RUČNÍ SIGNOVAČKA / ROTARY MACHINE

STST 25
TVÁŘEČKA PLECHU /
STRETCHER AND SHRINKER

MRB 22
RUČNÍ OHÝBAČKA TRUBEK / 
HAND PIPE BENDER

RBM 16
HYDRAULICKÁ VERTIKÁLNÍ  
OHÝBAČKA TRUBEK /
HYDRAULIC TUBE BENDING MACHINE

RBM 10
HYDRAULICKÁ HORIZONTÁLNÍ  
OHÝBAČKA TRUBEK /
HYDRAULIC TUBE BENDING MACHINE

RBM 1300M *
MOTOROVÁ ZAKRUŽOVAČKA /
MOTORIZED ROUND BENDING MACHINE

RBM 40K*
OHÝBAČKA TRUBEK/
PIPE BENDER

RBM 50*
OHÝBAČKA TRUBEK/
PIPE BENDER

MGF 1
MAGNETICKÝ STATIV PRO MĚŘÍCÍ HODINKY /
MAGNETIC BASE FOR INDICATING CALIPER

9TLG16
SADA NOŽŮ S VÝMĚNNÝMI DESTIČKAMI /
TURNING CHISEL

38TLG10
SADA SOUSTRUŽNICKÝCH NOŽŮ /
TURNING CHISEL SET

detailní 
popis produktů  
najdete v našem  

katalogu na opracování kovu

For detailed product  
descriptions take a look at our 

metalworking catalogue.
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SWHA
SYSTÉM MULTIFIX VČETNĚ  
4 DRŽÁKŮ NÁSTROJE / 
SYSTEM MULTIFIX INCL.  
4 PCS TOOL HOLDER

KGRMK2HQ
OTOČNÝ HROT S KULIČKOVÝM LOŽISKEM/
BALL BEARING LIVE CENTER

MLKA2
OTOČNÝ HROT S KULIČKOVÝM LOŽISKEM S 
VÝMĚNNÝMI HROTY/
BALL BEARING LIVE CENTER WITH EXCHAN-
GEABLE TIPS

KGRMK2
OTOČNÝ HROT S KULIČKOVÝM LOŽISKEM/
BALL BEARING LIVE CENTER

TNF9TLG
T-DRÁŽKOVÁ FRÉZOVACÍ SADA/
WOODRUFF KEYSEAT CUTTER

FFS 12
FRÉZOVACÍ SADA 12 KS /
END MILL SET 12 PCS

SSF 5
SADA RYBINOVÝCH FRÉZ 5 KS /
SET OF SINGLE ANGLE DOVETAIL CUTTER

SZSMK3ER40 
SADA UPÍNACÍCH TRNŮ MK3 /
COMBINED CHUCK SET MT3

SZS C5
SADA UPÍNACÍCH TRNŮ PRO C5 /
COLLECT CHUCK SET FOR C5

SPAFU C5 D1-4/ SPAFU C5 D1-6
UPÍNACÍ POZDRO /
COLLECT FIXTURE

SSBF1316 / SSBF1616  / SSBF1618
RYCHLOUPÍNACÍ TRN / 
KEYLESS CHUCK

7TLG12HQ
KVALITNÍ SADA SOUSTRUŽ. NOŽŮ 7 KS/
HIGH-END INDEXABLE TURNING TOOL 7PCS

52TLG12
SADA UNIVERZÁLNÍCH DRŽÁKŮ/
UNIVERSAL CLAMPING KIT

GBM 110TIN
SADA METRICKÝCH ZÁVITŮ A OK/ TAP & DIE 
SET METRIC

RNS 4
SADA  4 KS /
KEYWAY BROACH SET 4PCS

GOE 5L
PŘEVODOVKÝ OLEJ 5 LITRŮ/
GEAR BOX OIL 5 LITERS

KSM 5L
MAZACÍ A CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK /
LUBRICATION AND COOLING SOLVENT

KMP 13
ČERPADLO CHLAZENÍ /
COOLING PUMP

AVX
AUTOMATICKÝ POSUV (OSA X) /
VARIABLE AUTO FEEDER (X-AXIS)

SPS 118
SADA VRTÁKŮ /
SET OF GROOVED BITS

SPS 170TIN
SADA VRTÁKŮ /
SET OF GROOVED BITS

MSB 150AL
MAGNETICKÉ HLINÍKOVÉ ČELISTI/
ALUMINIUM MAGNETIC JAW

detailní 
popis produktů  
najdete v našem  

katalogu na opracování kovu

For detailed product  
descriptions take a look at our 

metalworking catalogue.
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ZBS 12TLG
12TI DÍLNÁ SADA UPICHOVACÍCH VRTÁKŮ/
12PCS CENTRE DRILL

ZX 7020
KŘÍŽOVÝ STŮL / CROSS TABLE

M100
SVĚRÁK VRTAČKY /
PRO VICE

QMS 140
KVALITNÍ STROJNÍ SVĚRÁK /
QUALITY MACHINE VICE

QMS 200
KVALITNÍ STROJNÍ SVĚRÁK /
QUALITY MACHINE VICE

IF 160
STROJNÍ SVĚRÁK /
INDUSTRIAL MILLING VICE

WBS 100N
STOLNÍ SVĚRÁK /
WORK BENCH VICE

IP 125
3-OSÝ-STROJNÍ SVĚRÁK/
3-AXIS PRO VICE

WMS 500
ŠUPLERA/
CALIPER

SD 120
TLUMIČ / 
MACHINE MOUNT

detailní 
popis produktů  
najdete v našem  

katalogu na opracování kovu
For detailed product  

descriptions take a look at our 
metalworking catalogue.


