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1obdelava podlage

- brusilni stroji
- sesalci
- odstranjevanje starih oblog
- vlagomeri
- pribor
- mešala
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dobava vseh ColuMbus modelov brez brusnega krožnika in brez sesalnega sistema.

brusni krožniki in sesalci se kupijo posebej.

Columbus
eno ploščni brusilni stroji učinkovito odstranjujejo ostanke talnih oblog!

so okolju prijazni, z njimi se brez prašno brusijo estrihi, anhidritni estrihi in izravnalne
mase, parketarji jih s pridom uporabljajo za vmesno brušenje.

robustna konstrukcija columbus strojev zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Z dvigovanjem in spuščanjem vodila vodimo stroj polkrožno po površini. tako lahko
poravnamo vse neravnine ali odstranimo ostanke oblog. s tem nastane gladka in ravna
površina.

Z bogatim priborom so columbus stroji neprekosljivi. Z njihovo uporabo vam lahko
ponudimo rešitve najtežjih problemov, posebno pri obdelavi podlag. pomagajo vam
prihraniti čas in zmanjšati stroške.

hitra in enostavna menjava krožnikov, brusnih plošč in krtač.

gonilo s tremi zobniki za najtežja dela.

vgrajeno v modele 135, 145 in 155.

s sesalnim sistemom multi-vac in sesalcem 
janvac 1600-h

omogočeno brez prašno brušenje

brušenje estrihov in izravnalnih mas ter odstranjevanje
starih talnih oblog

brusilni stroji in pribor
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el.priključek                                                 230 v
moč motorja                                     1500 Watt
delovna širina                              ca. Ø 375 mm
število obratov                                  140 u/min
teža                                                        ca. 42 kg

teHnični podatKi                               

Kataloška št.:                     112 560 000

el.priključek                                                 230 v
moč motorja                                     2000 Watt
delovna širina                             ca. Ø 375 mm
število obratov                                  140 u/min
teža                                                        ca. 50 kg

teHnični podatKi                               

Kataloška št.:                     112 750 000

rezervni deli za Multi-vaC i

obroč z ježkom  šxd: 38 x 1530 mm

posebni pribor

Kataloška št.:                     113 700 100

tesnilna manšeta s potezno vzmetjo

Kataloška št.:                     113 700 250

Columbus Mod. 145 sH
1500 Watt

el.priključek                                                 230 v
moč motorja                                     1200 Watt
delovna širina                             ca. Ø 375 mm
število obratov                                  140 u/min
teža                                                        ca. 38 kg

teHnični podatKi                               

Kataloška št.:                     112 455 000

Columbus Mod. 135 sH
1200 Watt

Columbus Mod. 155 s
2000 Watt

sesalni sistem Multi-vaC i
Za ColuMbus modele 135 / 145 / 155

sesalni sisteM
Multi-vaC i

Kataloška št.:                             115 097 300

sesalna cev-adapter Ø38/50
za priklop na janvac 3200/4000

Kataloška št.:                     113 700 000

dobava pribora: 
sesalni obroč komplet z manšeto, obroč z
ježkom, 2 sesalni cevi z razdelilnim
adapterjem.

slika prikazuje columbus s sesalnim sistemom  multi-vac i

sesalni sistem je narejen po
najnovejšem 2-kanalnem principu
sesanja.

v povezavi s sesalci janvac in
dustcontrol omogoča kvalitetno
sesanje, brez ostankov, pri
brušenju in rezkanju betonskih
podlag.

sesalni sistem multi-vac ii
za speedtronic, glej stran 20

sesalec janvac 1600-h s sesalno cevjo, glej
stran 34

brusilni stroji in pribor
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i

Ø 375                               112 300 001

brez distančnika

vključuje distančnik za multi-vac ii

brez distančnika

vključuje distančnik za multi-vac ii

brusni krožnik s klobučevino
Za namestitev brusnega papirja

Ø 375                                112 300 002

Ø 430                                112 801 002

inbus vijak lKs                  112 200 003

inbus ključ 7 mm               112 200 006

podložka za inbus vijak      112 200 004

obroč                                112 200 005

plošča iz klobučevine

Ø 375                               112 300 600

Ø 375                               112 334 100

Ø 375                               112 334 000

univerzalni pogonski krožnik
Za namestitev  brusnih papirjev, mrež, podložnih
in brusnih filcev.

Ø 375                                112 334 001

Ø 430                                112 809 001

gumirana kokos plošča

Ø 375                                112 306 010
gumi podloga

vpenjalna plošča Ø 90 mm112 306 005
rezervni deli

rezervni deli

Kovinska brusna plošča
s posipom karbidne trdine. Za obdelavo anhidritnih estrihov, za egaliziranje in za
odstranjevanje ostankov pene...

granulacija 14                       112 308 000

Ø 375 za mod. 135/145/155 & speedtroniC

Ø 430 (Za mod. 165)

Ø 400 (Za druge stroje)

granulacija 24                       112 308 024

granulacija 36                       112 308 036

granulacija 14                             112 520 000

granulacija 24                             112 520 024

granulacija 36                             112 520 036

granulacija 14                       112 815 000

brusilni stroji in pribor

Ø 375                                112 306 000

Krožnik s trdo penasto
oblogo
za namestitev brusnega papirja 

Za ColuMbus Mod. 135, 145, 155 & speedtroniC    _

granulacija 12                   112 309 000

granulacija 16                   112 311 000

granulacija 24                   112 312 000

granulacija 30                   112 313 000

Ø 375 za mod.135/145/155

dvostranski brusni papir

granulacija 40                   112 314 000

granulacija 60                   112 315 000

granulacija 80                   112 316 000

granulacija 100                 112 317 000

granulacija 120                 112 318 000

granulacija 16                   112 511 000

granulacija 24                   112 512 000

granulacija 30                   112 513 000

Ø 400 za druge stroje

granulacija 40                   112 514 000

granulacija 60                   112 515 000

granulacija 80                   112 516 000

granulacija 100                 112 517 000

granulacija 120                 112 518 000

dvostranski brusni papir
rdeč, vezivo iz umetnih smol

granulacija 12                   112 324 000

granulacija 16                   112 310 000

granulacija 24                   112 325 000

granulacija 30                   112 326 000

Ø 375 za mod. 135/145/155

granulacija 40                   112 327 000

granulacija 60                   112 328 000

granulacija 16                   112 611 000

granulacija 24                   112 612 000

granulacija 30                   112 613 000

Ø 430 za druge stroje

granulacija 40                   112 614 000

granulacija 60                   112 615 000

granulacija 80                   112 616 000

granulacija 100                 112 617 000

granulacija 120                 112 618 000

                                                                                

pakiranje 10 kos                              cena za kos
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pad-pogonski krožnik

Za namestitev podložnih in
brusnih filcev in brusnih mrež.

Ø 406                                783 000 042

podložni filc črn za namestitev brusnih mrež

Ø 430 za Mod. 165          112 807 001

podloga za pad-pogonski krožnik 

brusilni stroji in pribor

podloga za pad-pogonski krožnik
Ø 406                                783 000 043

Za  Mod. 135, 145, 155 & speedtroniC   ______                                                                         

Filci za stroj Columbus

poliester filci Ø 330 (debeli)

Columbus Mod. 125

črn                 za namestitev brusnih mrež in za čiščenje
rjav                za odstranjevanje grobe umazanije
Moder            za čiščenje
rdeč                srednje grob, za čiščenje in poliranje
Zelen               za čiščenje
beŠ                  za oljenje
bel                   za poliranje in oljenje
Zelen (Mikrovlakna) za poliranje do visokega sijaja
iz ovčje volne   za poliranje do visokega sijaja

bel                                     782 000 040

rjav                                    782 000 010

rdeč                                   782 000 030

bel                                     783 000 400

rdeč                                   783 000 390

normalni-filci Ø 330 (tanki)

beš                                     782 000 090

zelen                                  782 000 080

črn                                     782 000 070

Columbus Mod. 135/145/155
in speedtroniC

poliester filci Ø 410 (debeli)

moder                                783 000 380

rjav                                    783 000 370

črn                                     783 000 360

bel                                     783 000 018

beš                                     783 000 019

normalni-filci Ø 410 (tanki)

zelen                                  783 000 016

rjav                                    783 000 017

črn                                     783 000 015

poliester filci Ø 430 (debeli)

termo filc e 430/e4 
Columbus Mod. 165

bel                                     112 807 026

rjav                                    112 807 023

rdeč                                   112 807 025

normalni filci Ø 430 (tanki)

beš                                     112 807 030

črn                                     112 807 015

Kataloška št.:                     112 820 000

Zelen (mikrovlakna) Ø 430

Kataloška št.:                     112 825 000

Filc za oljenje Ø 430

Kataloška št.:                     112 821 000

iz ovčje volne Ø 410

brusni filci

gr. 40 groba, za glajenje in brušenje lesa
gr. 80 srednja, za vmesno brušenje lesa
gr. 280 fina, za matiranje lakiranih tal

granulacija 60                   783 000 045

granulacija 80                   783 000 047

granulacija 100                 783 000 050

granulacija 120                 783 000 055

Ø 410 za mod. 135/145/155

granulacija 150                 783 000 057

granulacija 180                 783 000 060

granulacija 220                 783 000 062

granulacija 320                 783 000 064

brusne mreže  

granulacija 40                   783 000 140

granulacija 80                   783 000 180

granulacija 280                 783 000 280

Za mod. 135/145/155

pakiranje 10 kos                              cena za kos

pakiranje 10 kos                               cena za kos

Filc beš -special-

Filc za brušenje z "oprijemom" ! 
posebno primeren za vmesno brušenje
parketa in odstranjevanje ostankov olja
in voska

Kataloška št.:                     783 000 020

Ø 410 za mod. 135/145/155

pakiranje 5 kos                                 cena za kos pakiranje 10 kos                               cena za kos

pakiranje 5 kos                                 cena za kos pakiranje 10 kos                               cena za kos

pakiranje 5 kos                                 cena za kos pakiranje 10 kos                               cena za kos
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rezkalni krožnik z zvezdastimi kolesci 
s 5 vrtečimi rezkalnimi glavami

vsaka rezkalna glava ima 20 zvezdastih kolesc. služi za odstranjevanje lepil
in premazov vseh vrst. Za izdelavo hrapaste površine in za brušenje
estrihov ter ravnanje površin.

Kataloška št.:                     112 339 000

rezkalna glava komplet     112 339 100

set z 20 zvezdastimi kolesci     112 339 110

rezervni deli

Krožnik za rezkanje 
Z 8 vložki iz karbidne trdine.
vsak vložek je uporaben štirikrat.globino rezkanja lahko brezstopenjsko
nastavimo s pomočjo vijaka. uporabljamo ga za odstranjevanje ostankov
lepila in drugih ostankov oblog.

Kataloška št.:                     112 343 000

Kataloška št.:                     112 343 001

rezervni vložki iz karbidne trdine 
v setu  8 kosov

Hexa-krožnik
Z 12 vzmetenimi vložki iz karbidne trdine.

opremljen s 4 stranskimi karbidnimi vložki, ki se lahko zamenjajo in so
nerjaveči. Za odstranjevanje ostankov lepila, oblog, lepenke s filcem,
lakov, barv, filca, plute in ostankov izravnalne mase.

Kataloška št.:                     112 355 300

držalo za vložek                112 355 020

rezervni deli

vložek iz karbidne trdine   112 355 050

vzmetni vtikač                   112 355 005

pritisna vzmet                    112 354 006

brusilni stroji in pribor

Za mod. 135, 145, 155 & speedtroniC            Za mod.  145, 155 & speedtroniC                   

Kataloška št.:                     112 332 000

Ø 375

Ø 375

Ø 375

Ø 430

Ø 375

Ø 375

Ø 375

brusni krožnik 
s šestimi izmenljivimi brusnimi kamni  75 x 90 mm, gr. 20

Za brušenje izravnalne mase. odstranjuje ostanke barv, mavec in izravna
majhne neravnine.

rezervni brusni kamni z navojno
odprtino, gr. 20
Kataloška št.:                     161 515 003

brusni krožnik  
Z petimi okroglimi kamni, gr.16

Za brušenje estrihov, trdih izravnalnih mas in betona. Zaradi ostrih robov
kamnov dosežemo dober učinek brušenja. ravnanje površin,
odstranjevanje poroznih površin, ostankov barve in mavca.

Kataloška št.:                     112 346 000

Kataloška št.:                     112 346 001

rezervni okrogli kamni, gr. 16

jeklena žična krtača
dolžina žice 45 mm

Za odstranjevanje ostankov pene, filca, jute.
Za čiščenje industrijskih tlakov.

Krožnik
s šestimi lončastimi krtačami

Za odstranjevanje ostankov pene, malte, barve, filca itd.

kataloška št.:                     112 322 000

Kataloška št.:                     112 321 003

rezervna lončasta krtača                1 kos

Kataloška št.:                     112 319 000

Krožnik s 5-imi HM valji
oležajeni valji s karbidnim posipom

Za nahrapljanje raznih premazov, epoxija,
gladkega betona in estrihov.

Kataloška št.:                     112 390 000

Kataloška št.:                     112 390 100

valj s 30 karbidnimi konicami
vključeni vijaki
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Hexa-diamant brusni krožnik
s 6 diamantnimi nastavki

učinkovito brušenje trdih površin kot so estrih ali beton. Zaradi velike
diamantne brusne površine je učinkovitost brušenja vidno večja pri
izravnalni masi in anhidritnem estrihu. 

Zelo primeren za ravnanje površin in odstranjevanje robov. Za brušenje
raznih premazov in otrdelih anhidritnih estrihov.

opremljeni so s prožnimi jeklenimi čelnimi ploščicami. robovi in ploščice
so obloženi z diamanti, tako omogočajo agresiven in konstanten brusni
pritisk ter zagotavljajo odlične rezultate. diamantni robovi so zelo obstojni
in se po potrebi lahko zamenjajo.

(dobavljivi tudi za brusilne stroje ostalih proizvajalcev).

diamabrush krožniki so novo inovativno
brusilno orodje.

brusni krožnik s 16  
s 16 dia-krilci
Za brušenje in glajenje izravnalnih
mas in estrihov.

diamantni krožnik za
kotne brusilke
z 8-imi dia krilci za
HF-180
Za odstranjevanje ostankov talnih
oblog, lepil in lakov.

Krožnik za brušenje
K6 s 6-krilci
Za odstranjevanje lepila na vseh
podlagah. prav tako za
odstranjevanje lakov s parketnih
površin.

Kataloška št.:                     112 353 500

Kataloška št.:                     112 353 020

rezervni-diamantni segment

rezervni diamantni segment 
z vhodno enoto

Kataloška št.:                     112 353 010

abrazor-diamantni brusni krožnik
s 5 diamantnimi nastavki, z ležaji

Zelo primeren za suho brušenje trdnih cementnih površin, kot so anhidritni
estrihi, cementni estrihi in betonska tla. ni primeren za estrihe s
kremenčevim peskom.

pKd-čepasti krožnik
5 brusnih plošč z vgrajenimi krogličnimi ležaji

Za brušenje cementnih podlog, izravnalnih mas, anhidrita,
cementnega mleka, premazov in neravnin.
Zelo velika obstojnost.

1 kos                                  112 357 100
rezervni diamantni brusni nastavek

Kataloška št.:                    112 357 000

brusilni stroji in pribor

Za mod.  145, 155 & speedtroniC                                                                                                     

Ø 420

1 kos                                  112 391 050
rezervna-pKd-brusna plošča

Kataloška št.:                    112 391 000

granulacija 25                   112 388 025
rezervni diamantni inserti             6 kos

Ø 400 granulacija 25

Ø 400 granulacija 25

Kataloška št.:                    112 388 000

granulacija 25                   112 389 025

granulacija 100                 112 389 100

rezervni diamantni inserti 16 kos

granulacija 25                   112 388 650
rezervni diamantni nastavki  8 kos

Kataloška št.:                    112 389 000

Kataloška št.:                    112 388 600

Ø 178 gr. 25 z M14-vijakom

Ø 375

Kataloška št.:                   112 381 000

Kataloška št.:                    112 381 050

Kataloška št.:                    112 381 070

dobava vključuje 5 pKd čepastih segmentov

Kataloška št.:                   112 381 100

osnovni krožnik brez segmentov

Columbus dia-disC krožnik
Za brušenje estrihov, cementnega mleka, anhidrita, ostankov lepila,
izravnalnih mas, tankih slojev kot tudi barvnih premazov.

pKd-čepasti segmenti  

segmenti za dia-disC krožnik

diamantni brusni segment        gr. 30, siv

Kataloška št.:                    112 381 080

diamantni brusni segment  gr. 30, rumen
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Zaradi teže stroja dosežemo dober učinek brušenja izravnalnih mas,
estrihov, betona. primeren tudi za obdelavo parketa. 

Z uporabo dodatnih uteži lahko povečamo pritisk na podlago in se tako s strojem
prilagodimo različnim situacijam.

stroj zadovolji vse potrebe parketarjev. posebno primeren je za končno brušenje
parketa in vmesno brušenje laka.

Z nastavitvijo hitrosti dosežemo optimalni učinek brušenja z brusnim papirjem,
mrežami in filcem.

stroj je uporaben tudi za čiščenje in vzdrževanje oblog.

stroj se hitro in enostavno razstavi, kar omogoča lažji transport.

velika zmogljivost brušenja, brez stopenjska
nastavitev hitrosti od 80-400 o/min.

dobava vključuje dodatno utež, 
brez brusnega krožnika

slika prikazuje brusilni stroj
speedtronic s sesalnim
sistemom multi-vac ii

el.priključek                                                  230v
moč motorja                                     2200 Watt
delovna širina                                      bis Ø 430
število obratov                           80-400 u/min
teža                           65 kg  (z dodatno utežjo)
                                 51 kg (brez dodatne uteži)

teHnični podatKi                               

Kataloška št.:                    112 770 000

Kataloška št.:                     113 720 000

rezervni deli za Multi-vaC ii

tesnilna manšeta - višina 115 mm
Kataloška št.:                     113 720 090

distančna manšeta - višina 70 mm
za uporabo z zvezdastim krožnikom
Kataloška št.:                     113 720 095

dobava: 
sesalni obroč komplet z manšeto, 
obroč z ježkom, 2 sesalni cevi z razdelilnim
adapterjem

sesalni sistem Multi-vaC ii
Za speedtronic

slika prikazuje brusilni stroj
speedtronic s sesalnim
sistemom multi-vac ii in
sesalcem 
janvac 1600-h 

brusilni stroji in pribor
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QuiCK-CHange-segmenti za sanacijo                                                                                                 

Kataloška št.:                             112 380 010

QuiCK-CHange pKd-segmenti 

Zelo grobo in močno diamantno orodje za sanacijska dela. visoka brusilna
učinkovitost brez zamašitve segmentov.

področja uporabe:
odstranjuje trdovratne ostanke lepil, kita, premazov, ostankov oblog, za
brušenje estrihov in betona, kot tudi za izravnavo talne površine.

QuiCK-CHange pKd-split-segmenti 

Zelo močno brusno orodje za različna dela pri obdelavi talne površine.

Kataloška št.:                     112 380 040

Kataloška št.:                     112 380 030

Kataloška št.:                     112 380 020

Kataloška št.:                     112 380 060

QuiCK-CHange pKd segment 
dvovrstični brez karbidne mreže

QuiCK-CHange pKd segment 
enovrstični s karbidno mrežo

QuiCK-CHange pKd segment 
dvovrstični s karbidno mrežo

QuiCK-CHange pKd gumbni segment

področja uporabe:
brušenje estrihov in betona, odstranjevanje sintranih površin 
(na primer anhidrita), premazov in barv 

QuiCK-CHange pKd segment duo
zelo robusten in z dolgo življenjsko dobo zaradi
posebnih pKd-osnovnih segmentov in pKd-
razcepljenih pomožnih segmentov

Kataloška št.:                     112 380 070

QuiCK-CHange pKd trapezni segment
inovativna oblika omogoča gladkejše brušenje z visoko stopnjo
odstranitve.

področja uporabe:
brušenje estrihov in betona, odstranjevanje sintranih površin
(na primer anhidrit), premazov in barv

granulacija     6                         112 999 506

QuiCK-CHange 
diamantni segment 
z enim diamantnim gumbom

granulacija   14                         112 999 514

granulacija   30                         112 999 530

granulacija     6                         112 999 606

siv 
za brušenje srednje trdih in trdih
površin

granulacija   14                         112 999 614

granulacija   30                         112 999 630

rumen 
za brušenje mehkih površin

Kataloška št.:                             262 469 030

Kladivo
Ø 30 mm - brez odboja

Za varno zamenjavo QuicK-change segmentov.
preprečuje nastanek poškodb na osnovnem krožniku in
na segmentih.

brusilni stroji in pribor

Za montažo QuicK-change diamantov
ali pKd brusnih segmentov

na plošči je potrebnih 5 segmentov

(dobava brez segmentov)

Zaradi koničnega vpenjanja, lahko
QuicK-change segmente enostavno
namestimo ali  odstranimo s plastičnim
kladivom.

osnovni krožnik QuiCK-CHange za speedtronic

Kataloška št.:                     112 380 000

Kataloška št.:                     112 380 100

namestitveni obroč za QuiCK-CHange osnovne
krožnike
za nadgradnjo pKd brusilnih krožnikov

QuiCK-CHange segmenti
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vsi krožniki in diski primerni tudi za speedtroniC 

Kataloška št.:                     112 360 900

brusni papir z ježkom  Ø 105 mm,
pakiranje 50 kos                          cena za kos

granulacija 40                   112 359 110

brusni papir z ježkom  Ø 105 mm,
premium-kvaliteta ZirKon

cena za 1 kos 

granulacija   24 25 kos    112 359 130

granulacija   36 25 kos    112 359 131

granulacija   40 50 kos    112 359 132

granulacija   60 50 kos    112 359 133

granulacija   80 50 kos    112 359 134

granulacija 100 50 kos     112 359 135

granulacija 120 50 kos    112 359 136

granulacija 80                   112 359 112

granulacija 100                 112 359 113

granulacija 120                 112 359 114

granulacija 60                   112 359 111

brusne mreže gitteX plus  Ø 105 mm,
pak. 25 kos                               cena za kos

granulacija 80                   112 359 120

granulacija 120                 112 359 122

granulacija 150                 112 359 123

granulacija 100                 112 359 121

Za mod. 135+145+155 in speedtroniC

Multi-disc-shuttle iii ®
Krožnik s 6 vrtečimi osnovnimi nastavki za namestitev 6 brusnih ali
rezkalnih nastavkov.

uporabite maksimalno moč, ki vam jo nudi vaš brusilni stroj!

na ta novi krožnik lahko namestite 3 ali 6 nastavkov za delo (nastavki multi-
scraper-vedno 6 kos).

v nasprotni smeri kot osnovni krožnik vrteči se nastavki s hitrostjo ca. 500
o/min.
(ca. 4-kratna hitrost osnovnega krožnika). 

satelit Multi-pad
Za namestitev brusnega papirja na ježku in mrež, zelo
primeren za končno brušenje parketa
sestava: 
1x dvostranska podloga z ježkom
1x osnovna kovinska plošča
3x poglobljeni vijak
Kataloška št.:                     112 360 100

rezervna podloga
dvostranska podloga z ježkom
Kataloška št.:                     112 360 150

nastavek Multi star
Za brušenje in odstranjevanje
lepil. Za izdelavo hrapave površine
na starih premazih.

rezervna zvezdasta kolesca(12 kos)

Kataloška št.:                     112 360 600

Kataloška št.:                     112 360 650

rezervna ploščica iz karbidne trdine
Kataloška št.:                     112 360 510

nastavek Multi-scraper
Za odstranjevanje ostankov lepil,
izravnalnih mas.

Kataloška št.:                     112 360 500

nastavek Multi-kamen
Za brušenje estriha in izravnalne
mase in ravnanje površin.

Kataloška št.:                     112 360 400

nastavek Multi-diaMant
Za brušenje estriha in izravnalne
površine in ravnanje površin.

Kataloška št.:                     112 360 300

nastavek Multi-titan
s kovinsko brusno ploščo za
brušenje in rezkanje trdih površin.

granulacija 10                   112 360 200

granulacija 20                   112 360 250

Multi-disc-nastavki®
Za multi-disc-shuttle ii + iii
(Za krožnik potrebujemo 3 ali 6 nastavkov za delo)

nastavek Multi-pad

Kataloška št.:                     112 359 100

nastavek Multi-titan

rezervni nastavki 
Za multi-disk krožnik i 
(predhodni model s 5 nastavki)

Kataloška št.:                     112 359 200

nastavek Multi-diaMant

Kataloška št.:                     112 359 300

Kataloška št.:                     112 359 400

Kataloška št.:                     112 359 500

Kataloška št.:                     112 359 510
rezervni nož iz karbidne trdinenastavek Multi-stein-kamen

nastavek Multi-sCraper

brusilni stroji in pribor
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QuiCK-CHange pKd gumbni segment

Kataloška št.:                     112 380 020Kataloška št.:                     112 985 310

QuiCK-CHange pKd segment duo rH

priporočamo diamantne segmente z
dvema diamantnima gumboma, gr.30

brusilni stroji in pribor

rezkalni krožnik s 4 kos pKd duo segmenti
Zelo robusten, vzdržljiv z dolgo delovno dobo. Z dvojnimi različnimi pKd
nastavki.

Krožnik za grobo odstranjevanje lepila, ostankov oblog,
odstranjevanje premazov, kitov, izravnalne mase,
brušenje betona in estriha.

brusni krožnik v kompletu z 4-imi pKd gumbnimi segmenti 
vsestransko orodje z visoko brusno vrednostjo! Zelo močno diamantno
orodje za raznovrstna dela na talnih površinah.  

področja uporabe: brušenje estrihov in betona, 
odstranjevanje sintranih površin 
(na primer anhidrita), premazov in barv.

osnovni krožnik Ø 270 za bs 270 
(dobava vključuje pritrdilne vijake)

na krožniku so potrebni 4-je segmenti

pribor Ø 270 mm za bs-270

Kataloška št.:                     112 977 940

Kataloška št.:                     112 977 950

Kataloška št.:                     112 977 908

brusilni stroj bs-270

inteligentna brusna glava z veliko brusilno močjo.  

uporaba: 
-    brušenje neravnih površin in podlag
-    odstranjevanje lepila, barve in oblog 
-    Čiščenje umazanih betonskih površin 
-    odstranjevanje ostankov pene 
-    brušenje srednje velikih površin   

posebnosti: 
-    stabilno podvozje omogoča udobno uporabo 
-    velika izbira brusnih segmentov 
-    Z gumo obložene ročke 
-    višinsko nastavljive krmilne ročke
-    odlična sesalna sposobnost
-    brušenje do roba

teHnični podatKi

Kataloška št.:                     112 977 000

dobava vključuje 
osnovni krožnik brez brusnih segmentov, 
s podaljškom 10m

delovna širina                                       270 mm  
teža                                                              57 kg  
moč motorja                         2,2 kW, 1 x 230 v  
obrati                                           1500 o/min  
brusilni pritisk                       ca. 25 kg/cm²
sesalna cev                                           Ø 38 mm

QuiCK-CHange diamantni segment 
z dvema diamantnima gumboma

granulacija   30                         112 999 330

ruMen
za brušenje mehkih površin

rdeč 
za brušenje zelo trdih površin
granulacija   30                 112 999 733

siv 
za brušenje srednje trdih in trdih površin
granulacija   30                         112 999 430

Kataloška št.:                     112 380 070

QuiCK-CHange pKd trapezni segment
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Kataloška št.:                     112 380 060

brusilni stroj bs 330

1 stroj-2 funkciji. stroj za brušenje površin in stroj za brušenje
robov.

bs 330 je robusten brusilni stroj, namenjen tako za brušenje površin
kot za brušenje robov. močan 1,5 kW motor generira( z obrati 600
o/min ) ogromno brusilno moč na majhnih in srednje velikih površin. v
nekaj sekundah in brez orodja se lahko spremeni v brusilni stroj za
robove. brusna glava se lahko nastavi s pametnim zaklenjenim
sistemom v obe smeri. prav tako se lahko za brušenje robov uporablja
leva ali desna stran stroja, tako je brušenje bolj enostavno. na stroj
lahko pritrdimo naše testirane, visoko-kvalitetne diamantne nastavke.

teHnični podatKi  bs 330 - 230 volt

Kataloška št.:                     112 986 000

napajanje:                                                  230 v
moč motorja:                                          1,5 kW
delovna širina:                                     330 mm
obrati:                                               600 o/min
teža:                                                           65 kg

dobava vključuje QuiCK CHange
osnovni krožnik brez brusnih
segmentov, podaljšek 10m

teHnični podatKi  bs 330 - 400 volt

Kataloška št.:                     112 987 000

napajanje:                                                  400 v
moč motorja:                                          4,0 kW
delovna širina:                                     330 mm
obrati:                                            1450 o/min
teža:                                                           75 kg
vtikač                                                       cee 16a

dobava vključuje QuiCK CHange osnovni
krožnik brez brusnih segmentov

stroji in pribor

QuiCK-CHange pKd segment duo

QuiCK-CHange pKd segment duo
Zelo robusten, vzdržljiv z dolgo delovno dobo. Z dvojnimi različnimi pKd
nastavki.

Krožnik za grobo odstranjevanje lepila, ostankov oblog,
odstranjevanje premazov, kitov, izravnalne mase,
brušenje betona in estriha.

QuiCK-CHange 
osnovni krožnik

nanj lahko pritrdimo 3 ali 6
brusnih segmentov.

dobava vključuje montažni material

Kataloška št.:                     112 986 815

brusilni pribor Ø 330 mm za bs-330

Kataloška št.:                     112 380 020

QuiCK-CHange diamant segmenti 
z dvema diamantnima gumboma 
granulacije 30

granulacija   30                         112 999 330

ruMen 
za brušenje mehkih površin

rdeč 
za brušenje zelo trdih površin

granulacija   30                 112 999 733

siv 
za brušenje srednje trdih in trdih
površin
granulacija   30                         112 999 430

QuiCK-CHange pKd gumbni segment
vsestransko orodje z visoko brusno vrednostjo! Zelo močno diamantno
orodje za raznovrstna dela na talnih površinah.  

področja uporabe: brušenje estrihov in betona, 
odstranjevanje sintranih površin 
(na primer anhidrita), premazov in barv.

Kataloška št.:                     112 380 070

QuiCK-CHange pKd trapezni segment

QuiCK-CHange pKd trapezni segment
inovativna oblika omogoča gladkejše brušenje z visoko stopnjo
odstranitve.

področja uporabe:
brušenje estrihov in betona, odstranjevanje sintranih površin
(na primer anhidrit), premazov in barv
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brusilni stroj bg 250-e

profesionalna priprava površine, betona, kamna, asfalta. Za
manjše in srednje velike površine.

-    odstranjevanje nepravilnosti na betonskih in asfaltnih površinah
-    priprava površine za premaz 
-    brušenje, odstranjevanje premaznih napak
-    odstranjevanje mineralnih lepil

ostale lastnosti:
-    možnost priključitve sesalca janvac 3200
-    možnost nastavljanja krmilnega ročaja in postopno spuščanje

stroja    
-    enostaven za uporabo
-    nizke vibracije, uporabniku prijazen stroj
-    brusno območje 2 cm od stene in 10 cm v vogalih
-    profesionalen in močan stroj

brusilni pribor Ø 250 mm za bs-250 in bg 250-e

Moder trda vez za
mehkejši beton. 

Zvezdnati diamantni brusi

Kataloška št.:                     112 942 610

Zelen srednja vez za kombinirane
betone.
Kataloška št.:                     112 942 620

rdeč mehka vez za trdi
beton.

črn zelo mehka vez za zelo trde
podlage.

Kataloška št.:                     112 942 630

Kataloška št.:                     112 942 640

pKd-rezkalni krožnik gold
Z 12-pKd segmenti in 6
višinskimi distančniki.

Kataloška št.:                     112 942 650

brusni krožnik s 4 pKd gumbnimi nastavki
opremljen s 4 zamenljivimi pKd nastavki. vsestranski
krožnik z visoko brusno močjo.

rezkalni krožnik s 4 kos pKd duo segmenti
Zelo robusten, vzdržljiv z dolgo delovno dobo. Z dvojnimi različnimi pKd
nastavki.

Krožnik za grobo odstranjevanje lepila, ostankov oblog, odstranjevanje
premazov, kitov, izravnalne mase, brušenje betona in estriha.

Kataloška št.:                     112 980 700

Kataloška št.:                     112 980 750

teHnični podatKi

Kataloška št.:                     112 942 000

napajanje                                400v, 50 hz, 16a
moč motorja                                            5,5 kW
obrati                                              2000 o/min.
teža                                                            126 kg
delovna širina                                    Ø 250 mm
dimenzije d×š×v            1250x500x1020 mm

brusilni stroji in pribor

Kataloška št.:                     112 985 310

QuiCK-CHange pKd segment duo rH

QuiCK CHange pKd nastavek

Kataloška št.:                     112 380 020

dostava brez krožnika
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tri ploščni brusilni stroj
tri-varo 430 Xe

teHnični podatKi

Komplet vsebuje:
- sesalna cev
- posoda za vodo
- 3 QuicK-change osnovni krožniki
- 3 velcro brusilne plošče Ø 178 mm

Kataloška št.:                     112 998 800

napajanje                                                    230 v
moč motorja                                           2200 W
širina brušenja                                       430 mm
brusilne plošče-Ø                           3 x 178 mm
obrati                                         300-980 o/min
skupna teža                                                88 kg
posoda za vodo                                              9 l
dolžina kabla                                               18 m

tri varo 430 Xe je uporaben za raznovrstna dela, ima nastavljivo
hitrost od 300-980 o/min.

učinkovitost, ergonomija, in robustnost so značilnosti tega stroja. Zasnovan je
bil za dela na srednje velikih površinah. 

Kompakten dizajn omogoča optimalno opravljanje s strojem, edinstven
“all around” stroj.

področje uporabe:

-    brušenje betona, estrihov, in samorazlivnih estrihov
-    brušenje in odstranjevanje izravnalnih mas
-    odstranjevanje barv in lepil
-    Fino brušenje parketa

brusilni stroji in pribor

tri ploščni brusilni stroj
tri-varo 500 Xe
Močan 230v tri-ploščni brusilni stroj z nastavljivo
hitrostjo in delovno širino 510 mm.

Če je potrebno veliko odstranjevanja za pripravo površine, je
tri varo 500 najboljša izbira!

učinkovitost, robustnost, ergonomija in optimalno vodenje
stroja mu dajejo profesionalnost.

področja uporabe:

-    brušenje in poliranje betona, estrihov in samorazlivnih
estrihov 
     (suho in mokro brušenje)
-    brušenje in odstranjevanje izravnalnih mas
-    odstranjevanje ostankov lepila

teHnični podatKi

Komplet vsebuje:
- sesalna cev
- posoda za vodo
- 3 integrirani QuicK-change osnovni krožniki
- 3 velcro brusilne plošče Ø 230 mm

Kataloška št.:                     112 990 800

napajanje                                                   230 v
moč motorja                                           3000 W
širina brušenja                                       510 mm
brusilne plošče                                3 x 225 mm
obrati                                        300-1100 o/min
teža                                                            162 kg
posoda za vodo                                             20 l
dolžina kabla                                               18 m

dodatna utež  22 kg
dodatna oprema

Kataloška št.:                     112 990 010
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brusilni stroji in pribor

tri ploščni brusilni stroj
tri-varo 650 Xe

tri ploščni brusilni stroj 
tri-varo 760 Xe

teHnični podatKi

teHnični podatKi

Komplet vsebuje:
- sesalna cev
- posoda za vodo
- 3 QuicK-change osnovni krožniki
- 3 velcro pritrdilne plošče z ježkom Ø 230 mm

Komplet vsebuje:
- sesalna cev
- posoda za vodo
- 3 QuicK-change osnovni krožniki
- 3 velcro pritrdilne plošče z ježkom Ø 335 mm

Kataloška št.:                     112 991 800

Kataloška št.:                     112 994 800

napajanje                                          400v/50hz
moč motorja                                            7,5 kW
delovna širina                                       655 mm
brusilne plošče-Ø                            3 x 225 mm
obrati                                        300-1100 o/min
teža                                                            251 kg
dodatna utež                                        2 x 29 kg
posoda za vodo                                             20 l
dolžina kabla                                               18 m
priključek                                                cee 32a

napajanje                                          400v/50hz
moč motorja                                          11,0 kW
delovna širina                                       765 mm
brusilne plošče-Ø                            3 x 335 mm
obrati                                        300-1100 o/min
teža                                                            301 kg
dodatna utež                                        2 x 29 kg
posoda za vodo                                             20 l
priključek                                                cee 32a

ta močan in vsestranski stroj je primeren za srednje
velike in velike površine.

tri-varo 650 je vsestranski stroj, saj ima
nastavljiv nadzor hitrosti in obsežen program
pripomočkov.

velika brusna moč stroja omogoča učinkovito in udobno delo.

področja uporabe:
-    brušenje in poliranje betona, estrihov in samorazlivnih
estrihov
     (suho in mokro brušenje)
-    brušenje in odstranjevanje izravnalnih mas
- odstranjevanje ostankov lepila 

tri-varo 760 Xe zagotavlja odličen kontakt
brusnih orodij s talno površino in ima odlične
brusne rezultate tudi na neravnih tleh. 

močan pogon, velika teža in 3 krožniki, vsak premera 335 mm,
zagotavljajo neprekinjeno delovanje tudi v težkih pogojih.

tri-varo 760 Xe je zelo vzdržljiv stroj, vzdrževanje in popravilo stroja
so uporabniku prijazni. 

področja uporabe:
-    odstranjevanje premazov, kitov in ostankov lepila 
-    brušenje betona in estrihov
-    brušenje in poliranje design estrihov ali industrijskih talnih površin
-    odpravljanje nepravilnosti
-    obnavljanje starih talnih površin

dodatna oprema

dodatna utež  29 kg
Kataloška št.:                     112 991 915

dodatni pribor

dodatna utež  29 kg
Kataloška št.:                     112 991 915
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brusilni stroji in pribor

Ker se lahko spremeni smer
rotacije, se brusna orodja
manj izrabijo in so tako zelo
učinkovita.

pregled modelov

posebne lastnosti tri-varo 650 +760 Xe

posebnosti pri novi Xe-seriji  tri-varo 500  - 650  - 760 

nov varnostni sistem zapiranja
(ssv) zagotavlja varno pritrditev
orodij na krožnik.

velcro glava ( na ježka ) se
namesti direktno na osnovni
krožnik.

vgrajen sistem vodnega spraya s pumpo (Wss) omogoča uporabniku
nanos vode spredaj ali ob strani stroja. tako je omogočena še večja
učinkovitost brušenja in optimalna uporaba orodij. 

novi priključek za električni kabel je lociran na vrhu stroja blizu ročke.
to omogoča uporabniku enostavno odstranitev električnega kabla, ko
je delo končano in še večjo varnost pri delu.

brusilna glava je narejena po novi u-os tehnologiji. dodatna os
zagotavlja še večjo fleksibilnost in omogoča delovanje stroja v vseh
smereh.

izboljšano napenjalo jermena, luknja v ohišju za pregled jermena in orodje
za zamenjavo jermena. 

vsi tri-varo stroji serije Xe imajo pogon osnovnih krožnikov na jermen. nanje lahko montiramo QuicK-change segmente.

230 v 
2200 W 
430 mm 

3 x 178 mm 
300-980 o/min 

88 kg 
-

9 l 
18 m

-

1160 mm
430 mm

1070 mm
112 998 800

pregled 
tehnični podatki

tri-varo
430 Xe

230 v 
3000 W 
510 mm 

3 x 225 mm 
300-1100 o/min 

162 kg 
1 x 22 kg

20 l 
18 m

ja

1350 mm
540 mm

1100 mm
112 990 800

400v/50hz 
7500 W 
655 mm 

3 x 225 mm 
300-1100 o/min 

251 kg 
2 x 29 kg 

20 l 
18 m

ja

1575 mm
690 mm

1170 mm
112 991 800

400v/50hz 
11000 W
765 mm 

3 x 335 mm 
300-1100 o/min 

301 kg 
2 x 29 kg 

20 l 
18 m

ja

1930 mm
805 mm

1200 mm
112 994 800

tri-varo
500 Xe

tri-varo
650 Xe

tri-varo
760 Xe

napajanje
moč motorja
delovna širina
brusilne plošče-Ø 
obrati
teža
dodatna utež
posoda za vodo 
dolžina kabla
halogen luč
dimenzije
dolžina
širina
višina
Kataloška št.
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QuiCK-CHange-segmenti za sanacijo                                                                                                 

Kataloška št.:                             112 380 010

QuiCK-CHange pKd-segmenti 

Zelo groba in robustna diamantna orodja za sanacijska dela. visoka
brusilna učinkovitost brez zamaševanja. 

področja uporabe:
odstranjevanje trdovratnih lepil, izravnalnih mas, premazov, brušenje
estrihov in betona, izravnavanje višinskih razlik.

QuiCK-CHange pKd-split-segmenti 

Zelo močno brusno orodje za različna dela pri obdelavi talne površine.

Kataloška št.:                     112 380 040

Kataloška št.:                     112 380 030

Kataloška št.:                     112 380 020

Kataloška št.:                     112 380 060

QuiCK-CHange pKd segment 
dvovrstični brez karbidne mreže

QuiCK-CHange pKd segment 
enovrstični s karbidno mrežo

QuiCK-CHange pKd segment 
dvovrstični s karbidno mrežo

QuiCK-CHange pKd gumbni segment

področja uporabe:
brušenje estrihov in betona, odstranjevanje sintranih površin 
(na primer anhidrita), premazov in barv 

QuiCK-CHange pKd segment duo
zelo robustnen in z dolgo življenjsko dobo zaradi
posebnih pKd-osnovnih segmentov in pKd-
razcepljenih pomožnih segmentov

Kataloška št.:                     112 380 070

QuiCK-CHange pKd trapezni segment
inovativna oblika omogoča gladkejše brušenje z visoko stopnjo
odstranitve.

področja uporabe:
brušenje estrihov in betona, odstranjevanje sintranih površin
(na primer anhidrit), premazov in barv

Kataloška št.:                             112 999 210

QuiCK-CHange 
adapter plošča

za namestitev QuicK-change
segmentov na krožnike drugih
proizvajalcev

QuiCK-CHange-segmenti                                                                                                 

granulacija     6                         112 999 506

QuiCK-CHange 
diamantni segment  
z enim diamantnim gumbom

granulacija   14                         112 999 514

granulacija   30                         112 999 530

granulacija   50                         112 999 550

granulacija   70                         112 999 570

granulacija 120                         112 999 520

granulacija 6                              112 999 606

granulacija   30                 112 999 853

siv
za brušenje srednje trdih in
trdih površin

rdeč 
za brušenje zelo trdih površin

ruMen
za brušenje ekstremno trdih
površin

granulacija  14                          112 999 614

granulacija 30                           112 999 630

granulacija   30                 112 999 753

granulacija   50                         112 999 650

granulacija   50                 112 999 755

granulacija   70                         112 999 670

granulacija   70                 112 999 757

granulacija 120                         112 999 620

granulacija 120                 112 999 758

granulacija   50                 112 999 855

granulacija   70                 112 999 857

granulacija 120                 112 999 858

brusilni stroji in pribor

granulacija     6                         112 999 306

QuiCK-CHange 
diamantni segment  
z dvema diamantnima gumboma

granulacija   14                         112 999 314

granulacija   30                         112 999 330

granulacija   50                         112 999 350

granulacija   70                         112 999 370

granulacija 120                         112 999 320

granulacija 6                              112 999 406

siv 
za brušenje srednje trdih in
trdih površin

ruMen 
za brušenje mehkih površin

ruMen 
za brušenje mehkih površin

granulacija 14                           112 999 414

granulacija  30                          112 999 430

granulacija   50                         112 999 450

granulacija 70                           112 999 470

granulacija 120                         112 999 420

rdeč 
za brušenje zelo trdih površin

granulacija  30                  112 999 733

granulacija   50                 112 999 735

granulacija   70                 112 999 737

granulacija 120                 112 999 738

Kataloška št.:                             262 469 030

Kladivo Ø 30 mm - brez odboja
Za varno zamenjavo QuicK-change segmentov.
preprečuje nastanek poškodb na osnovnem
krožniku in na segmentih.
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plastični diamantni segmenti
za poliranje betona

za vsak postopek
je potrebnih (3x3) 

9 kosov 

granulacija 50                   112 995 905

granulacija 100                 112 995 900

granulacija 200                 112 995 915

granulacija 400                 112 995 910

granulacija 600                 112 995 925

granulacija 800                 112 995 930

granulacija 1500               112 995 920

granulacija 3000               112 995 935

brusni krožnik z ježkom
za namestitev brusnih obročev z ježkom

(potrebujemo 3 plošče na stroj)

brusilni stroji in pribor

tri-varo 430 Ø 178 mm tri-varo 500/650 Ø 230 mm

tri-varo 430 Ø 178 mm tri-varo 500/650 Ø 230 mm tri-varo 430/500/650/760  
Ø 81 mm    

granulacija 200                 112 998 510

granulacija 200                 112 991 540granulacija 400                 112 998 520

granulacija 400                 112 991 550granulacija 600                 112 998 530

granulacija 600                 112 991 560granulacija 800                 112 998 540

granulacija 800                 112 991 570granulacija 1500               112 998 550

granulacija 3000               112 991 590

granulacija 50                   112 998 580

granulacija 50                   112 991 520granulacija 100                 112 998 590

granulacija 100                 112 991 530

granulacija 1500               112 991 580granulacija 3000               112 998 560

granulacija 30                   112 991 510

granulacija 220                 112 996 014

granulacija 400                 112 996 016

granulacija 600                 112 996 018

granulacija 50                   112 996 005

granulacija 120                 112 996 012

granulacija 70                   112 996 007

granulacija 220                 112 990 322

granulacija 400                 112 990 324

granulacija 600                 112 990 326

granulacija 50                   112 990 305

granulacija 120                 112 990 312

granulacija 70                   112 990 307

pribor za                        tri-varo 430                  tri-varo 500/650           tri-varo 760 

pribor za novo se-serijo tri-varo 430/500/650/760 se+Xe

diamantni brusni obroči z ježkom
diamantni obroči z ježkom za fino brušenje naravnih kamnov ( na primer marmor ). Za pritrditev na velcro plošče.
(potrebni so 3 diski na stroj)

diamantni brusni obroči za poliranje
s smolo vezani diamantni padi z ježkom za poliranje betonskih površin,
suho in mokro. Za pritrditev na velcro plošče
(3 obroči potrebni na en stroj)

Kataloška št.:                     112 995 350

velcro plošča Ø 230 mm -se+Xe
za tri-varo 500/650 se+Xe

Kataloška št.:                     112 998 650

velcro plošča Ø 180 mm -se+Xe
za tri-varo 430 se+Xe

Kataloška št.:                     112 994 350

velcro plošča Ø 335 mm -se+Xe
za tri-varo 760 se+lXe
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Kataloška št.:                     112 991 913

Kataloška št.:                     112 995 300

Krožnik z ježkom
za namestitev brusnih listov z ježkom

granulacija 14                   112 995 450

granulacija 24                   112 995 460

granulacija 14                   112 995 455

rezervni brusni obroč

granulacija 24                   112 995 465

Widia-split-krožnik
Z zamenljivim Widia obročem
za odstranjevanje premazov,barv, lepil in ostankov talnih oblog. Za
nahrapljanje industrijskih tal. 

Kataloška št.:                             112 999 500

Ø 230 mm  za tri-varo 500/650

Kataloška št.:                             112 999 700

Ø 343 mm  za tri-varo 760

Ø 230 mm za tri-varo 500/650

Ø 230 mm za tri-varo 500/650

Ø 230 mm za tri-varo 500/650Ø 178 mm za tri-varo 430

Kataloška št.:                     112 994 300

Ø 343 mm za tri-varo 760Ø 178 mm za tri-varo 430

Ø 178 mm za tri-varo 430

brusilni stroji in pribor

( potrebujemo 3 plošče na stroj )pribor za predhodne modele tri-varo 430/500/650/760

električna oprema 

QuiCK-CHange osnovni-krožnik
dobava brez QuicK-change-segmentov

Kataloška št.:                             112 999 300

Ø 178 mm za tri-varo 430

Kataloška št.:                     112 998 300

Kataloška št.:                    112 998 500

pKd-rezkalni krožnik
s 6 pKd-inserti

Kataloška št.:                    112 999 900

granulacija 14                   112 998 450

granulacija 24                   112 998 460

rezervni brusni obroč 

granulacija 14                   112 998 455

granulacija 24                   112 998 465

Kataloška št.:                     440 009 000

Kataloška št.:                     440 012 000

profesionalen podaljšek na kolutu
dolžina kabla 33 m (3 x 2,5 m²)
ohišje iz abs, 
s termostikalom

podaljšek
(h07rn-F5g2,5)

vtikač Cee 16a
400 v
dolžina  25 m

Kataloška št.:                     112 991 916

podaljšek
(h07rn-F5g4,0)

vtikač Cee 32a
400 v
dolžina  25 m 

podaljšek na kolutu Cee  
primeren za zunanjo in notranjo uporabo
- kolut narejen iz robustne posebne plastike, stabilen
- velik, krožni ročaj
- termostikalo z zaščito pred ponovnim zagonom v skladu z vde 0620
- neoprenski kabel

oprema: 
1 cee vtičnica 16 a, 400 v, 
2 vtičnice 16 a 250 v
varnostni razred: ip X4 vodoodporen
dolžina kabla 25 m

električni podaljški na kolutuelektrični podaljški
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Kataloška št.:                     114 101 000

diamantna rezkalna plošča                    

Kataloška št.:                     114 103 000

Kataloška št.:                     114 101 200

diamantna rezkalna plošča 
raptor Ø 125 mm
posebej učinkovita zaradi 
samodejnega brušenja
diamantnih vložkov. Za odstranjevanje
najtrdvratnejšihpremazov na betonski podlagi
(akril, lateks, epoks s peskom in bitumen).

pKd-gumbni disk
to novo pKd ploščo lahko
uporabimo s hF 150-p 
(s plastično zaščito) kot tudi s
hF 150 (s kovinsko zaščito).

višina obeh zaščit se lahko nastavi za
optimalno izsesavanje praha.

posebni-/ nadomestni pribor:

diamantni disk
na voljo so tri različne trdote za
optimalno prilagoditev delu.

pKd-gumbni disk 
s 6 pKd- gumbi je ta disk veliko
močnejši od navadnega
diamantnega diska. omogoča
gladke in enakomerne rezultate
brušenja.

pKd-rezkalni disk
posebej primeren za odstranjevanje
premazov, bitumena in ostankov
oblog-( ti ponavadi zamašijo
diamantne diske ).
.

ročni rezkar HF 125

priročen strojček z veliko
zmogljivostjo! primeren za male
in srednje velike površine. 

brusi čisto do roba.

pri obdelavi robov se pokrov
brusne glave lahko odstrani.

delo skoraj brez prahu, s souporabo
industrijskega sesalca ( janvac ),
gibljiva sesalna cev je v kompletu.

Kataloška št.:                     112 999 200

gr. 50                                112 999 100gr. 50                                112 992 405

gr. 120                              112 999 110gr. 70                                112 992 407

gr. 600                              112 999 135gr. 400                              112 992 440

gr. 220                              112 999 120gr. 120                              112 992 412

gr. 400                              112 999 130gr. 220                              112 992 422

gr. 800                              112 999 140gr. 600                              112 992 460

gr. 8500                            112 999 170

gr. 1800                            112 999 150

gr. 3500                            112 999 160

gumijasti disk
z ježkom 

brusni diski z ježkom glej stran 121

Kataloška št.:                     112 992 200

diamantni disk - srednje grob

Kataloška št.:                     112 992 300

diamantni disk - fin

Kataloška št.:                     112 965 401
pKd-rezkalni disk

Kataloška št.:                     112 992 400

pKd gumbni disk

Kataloška št.:                     112 992 100

diamantni disk - grob

diamantni-polirni
diski
Ø 125 mm
z ježkom

diamantni diski z
ježkom 
Ø 125 mm
za brušenje mineralnih
površin

oprema 

Kataloška št.:                     114 200 000

dobava v kovčku s sesalnim ohišjem in
sesalno cevjo 3,5 m
(brez brusne plošče)

priključek:                                                    230 v
moč                                                          1400 W
št. obratov  brezstopenjsko 2100-7500 o/min.
delovna širina                                        125 mm
teža                                                             3,6 kg

teHnični podatKi                               

brusilni stroji in pribor

Kataloška št.:                     114 106 000

dobava v kovčku s sesalnim ohišjem (brez
rezkalne plošče, brez sesalne cevi)

Kataloška št.:                     114 101 300

pKd-rezkalna plošča
randfix
Zelo agresivna pKd rezkalna
plošča z rahlo štrlečimi
pKd inserti, ki brusijo do
profilov in sten. 

Za premaze, bitumen, ostanke talnih oblog,
kite in za ostala dela, ki zahtevajo brušenje
do roba.

priključek                                                     230 v
moč motorja                                      2000 Watt
delovna širina                                    Ø 125 mm
max. število obratov                      6500 o/min
teža brez kovčka                                     ca. 8 kg
teža s kovčkom                                     ca. 14 kg

teHnični podatKi                               

ročni rezkar HF 150 p

Za obdelavo podlag, stopnic in zidov.

Z ročnim rezkarjem hF 150 p je možno rezkanje
raznovrstnih podlag do skrajnega roba, v bližini vrat ali
na stopnicah.

Zelo primeren je za odstranjevanje neravnin na podlagi,
ostankov lepil, barv-posebno epoxi barv z ali brez
kremenčevega peska, sinternih ostankov na anhidritnih
estrihih.

pokrov se lahko odstrani za dostop
do robov. s odsesalnim priključkom
za sesalce. 
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priključek                                                     230 v
moč motorja                                             350 W
vibracija                     10.000 - 19.500 o/min.
brusne plošče                                                       
teža                                                              1,4 kg
dolžina kabla                                                  5 m

teHnični podatKi            FMM 350 Q

ročni brusilni stroj za kote in robove 
Multi-Master FMM 350Q Močnejši, tišji in skoraj brez vibracij.

-    do 35% več moči
-    do 70% manj vibracij
-    do 50% manj obratovalnega hrupa 

- nova generaCija- 

oprema za HF 180 Caddy:

QuiCK-CHange sistem 
osnovni krožnik 
Ø 178 mm

segmenti 
gr. 50, 70,120

glej stran 29

velcro plošča 
za namestitev 
brusnega papirja
na ježek

Kataloška št.:                     112 998 300

Kataloška št.:                     114 036 000

Komplet s transportnim kovčkom vsebuje: 
- sesalno ohišje 
- višinsko nastavljiva kolesca  
- QuicK-change osnovni krožnik brez
segmentov
-( velcro plošča ni vključena v dobavo ).napajanje:                                                   230 v

moč motorja:                                           1,5 kW
obrati:                                    800-2400 o/min.
delovna širina:                                       180 mm
teža:                                                       ca. 11 kg

teHnični podatKi                               

brusni papir  Ø178 mm
glej stran 121/122

diamabrush-krožnik glej stran 19

ročna brusilka HF 180 
-Caddy-

primerna za brušenje in poliranje
betonskih tlakov (robov, vogalov,
stopnic ali majhnih prostorov).
primerna tudi za obdelavo lesenih
površin.

nastavljivo podvozje omogoča rezultate
ravnega brušenja. Kolesca so nastavljiva
po višini do 22 cm( za brušenje stopnic ).
ni potrebe po dodatnem orodju.

brusilni stroji in pribor

Kataloška št.:                     444 211 000

HM-brusni nastavek iz

karbidne trdine

brusi tam, kjer brusni papir
ni uporaben.

granulacija 50                   444 371 050

granulacija 46                   444 371 046

granulacija 70                   444 371 070

granulacija 400                 444 371 400

granulacija 120                 444 371 120

granulacija 220                 444 371 220

granulacija 600                 444 371 600

granulacija 400                 444 372 040

granulacija 600                 444 372 060

granulacija 3500               444 372 350

granulacija 1800               444 372 180

diamantni brusni
papir z ježkom 
oblika trikotnika

diamantni-polirni
papir z ježkom 
oblika trikotnika

Kataloška št.:                     444 200 001

set brusnih nastavkov,

neluknjani

(2 kos)

Kataloška št.:                     444 301 000

MultiMaster FMM 350Q
verzija Quickstart
1 brusna plošča,
po 3 brusni listi (K60-80-120-180),
1 kompaktna lopatica,
1 hss-segmentni list za žaganje,
1 e-cut dolgi list za žaganje(65 mm),
1 univerzalni e-cut-list za žaganje (44 mm),
1 plastično ohišje za orodje



1

34 www.prenova.si

obdelava podlage

janvac 1600-h komplet 
s standardnim priborom: 
pvc gibljiva cev siva Ø 38 mm - 4m, 
vozna talna šoba - 45cm, 
kovinska sesalna cev, šoba za reže

Kataloška št.:                     115 095 400

Kataloška št.:                     115 095 008

Kanalni filter

Kataloška št.:                     115 095 037

Flis filter vrečke

pak. 10 kos                                       cena za kos

Kataloška št.:                     785 000 021

ozki nastavek stožec 40mm
dodatna oprema za janvaC 1600

Kataloška št.:                     115 095 900

antistatični set janvac

novosti H-verzije:
-   izboljšana elektronika za vklop in avtomatski vklop
-   izboljšana fiksnost turbine v ohišju
-   izboljšana zvočna izolacija
-   H-Klasifikacija, potrjeni v skladu z zadnjo direktivo o strojih 2010
-   sprožitev zvočnega alarma, če je zračni pretok v cevi pod 20m/sec                 

sesalec brusnega prahu janvaC 1600-H
z gs-Certifikatom  Št.5241016

sesalci so primerni za sesanje brusnega prahu, za čiščenje gradbišč in za
odsesavanje prahu pri delu z drugimi stroji.

prednosti vseh janvac modelov:
-    samočistilni s teflonom obložen kanalni filter
     (ni zamašitev kot pri nagubanem filtru)
-    glavni filter bia kategorija prahu m
     (prej kategorija c)
-    mikrofilter bia kategorija prahu h14
-    konstanstno velik pretok zraka
-    samodejno čiščenje filtra med delovanjem
-    nizka raven hrupa
-    dodatna elektro vtičnica z avtomatskim vklopom

antistatični adapter janvac 1600
za uporabo zabojnika za smeti (120l) 

Kataloška št.:                     115 093 050

plastični zabojnik za smeti, moder 120 l

Kataloška št.:                     115 093 020

ojačana kletka za plastični zabojnik

Kataloška št.:                     115 093 030

rezervna oprema za janvaC 1600/2400

Kataloška št.:                     115 030 003

Kataloška št.:                     115 030 005

talna šoba - 45 cm 
z gumicami

Kataloška št.:                     115 030 015

rezervne gumice, par

Kataloška št.:                     115 030 505

rezervne krtačke, par                                         

Kataloška št.:                     115 095 110

sesalna cev, siva, dolžina 5 m

talna šoba s krtačkami

230 v
1.100 W

1 x 1.100 W
<70 db (a)
194 m³/h

38 mm
4,0 m
16 l
14 l

h po en60335-2-69*
8.000 cm² 

s teflonom obložen kanalni
filter

99,995 %*
795 mm

425 x 425 mm
15 kg

230 v
1.000 W

1 x 1.000 W bypass
<75 db (a)
194 m³/h

38 mm
4,0 m
16 l
14 l

h po en60335-2-69*
trgs 519

8.000 cm² 
s teflonom obložen kanalni

filter
99,995 %*
795 mm

425 x 425 mm
15 kg

teHnični
podatKi

janvaC 
1600-H

janvaC 
1600-H-a

230 v
1.100 W

1 x 1.100 W
<70 db (a)
194 m³/h

38 mm
4,0 m
22 l
14 l

h po en60335-2-69*
14.000 cm²

s teflonom obložen kanalni
filter

99,995 %*
1.140 mm

510 x 575 mm
30 kg

230 v
2.400 W

2 x 1.200 W
<70 db (a)
238 m³/h

50 mm
5,0 m
43 l
28 l

h po en60335-2-69*
18.650 cm²

s teflonom obložen kanalni
filter

99,995 %*
1.320 mm

620 x 655 mm
48 kg

230 v
3.000 W

3 x 1.000 W
<70 db (a)
260 m³/h

50 mm
5,0 m
120 l

-
h po en60335-2-69*

18.650 cm² 
s teflonom obložen kanalni

filter
99,995 %*
1.200 mm

680 x 680 mm
59 kg

janvaC 
2400-H

janvaC 
3200

janvaC 
4000-s

priključek
moč motorja
motor
nivo hrupa, oddaljenost 1 m
pretok zraka, max.
cev-Ø zunaj
dolžina cevi
Kapaciteta posode
prostornina vrečke za prah/plastične vrečke
Kategorija filtra mikrofilter
površina filtra, glavni filter
tip filtra

učinkovitost filtracije, mikrofilter 
višina
dimenzije
teža

sesalCi
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sesalec 
janvaC 2400-H

Močan sesalec z velikim kanalnim filtrom.

primeren za potrebe obrtnikov na terenu, kakor tudi v industriji.

-    varovalni okvir za enostaven
transport

-   podvozje z velikimi kolesi

sesalec
janvaC 3200

industrijski sesalec za sesanje velikih količin zdravju škodljivega prahu.

sesalec izpolnjuje stroga merila glede sesanja v industriji in drugih dejavnostih. 

Zelo primeren je za priključitev na večje brusne stroje ( npr. tri-varo 430 ) in pri brušenju
velikih površin estrihov ali betona, lesenih talnih oblog itd.

posebne lastnosti:
-    hepa-Filter (bia h14 filtert 
    99,997% pri 0,3 µm)
-   okvir z velikimi kolesi.
-    enostaven transport
-   Zaščita pred elektrostatično

napetostjo

Kataloška št.:                     115 096 400

standardni pribor :
pvc gibljiva cev Ø 38 mm - 4 m, 
vozna talna šoba - 45 cm, kovinska sesalna
cev, šoba za kote

Kataloška št.:                     115 096 600

dodatni pribor janvac 2400

plastične vrečke, paket = 50 kos

Kataloška št.:                     115 097 015

rezervna pvc gibljiva cev d 50 mm / l 5 m
skupaj z opremo

Kataloška št.:                     115 094 442

pvc gibljiva cev d 50 mm / l 5 m
komplet z opremo 90/50 mm

Kataloška št.:                     115 094 240

sod 120l, mobilni (dobro se ujema s
prejšnjim modelom janvac 4000)

dobava: 
pvc gibljiva cev Ø 50 mm/ dolžina 5 m,
Kovinska sesalna cev, vozna talna šoba 50 cm, šoba
za reže, okrogla ščetka, antistatični set
Kataloška št.:                  115 097 000

sesalec
janvaC 4000-s

janvaC 4000-s je idealna rešitev za zbiranje velikih količin brusnega prahu.

posebnosti:

-    samočistilni kanalni filter s 
teflonsko prevleko
(bia kategorija prahu m)

-    konstantna sesalna moč

-    samodejno čiščenje filtra med
delovanjem

-    hepa Filter (bia h14 filtert 
     99,999% pri 0,3 µm)

-    zbiranje prahu v plastično vrečko

-    stabilno podvozje

dobava z delovnim priborom:
- pvc gibljiva cev Ø 50 mm/ d 5 m
- kovinska sesalna cev
- talna šoba
- šoba za kote
- šoba za pohištvo
- okrogla šoba
- 1 podaljšek kovinske cevi

Kataloška št.:                     115 094 600

dodatni pribor
pvc gibljiva cev Ø 90 mm s priklopom za
posodo, dolžina 5 m
Kataloška št.:                     115 094 150

sesalCi
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Kataloška št.:                     115 092 710

pakiranje 5 kos                                 cena za kos pakiranje 5 kos                                 cena za kos pakiranje 5 kos                                 cena za kos

vratna pvC
zaščita pred
prahom 
u-oblika

omogoča popolno
prekritje vrat za
maksimalno zaščito pred
prahom
dimenzija: 2150 x 1120 mm
odprtina: 1850 x 500 mm

Kataloška št.:                     115 092 720

vratna pvC
zaščita pred
prahom
l-oblika

s spodnjo odprtino za
lahek dostop z orodjem
in vozičkom  .

dimenzija: 2200 x 1120 mm
odprtina: 1900 x 680 mm

Kataloška št.:                     115 092 730

plastična folija

certifikat

en 60335-2-69

trgs 519

plastična folija 4 x 5 m
debelina materiala: 0,1 mm

pakiranje 5 kos    cena za kos

Kataloška št.:                     115 092 740

Zadrga, samolepilna, dolžina 2m

janvac 1600-h-a komplet 
s standardnim priborom: 
črna sesalna cev Ø 38 mm - 4m, 
talna šoba na kolesih - 45cm, 
jeklena sesalna cev, šoba za kote
Kataloška št.:                     115 095 700

varnostna vreča za azbest
pak. 5 kos                                         cena za kos

Kataloška št.:                     115 095 710

posebnosti:
-    primeren za sesanje prahu na orodju
-    enostaven transport
-    bia certificiran hepa-filter razred h (bia filtert > 99,995% pri 3µ)
-    dodatne zahteve trgs 519
-    s posebno varnostno vrečo za azbest
-    z varnostnim vtičem
-    mehak vžig motorja
-    antistatičen

sesalec za azbest janvac 1600 H-a

janvac 1600 H-a izpolnjuje najvišje zahteve za odstranjevanje azbesta in ima eCr certifikat. 

azbest je nevaren material, katerega se mora odstraniti z veliko mere previdnosti. 
sesalec je opremljen z antistatično sesalno jekleno cevjo, zapiralo za odprtino na posodi in ostalimi
varnostnimi zahtevami. 
ne izpostavite svojega zdravja nevarnosti, ko odstranjujete azbest. 
janvac 1600 h-a lahko prav tako uporabimo za odstranitev ostalih nevarnih snovi, 
kot je naprimer kvarčni prah. ločeni material je zbran v flis vreči, ki se lahko brezprašno
odstrani. janvac 1600 h-a je opremljen s kanalnim filtrom, obloženim s 
teflonom in s šok ventilom, ki omogoča samodejno čiščenje kanalnih filtrov.
sesalec je opremljen s finim filtrom ( kanalni filter ) in mikro filtrom ( hepa-filter ). izpolnjuje
zahteve filter razreda h po normi ( din en 60335-2-69), kot tudi dodatne zahteve za sesalce za
azbest ( trg 519 ).

sesalCi
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dobava vključuje - janvac separator
1x sesalna cev 3,5 m s povezovalnimi rokavi
1x vreča za prah 50 l vključeno vezice
1x Kartonski tulec
1x 90° povezovalni adapter
standardna ozemljitev naprave

vreča za prah za janvac separator
plastična, 50 l vključuje vezice

dodatni pribor

pribor za dvojček 
Za uporabo z dvema sesalcema
janvac 1600.

omogoča dvema sesalcema
priključitev na separator za še
večjo sesalno moč.

Kataloška št.:                     115 101 000

Kataloška št.:                     115 101 200

10 kos                                115 101 010

janvaC separator
Kjerkoli uporabljamo sesalce, lahko uporabimo tudi janvaC separator.

novi janvac separator je namenjen za povezavo s sesalcem janvac. priključen na
brusni stroj, žago, prenosni stroj ali preprosto na sesalno šobo, janvac separator
znatno poveča sesalni volumen.

visoka ločljivostna zmogljivost omogoča, da sesalci sesajo samo fini prah. tako
prihranimo čas in zaščitimo filtre sesalcev.

posebnosti:
-    preizkušena in testirana janvac kvaliteta
-    lahko se uporablja z ali brez vreče za prah
-    standardni priključki za janvac sesalce
-    integrirani ciklonski separator v stroju
-    večja sesalna moč
-    daljša življenjska doba filtrov v sesalcu
-    se lahko priključi na vse modele sesalcev
-    enostavna uporaba

sesalCi

dimenzije:                                 79 x 43 x 43 cm
teža:                                                    samo 9 kg
dovod:                                                  Ø 50 mm
dolžina cevi vklj.
s povezovalnimi rokavi                             3,5 m
volumen:                                                       50 l

teHnični podatKi
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sesalCi

dustcontrol dC1800
Majhen industrijski sesalec za uporabo na vsakem gradbišču. odlikujejo
ga priročno rokovanje, velika sesalna kapaciteta in visoka učinkovitost
filtracije prahu. startup vtičnica za naprave z močjo do 2200 W.

prednosti:
-  jeklena posoda je idealna

za sesanje ostrih delcev
- odlično delovanje in

optimalna teža
- robustna in kompaktna

konstrukcija

Kataloška št.:                     115 075 000

dustcontrol dC 2900 K
Model s kovinsko posodo

dustcontrol dC 2900 p
Model s plastično vrečo

Kataloška št.:                     115 063 000

paket 10 kos                          115 063 010

paket 50 kos                          115 060 600

plastične vrečke

dolžina 5 m                            115 060 130

sesalna cev siva

Filter

papirnata vrečka za prah   115 061 048

pralna vrečka iz poliestra   115 071 200

mikrofilter                          115 072 021 mikrofilter                          115 060 021

za dc 2700/2800/2900 p+K za predhodni model dc 2500 p+K

dobava vsebuje:
sesalna cev Ø 38 mm / d 5 m,
talna šoba na kolescih b 450 / 38, 
kovinska cev Ø 38, kotna šoba, 
reducirni kosØ 38> 36, 6 m el.podaljšek,
5 plastičnih vrečk

dobava vsebuje:
sesalna cev Ø 38 mm / d 5 m,
talna šoba na kolescih b 450 / 38, 
kovinska cev Ø 38, kotna šoba, 
reducirni kos Ø 38> 36, 6 m el.podaljšek

papirnata vrečka za prah    115 060 048

pralna vrečka iz poliestra   115 060 200

prednosti:
- lahko vidimo nivo polnosti

plastične vreče
- pri zamenjavi plastične vreče

ne pride do raztrositve prahu
- robusten jeklen okvir
- velika kolesa za enostaven

transport
- izboljšano rokovanje

prednosti:

-    Kovinska posoda

-    Čvrsta in kompaktna konstrukcija

-    velika kolesa za enostaven transport

-    izboljšano upravljanje

-    lahko se uporablja na stopnicah

dobava vključuje: sesalna cev (Ø 38) 5 m,
kovinska sesalna cev, talna šoba, kotna
šoba, reducirni kos in 10 plastičnih vrečk

230 volt
1400 Watt

1 x 1400 Watt
68 db

190 m³/h
38 mm

5 m
15 l

-
h (prej K1/K2)

15000 cm² poliester naguban filter
> 99,900%
> 99,995%
740 mm

380 x 380 mm
10 kg

teHnični podatKi dC 1800
230 volt

1400 Watt
1 x 1400 Watt

68 db
190 m³/h

38 mm
5 m

-
20 l

h (prej K1/K2)
15000 cm² poliester naguban filter

> 99,900%
> 99,995%
1070 mm

420 x 510 mm
14 kg

dC 2900 p 
230 volt

1400 Watt
1 x 1400 Watt

68 db
190 m³/h

38 mm
5 m
40 l

-
h (prej K1/K2)

15000 cm² poliester naguban filter
> 99,900%
> 99,995%
1142 mm

439 x 604 mm
19 kg

Kataloška št.:                     115 068 000

priključek
moč motorja
motor
nivo hrupa, 1 m oddaljenost 
pretok zraka max.
cev-Ø zunaj 
dolžina cevi
volumen posode
Kapaciteta vreče
Kategorija filtra, mikrofilter
površina filtra, fini filter
učinkovitost filtra, fini filter
učinkovitost filtra, mikrofilter
višina
dimenzije
teža

dC 2900 K
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naprave Za prečiŠčevanje ZraKa

priključek                                                      230v
moč motorja                                            170 W
izhod                                                   Ø 125 mm
Zračni pretok brez sesalne cevi        500 m³/h
dolžina cevi (opcijsko)              5-10 m (Ø125)
nivo hrupa                                             67 db(a)
razred filtra h                                        hepa 13
vxšxd                                 380 x 340 x 495 mm
teža                                                               13 kg

teHnični podatKi                               

priključek                                                     230 v
moč motorja                                             505 W
izhod                                                   Ø 315 mm
Zračni pretok brez sesalne cevi     1.800 m³/h
sesalna cev (opcijsko)             5-10 m (Ø 315)
površina filtra  fini filter                          0,7 m²
površina filtra   mikrofilter                       10 m²
razred filtra h                                        hepa 13
vxšxd                                     970x500x480 mm
teža                                                              25 kg

teHnični podatKi                               

Kataloška št.:                     115 092 500

rezervni-mikrofilter za dc aircube 500

Kataloška št.:                     115 092 510

rezervni predfilter za dc aircube 500
Kataloška št.:                     115 092 530

Kataloška št.:                     115 092 100

rezervni mikrofilter za dc aircube 2000

Kataloška št.:                     115 092 110

ločljivostna stopnja mikrofiltra en 60335-2-69, 
razred h 99,995 % en 1822-1 hepa 13

prah

čist zrak

prezračevalec zraka dC airCube 500

Za prečiščevanje zraka v delovnem območju in sosednjih prostorih! 

dC airCubes filtrirna naprava, čisti zrak v več različnih nastavitvah.
Zrak kroži skozi visoko učinkovite Hepa filtre, kjer se zadrži
zdravju škodljiv prah.

Z napravo se filtrira fini in nevarni prah do minimalno 0,3 mikrometra. na
primer prah, ki vsebuje kvarčni prah od estriha, betona, opeke ali
cementa.

air cubes je idealen za uporabo pri brušenju tal, sten, med rušitvenemi
deli, prenovo kuhinje in kopalnice in splošnih gradbenih delih. posebej
primerne so pri delu v zaprtih prostorih.

Zrak kroži skozi visoko učinkovite hepa filtre, kjer se zadržijo prašni delci.

prezračevalec zraka dC airCube 2000

posebne lastnosti
·     dovod zraka na treh straneh, za učinkovito prezračevanje
·    posebej velike filtrirne površine
·    Filter indikacijska luč 
·     s 1.800 m³/h najmočnejši prezračevalec zraka 
·     Kompaktna in robustna zasnova
·    prilagodljive aplikacije
     - lahko stoji ali leži
·     dva nivoja moči

Za večji zračni pretok v zaprtih prostorih se lahko uporabi
prezračevalna cev Ø315.

naprava je primerna za prostore do velikosti približno 100 m³.

ventilator ima nastavitev za dve hitrosti, kar omogoča ekonomično uporabo, kot je 
na primer delovanje ponoči.

prednosti:
-    dolga življenjska doba & robustnost
-    lahek & Kompakten
-    enostavna uporaba
-    enostavni časovni set-up
-    hepa h13-Filter za filtracijo do 99,95%
-    tudi za fine in nevarne snovi

lahko se namesti prezračevalna cev Ø125, kar poveča prezračevalni volumen v zaprtih prostorih.

naprava je primerna za prostore do velikosti približno 30 m³.

prezračevalci zraka dC airCube 500/1200/2000 so enostavni za uporabo in imajo dolgo
življenjsko dobo. Zanje so značilni radialni ventilatorji s posebnim ohišjem, ki proizvajajo
stalen zračni pretok z visokim konstantnim pritiskom.

priključek                                                     230 v
moč motorja                                             385 W
izhod                                                    Ø 250 mm
Zračni pretok brez sesalne cevi     1.100 m³/h
sesalna cev (opcijsko)             5-10 m (Ø 250)
površina filtra   fini filter                         0,5 m²
površina filtra   mikrofilter                         5 m²
razred filtra h                                        hepa 13
vxšxd                                     860x430x550 mm
teža                                                              20 kg

teHnični podatKi                               

Kataloška št.:                     115 092 200

rezervni mikrofilter za dc aircube 1200

Kataloška št.:                     115 092 210

prezračevalec zraka dC airCube 1200
posebne lastnosti:

-    brezstopenjska regulacija pihanja
-    Zelo učinkovit eco ventilator z manjšo porabo energije
-    nizka raven hrupa
-   enostavna zamenjava predfiltra (kasetnega filtra)
-    Filter indikacijska luč opomni na nujno zamenjavo filtra
-   pralno ohišje filtra iz plemenitih jekel

Za večji zračni pretok v zaprtih prostorih se lahko uporabi prezračevalna cev Ø250.

naprava je primerna za prostore do velikosti približno 60 m³. 

predfilter za dc aircube 1200

Kataloška št.:                     115 092 230
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brusilni stroj bs 710 
z lastnim pogonom

dustcontrol dC 5900 l
dC 5900l 9.2 kW proizvaja ekstremno veliko sesalno moč, zato je primeren za večtočkovno
sesanje. 

pogosto se uporablja kot pol-mobilni sistem, pri kateri je naprava nameščena v osrednjem delu in priključena
na cevi. 

največja učinkovitost dosežena z maksimalno štirimi uporabniki.

dobava vsebuje: 
1 kos x 20m longopac-plastična vreča 
mikrofilter
finifilter, poliester

teHnični podatKi

Kataloška št.:                     112 975 000

levovrteči                           112 975 900

delovna širina                                       710 mm 
teža                                                            646 kg 
moč motorja                                             15 kW 
obrati,brezstopenjsko          385 - 600 o/min
brusilni pritisk                                     ca. 494 kg 
dxšxv                            749 x 1835 x 1321 mm
priključni vtikač                                     cee 63 a

Močan stroj za učinkovito obdelavo velikih
talnih površin.    

Kljub teži in velikosti lahko stroj z lahkoto uporablja
ena oseba. to mu omogočajo nasprotno vrteči se
krožniki in pogonska transportna kolesa.

-    rezkanje in brušenje betona in drugih
mineralnih površin.

-    še posebej primeren za odstranjevanje
debelejših plasti kitov, 
ostankov lepil in premazov.  

posebne lastnosti: 
-    štiri odstranljive 20 kg uteži 
-    lastni pogon, naprej in nazaj

orodja za bs 710
Za uporabo je potrebnih 6 levovrtečih in 6 desnovrtečih segmentov.

pKd-brusilni segmenti

desnovrteči                        112 975 905

levovrteči                           112 975 950

Kataloška št.:                     115 077 000

brusilni segment K30

desnovrteči                        112 975 955

brusilni stroji in pribor

tehnični podatki

priključek                                                     400 v
skupna poraba                                         9,2 kW
podtlak                                                         25 kp
pretok zraka                                         800 m³/h
dovod-Ø                                                 108 mm 
cev, priporočljivo max                            5-30 m
volumen plastične vrečke/posode            60 l
površina filtra  finifilter                           8,4 m²
površina filtra  mikrofilter                       3,7 m²
ločljivost delcev -  finifilter                    99,9%
ločljivost delcev - mikrofilter                  99,9%
vxšxd                                 1942x780x1160 mm
teža                                                      ca. 210 kg
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teHnična opreMa

1.  nadzorna enota za električne
naprave, električni pogonski
motor on-off, tipka izklop 
v sili

2.  brezstopenjsko nastavljiv
pogon naprej in nazaj

3.  nadzorna ročka z enim
vzvodom

4.  globina reza nastavljiva
glede na nalogo in podlago

5.  inovativen pogonski sklop
stabilna smer brušenja in
enostavna uporaba v ozkih 
prostorih

6.  hidrostatična pogonska enota
popolnoma zaprta

7.  varnostni kabel za večjo
varnost, optimalno udobje pri
delu.

8.  priključek za sesalec, skoraj
brezprašni sistem.

Kataloška št.:                     114 096 000

dobava brez rezalnih plošč

možna tudi 15KW verzija stroja
priključek                                                     400 v
moč motorja                                             11 KW
delovna širina                                        320 mm
teža                                                            330 kg
priključni vtikač                                     cee 32 a

teHnični podatKi

večnamenski rezkalnik
sM 320

"Za reševanje težav pri mnogih težkih nalogah pri
saniranju betona"

Za rezanje, izravnavo ali utorsko frezanje 
pri sanacijah betona.

Za izravnavo površine in za mletje betonskih utorov.

Kit v večjih debelinah plasti lahko prerežemo in ga nato
odstranimo z ride-on. 

lepljene parketne površine lahko prežagamo in potem
uporabimo ride-on ali strato-mobil..

posebne lastnosti:
-    hidrostatični pogon, naprej in nazaj
-    globina reza fino nastavljiva do 12mm, 
     odvisno od naloge in kvalitete podlage
-    priključek za janvac 3200/4000 
     za brezprašno delo

večnamensko rezilo je lahko
opremljeno z do 24
diamantnimi rezili:

Kataloška št.:                    114 096 300

diamantno rezilo 250 mm

Kataloška št.:                    114 096 100

HM-krožno rezilo Z 40

Kataloška št.:                    114 096 200

HM-krožno rezilo Z 24

brusilni stroji in pribor

1.

2.3. 4.

7.

8.

5.

6.
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Compact-stripper

power-stripper

Kataloška št.:                     111 112 000

dobava v transportnem kovčku, 
brez zložljivega držala za upravljanje in z 2
rezervnima nožema.

150 x 60 x 1 mm               111 102 165

rezervni-/posebni pribor

rezervni deli/ dodatki

primeren kompresor po dogovoru!

list-strgalo

rezervno rezilo 200 mm - nazobčano

235 x 60 x 1 mm               111 103 250

zložljivo držalo za upravljanje    111 112 010

priključek                                                     230 v
moč motorja                                        700 Watt
delovna širina                               150 ali 235 m
teža                                                             3,5 kg

teHnični podatKi

Kataloška št.:                     111 095 000

dobava brez transportnega kovčka, 
nastavljivo držalo, 
2 rezervna rezila 210 x 60 x 1 mm in usnjena
torbica za rezila 

Kataloška št.:                     111 094 300

Kataloška št.:                     111 094 310

rezervno rezilo 200 mm - ravno
Kataloška št.:                     111 094 210

ravno dleto 200mm z nazobčanim
rezilom

Za odstranitev ekstremno močnih pu lepil.

210 x 60 x 1 mm               111 080 001

nadomestni-/posebni pribor

list-strgalo

210 x 130 x 1 mm             111 080 002

transportni kovček             111 090 200

podvozje                            111 095 900

priključek                                                     230 v
moč motorja                                     2000 Watt
delovna širina                                        210 mm
teža                                                           14,4 kg

teHnični podatKi                               

valovito rezilo                    111 095 400

usnjena torbica za rezila    111 920 000

                                         111 095 079

je konstruiran za dolgotrajna in robustna dela. njegove dobre lastnosti so:

-     100.000 krat v praksi preizkušen originalni 
Flex-ov pogonski motor z močjo
2000W

-     omejevalnik zagonskega toka

-     robusten ležaj z dolgo življenjsko
dobo 

-     v višino nastavljivo držalo, za
prilagoditev telesni višini

-     serijsko vgrajena blazina na držalu, 
za potiskanje s telesom.

valovito nabrušeno rezilo omogoča hitro odstranjevanje tekstilnih
talnih oblog.

-     valovit način brušenja omogoča
lažje rezanje tekstilnih vlaken

-     rezilo je obloženo s posebno prevleko, 
kar preprečuje nabiranje lepila na rez

Kataloška št.:                     111 094 320

dleto 80 mm, ukrivljeno

air-stripper

Zmogljivo pnevmatsko strgalo
strgalo primerno za odstranjevanje talnih oblog, oblog s
podlogo iz peneče gume, ostankov lepila, linoleja, ploščic,
gume, laminata in parketa

teHnični podatKi

Komplet v kovčku: delovna orodja z ventilom
in udarnim batom, držalo za orodja,
antivibracijsko držalo, 2 podaljška po 410
mm, 1 strgalo 80 mm, 1 strgalo z rezilom
200mm, 1 steklenička olja

Kataloška št.:                     111 094 500

poraba zraka                                        163 l/min
pritisk                                                        6,3  bar
teža                                                                 5 kg

priročna naprava za odstranjevanje
oblog s podlogo iz peneče gume in
ostankov lepil iz manjših talnih in 
stenskih površin. 
Zelo priročna je za odstranjevanje
oblog iz stopnic.
compact-stripper ima zelo gibko rezilo 
z odbijačem. Zaradi izravnave zagonske
sile povzroča zelo malo vibracij. stikalo
omogoča neomejeno delovanje.

odstranjevanje oblog
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naprava za odstranjevanje talnih oblog eleFant

odstrani vse vrste talnih oblog!

* breZ problemov * poceni  * breZ prahu  * tiho

primeren za odstranjevanje iglanih in vozlanih talnih oblog.

Kataloška št.:                     111 050 000

dobava komplet s transformatorjem

dobava v kompletu vključuje:
- ravno dleto
- široko strgalo 100 mm za parket

prednosti:
-    prilagodljiva širina odstranjevanja do 80 cm (ostali odstranjevalci le do

maksimalno 35 cm)
-    mala transportna teža ca. 30 kg (+ transformator ca. 18 kg) 
-    ena oseba zmore prenos 
-    ostanki lepil in izravnalnih mas se delno odstranijo 
-    velik učinek dela,  ca. 80 - 100 m²/h

upravljanje z ročnim krmiljenjem, naprej-nazaj, popolnoma brez
nevarnosti.pogonski valj se vrti ca. 13 o/min. vgrajeni istosmerni elektromotor
rabi samo 60 v.

enostavno upravljanje: 
ob steni odstranimo ročno ca. 10 cm talne
obloge, ostalo opravi stroj sam.

talno oblogo odstranimo iz valja s pomočjo
noža Flipper ali jo odvijemo strojno..

odstranjevanje oblog

priključek                                                     230 v
moč motorja                                      1600 Watt
udarna eneregija                                   27 joule
delovna širina  (odvisno od dleta)    20-300 mm
višina x širina x dolžina      100 x 60 x 110 cm
teža                                                               45 kg

teHnični podatKi                               

Kataloška št.:                     111 140 000

Kataloška št.:                     111 140 010

Kataloška št.:                     111 140 030

Kataloška št.:                     111 140 020

Kataloška št.:                     111 140 040

rezervna strgala

ravno dleto                      300 x 75 mm

Kataloška št.:                     111 140 035

rezervno rezilo                         300 mm

Kataloška št.:                     111 140 045

rezervno rezilo                        100 mm

Kataloška št.:                     111 140 039

Komplet vijakov (4 kos na rezilo) za
rezila strgala 

offset dleto                     300 x 75 mm

Široko strgalo, vzmetno jeklo
s klinom za parket                     100 mm

Široko strgalo                    300 x 25 mm

HaMMer-stripper pM-1600 
profesionalno električno dleto s podvozjem

Z njim lahko odstranjujemo parket, bitumen, Flex-plošče, keramične pliščice, gumo in razne
ostale talne obloge in podloge.

posebne lastnosti:
-    nastavljiva višina in delovni kot
-    anti-vibracijske gumijaste ročke
-    varnostno stikalo ( emergency off )
-    enostaven za transport, močna gumijasta kolesa 
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priključek                                                     230 v
moč motorja                                      1100 Watt
delovna širina                                        230 mm
teža                                                               45 kg

teHnični podatKi                               

dobava vključuje 
rezervno rezilo 230 x 75 x 1,6 mm
in podaljšek 5 m

Kataloška št.:                     111 830 000

rezervno rezilo za cosmo iii
230 x 75 x 1,6 mm
Kataloška št.:                     111 800 107

CosMo iii -stripper
izredno močan stroj za odstranjevanje starih oblog iz manjših in
srednje velikih površin. primeren je za odstranjevanje lepljenih
tekstilnih talnih oblog, ploščic, linoleja, gume in pvC oblog.

idealen stroj - med power-stripperjem in master-mobilom.

-    z regulacijo koles se nastavi kot rezila glede na talno oblogo
-    držalo za upravljanje je v višino nastavljivo
-    prijazen pri delu, ne povzroča veliko hrupa in večjih vibracij
-    velika kolesa omogočajo udobno upravljanje
-    se hitro in enostavno razstavi

Kataloška št.:                     111 800 000

Komplet vsebuje 5 različnih rezervnih rezil,
sprednja utež,električni  podaljšek in set
orodja

priključek                                                     230 v
teža                                                              93 kg
(z dodatno utežjo)
neto teža                                                     79 kg

tehniČni podatKi

Kataloška št.:                     111 700 030

pomoč za transport

Kataloška št.:                     111 800 420

dodatna stranska utež
24 kg

za Master-Mobil

Master-Mobil

Zmogljiv motor v kombinaciji s hidravličnim pogonom omogoča
efektivno delo in zelo tiho delovanje.

brez težav odstranimo stare talne obloge na manjših in srednje velikih
površinah.

master-mobil s pogonom na kolesa (naprej).
hitrost je brezstopenjsko nastavljiva.

sprednja utež se lahko sname (lažji transport).

dodatni pribor za strato / Master

dodatna rezervna rezila glej stran 49

rezilo za parket 200 mm glej stran 45

Kataloška št.:
111 800 101

Kataloška št.:
111 700 102

Kataloška št.:
111 800 103

Kataloška št.:
111 800 104

Kataloška št.:
111 800 106

patent-št.:
ep 60130811.5

odstranjevanje oblog
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nivo hrupa

Master
Mobil

strato
Mobil

ostali
stroji

delovna pozicijapozicija za transport

strato-Mobil iii

nastavljiv kot krmilnega droga ( 6 različnih pozicij ).
tako se lahko prilagodi višini operaterja in omogoča
optimalnen delovni položaj .

vodilne ročke na hidravlični pogon. ročke so oblečene in
nudijo prijeten oprijem.

nastavljivo držalo za rezila omogoča nastavitev kota rezila.

dokazane koristi:
-    izjemno tiho delovanje
-    preprosto snemanje stranskih drsnih uteži omogoča

optimalno ravnotežje za različna dela
-    Zaobljena sprednja utež zagotavlja, da odstranjeni

material drsi ob stroju in tako ne ovira njegovega
pogona naprej.

priključek                                                    230 v
neto-teža:                                           ca. 115 kg
skupna teža:                                       ca. 180 kg

teHnični podatKi

Komplet vsebuje 5 različnih rezervnih rezil,
električni podaljšek, set orodja, podvozje in
dve kotne plošče (4° und 8°)

Kataloška št.:                     111 730 000

Kataloška št.:                     111 730 900

Kataloška št.:                     111 730 950

Kotna plošča 4°

Kotna plošča 8°

enostavna montaža v
držalo za rezilo.

Kotna plošča
omogoča zmanjšanje kota rezila glede na talno podlago. to omogoča
učinkovitejše odstranjevanje.

Kotna plošča je dobavljiva s 4° ali 8° kotom

priporočamo:
Kotno ploščo 8° za mehke talne površine  (npr. les)
Kotna plošča 4°za srednje tdre talne površine (npr. anhidrit)
brez kotne plošče za trde talne površine (npr.beton)

držalo za rezilo z ročajem

Širina 300 mm                     teža 7,2 kg
za strato-mobil

rezilo za parket

Kataloška št.:                     111 820 120
rezilo z ročajem

Kataloška št.:                     111 820 110

Kataloška št.:                     111 700 620

Širina 200 mm                     teža 4,8 kg
za master-mobil & strato-mobil
Kataloška št.:                     111 800 620

dodatna rezervna rezila glej stran 49

patent-št.:
ep 60130811.5

odstranjevanje oblog

Kataloška št.:
111 700 101

Kataloška št.:
111 700 102

Kataloška št.:
111 700 106

Kataloška št.:
111 700 104

Kataloška št.:
111 700 108
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ride-on stroj je namenjen neprekinjenemu delu. Za
odstranjevanje oblog v gospodarstvu in industriji,
industrijskih in športnih dvoranah, veleblagovnicah,
parkirnih prostorih itd.

stroj ne potrebuje elektrike ali menjav baterije, zato omogoča
daljši delovni čas delovanja.

nizek nivo hrupa: 73 - 77 db(a)

pogon na plin: 
pritisk:                                                      138 bar
hitrost:                                            do 61 m/min
moč motorja:                           20 ps (14,7 kW)

dimenZije: 
dolžinia (brez držala za rezilo):1295 mm
širina:                                                      620 mm
višina s sedežem:                                1168 mm

teža: 
osnovna teža:                                     ca. 598 kg
dodatna utež spredaj:                       ca. 196 kg
dodatna utež zadaj:                           ca.   33 kg
skupna teža                                         ca. 827 kg

Kataloška št.:                     111 415 000

ride-on-Mobil "electro-version" 

dobava vsebuje:
- set orodja 
- držalo za rezilo 305mm 
- rezervno rezilo 305x76x1,6 mm 

samorezno

dobava vključuje:
- set orodja 
- držalo za rezila 305mm 
- rezervno rezilo 305x76x1,6 

samorezno 
- električni podaljšek 30m 

motor:
priključek                                                     230 v
moč motorja                                2 x 1100 Watt
hitrost:                                          do 35 m/min.

mere:
dolžina(brez  rezila)                            1270 mm
širina                                                      620 mm
višina                                                      680 mm
višina s sedežem:                                1000 mm

teža: 
osnovna teža:                                     ca. 515 kg
dodatna utež spredaj:                       ca. 165 kg
dodatna utež zadaj:                           ca.   75 kg
skupna teža                                         ca. 755 kg

teHnični podatKi

teHnični podatKi

posebne lastnosti
- enostavno upravljanje 
- skoraj brez vzdrževanja, zaradi uporabljene hidravlične tehnologije
- tiho delovanje brez izpušnih plinov
- višina in kot rezil sta nastavljiva
- brez zamudnega obračanja (zavrti se na mestu)
- kolesa ne puščajo sledi
- primerna širina za vrata in dvigala
- hitra menjava rezil
- velik izbor rezil

Kataloška št.:                     111 461 000

ride-on-Mobil "gas-version"

rezervna rezila glej stran 49
transportni mostiček glej stran 176

odstranjevanje oblog
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dobava vključuje:
- set orodja
- držalo za rezilo 305 mm
- rezervno rezilo 305x76x1,6 

samorezno  
- električni podaljšek 10m 

za polnilnik

dobava vsebuje:
- set orodja
- držalo za rezilo 305 mm
- rezervno rezilo 305x76x1,6 

samorezno  
- električni podaljšek 10m 

za polnilec

ride-on mobil  "adb-version"

doba trajanja 8-12 ur. to nam omogoča da lahko delamo polni
delovni čas 8 ur brez menjave baterije.

vgrajen sistem polnjenja baterij omogoča polnjenje brez premika baterij.

večja teža stroja in uporaba širših rezil in sekal omogoča še efektivnejšo
delo.

večja hitrost in večja teža omogočajo vsaj 30% večjo
produktivnost. 

hidravlična sprednja kotna plošča za hitro in natančno
spremembo naklona.

"HigH-speed"

teHnični podatKi

rezervna rezila glej stran 49
transportni mostiček glej stran 176Kataloška št.:                     111 450 000

baterije:
Čas delovanja                                8-12 stunden
Čas polnjenja                                8-10 stunden
hitrost:                                          do 37 m/min.

dimenZije
dolžina (brez podaljška ze rezila)     1372 mm
širina                                                        622 mm
višina                                                       882 mm
višina s sedežem:                                1219 mm

teŽa:
osnovna teža                                            850 kg
skupna teža
vklj.dodatna utež                                      950 kg

Kataloška št.:                     111 400 997

demo dvd
ride-on / strato-mobil / master-mobil

ride-on mobil  adb "HigH-speed" - verzija

teHnični podatKi

Kataloška št.:                     111 457 000

baterije:
Čas delovanja                                7-10 stunden
Čas polnjenja                                8-10 stunden
hitrost:                                          do 60 m/min.

dimenZije:
dolžina (brez podaljška za rezila)     1524 mm
širina                                                        762 mm
višina                                                       890 mm
višina s sedežem:                                1244 mm

teŽa:
skupna teža vklj.                                                   
s hidravlično sprednjo
ploščo                                                       1164 kg

odstranjevanje oblog
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Kataloška št.:                    111 490 000

pribor-veliki set  (glej sliko)
dobava v kovinskem kovčku na kolesih:
7 različnih držal za rezila
12-delni set rezervnih rezil
samorezna rezilo širina 305 in 685mm
4-delni set držal
1 set strgal (50 kos) 305x22mm
1 rezilo z zbiralno posodo

Kataloška št.:                     111 400 997

demo dvd
ride-on / strato-mobil / master-mobil

Kataloška št.:                    111 495 000

pribor-Mali set
dobava v kovinskem kovčku na kolesih:
4 različna držala za rezila
5-delni set rezervnih rezil
1 samorezno rezilo širina 305 mm
1 kotni nastavek z nožem
1 set strgal (50 kos) 305x22mm

rezalne glave
dobavljive v 8 različnih širinah, ustrezna rezervna
rezila različnih moči.

ride-on pribor  za vsa dela: 
ti kompleti setov orodja so zbirka najbolj uporabljenih in popularnih orodij za ride-on stroje.

posebni pribor

Širina 152 mm                   111 400 110

Širina 80 mm                     111 400 498

Širina 40 mm                     111 400 497

paket 50 kos.                     111 400 420

Širina 305 mm                   111 400 880

Širina 203 mm                   111 400 120

Širina 254 mm                   111 400 130

Širina 305 mm                   111 400 140

Širina 355 mm                   111 400 150

Širina 686 mm                   111 400 160

Kataloška št.:                     111 400 113

Kataloška št.:                     029 300 003

Zapiralna sponka  Ø  9,5 x 70 mm
zavaruje podaljšek rezila

Zapiralni vtič Ø  8,0 x 45 mm
zavaruje rezilo

za rezila:

rezila 304 x 22 mm

podaljšek rezila
uporablja se za težje dostopna mesta,
debelo peno in za parket.

Kataloška št.:                     111 400 485 

odstranjevanje oblog

baterije se morajo zamenjati po približno 400-ih polnitvenih ciklih. 

po predhodnem posvetovanju z našim servisom, nam prosim pošljite vaše
rabljene baterije in mi vam bomo čimprej dobavili nove baterije..

Kataloška št.:                     111 430 770

baterije za ride-on Mobil

Kataloška št.:                     111 430 745

rezervne baterije za ride-on Mobil

posamezne baterije na zahtevo

Kataloška št.:                     111 430 780

polnilna postaja komplet

Kataloška št.:                     111 430 730

polnilec

Hidravlična sprednja kotna plošča
hidravlična sprednja kotna plošča se lahko namesti na vse verzije
ride-on strojev.

Kot rezila se lahko spremeni hitro in natančno, brez da bi morali
stopiti s stroja. to prihrani čas, posebno na gradbiščih z različnimi
delovnimi zahtevami. dodatna  90 kg teža nad rezili omogoča večjo
odstranitveno zmogljivost.

nizka
pozicija

visoka
pozicija

Hidravlična sprednja kotna plošča 
teža: 90 kg

Kataloška št.:                     111 455 000
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stabilna in vzdržljiva, s kotom 90 °, posebno
kaljena. Za mehke obloge kot so pvc, guma,
kavčuk, tekstilne obloge in linolej  

s kotom 45°. Zaradi debeline rezila se rezila pri
delu z ride-on stroji ne lomijo. 

Za odstranjevanje pvc, tekstilnih oblog, linoleja,
ostankov drugih oblog in lepil.

samorezna 
u-rezila

standardna
rezila

rezila

posebno kaljena, vzdržljiva in enostavna za
brušenje.

Za odstranjevanje pvc, tekstilnih oblog, linoleja,
ostankov drugih oblog in lepil

debela rezila, toda še zadovoljivo fleksibilna. Za
odstranjevanje pvc, tekstilnih oblog, epoksidnih
premazov, ploščic, parketa in drugih oblog.

vzdržljiva, za posebno zahtevna odstranjevanja
oblog.

Za posebej debele premaze, keramične ploščice in
parket

posebno
kaljena
rezila

debela rezila

posebno debela
rezila

152 x 102 mm       1,6 mm       111 800 101           35,40                      x                           x / x                            
223 x 76 mm         1,6 mm       111 800 106           35,80                      x                           x / -                           x
223 x 76 mm         1,6 mm       111 700 108           37,30                                                   - / x                            
305 x 76mm          1,6 mm       111 700 101           40,30                                                 x / x                           x
360 x 76 mm         1,6 mm       111 700 107           37,30                                                 x / x                           x
40 x 40 mm           2,4 mm       111 400 495           51,10                                                                                  x
80 x 40 mm           2,4 mm       111 400 496           56,30                                                                                  x

255 x 76 mm         2,4 mm       111 400 492           58,30                                                 x / x                           x
305 x 76 mm         2,4 mm       111 400 490           49,90                                                 x / x                           x
355 x 76 mm         2,4 mm       111 400 491           50,90                                                 x / x                           x
685 x 76 mm         2,4 mm       111 400 499           103,00                                                                                   x

dimenzije          debelina   kataloška št.      Cena          CosMo ii   Master/strato   ride-on

145 x 102 mm       1,6 mm       111 800 104           19,40                      x                           x / x                           x
152 x 127 mm       1,6 mm       111 700 102           19,60                      x                           x / x                           x
254 x 76 mm         1,6 mm       111 700 103           17,70                      x                           x / x                            

Za predhodno rezanje kot tudi za odstranjevanje
športnih talnih oblog.

v-rezila
40x40x40 mm      2,4 mm       111 700 495           50,40                      x                            x/x
40x80x40 mm       2,4 mm       111700 496            55,30                      x                            x/x                             

155 x 75 mm         2,4 mm       111 400 370           55,50                                                                                     x

152 x 76 mm         1,6 mm       111 400 210           22,30                    x / x                           x
254 x 76 mm         1,6 mm       111 800 103           34,20                      x                           x / x                           x

304 x 76 mm         1,6 mm       111 400 240           34,40                      x                           x / x                           x
355 x 76 mm         1,6 mm       111 400 250          39,50                                                 x / x                           x
685 x 76 mm         1,6 mm       111 400 260           79,80                                                                                  x

152 x 76 mm         2,4 mm       111 400 310           36,50                      x                           x / x                           x
203 x 76 mm         2,4 mm       111 400 320           40,80                      x                           x / x                           x
254 x 76 mm         2,4 mm       111 700 104           40,60                      x                           x / x                           x
304 x 76 mm         2,4 mm       111 400 340           48,50                      x                           x / x                           x
355 x 76 mm         2,4 mm       111 400 350           53,70                      x                           x / x                           x
685 x 76 mm         2,4 mm       111 400 360           98,90                                                                                  x

152 x 76 mm         4,5 mm       111 700 106           67,80                      x                          x / x                           x 

152 x 76 mm         6,35 mm     111 700 105           89,50                      x                           x / x                           x

Za odstranjevanje pvc in drugih oblog, kjer je
potreben višji kot, da ostane nož pod podlogo.

Kotno rezilo-
povišano

rezervna rezila za turbo-stripper samorezna u-rezila za turbo-stripper

200 x 75 mm         1,6 mm       111 400 480           34,40                      x                           x / x                           x
250 x 75 mm         1,6 mm       111 400 481           39,70                      x                           x / x                           x

150 x 60 mm         1,5 mm       111 600 004           9,20
200 x 60 mm         1,5 mm       111 600 002           9,20
350 x 60 mm         1,0 mm       111 600 003           9,50
350 x 60 mm         1,5 mm       111 600 001           9,95
350 x 120 mm       1,5 mm       111 600 009           13,90

350 mm rez zgoraj                    111 600 299           29,80
350 mm rez spodaj                   111 600 298           29,80

Za keramične ploščice, debele epoksi ali
termoplastične premaze. posebno kvalitetna
konica zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

rezilo z ravnih
držalom in
konico iz
karbidne
trdine

50 x 100 mm                            111 400 451           235,00                                                                                x
100 x 100 mm                          111 400 456           392,00                                                                                x
152 x 100 mm                          111 400 452           454,00                                                                               x

pod kotom upognjeno držalo zagotavlja
optimalen kot.

Kotni nastavek z 
nožem

50 x 100 mm                            111 400 453           166,00                                                                                x
152 x 100 mm                          111 400 454           170,00                                                                                x

posebno primeren za odstranjevanje lepljenega
ali pribitega parketa. tudi za odstranjevanje pvc
oblog in keramičnih ploščic.

50 x  200 mm                           111 400 473           261,00                                                                                x
90 x 200 mm                            111 400 474           269,00                                                                               x

Za odstranjevanje keramičnih ploščic in
izravnalne mase. 1,3mm debelo rezilo iz
karbidne trdine, ki se lahko brusi in ima dolgo
življenjsko dobo.

držalo z
nožem za
keramiko

50 x 150 mm                            111 400 460           294,00                                                                                x
100 x 150 mm                          111 400 461          409,00                                                                                x
150 x 150 mm                          111 400 462           534,00                                                                               x

odstranjevanje oblog
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bruŠenje sten in stropov

gr. 40                                114 510 040 

gr. 60                                114 510 060 

gr. 80                                114 510 080 

gr. 80                                114 510 280

gr. 100                              114 510 100 

gr. 120                              114 510 120 

velcro brusni papir Ø 225

velcro brusna mreža Ø 225

Kataloška št.:                     114 520 200

Komplet vključuje okroglo brusno glavo v
tranportni torbi
+ antistatična sesalna cev

Kataloška št.:                     114 520 001

velcro brusna plošča mehka Ø225
za Žirafo

priključek                                                     230 v
moč                                                        500 Watt
uporabna moč                                     270 Watt
št. obratov v prostem teku   1000-1650 /min
brusne plošče-Ø                                    225 mm
dolžina:                                                1580 mm
teža:                                                         4,80 kg

teHnični podatKi                               

brusilni stroj z dolgim vratom - 
Žirafa ge 5 r
za brušenje in poliranje 

posebne lastnosti:
-    zelo lahka – samo 3,9 kg
-    optimalno ravnotežje – za udobno delo
-    enostavna podaljšitev – za večjo fleksibilnost
-    blizu roba brusna glava –za univerzalno uporabnost

enostavno upravljanje, veliko aplikacij in zanesljiva kakovost – made in
germany: FleX giraffe® je lažja, bolj prilagodljiva in robustnejša kot
kdajkoli prej.

Kataloška št.:                     114 500 500

dobava
- diamantna brusna plošča za beton
- matica za hitro pritrditev
- Zaščitni pokrov
- ročno držalo 
- 3 držala za el.kabel
- transportna torba
- gibljiva sesalna cev, 4m, Ø 32 mm
- adapter za sesalno cev

brusne plošče-Ø                                    125 mm
št.vrtljajev v prostem tetku          8000 o/min
moč                                                     1010 Watt
delovna moč                                       600 Watt
pritrditev orodij-Ø                                  28 mm
dolžina                                                  1580 mm
teža                                                             5,5 kg

teHnični podatKi

izboljšana konstrukcija in diamantni brusni krožniki omogočajo hitro in
učinkovito delo.

učinkovito odsesavanje prahu. sesalni sistem onemogoča pregrevanje
brusnih orodij.

beton - Whirljet - diamantni brusni krožnik
za beton: star beton, beton plošče in kamne,
naravni in umetni kamen, vezane kamnite plošče,
lepilo za keramiko, glazuro na keramiki.

estrih - Whirljet - diamantni brusni krožnik
za abrazivne materiale: abrazivni estrih ( s
kremenčevim peskom ), estrih, sveži beton, omet,
malta, abrazivni apneni kamen ( s kremenčevim
peskom ), peščeni kamen, šamot, asfalt.

termo - Whirljet - diamantni brusni krožnik
Za premaze in malo abrazivne materiale:
termoplastični premazi, barvni premazi, grafiti, 
tanki sloji lepil na betonu ali estrihu, premazi iz
kavčuka.

Kataloška št.:                    114 500 100

Kataloška št.:                    114 500 200

Kataloška št.:                    114 500 300

turbo-jet - diamantni brusni krožnik
optimalna brusilna zmogljivost. uporaba serijsko
nanizanih diamantnih segmentov zagotavlja stabilno
brušenje in gladko površino. podaljša življenjsko
dobo aparata. idealno za čiščenje betona.

Kataloška št.:                    114 500 400

brusilni stroj z dolgim vratom
za sanacijska dela Wst 1000 Fv

Z lahkoto dosežemo težko dosegljive površine in
kote, brez lestve ali delovnega odra.
na tleh z lahkoto, brez prepogibanja,
odstranimo ostanke oblog,
barv, lepil ali izdelamo
hrapavo površino. 

betonski spoji in betonski grebeni
so dosegljivi in hitro odstranjeni.
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granulacija 14                   161 525 000

granulacija 24                   161 526 000

Kgranulacija 36                 161 527 000

ročna naprava za brušenje

kovinska, z drobirjem iz kovinske trdine
200 x 100 x 25 mm
s kotom 90°

gr. 24                                161 505 000

gr. 36                                161 507 000

brusni kamen blitz
z zamenljivim brusnim kamnom 

Kot surovina je uporabljena mešanica bikarbida in smole. 

vsaka luknjica ima ostre robove, 
zato hitro dosežemo gladko
površino.

gr. 24                                161 505 001

gr. 36                                161 507 001

rezervni brusni kamni

brusna naprava s cevnim ročajem

pravokotne oblike 250 x 200 mm 

komplet s 6 brusnimi kamni
75 x 90 mm granulacije 46

Kataloška št.:                     161 515 000

Kataloška št.:                     161 528 000

ročni brus Hr

metalni brus s karbidnim nanosom
(spodnji del) granulacije 24 za brušenje
za radiatorji, cevmi. Zadnje rebro za
brušenje med radiatorskimi cevmi.

365 x 60 x 40 mm

granulacija 20                   161 515 003

granulacija 46                   161 515 001

rezervni brusni kamen z navoji 75 x 90 mm

posebno orodje in pripoMočKi

univerzalna metla v7
Za uporabo v prostorih na gradbiščih. prav
tako za zunanjo uporabo.

primerna za gradbišča. Z njo lahko pometemo
lesene in kovinske delce.

v-oblika omogoča pometanje finih delcev. 

elektrostatični naboj omogoča pometanje las,
praha ali vlaken s tekstilnih oblog.

idealna za mokro in suho pometanje.
enostavno čiščenje.

Kataloška št.:                     161 903 000

omela
brez držala in nastavka za držalo

40 cm žima                        161 901 000

60 cm žima                        161 902 000

60 cm kokos                      161 912 000

nastavek za držalo             161 913 000

držalo (Ø22mm/d1,5m)161 915 000

pribor

ročne krtače

smetiščnice

industrijska ročna krtača
Kokos 28 cm
Za uporabo na gladkih in abrazivnih
površinah.
Kataloška št.:                     161 906 000

industrijska ročna krtača 
žima 30 cm
Za uporabo na gladkih površinah.
Kataloška št.:                     161 905 000

smetiščnica  
barvana kovina, lesen ročaj
Kovinska št.:                      161 907 000

smetiščnica  
iz nerjavečega jekla, z gumijastim
robom
Kataloška št.:                     161 908 000

vreče za smeti 

Heavy-duty vreče za smeti (100my)
120 ltr modra plastika
posebej primerne za odnos večjih
količin mineralnega prahu na gradbiščih.

Škatla s 6 rolami                161 904 000

rola 25 kos.                       161 904 010
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Kataloška št.:                     161 203 000

udarna lopatica širine 80 mm
Z izjemno močnim listom in široko
posnetim robom. 
skupna dolžina 280 mm

Širine 8 cm                         161 210 000

specialna lopatica
z listom, ki sega globoko v ročaj

strgalo za tla allway
Z zamenljivim rezilom širine 10mm, dve dolžini držala:
kratko strgalo za odstranjevanje talnih in stenskih oblog
dolgo strgalo za odstranjevanje in čiščenje v stoječem položaju

janser-ročno strgalo
rezilo se pritrdi z vijakom, širina rezila 100mm,
dve dolžini držala

Kataloška št.:                     139 105 000

Kratko držalo- 30 cm 

janser-ročno strgalo z
ročajem 

Kataloška št.:                     139 108 000

dolžina ročice- 40 cm 

Kataloška št.:                     139 106 000

dolgo držalo - 50 cm 

udarno strgalo
z udarno glavo

Kataloška št.:                     139 190 000

stabilno ročno strgalo

Kataloška št.:                     139 191 000

10 kos                                139 190 001

rezervna rezila

10 kos                                139 190 001

rezervna rezila

10 kos                                139 140 001

100 kos                              139 140 100

rezervna rezila allway / janser-ročno strgalo

Kataloška št.:                     139 140 000

Kratko držalo- 30 cm

Kataloška št.:                     139 150 000

dolgo držalo- 50 cm

Kataloška št.:                     139 170 000

Kataloška št.:                     139 171 000

z dolgim držalom, 140 cm

s kratkim držalom

1 kos                                  139 170 001

rezervno rezilo

Kataloška št.:                     161 202 000

rezervna rezila
10 kos                                161 202 001

robustno strgalo 
izredno robustno ročno
strgalo, rezilo pritrjeno z vijaki.
širina rezila 100mm

rezilo
4 stransko uporabno
2 strani brušeni
2 strani z nebrušenim robom

strgalo za talne obloge

s teleskopskim
držalom, širina 
rezila 205mm

Kataloška št.:                     161 201 000

1 kos                                  161 201 002

rezervna rezila

strgalo za tla 
s cevnim držalom

list strgala dvostransko
uporaben

(hitra menjava-
2 metuljčasti matici)

dolžina ročaja: 135cm
teža: 2,7 kg
širina lista: 280mm

posebno orodje in pripoMočKi
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trgalna naprava

to napravo odlikujejo ergonomska oblika, privlačen dizajn in skoraj
neuničljiva posebna aluminijska litina. je nepogrešljiv pripomoček za
odstranjevanje talnih oblog. varuje vaše prste in roke.

Kataloška št.:                     111 107 000

Kataloška št.:                     111 160 000

naprava za rezanje trakov jaMas

Kataloška št.:                     852 129 200
Flomaster (debela črta)

naprava za rezanje trakov jaMas
omogoča enostavno rezanje lepljenih tekstilnih in
pvc talnih oblog, pred uporabo strojev za
odstranjevanje.

-    natančno nastavljiva višina krivih in ravnih
rezil glede na debelino talne obloge

-    nastavljiva širina rezanja trakov
-    označevanje širine s pomočjo flomastra
-    enostavno rezanje stoje, med hojo

posebno orodje in pripoMočKi

strgalo za tla Mutt

Zelo stabilno strgalo, z 18cm
širokim, ročno kovanim in
ostrim listom. leseno (jesen)
držalo, dolžine 130cm.

skupna dolžina: 166 cm
teža: 3 kg
širina lista: 18 cm 

strgalo za tla Mega-200

specialno strgalo s stabilnim in
jeklenim listom, za odstranjevanje
različnih premazov (epoksi), lepil, 
ostankov talnih oblog na robovih
ali ob stenah, kjer ni možno strojno
odstranjevanje.

dolžina ročaja: 152 cm
teža: 3,6 kg
širina lista: 204 mm 

10 kos                                161 202 001
rezervna rezila

Kataloška št.:                     161 204 000

odpiralna palica „gorilla“
visoko kakovosten odpirač, kaljeno in kovano jeklo
z udobnim plastičnim oprijemalom.

vgrajen ambos vzvod za prodor v kompaktne
površine s pomočjo kladiva.

Multifunkcijska-odpiralna palica 120cm
Zelo kakovostna odpiralna palica, za raznolika področja uporabe.

ukrivljena oblika, iz ojačanega kaljenaga jekla.

Kataloška št.:                     161 204 100

Kataloška št.:                     161 204 200

Kataloška št.:                     161 206 000

10 kos                                139 190 001

rezervna rezila

Kataloška št.:                     161 207 000

strgalo za tla giga-130

specialno strgalo s posebej
stabilnim, jeklenim listom.

oblazinjeno držalo je
ergonomsko oblikovano.

dolžina držala: 152 cm     
teža: 4,3 kg
širina lista: 130 mm
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ročni mešalnik Xo1 HF
Kompakten 1 stopenjski mešalnik.
omogoča mešanje do 40l. 
ergonomsko prilagojen položaj. pri delu
lahko stojimo ravno. visoko kvalitetne
komponente zagotavljajo uspešno in
dolgo življenjsko dobo mešalnika. 

Kataloška št:                      111 237 000

dobava v kompletu z mešalom WK 120 hF

podaljšanje garancije
po spletni registraciji

priključek                                                     230 v
moč motorja                                           1010 W
stopnje                                                                 1
obrati                                            do 680 o/min
mešalni volumen                            do 40 litrov
teža                                                             5,3 kg

teHnični podatKi

ročni mešalnik Xo4 HF
Zelo močan, 2 stopenjski mešalnik
za raznovrstna mešalna dela. 
visoki obrati omogočajo mešanje tudi
zelo viskoznih materialov. omogočen
optimalen ergonomski položaj pri delu.
elektronska regulacija hitrosti.
mešalni volumen do 65 litrov.

Kataloška št.:                     111 238 000

Kataloška št.:                     111 233 100

dobava v kompletu z mešalom WK 140 hF

priključek                                                    230 v
moč motorja                                           1300 W
stopnje                                                                 2
obrati                                                                     
1.stopnja                                       do 450 min-1
2. stopnja                                     do 620 min-1
mešalni volumen                            do 65 litrov
teža                                                             6,3 kg

teHnični podatKi

ročni mešalnik Xo55 duo
enostavno delo in manj napora
zaradi nasproti vrtečih se mešal.
Za mešanje vseh vrst materialov,
vključno z viskoznimi in težkimi materiali.
hitro in temeljito.elektronska kontrola
hitrosti. nastavljiva hitrost.

Kataloška št.:                     111 239 000

dobava v kompletu z mešalom mKd 140 hF

priključek                                                     230 v
moč motorja                                     1450 Watt
stopnja                                                               1
obrati, brezstopenjsko              do 470 o/min
mešalni volumen                           do 90 litrov
teža                                                             9,1 kg

teHnični podatKi                               

Mešala za mešalce z M14-navojem 
ali HeXaFiX priključkom

HeXaFiX® za zamenjavo mešal - hitro, brez potrebe po orodju

Mešalo lX 90-s
mešalni volumen 5 -15 kg

adapter za nadgradnjo ročnih mešalcev z M14
navojem na HeXaFiX®
Za nadgradnjo preprosto navijte adapter na m14
navoj na vašem stroju

Kataloška št.:                     111 233 200

Kombiniran adapter za nadgradnjo ročnih
mešalcev z HeXaFiX® na M14 navoj. 
navijte kombiniran adapter na 5/8 navoj na vašem
ročnem mešalcu namesto hexafix®-sklopa

x   primerno
xx zelo primerno

mK 120  - Ø 120 mm 161 604 000 161 605 900

161 616 900

161 608 900

161 615 900

161 623 900

161 625 900

mK 140  - Ø 135 mm

dolžina 600 mm                     M14-navoj                                HeXaFiX-gred
                                                             Kataloška št.:                                       Kataloška št.:

dolžina 400 mm - sW 8          Kataloška št.:  

dolžina 500 mm - sW8          Kataloška št.:  

dolžina 600 mm - sW 10          Kataloška št.:  

WK 120  - Ø 120 mm
WK 140  - Ø 135 mm
mm 115 - Ø 105 mm
Kr 120   -  Ø 120 mm

dlX 152 -  Ø 152 mm
mKd 140 hF

Mešala s 6-kotno gredjo za uporabo pri standardnih vrtilnih strojih

WK 90  - Ø 90 mm

lX 90 s - Ø 90 mm

mm 85 - Ø 85 mm
Fm 80s   - Ø 80 mm

WK 120 s  - Ø 120 mm
mm 115 s - Ø 105 mm
Kr 120 s   - Ø 120 mm
Kr 90 s     - Ø 90 mm

161 616 000

161 608 000

161 615 000

161 613 000

161 623 000

Kr 160   -  Ø 160 mm 161 617 000

161 625 000

111 204 200

161 606 000

161 611 000

161 626 000

161 607 000

161 612 000

161 621 000

161 620 000

161 630 000

MešalaCollomix Xo-serija 
Zanesljiv in robusten mešalnik, zaradi novo razvitega motorja in
menjalnika. 
vgrajene visoko kakovostne komponente zagotavljajo dolgo
življenjsko dobo aparatov in varno delo.

prednosti v primerjavi s predhodnimi modeli:
+ izboljšane ergonomske ročke
+ zelo stabilno in robustno ogrodje za mešalo
+ velika zmanjšanost hrupa

vsi Xo-mikserji so opremljeni s heXaFiX spojko.

podaljšanje garancije
po spletni registraciji

podaljšanje garancije
po spletni registraciji

                                                  Fm         WK         Kr          mm         mK          dlX
       poravnalne mase                                            xx                             x              xx
       bitumenski premazi                                       xx                                              
       stenske barve                    x                                                                           xx
       laki/lazure                         xx                                                                          xx
       blato                                                                 xx                             x              xx
       Zalivne mase                                                   xx                                             x
       epoksidne smole                                             x                                             xx
       lepilna malta                                    xx                           xx            xx
       izravnalne mase                               xx           xx            xx            xx              x
       lepilo za ploščice                             xx           xx            xx            xx
       gotova malta                                    xx            x             xx            xx
       beli premazi                                                    xx                             x
       apneno mavčni omet                      x             x                             xx
       materiali z vlakni                                            xx                             x               x
       malte vseh vrst                                xx                            x             xx
       ometi                                                 xx                            x             xx
       estrihi                                                 xx                                          xx
       toplotno izolacijski ometi                            x                                           xx
       epoksidne smole s peskom                         x                                           xx
       beton                                                  x                                           xx
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pribor Za pripravo podlage
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Mešalno stojalo sMart 

Komplet vsebuje 50 l posodo 

Kataloška št.:                     111 215 000

rezervne posode

posoda 30 l - bela              111 208 900

posoda 50 l - bela              111 208 910

posoda 100 l - bela            111 208 920

dobava brez 65l- vedra za malto

dobava brez mešalnika in brez posode.

robustna mešalna postaja smart je
primerna  za večino mešalnikov, ki so
danes na voljo.
sprednja fiksna kolesa v kombinaciji z
zadnjim gibljivim kolesom omogočajo
idealno gibljivost postaje. nastavljivi
sprednji stabilizatorji zagotavljajo še večjo
stabilnost. odlivanje se lahko opravi z
nagnjenjem postaje. 
teža: 18,5 kg

Kataloška št.:                     111 216 000

posode za mešanje-
set
set je sestavljen iz:
1 kos   30 l mešalna posoda 
1 kos   50 l mešalna posoda
1 kos 100 l mešalna posoda 
1 kos transportni voziček  transportni voziček je dovolj velik

za vse tri velikosti mešalnih posod.   

2 od 4-ih koles imata zavore.

nosilnost: 150 kg

prekucni voziček
Za 30 l posodo
s praktičnim prekucnim vozičkom
lahko prevažamo  izravnalne mase in
lepila.

dobava brez posode
Kataloška št.:                     111 214 500

Mešalna postaja aoX-s
Zaradi uporabe različnih vrst mešalnih
nastavkov omogočeno mešanje različnih
vrst materialov.

vedro za mešanje 30 liter
črn iz poliethilena, s kovinskim ročajem, močan
material.

Mešalni nastavek aoX-Kr (pocinkan, m14-adapter)
za beton (do 8 mm granulacije), cementni estrih, 
lahko zidarsko malto, cementni mavec, izolacijski omet, 
2K-malta za tlakovanje,lepilo za keramiko,  
malto za fuge, itd. 

Mešalni nastavek aoX-dlX (pocinkan, m14-adapter)
za malto, malto za štukature, apneno malto, gips, tekoči premazi ,
izravnalno maso, malto za fuge, etc. 

posebno vedro za malto 65 ltr. 
Črn, močan material, netrgajoči ročaji.

transportni voziček za vedro za
malto 65 ltr. 

pnevmatične gume, z zaklopom. vse
lahko upravlja samo en človek.

Mešalno stojalo rMX 
omogoča mešanje brez fizičnega napora.
posebna prednost stojala je v tem, da ima
plinsko vzmetenje, kar omogoča da se držalo
mešalnega stroja lahko spušča ali dviga brez
napora. primerno za delo na gradbiščih,
podprto s 4-mi močnimi nogami. primerno
za vse nove Xo ročne mešalnike 1/4/6 in
Xo 55 duo.

širina/višina 45,5x118cm, teža 17kg
max.višina mešalne posode 450mm

rezervni pribor

dobava: posoda z ročkami 65 l,  2 kos mešalnih
nastavkov
(1 x aoX-Kr, 1 x aoX-dlX), lopatica
Kataloška št.:                     111 250 000

Kataloška št.:                     111 285 000

Kataloška št.:                     111 250 500

Kataloška št.:                     111 250 600

Kataloška št.:                     111 260 000

Kataloška št:                      111 270 000

Kataloška št:                      111 281 000

max. efektivna prostornina            max. 50 kg
priključek                                       230 v / 50 hz
mešalna moč                                            1,0 kW
mešalni obrati                                    750 min-1
pogon posode                                        0,55 kW
obrati mešalne posode                      18 min-1
teža                                                               51 kg
dimenzije (dxšxv)               600x820x870 mm
velikost mešalne posode                      65 liter

teHnični podatKi

Mešalna naprava proFi
enostavno mešanje in premikanje
izravnalne mase

-    brezstopenjsko nastavljiva višina
     držala za mešalni stroj. 

-    enostavna in hitra razstavitev

držalo cevi
Za izsesavanje finega prahu

rezervni pribor

sestav iz:
podvozje, nastavek, mešalo, posoda 75 l in
držalo za gibljivo cev
(brez mešalnega stroja in gibljive cevi)
Kataloška št.:                     111 214 000

Mešalo                               111 214 200

posoda 75 l                       111 214 300

Kataloška št.:                     262 362 000

pribor Za pripravo podlage
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lopatice in vložki
HMeuro lopatica iz karbidne

23 cm fina                         262 350 000

23 cm groba                      262 351 000

28 cm fina                         262 352 000

lopatice za lepilo z lesenim
ročajem

nazobljena a1                   262 344 000

lopatica za lepilo 18 cm

nazobljena a2                   262 301 000

nazobljena a3                   262 341 000

nazobljena b1                   262 307 000

nazobljena b2                   262 302 000

nazobljena b3                   262 302 300

nazobljena b5                   262 302 400

nazobljena b6                   262 302 600

nazobljena b11                 262 303 600

nazobljena special             262 302 500

nazobljena pa                   262 303 500

nazobljena b5                   262 304 400

nazobljena b6                   262 305 700

nazobljena b11                 262 305 600

nazobljena special             262 304 500

nazobljena pa                   262 305 500

nazobljena b5                   262 305 400

nazobljena b11                 262 306 600

nazobljena a1                   262 342 000

lopatica za lepilo 22 cm

nazobljena a2                   262 306 000

nazobljena a3                   262 343 000

nazobljena b1                   262 308 000

nazobljena b2                   262 304 000

nazobljena b3                   262 304 300

nazobljena a1                   262 305 100

lopatica za lepilo 25 cm

nazobljena a2                   262 305 200

nazobljena a3                   262 305 300

nazobljena b1                   262 306 100

nazobljena b2                   262 306 200

nazobljena b3                   262 306 300

18 cm                                262 303 000

lopatica za lepilo gladka

22 cm                                262 305 000

25 cm                                262 300 300

lopatica za nastavitev višine

dolžina 280 mm                161 750 000

nerjaveča, nastavljiva

lopatica za stike

Širina  8 cm                       262 353 000

nazobčana, oblika 3

Širina  11 cm                     262 356 000

japonska lopatica

japonska lopatica, nazobljena

Kataloška št.:                     262 360 000

nazobljena a2                   262 360 100

nazobljena b1                   262 360 200

nazobljena b11                 262 360 300

komplet 4 kosi (5, 8, 10, 12 cm)

Komplet 3 kosi (5, 8 in 10 cm)

izmenljiva lopatica

nerjaveča lopatica
Z ergonomsko oblikovanim 2-K mehkim
ročajem. Fleksibilna lopatica omogoča delo
brez napora.

lopatica, neoprijemljiva
površina (teflon)
lahko čiščenje z ergonomsko oblikovanim
2-K mehkim ročajem. omogočeno čiščenje,
ko se kit ali lepilo posuši

18 cm                                262 331 000

18 cm                                262 310 300

18 cm                                262 310 200

aluminijasta, brez listov

brez rezil

brez rezil

28 cm                                262 331 100

28 cm                                262 312 300

28 cm                                262 312 200

izmenljiva lopatica

18 cm                                262 310 000

za lepilo, brez listov

21 cm                                262 311 000

28 cm                                262 312 000

izmenljiva lopatica-upognjena

18 cm                                262 310 100

za lepilo, brez listov

21 cm                                262 311 100

28 cm                                262 312 100

Klešče za nazobljanje

ponikljana izvedba. Z izmenljivim zgornjim in
spodnjim sekalom, za enostavno nazobljanje
lopatic do 1mm debeline

Kataloška št.:                     262 371 000

rezervni sekač                   262 371 001

rezervna rezna plošča        262 371 002

rezervni deli

pribor Za pripravo podlage
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262 316 000

262 315 000

262 330 000

262 332 000

262 333 000

262 320 000

262 319 000

262 334 000

262 335 000

262 336 000

262 324 000

262 323 000

262 337 000

262 338 000

262 339 000

262 314 000 262 318 000 262 322 000

262 313 000 262 317 000 262 321 000

262 326 000 262 327 000 262 328 000

262 325 100 262 325 200 262 325 300

262 326 700 262 327 700 262 328 900

262 326 600

262 325 400

262 327 600 

262 325 500

262 328 600

262 325 600

262 326 900 262 327 900 262 328 990

262 326 400 262 327 400 262 328 400

262 326 500 262 327 500 262 328 500

262 326 200 262 327 200 262 328 200

262 326 300 262 327 300 262 328 300

262 326 100 262 327 100 262 328 100

262 345 000 262 345 800

262 345 700

262 346 500

262 345 900

262 346 600

globina zobcev mm                1,4
razdalja med zobci mm         1,7
širina zobca mm                      1,3
Kot ° 55
globina zobcev mm 1,5
razdalja med zobci mm         1,6
širina zobca mm                     0,4
Kot                                           45
globina zobcev mm              0,75
razdalja med zobci mm         1,1
širina zobca mm                      0,4
Kot °                                            55
globina zobcev mm                1,0
razdalja med zobci mm       1,35
širina zobca mm                    1,45
Kot °                                            55

profil rezila  
dvostransko nazobljeni listi

18 cm   slika originalne
velikosti

21 cm    28 cm 

28 cm (10 kos) 56 cm (10 kos)

a1
globina zobcev mm                1,1
razdalja med zobci mm         1,5
širina zobca mm                      0,5
Kot °                                            55

a2

a3

a4

a5
globina zobcev mm                2,0
razdalja med zobci mm         2,4
širina zobca mm                      2,6
Kot°                                              55b1
globina zobcev mm              2,55
razdalja med zobci mm         3,0
širina zobca mm                      2,0
Kot °                                            55b2
globina zobcev mm              3,25
razdalja med zobci mm         3,7
širina zobca mm                      3,3
Kot °                                            55b3
globina zobcev mm              5,15
razdalja med zobci mm         5,7
širina zobca mm                    14,3
Kot°                                              55   b5
globina zobcev mm                3,6
razdalja med zobci mm         4,1
širina zobca mm                      4,9
Kot                                               55   b6
globina zobcev  mm               5,0
razdalja med zobci mm         6,1
širina zobca mm                      7,9
Kot °                                            60
globina zobcev mm                4,9
razdalja med zobci mm         5,1
širina zobca mm                      5,1
Kot °                                            50

b11

b12
globina zobcev mm                6,3
razdalja med zobci mm         5,6
širina zobca mm                      6,9
Kot°                                              45b15
globina zobcev mm                6,0
razdalja med zobci mm         5,0
širina zobca mm                          5
Kot °                                            45sZ
globina zobcev mm                5,0
razdalja med zobci mm         6,0
širina zobca mm                      5,0
Kot °                                            60pa
globina zobcev mm              2,55
razdalja med zobci mm         1,8
širina zobca mm                      0,1
Kot °                                            30s1
globina zobcev mm              3,35
razdalja med zobci mm         4,2
širina zobca mm                      0,1
Kot°                                              60s2
globina zobcev mm              5,05
razdalja med zobci mm       10,3
širina zobca mm                      0,1
Kot °                                            90s4

globina zobcev  mm                         3,0
razdalja med zobci mm                  4,0
širina zobca  mm                                1,5r1
globina zobcev mm                          5,0
razdalja med zobci mm                  4,0
širina zobca mm                                 2,0

globina zobcev mm                          5,0
razdalja med zobci mm                  6,0
širina zobca mm                                 2,4

r2

r3

pribor Za pripravo podlage
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+

sponke za lopatico 
(par)
Kataloška št.:                     262 361 120

držalo za lopatico z gibljivim
zglobom
Kataloška št.:                     262 361 260

s pomočjo tega sistema izvršimo
nanos izravnalnih mas, lepil in
premazov stoje. 

nastavitev orodij omogoča pravilno držo pri
delu, vsem velikostim uporabnikov.

držalo za orodja ima funkcionalen vrteči
zglob, ki omogoča res enostavno in kvaliteno
delo.

ergo lopatica

56 cm                                262 361 700

rezervna lopatica 
Za 2.generacijo itools lopatic vklj.z listom

56 cm                                262 361 710

90 cm                                262 361 410

rezervni listi
Za 1.generacijo itools lopatic

set za nanos lepil  
(brez lista)

28 cm                                262 361 610

držalo- nastavek za list
(brez zgloba in lista)

28 cm                                262 361 600

ročka za držalo listov

Kataloška št.:                     262 361 200

Široka lopatica 
Za nanos izravnalne mase z dodanimi vlakni ali za debelejši nanos mase.
(možnost nastavljana debeline nanosa)
set s teleskopskim držalom

komplet s teleskopskim držalom, brez
lista

nazobljeni list 56 cm glej stran 57

60 cm                                262 361 430

držala in pritrdilna orodja 

lopatica z zatičema

60 cm                                262 361 440

Zatič

set 2 kos                           262 361 450

teleskopsko držalo
100 - 190 cm
Kataloška št.:                     262 361 100

60 cm                                262 361 320

90 cm                                262 361 420

adapter za teleskopsko držalo
za valjček za odzračevanje
Kataloška št.:                     262 361 130

reŠitve Za delo stoje

čistilni robčki “to go”, primerni za uporabo na
terenu, v delavnicah in na gradbiščih.  
-    Za čiščenje rok, orodja in površin
-    brez težav odstranjuje maščobe, lak, smolo, lepilo, itd.  
-    robčki se ne izsušijo 
-    dolgotrajna uporaba
-    prijetno za kožo, z vonjem limone 
-    velikost robčkov (20x38 cm) 

robček je z ene strani rahlo grob, na drugi strani pa je mehak.

best2Clean osnovno pakiranje:
1 x posoda   
2 x 120 kos robčkov 
2 x 1 l tekočina za čiščenje

best2Clean paket za dodatno
polnjenje: 
4 x 120 kos robčkov  
4 x 1 l tekočina za čiščenje

čistila

Kataloška št.:                    119 999 000 Kataloška št.:                    119 999 010
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Široke lopatice

lopatica za estrih
Z nastavljivo letvijo, iz nerjavečega jekla, nastavljiva glede na višino obloge
od 0-10mm.

lopatica za velike površine
delovna širina 560mm z dvema nerjavečima višinskima distančnikoma.
primerna za nanos kakršnihkoli izravnalnih mas.

Kataloška št.:                     161 765 000

Kataloška št.:                     161 762 000

lopatica za estrih 58 cm (6 drsnih nastavkov)

Komplet vključuje r2 list in nastavek za
palico ( 28mm ), brez palice

rezervni nazobljeni listi glej stran 57

Kataloška št.:                     161 766 000

lopatica za estrih 80 cm (8 drsnih nastavkov)

Kataloška št.:                     161 855 300

višinski distančniki
prihranijo čas in denar pri izravnani tal.

ni več ugibanja! Zdaj lahko izravnate tla z natančnostjo, dosežete boljše
rezultate in porabite manj materiala.

Zahvaljujoč integrirani milimetrski meri
lahko paličice odrežemo na željeno
mero.

močan samolepilni trak zagotavlja
trden oprijem na vse površine.
rdeče paličice so zelo vidne.

pakiranje 100 kos

Kataloška št.:                     161 855 400
pakiranje 10 kartonov po 100 kos

gladilke
dolžina 40 cm                   161 701 000

dolžina 50 cm                  161 702 000

dolžina 60 cm                   161 703 000

dolžina 70 cm                   161 704 000

poravnalne gladilke
dolžina 30 cm                   161 710 000

dolžina 40 cm                   161 711 000

dolžina 50 cm                   161 712 000

poravnalne gladilke-
enostranske
dolžina 30 cm                   161 715 000

dolžina 40 cm                  161 716 000

dolžina 50 cm                   161 717 000

gladilke za nanos

dolžina 40 cm                   161 722 000

nerjaveča

28 cm gladka                     161 724 000

40 cm gladka                     161 725 000

ragni gladilka
28 cm gladka                     161 771 000

36 cm gladka                     161 772 000

ročaj                                  161 779 000

globina zobcev 1,0 mm     161 780 000

nazobčan list

globina zobcev 1,5 mm     161 781 000

globina zobcev 2,0 mm     161 782 000

gladilke in poravnalne gladilke

gladilka za nanos-standard z
snemljivim ročajem

dolžina 28 cm                   161 721 000

pribor Za pripravo podlage

gladilka za nanos

28 cm                                262 340 000

z izmenljivimi listi

lopatica za velike površine
dolžina 560 mm Kataloška št.:                     161 760 000

brez palice in lista
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Kataloška št.:                     171 816 000

alu teleskopsko držalo 
100-200 cm 
z mehkim ročajem

podplati z jeklenimi žeblji
dobava s pasovi za pritrditev na čevelj

Kataloška št.:                     171 805 000

dolžina žebljev 55 mm

natikači z žeblji obujemo jih z lahkoto  
obutev je narejena iz visoko kvalitetnega, vzdržljivega materiala elastomer. dolžina žebljev je 21
mm. dobavljivo v paru.

Kataloška št.:                     171 805 500

Kataloška št.:                     171 805 600

Kataloška št.:                     171 805 700

igličasti odzračevalni valjček
z zaščito pred škropljenjem

Širina 25 cm                      171 801 000

dolžina iglic 11 mm

komplet s 4 kosi                171 805 002

rezervni pas

Komplet s 26 kosi              171 805 003

rezervni žeblji (55 mm) z maticami

Kataloška št.:                     171 805 100

dolžina žebljev 35 mm

Komplet s 26 kosi              171 805 001

rezervni žeblji (35 mm) z maticami

Širina 50 cm                      171 802 000

Širina 75 cm                      171 803 000

Širina 25 cm                      171 807 000

dolžina iglic 31 mm

Širina 50 cm                      171 808 000

Širina 75 cm                      171 809 000

Kataloška št.:                     464 036 000

Kataloška št.:                     171 815 000

Kataloška št.:                     171 811 000

Kataloška št.:                     464 034 000

valjček za pred
premaz

nylon -pliš 25 cm

osnovni valjček vestanfloor  25 cm

moltopren                          25 cm

držalo za valjček

Kataloška št.:                     114 130 000

dobava v kovčku komplet: gibljiva sesalna
cev Ø 27 mm, dolžine3,5 m in diamantna
rezkalna plošča 2,4 mm

ročni rezkar za utore HFs
vsestranski profesionalni rezkar za saniranje
razpok v estrihu in rezanje delitacij v tlakih
do globine  30mm.

brezstopenjska nastavitev obratov

priključek                                                     230 v
rezkalna plošča-Ø                                 125 mm
Zagonska moč                                    1400 Watt
št.obratov v prostem teku  2100-7500 o/min.
teža                                                              2,5 kg

teHnični podatKi                               

diamantna rezkalna plošča

pribor

Kolut s   50 m                    161 240 000

bakreni trak za odvajanje statične elektrike

10 x 0,08 mm

m velikost  42 (8) in manjši 

l velikost 42 (8) - 44 (10)

Xl velikost 44 (10) - 48 (15)

Kataloška št.:                     171 805 701
reervni žeblji 21 mm (komplet s 32 kosi)

Kolut s   200 m                  161 245 000

2 koluta po 20 m               161 250 000
10 x 0,035 mm samolepilni

valoviti pločevinasti trakovi
Za sanacijo razpok in za premostitev delitacijskih rež v estrihih.

pakiranje 1000 kos            161 212 000

pakiranje 100 kos              161 212 100

Mere 70 x 6 mm

pakiranje 10 kos                161 212 500
Mere 120 x 6 mm

adapter za teleskopsko držalo za
valjček

Kataloška št.:                     262 361 130

2,4 mm                              114 110 001

pribor Za sanaCije / polaganje estriHov
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CM-b
osnovna verzija v prenosnem
kovčku.

CM-p
izboljšana verzija v stabilnem
lesenem kovčku

CCM- alu
business pro
premium verzija v stabilnem
aluminijastem kovčku

Kataloška št.:                     110 181 000

vsebina: 
raztezna posoda z nerjavečim manometrom,
drobilec materiala, 20 kalcij karbidnih
ampul, 5 ampul za vodo za preizkušanje,
posoda za drobljenje materiala, ploščat
sekač, kladivo 1000 g, čopič, krpa, ščetka za
čiščenje posode, digitalna tehtnica, držalo za
tehtnico, posoda za tehtanje, set kroglic,
žlica za material, rezervno tesnilo, delovne
rokavice, zaščitna očala in delovna navodila.

CCM-eco 
v plastičnem kovčku

Kataloška št.:                     110 182 500

vsebina:
- mehanski manometer  z direktnim
odčitavanjem vlage do 1.6 bara pritiska pri

vnosu  materiala s težo 20, 50 in 100 gr.
- nerjaveča raztezna posoda
- posoda za drobljenje materiala, kladivo,
ploščati sekač
-set kroglic 
-  natančna, žepna digitalna tehtnica
- dodatni pripomočki za merjenje

Kataloška št.:                     110 186 000

Kataloška št.:                     110 102 000

novost! 
z hydromette compact-b

vsebina:
enaka kot pri osnovni verziji, glej zgoraj,
+ hydromette compact-b

vsebina: 
-  vzdržljiv, digitalen manometer
-  printer ( printanje meritev ,naslova in logo
izvajaca meritve)
-  digitalna žepna tehtnica z natančnostjo 0.05g,
-  manometer z obloženo gumo po robu in
direktnim odčitavanjem

odčitavanje vlage za teže 10g, 20g, 50g in 100g
-  set orodja za drobljenje materijala

nova verZija! 
s stabilnim plastičnim kovčkom in digitalno
tehtnico

pakiranje 25 kos                110 120 000

pakiranje 100 kos              110 125 000

rezervne ampule

10 ampul                           110 180 100

Kataloška št.:                    110 103 500

preizkusne ampule za CM-b/CM-p za
preizkušanje natančnosti delovanja
manometra

set- business
- digitalen natančen manometer do 3 bar (natančnostni razred 0.1)
- direktno branje vlage za teže 10g, 20g, 50g in 100g
- shranitev časa merjenja in shranitev mer vlage
- gumijast pokrov
- zatesnjen pokrov 
- rezervna baterija (deluje samo v

povezavi s protokol
printerjem)

Kataloška št:                     110 102 300

retrofit kit protokol printer
- printer z baterijo in polnilcem 220v
- priključni kabel
- 1 rezervna rola termo papirja

10 ampul                           110 155 000

ampule za preizkušanje natančnosti
delovanja manometra CCM-eco ( troy /
riedel de Haen )

protokol zapisnik
blok z 27-listnim formularjem
dvokopirni ,za vpis meritev
Kataloška št.:                     992 001 150

vlagoMeri
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vlagoMeri

delovanje naprave temelji na dejstvu, da je
električna upornost materiala v odvisnosti od
vsebnosti vlage v materialu. elektrode na
spodnji strani aparata pošiljajo paralelne nizko
frekvenčne signale in tako izmerijo povprečno
vlago, primerjajoč spremembo  v uporu med
vlažnim in sprejemljivo suhim betonom.

Kataloška št.:                    110 370 000

velikost                                  155 x 85 x 38 mm
teža                                                             280 gr
ohišje                                                                abs
moč                                        9 volt pp3 baterija
display                                                     analogni
merilno območje                    do 6% vlažnosti
vsebnost vlage v betonu:     
od0 – 4%                              po karbidni metodi
od 0 do 100                      po referenčni lestvici

teHnični podatKi                               

delovanje
paralelni elektrodi razporejeni na dnu aparata
pošiljajo nizkofrekvenčne signale v betonska tla
ali estrihe. signali v suhih podlagah prodrejo
približno 15mm, v vlažnih podlagah pa 3-5 cm.

aparat deluje na principu električne upornosti
materiala v sorazmerju z njegovo vlago.
električna upornost je izmerjena z ustvarjanjem
nizko frekvenčnega izmeničnega električnega
polja. to polje prodre v material. Zelo majhen
izmenični tok, ki teče skozi polje,  je obratno
sorazmeren upornosti materiala.

aparat zazna ta tok, določi njegovo amplitudo
in tako izmeri vrednost vlage. 

Kataloška št.:                    110 371 100

velikost: 155 x 85 x 38 mm
teža: 280 g
ohišje: abs
baterija: 9 volt pp3
display: digital

CMeX ii
teHnični podatKi                               

vlagomer CMe 4
Za hitre meritve vlage v betonu in estrihih, brez potrebe  po vrtanju ali
poškodovanju površine.

cme 4 je ročni vlagomer, katerega značilnost je nedestruktivno merjenje
vlage . 

deluje tako da primerja spremembo upora, ki jo povzroči vlaga in to
prikaže na jasnem, lahko bralnem analognem zaslonu.

posebne lastnosti
- takojšnjo branje
- nedestruktivno delovanje
- ponovljivi rezultati
- hold funkcija branja (ohrani meritev)
- deluje na baterije
- priročen žepni format
- čitljiv, analogni prikazovalnik
- močne, vzdržljive elektrode in ohišje

Kataloška št.:                    110 372 000

Kataloška št.:                    110 372 010

CMeX Hygro-i set
vsebuje:
1)cmeXpert ii  (110 371 100)
2) komplet orodja
3) primerjalni – tester
4)set rokavov za merjenje v vrtinah
5) merilni kabel
6) merilna sonda
7) merilna sonda za les 
8) infrardeči termometer

rezervni deli

Komplet orodja 

Kataloška št.:                    110 372 020

primerjalni-tester

Kataloška št.:                    110 372 030

Merilni kabel 

Kataloška št.:                    110 372 040

Merilna sonda

Kataloška št.:                    110 372 050

Karbidni sveder sds

Kataloška št.:                    110 372 060

drive-in elektroda 

Kataloška št.:                    110 372 070

infrardeči termometer  

Kataloška št.:                    110 372 110

set rokavov (50 kos) za merjenje v
vrtinah

vlagomer CMeX Hygro-i set
napreden vlagomer - zdaj na voljo veliko pripomočkov !

merjenje v neKaj seKundah
cmeX ii je  vlagomer za hitro merjenje vlage v betonu in estrihih. možnost
priklopa sonde za les in sonde za rh ( relativna zračna vlaga ). idealen
vsestranski instrument za profesionalne  polagalce.

posebne lastnosti 
-    natančno merjenje v nekaj sekundah
-    enostaven za uporabo, lahko branje zaradi lcd zaslona
-    3 različni načini delovanja:
     + določanje vsebnosti vlage v betonu in estrihih
     + merjenje relativne vlažnosti in temperature z rosiščem
     + merjenje vlage v lesu v ( % )
-    4 različne vgrajene lestvice:
     + beton/cementni estrih
     + cm ekvivaletno (beton/cementni estrih)
     + mavčne plošče / mavčni ometi
     + referenčna lestvica (z.b. primerjalnih meritev na anhidritu)
-    merjenje - hold funkcija ( ohrani meritev )
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Kataloška št.:                     110 270 000

vlagomer Hydromette CoMpaCt
elektronski - za les in omete

merilno območje: 
5 - 20% lesne vlage 
0,3 - 3,5% vlage v ometu

vlagomer Hydromette CoMpaCt b

indikator za merjenje vlage v gradbenih materialih.

idealen preizkuševalec vlage pred meritvami s cm aparati. priročen žepni
format. lcd display in fleksibilna merilna sonda za odkrivanje vlage.

Kataloška št.:                     110 260 000

vlagomer Hydromette uni 2

elektronski vlagomer za gradbene materiale z lcd displeyem s priključkom
za aktivne elektrode b50 in b60.

dobava v kovčku:
- 1 par vbodnih elektrod m6
- po dve konici 23, 40 in 60mm dolžine
- merilni kabel mK 8
- Kontaktna masa

Kataloška št.:                     110 200 000

Kataloška št.:                     110 360 000

Kataloška št.:                     110 345 000

vlagomer Hydromette rtu 600
vlagomer za merjenje 4-ih različni meritev, vrhunski aparat za
strokovnjake in izvedence za preprečevanje in preverjanje reklamacij z
optimalnim merjenjem vlage v lesu, gradbenih materialih, zračne vlage in
zračne temperature.

dobava v kovčku s standardnim priborom:

- udarna elektroda m20
- po 10 rezervnih konic 16 in 23 mm
- 1 par vbodnih elektrod m 6 za merjenje

vlage v trdno sprijetih gradbenih materialih
-Kontaktna masa
- aktivna elektroda rFt 28 za zračno vlago

in zračno temperaturo 
- merilni kabel mK 8

vlagomer Hydromette Hb 30

Za les in gradbene materiale, opremljen z digitalnim displeyem in
dvostopenjsko nastavitvijo za različne vrste lesa.

merilno območje:
lesna vlaga od 4-30%
vlaga v gradbenih materialih od 0-80 številk

dobava v kovčku
za lesno in gradbeno vlago z udarnimi
elektrodami m20 za merjenje lesne vlage,
1 par elektrod m6 in 1 doza kontaktne mase

Kataloška št.:                     110 340 000

dobava v kovčku za profesionalno uporabo: 
enaka kot v standardnem kovčku, z dodatno
aktivno elektrodo b 50 za hitro merjenje
vlage v gradbenih materialih ( na dotik )

vlagoMeri

pribor za vlagomere

aktivna-elektroda b50
za uni 2, hb 30, rtu 600.

Kataloška št.:                     110 360 200

udarna elektroda

Kataloška št.:                     110 350 005

Kontaktna masa
Kataloška št.:                     110 200 004

Kataloška št.:                     110 200 012

Merilni kabel

elektrode

M6/M20, 23 mm                Cena za kos

Kataloška št.:                     110 200 013

M6, 40 mm                         Cena za kos

Kataloška št.:                     110 200 014

M6, 60 mm                         Cena za kos

Kataloška št.:                     110 350 006

M20, 16 mm                       Cena za kos

rezervne konice za elektrodo

Kataloška št.:                     110 350 003

par 
vbodnih elektrod
M6

Kataloška št.:                     110 350 002

aktivna-elektroda rF-t28
za uni 2, hb 30, rtu 600
za hitro merjenje vlage v
gradbenih maerialih.
Kataloška št.:                     110 200 200
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Kataloška št.:                     110 221 000

dobava v plastični škatli skupaj z baterijami

Hydromette Compact tF-ir -bl-

priročen in natančen inštrument za kombinirane
meritve  vlažnosti, temperature zraka in
temperature na površini.

hiter in enostaven prikaz rosišča. Zelo visoka
natančnost merjenja.

merilna območja:
vlažnost:  5 – 95 % rh.
temperatura zraka: -20°  –  +70°c 
temperatura površine: -40° – +240° c

Kataloška št.:                     110 220 100

dobava v plastični škatli z baterijami

dobavljeno v plastični škatli z baterijami

Hydromette Compact tF-2 -bl-
natančen termo-higrometer za merjenje
temperature in vlage v različnih prostorih kot so:
tiskarne, skladišča, muzeji, za stanovanjski
nadzor, itd.

hkratni prikaz treh meritev skozi tri vrstični
lcd zaslon.

vlažnost:
0 - 100 % r.h.
± 2 % r.h. (20 - 80 % r.h.)
temperatura:
-20 - +70 °c
± 0,5 °c (-10 - +60 °c)

Kataloška št.:                     110 223 000

dobava v plastični škatli vključuje še baterije,
rezervne igle in zaščitni pokrov

Hydromette Compact -bl-
elektronski merilec vlage za različne lesene,
mehke gradbene in izolacijske materiale.

Konice sonde so narejene iz ustreznega materiala, da
jih lahko vbodemo v spodaj omenjene materiale:
stavbni les, iverne plošče, furnir in lesena vlakna ( do
max. debeline 25mm ). omogoča tudi merjenje vlage v
mavčnih ploščah in različnih ometih. minimalne in
maximalne vrednosti predhodnih meritev so dostopne
v spominu.

merilna območja:
vlaga v lesu 6 ... 25 % 
vlaga v gradbenih materialih  0,4 ... 6,0 tež. % 

Kataloška št.:                     110 270 500

Hydromette Compact b -bl-
elektronski indikator vlage za gradbene materiale na
podlagi visokofrekvenčnega merjenja.

s 3 vrstičnim lcd zaslonom in prilagodljivo uporabnim
senzorjem v obliki krogle, za točkovno lokacijo vlage,v več
vrstah gradbenih materialov ( stena, strop, tla ). idealen 
indikator za merjenje pred meritvami z napravo cm.

neposreden prikazovalnik (mase-/težnost- %) za 7 vrst
gradbenih materialov in izolacije ter prikaz meritve vlage
v trdi in mehki vrsti lesa.

merilna območja:
od 0 do 100 (območje skeniranja)
0,3 do 6,0 tež.-%,
0,3 do 4,0 cm-%.

Kataloška št.:                     110 132 000

Kataloška št.:                     110 131 000

vlagomer
Za hitro merjenje vlage v prostorih. idealen
merilec za polagalce parketa in laminata.
nakaže klimo za dobro počutje človeka in lesa.
Čas merjenja ca. 5-10 min.

termometer in vlagomer
tH 100
naprava za polagalce parketov, za merjenje
zračne temperature, relativne zračne vlage,
nasičene vlage v g/m3, vlažnosti lesa v
odvisnosti od relativne zračne vlage.

Kataloška št.:                     110 130 000

talni in zračni termometer Model 26
merilno območje:  -20 do +80°c  
dvojni merilni sistem: 
talna temperatura = rdeča 
zračna temperatura = modra

vlagoMeri

dobava v nosilni torbici.

indikator vlage 
Caisson vi-d1

primeren za hitro testiranje vlage v lesu in
estrihih. 
merilna globina do 3 cm

Kataloška št.:                     110 410 000

digitalni thermo-Hygrometer lvt 10C

dobava v etuiju 

Zunanji merilni senzor za lvt 10
razpon temperature  -50 do +150 °c 
priključek preko 3½mm vtičnice 

Kataloška št.:                     110 137 000

Kataloška št.:                     110 135 001

razpon temperature zraka 
notranji senzor temperature     -10 do +50°c 
razpon vlage                                    5% do 99% 
toleranca vlage                                        +/- 2% 
toleranca temperature                      +/- 0,3 °c 
digitalni prikaz
avtomatski izračun rosišča
avtomatski izklop
priložen certifikat kalibracije 

teHnični podatKi                               
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Merilni klin
Za merjenje odstopanj ravnine z merilnim klinom
z razdelitvijo 1 - 15 mm.

Kataloška št.:                     161 800 000

Merilna letev za estrih

Za preverjanje neravnin od 3 - 5 mm, dolžina 100 cm z držalom
in nastavljivimi kolesci.

Kataloška št.:                     161 849 000

Kataloška št.:                     110 140 000

dobava: v etuiju z zarisovalno šablono

preizkuševalec trdote podlage

Z eno roko pritisnemo zarezno šablono, medtem ko z drugo roko vlečemo
preizkuševalec trdote podlage navpično po zarezi v šabloni. iz zareze ter
eventuelno izpraskanih delcev podlage si lahko strokovnjak ustvari mnenje
o trdoti podlage. 

trdota je prava, ko površina podlage ni zarezana.

Kataloška št.:                     110 136 000

vsebina kovčka:
termometer za talno in zračno temperaturo 
preizkuševalec vlage caisson v1-d1,
thermo-hygrometer th100, 
preizkuševalec trdote estriha,
merilna zagozda, lesen zložljiv meter

set za preizkušanje podlage
Za strokovnjake in izvedence.

lahek in priročen set, v stabilnem
kovčku.

vlagoMeri

Merilna naprava
niv’o- tip H25 probag

izjemno natančen sistem za
merjenje višin in določanje nagiba
v gradbeništvu, pri izgradnji tal,
sten in stropov. 

točkovni prenos višine za podlage,
estrihe, stopnice, ograje, viseče
stropove in različne viseče
konstrukcije ali karnise za zavese.

določena višina se s pomočjo
tlakomera prenese do največ 40 m
oddaljenosti in se prikaže na
računalniku.

Kataloška št.:                     110 145 000

dobava komplet s kovčkom

CpM-Monitor
slika izvora toplote na foliji
mere folije 330 x 550 mm
prikaz toplotnega talnega
ogrevanja in drugih napeljav
na foliji.

Kataloška št.:                     110 195 100

set s 3-mi folijami za temperature od-do:
18-22  /  22-26  /  26-30 °c 

varovalne plombice 
za lepljenje na lepilo
hiter in enostaven dokaz temperature. pri morebitnih poškodbah
talnih oblog zaradi previsoke temperature tal, se temperatura lahko
dokazuje s pomočjo varovalne plombice. maksimalne dovoljene
temperature za različne talne obloge so zapisane v strokovni literaturi.

verzija altvater                      pak= 30 kos
Kataloška št.:                     110 190 000
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Kataloška št.:                     570 904 000

Kataloška št.:                     570 904 002

rezervna žarnica 400 W

dobava vključuje žarnico

Kataloška št.:                     570 905 000

dobava vključuje žarnico

Halogenski reflektor

stabilno samostoječe ogrodje z izoliranim ročnim
držalom, varovalno šipo in varovalno mrežo. reflektor
je nastavljiv, dolžina el. kabla 1m h03 vv-F3g 1,0
mm², vrat r7s,  400 W 

uporaba dovoljena samo v notranjih prostorih!

akku  led-reflektor 

-    takoj uporaben - z dolgo življenjsko dobo - osvetilitev vogalov in
    brez menjave gorivnih celic

-    4-pozicije za 100%- / 50%- / 25%- / svetilnost. 
-    uporaba z elektro napajanjem ne škoduje bateriji

ventilator za tla Fd 360°
uporaben v primerih razlitja vode, za sušenje mokrih položenih tekstilnih
oblog in za sušenje pokitanih površin. 

turbo sušilec td 300 + td 2200
še posebej primeren za sušenje kitanih površin in izravnalnih mas ter
sušenje vlažnih tal.

td 300

Halogenski reflektor na
teleskopskem stojalu

v višino nastavljivo do 2,0 m, el.kabel
dolžine 3m, vrat r7s, 400 W. 

uporaba dovoljena samo v notranjih prostorih!

Kataloška št.:                     570 901 050

dobava v kovčku vključuje rezervno baterijo
s polnilcem za avto in 230 v.

set akku led-reflektor 10 Watt
z magnetnim stojalom

ventilatorji

Halogenski reflektorji

opreMa Za gradbiŠča

lumen                                                             900 
delovanje ( v urah )                                          6 
varnostni razred                                         ip 44

Kataloška št.:                     570 901 150

dobava vključuje polnilec za avto in 230 v.

akku led-reflektor 10 Watt
z magnetnim stojalom

približno 100 Watt svetilnosti
konvencialne žarnice

lumen                                                             900
delovanje (v urah)                                            6
varnostni razred                                         ip 65

Kataloška št.:                     570 901 250

dobava vključuje polnilec za avto in 230.

akku led-reflektor 20 Watt

približno 200 Watt svetilnosti
konvencialne žarnice

lumen                                                           1800
delovanje (v urah)                                            5
varnostni razred                                         ip 65

Kataloška št.:                     570 901 350

dobava s polnilcem 230 v

akku led-reflektor 50 Watt

približno 500 Watt svetilnosti
koncencialne žarnice

Kataloška št.:                     570 901 400

Kataloška št.:                     110 600 000

Kataloška št.:                     110 701 000

tripod 
primeren za 10 & 20 Watt svetilke
za montažo do 3 svetilk,brezstopenjsko višinsko
nastavljiv, višina do 160 cm 

lumen                                                           4500
delovanje (v urah)                                         6-8
varnostni razred                                          ip 65

električni priključek                                230 v
poraba energije max.                           0,13 kW
Kapaciteta zraka                                1270 m³/h
višina/širina/globina      225 / 385 / 385 mm
teža                                                             4,6 kg

električni priključek                                   230 v
poraba energije max.                         0,085 kW
Kapaciteta zraka                                 540 m³/h
višina/širina/globina      300 / 250 / 280 mm
teža (kg)                                                      3,2 kg

teHnični podatKi                               

teHnični podatKi

td 2400 sušilec s tremi distributerji zraka 
s priključitvijo do treh cevi, vsaka po 10 metrov, se sušenje lahko izvaja
zelo usmerjeno.

električni podaljški na kolutu glej stran 31

Kataloška št.:                     110 750 000

Kataloška št.:                     110 700 100

teHnični podatKi

cev 10 m

elektr. priključek                               230v/50hz
poraba energije max.                           0,55 kW
Zračna kapaciteta        2263/2645/2920 m³/h
višina/širina/globina      460 / 400 / 460 mm
teža                                                     14,5 kg




