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dELovNA obLAČiLA

Profesionalne delovne hlače za talne polagalce po
atraktivni ceni!

- zanke za pas
- sprednja zadrga
- pas z elastičnim trakom
- zadnja žepa na ježka
- dvojni žep, zadaj iz najlona
- ojačitev za kolena iz najlona z žepi za kolenčnike
- stegenski žep z žepom za mobilnik
-odsevne črte na stegenskem žepu in nogah

Material:
- Platno 320g/m²
- 65% Poliester
- 35% Bombaž
- Prišitki iz najlona

Profesionalne delovne kratke hlače po atraktivni ceni!

- zanke za pas
- sprednja zadrga
- pas z elastičnim trakom
- zadnja žepa na ježka
- dvojni žep, zadaj iz najlona
- stegenski žep za mobilnik

Material:
- Platno 320g/m²
- 65% Polisester
- 35% Bombaž
- Prišitki iz najlona

dELovNE hLAČE-dELovNE KRAtKE hLAČE

EASY Line delovne hlače

beš 122 041  . . .

siva 122 043  . . .

bela 122 044  . . .

Kataloška št. :

Tabela velikosti glej stran 2

Konfekcijske številke

Normalna postava  : 44  -   60

Suha postava         : 90  - 110

Čokata postava      : 24  -   29

beš 122 071  . . .

siva 122 073  . . .

bela 122 074  . . .

Kataloška št. :

Tabela velikosti glej stran 2

Konfekcijske številke

Normalna postava  : 44  -   60

Prosimo dodajte zadnji 2 ali 3 številke
kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko npr. 122 071 044

EASY Line delovne kratke hlače

Prosimo dodajte zadnji 2 ali 3 številke
kataloške številke
z vašo konfekcijsko številko npr. 122 071 044

EUR 34,80

EUR 24,80
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OBDELAVA PODLAGE

BRUSNI STROJI IN PRIPOMOČKI

Rezervni deli za MULTI-VAC III

Kevlar tesnilna manšeta
Lahko jo uporabimo tudi na MULTI-VAC II 

Kataloška št.       112 880 050

VSEBUJE:
Sesalni obroč,
Kevlar tesnilna manšeta, 2 sesalni cevi 
in Y-adapter

Sesalni sistem MULTI-VAC III
Primeren za Columbus modele 
135, 145, 155

fiksna vgradnja

Je lahko fiskno
vgrajen na stroj 
po prvotni
names�tvi

Kataloška št.      113 722 000
Kataloška št.       113 720 000

Rezervni deli za MULTI-VAC II

Tesnilna manšeta

Kataloška št.       113 720 090

Distančna manšeta 
za uporabo s star wheel brusnim krožnikom

Kataloška št.       113 720 095

VSEBUJE:
Sesalni obroč, 
tesnilna manšeta, 2 sesalni cevi
in Y-adapter

Sesalni sistem MULTI-VAC II
Primeren za SPEEDTRONIC in Columbus
modele 135/145/155  

fiksna vgradnja
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OBDELAVA PODLAGE

1100 Watt 1300 Watt

ROČNE MEŠALNE NAPRAVE
Preverjeni, električni ročni mešalci. Zasnovani za
vsakodnevno uporabo. Moč motorjev 1100 in 1300 vatov.

Kataloška št.:     111 290 000

Kataloška št.:     161 680 000

moč     1100 Wa� 
napetost             230 V / 50 Hz
obra�     250 - 700 O/min
prestave              1 
mešalni volumen                      80 Liter 
navoj                    M 14 

TEHNIČNI PODATKI

PRIBOR ZA PRIPRAVO PODLAGE

Dobava vključuje WRR 120 G mešalo

Kataloška št.:     111 291 000

moč             1300 Wa� 
napetost             230 V / 50 Hz
obra� 150-400/250 - 700 O/min
prestave              2 
mešalni volumen                    120 Liter 
navoj                    M 14 

TEHNIČNI PODATKI

Dobava vključuje WRR 140 G mešalo

Dodatni pribor:

Mešalo za malto MR120 G
idealen za hitro, intenzivno in enakomerno mešanje težkih,
gos�h in visoko viskoznih materialov npr. malta, beton,
cement, apno, mavec, estrih, izravnalna masa, itd.

Kataloška št.:     161 680 100

Spiralno mešalo WRR 120 G
Primeren za temeljito mešanje viskoznih materialov npr.
lepilo za ploščice, lepilna malta, masa za fugiranje, končni
omet, estrih, izravnalne mase, polnila, itd.

Kataloška št.:     161 680 200

Metlica RB 120 G
Posebej primerna za mešanje tekoče snovi, kjer se je treba
izogni� zračnim žepom, npr. lepilo za ploščice, lepila za
talne obloge, lepilo za tapete, laki, itd.

Kataloška št.:     161 680 300

Mešalo SRR DBM 120G
Op�malno primeren za mešanje tekočih snovi npr. zidne
barve, emulzijske barve, lepilo za ploščice, lepila, lepilo za
tapete, itd. 

Kataloška št.:     161 680 400

Mešalo RR 120 G
Primeren za temeljito mešanje tekočih materialov npr. zidne
barve, emulzijske barve, lepilo za tapete, laki, bitumen,
masa za fugiranje, itd.

1
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DELOVNA OBLAČILA  DELOVNA ZAŠČITA

VLOŽKI ZA KOLENA

Knee cushion straight shape ( pair) 
White, size 225 x 150 x 17 mm (8 7/8 x 5 7/8 x 5/8")

Order No.           161 101 999 

White, size 200 x 150 x 15 mm (7 7/8 x 5 7/8 x 5/8")

SB-packaged with EAN encoding (pair)

Knee cushion “Flexipad“ (pair) 
size 240 x 145 x 18 mm (9 3/8 x 5 ¾ x 5/8")

Order No.           161 100 999 

Order No.           161 100 990 

SB-packaged with EAN encoding (pair)
Order No.           161 101 990 

Order No.           161 102 999

Ščitniki za kolena UltraKnee ustreza EN 14404
Eni najbolj udobnih ščitnikov za kolena
ta trenutek na trgu. Op�mizirana 
porazdelitev pri�ska paten�ranih vložkov.

POSEBNOSTI
- popolno prileganje
-  Elas�čni trakovi – onemogočajo

udarjanje z zadnjim delom kolena
- brez od�sov na površini
- op�miziran pri�sk v kolenu
- zelo vzdržljivi, ker ni pene

Kataloška št.       161 115 000

Kataloška št.       161 115 100

Rezervni trakovi (par) Paten�rani plas�čni vložek ( v oranžni barvi).
Vložek deluje kot viseča mreža. Z DOLGO
ŽIVLJENJSKO DOBO, UDOBEN.

JANBOARD
Neuničljiv voziček "Made in
Germany" nujen za vse
obrtnike, ki delajo na kolenih.

Delali boste brez napora, tudi po
več urah!
Idealen za polaganje tal, ploščic, 
pleskanje...  

- varuje vaša kolena in hrbet 
- vsestranski
-op�malna mobilnost
- povečuje učinkovitost
-zelo stabilen

Mere (DxŠxV)       57 x 33 x 9 cm  
    (22 7/16” x 13” x 3 1/2)

Nosilnost:           do 150 kg (330,7 lbs)
Teža:                 pribl. 4,2 kg  (9.25 lbs)
Pad:    7 cm (2 3/4”) blazina iz pene 
Ø površina za vedro:
do 31,5 cm (12 1/16”)

površina za zabojnik:

30 x 40 cm (11 3/8” x 15 ¼”)

Kataloška št.      161 150 000

vložek iz pene

Kataloška št.       161 150 010
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obDelava PoDlage

Komplet s kovčkom

indikator vlage CaiSSoN vi-D1 

Primeren za takojšnji test vlage lesenih in betonskih talnih
površin.

Merilna globina do 3 cm

Kataloška št.      110 410 000

območja meritve

Hydrometer gm 200

gm-200 Hydrometer uporabljamo za merjenje vlage v
betonu, ometih, cementu in ePS

prikaz nastavljiv v CM odstotkih, 
idealen za primerjalna merjenja 
z CM metodo.

Teža betona %                0 - 6,0 teže %
CM anhidrit                      0 – 1,9 CM %
CM cement         0 – 4,0 CM %
Relativna lestvica                 0 – 99,9 %

Temperatura zraka        
Vlaga zraka       

-10 - +50°C 
5 – 95 % rel

Rosišče       -30 - +100°C
IR senzor temperature       -30 - +199°C

Komplet s kovčkom
Kataloška št.:   110 133 000

merilnik vlage v betonu vi-D4
vi-D4 merilec za vlažnost betona nudi nedestruktivno metodo
natančnega določanja vsebnosti vlage v betonu in cementu brez
uporabe zatičev.

Ta način določanja vlage je hiter in enostaven, brez potrebe po vrtanju lukenj.
Uporaba merilnika vlage brez zatičev je postal industrijski standard, zaradi
enostavne uporabe proti starejšim modelom z zatiči.

Pri VI-D4 so senzorji locirani na zadnjem delu vlagomera, kar omogoča
uporabniku meritev na ozkih področjih ter zmeraj viden LCD display. 

Z VI-D4 lahko izmerimo vlago do globine
približno 30mm 

Komplet s kovčkom
Kataloška št.:   110 411 000

thermo-Hygrometer 
lvt-15 ir z ir-Sensorjem

z vgrajenim infrardečim senzorjem za
merjenje temperature na površinah

Samodejni izračun rosišča
Monokromatični grafični prikaz
Z osvetlitvijo ozadja

Reslucija 128 x 64 pixlov

Večjezični zaslon

Komplet s kovčkom
Kataloška št.:   110 138 000

Beton Masa teža %                      0 - 6,0 teže %
CM Anhidrit                      0 – 1,9 CM %
CM cement         0 – 4,0 CM %
Relativna skala          0 – 100 %

območja meritve

območja meritve

vlagomeri
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LAYING OF FLOOR COVERINGS

1

3

2
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SPECIAL TOOLS

Akumolatorski vrtalnik A 10 M 
Majhen, zelo zmogljiv – kompakten vrtalnik A 10 M se lahko
pohvali s svojo izjemno zmogljivostjo in pametnimi funkcijami.

Pribor

1   Prostor za nastavke na vrhu vrtalnika, 
     tako je željeni nastavek vedno pri roki.

2   Maximalni navor 34 Nm naredi A10 M visoko zmogljiv in vsestranski
aparat. Enostavno izbiranje med 20 nastavitvami navora z zaklepnim
obročem.

3   Zahvaljujoč prak�čnemu držalu za pas, je A10M vedno dosegljiv.
Lahko se pritrdi na levo ali desno stran brez orodja.

4   Svetle LED luči osvetljujejo veliko delovne površine.

Dostava vključuje

A 10 M v transportni in skladiščni škatli 

T-MAX komplet z

1 Quick-release vpenjalna glava A-SBF 10

1 Quick-release kotna glava A-SWV 10

1 Baterija PowerTank 10 M 22

1 Baterija PowerTank 10 M 43

1 Polnilna postaja APS 10 M

1 zaponka za pas

1 Natavek PZ 2

Kapaciteta vpenjalne glave      10 mm 

Max. premer vrtanja

- les           22 mm 

- jeklo         10 mm 

Navor mehko / trdo    17 /34 Nm 

Hitrost

1-vo območje hitros�        0 – 360 1/min 

2-go območje hitros�     0 – 1.400 1/min 

Teža (vklj. z baterijo) 0,8 kg 

Nominalna napetost     10,8 V 

Nastavitve navora      20

TEHNIČNI PODATKI

Kataloška št.       575 300 400

Pametni sistem za hitro sproščanje omogoča

da se držalo za nastavek, vpenjalna glava in

kotna glava zamenjajo v nekaj sekundah. 

Zahvaljujoč pametni vrtalni glavi, lahko vijake

enostavno privijete, tudi v zapr�h prostorih.
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poLaganje taLnih obLog

poLaganje eLastičnih taLnih obLog 

Varilna naprava MiniFLooR 
nova avtomatska varilna naprava za elastične talne obloge.

Pogonska enota z integriranim adapterjem za vaš obstoječi ročni varilni aparat je pametna rešitev za strokovnjake kot tudi za začetnike.

Idealna za kratke spoje, primerna za male in srednje velike objekte.

MINIFLOOR v nekaj sekundah spremeni vaš ročni varilni aparat v avtomatsko varilno napravo; izboljša kakovost spojev, olajša delo, znatno skrajša čas 
dela.

Zaradi svoje majhne teže 5.3 kg je MINIFLOOR lažje prenosljiv. MINIFLOOR vari neopazne spoje in skoraj dvakrat hitreje kot na roko. Posebnosti

- možna namestitev vseh starejših TRIAC modelov
- z 2m/min skoraj dvakrat hitrejša hitrost kot pri ročnem varjenju
- sestava brez orodja / sestavitev in razstavitev v nekaj sekundah
- vgrajeni start-up sensor ročno nastavljiv
- minimalno 51 mm razdalje od stene

brez varilnega aparata

tehnični podatKi
Napajanje:          230 V
Hitrost:              0,5 - 5 m/min.
Dimenzije(DxŠxV):        310x225x245 mm 

Teža:              5,3 kg (11,68 lbs)

230 V 225 880 000

120 V 225 880 800

230 V 225 880 500

Gumijast vložek Ø 64 mm 
za starejše TRIAC modele

Kataloška št.:   225 880 010

z varilnim aparatom TRIAC AT
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poLaganje, BRUšenje in TeSnjenje  paRkeTa 

STRoji za BRUšenje

kataloška št.       454 700 500

kataloška št.       448 000 053

kataloška št.       454 700 000

kataloška št.       454 700 400

kataloška št.       454 700 200

kataloška št        454 700 300

kataloška št.       454 700 010

komplet z  velcro ploščo

Brusilnik robov eMU

brušenje robov parketa stoje - 
ergonomično delo z oDLičniMi rezultati

Prednosti produkta
• posebna brusna glava (lahko nagnjena v katero koli smer),

nastavljiv kot, izdelana za brušenje robov
• velika moč motorja ( 1500 wattov )
• višinsko nastavljivo držalo
• velika moč brušenja z malo napora
• dodatna utež za optimalno brušenje
• odlično odsesavanje
• zelo lahko upravljanje
• širok razpon brušenja zaradi do 3 metrov raztegljivega držala

Velcro osnovna plošča Ø 150
mm 

Dodatki  Ø 150 mm 

Rezervni deli 

Mehka velcro podlaga 
10 mm črna

Napajanje:          230 V
Moč motorja:          1500 Watt 
Brusni diski:       Ø 150 mm 
Hitrost:           900 - 3.000 rpm
Teža:                      pribl.  3,1 kg 

Tehnični poDaTki

Widia brusna plošča za les
za agresivno brušenje lesa

Diamantna brusna plošča
za lažja brusna dela (estrihe) in za
fino brušenje betona

Widia brusna plošča
za odstranjevanje ostankov lepil in
starega ometa

slika prikazuje povezavo z JANVAC 1600-H

1,3 mm  pletenica
Rezervni deli
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PaRkeT: POlagaNJe, bRušeNJe, lakIRaNJe

bRuSIlNI STROJI

Pri razvoju Trivo-Diska smo se
posvetovali z najboljšimi eksperti: 
našimi strankami

Ne le da parket kar sije po uporabi TRIVO disk krožnika,
ampak tudi izpolnjuje najvišja pričakovanja parketarjev
in talnih polagalcev.

Trivo-disk krožnik je tih in omogoča visoko sesalno zmožnost.
Je samopogonski in se lahko hitro namesti na
Columbus modele 145, 155 in na Speedtronic.

Posebnosti
•   S pomočjo samopogonskih diskov na ježka je brušenje zelo učinkovito                                                                                                    
•   Luknjasti diski na ježka in luknjasti brusni papir omogočajo učinkovito odsesavanje in optimalno odvajanje vročine                       
•   Velike odprtine na krožniku omogočajo optimalno odsesavanje
•   Pogonski brusni diski s pogonom preko zobatega jermena
•   Hitrost brusnih diskov lahko prilagodimo glede na podlago in vrsto dela ( Speedtronic )
•   Vključeno v dostavi: manšeta na ježka

Rezultati
En obrat krožnika je enak štirim obratom brusnih diskov ( štirikrat večja hitrost ).
Rezultat: 600 rpm – idealna hitrost za perfektna končna brušenja

Namestitev brusnega krožnika
1. Pritrdilni obroč pritrdimo s tremi vijaki
2. Zobati disk s sistemom zaklepanja
3. Namestitev tri-disk plošče/s klikom v delovni položaj

Manj vibracij zahvaljujoč zobatim
jermenom, gladko delovanje in
lažje upravljanje.

Optimalna napetost zobatih
jermenov zaradi nasproti
pritiskajočih se valjev.
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PaRkeT: POlagaNJe, bRušeNJe, lakIRaNJe

kataloška št.                       112 880 000

kataloška št.                       112 881 000

kataloška št.                       112 880 900

kataloška št.                       112 880 800

kataloška št.                       112 881 900

kataloška št.                       113 722 000

kataloška št.                       112 880 050

gr. 40              (50)           444 806 040

gr. 60             (50)           444 806 060

gr. 80             (50)            444 806 080

gr.  100           (100)           444 806 100

gr.  120           (100)           444 806 120

gr. 40              (25)         444 809 040

gr. 60              (25)         444 809 060

gr. 80              (25)         444 809 080

gr. 100              (25)         444 809 100

gr. 36                (25)         444 808 036

gr. 60               (50)          444 808 060

(Pakiranje)        

(Pakiranje)       (Pakiranje)         

bRuSIlNI STROJI

TeHNIČNI PODaTkI

3 podporni diski                                Ø 150 mm
Delovna širina                                        400 mm 
Teža                                                                7 kg 

za Columbus Mod.145 SH, 155 S

in Speedtronic

za Numatic

Tri ploščni krožnik TRIVO-DISk 
komplet s tesnilno manšeto

TRIVO-DISk set v kovčku
komplet z
1 kos TRIVO DISC
25 kos Velcro brusni papir, keramični, gr. 36
50 kos Velcro brusni papir, keramični, gr. 60
50 kos Velcro brusni papir, luknjani korundum, gr. 60
50 kos Velcro brusni papir, luknjani korundum, gr. 80
100 kos Velcro brusni papir, luknjani korundum, gr. 100
3 kos mehak velcro pad Ø150 mm, 5mm 

za Columbus Mod.145 SH, 155 S

in Speedtronic

za Numatic

TRIVO-DISk kovček
brez dodatkov

TRIVO-DISk pripomočki

Velcro brusni papir 

Ø 150 

luknjani visokorazredni korundum

Velcro brusni papir

Ø 150  

luknjani zirconij

Namestitev na Speedtronic

Ogromna brusna kapaciteta s spremenljivo hitrostjo
med 80 – 400 rpm.

Učinkovito delo zahvaljujoč
optimalnemu brusnemu pritisku.

Vodljiv na kolesih,
ki omogočajo delo
brez napora.

aplikacija na Columbus

Idealen navor. 
Enostavno upravljanje. Tiho delovanje.
Odlično razmerje med ceno in rezultati.

Velcro brusni papir 

Ø 150  

keRaMIČNI

Mehak velcro pad  

Ø 150   

črn

5 mm                                 448 000 054

10 mm                               448 000 053

MulTI-VaC III 

sesalni obroč,

kevlar tesnilna manšeta,

2 sesalni cevi in Y-adapter

Sesalni sistem
MulTI-VaC III
posebej razvit za columbus stroje
135-145 in 155

Je lahko fiksno vgrajen na columbus stroje.

MULTI-VAC III je posebej primeren 
pri brušenju materialov, kjer pride do 
finega in lahkega prahu.

Perfekten v povezavi z Janser
TRIVO-DISKOM in multi disc shuttle
modeli pri brušenju parketa.
Prav tako primeren za brušenje izravnalne
mase in betona.

Kevlar tesnilna manšeta
Se lahko uporabi tudi na MUTLI-VAC II 
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PARKET: POLAGANJE, BRUŠENJE, LAKIRANJE 

ZAJERALNE ŽAGE

Kataloška št.       240 967 100Kataloška št.       240 967 000

Rezervni HM rezalni list

HW/CT 216 x 30 x 2,4/1,8, Z60

Moč motorja                         1.800 W (2,44 hp)

Rezalna kapaciteta  90°/45°        305/215 mm 

Rezalni list        Ø 216 mm 

Teža        18,3 kg 

Globina reza                      90°/ 45°   72/42 mm  

Hitrost         2.200 - 6.300 rpm

TEHNIČNI PODATKI

komplet vsebuje

- Karbidni rezalni list (60 zobov)

- 2 razširitve dolžine table

- Kotna poševnica

- Materialna objemka

- orodje za menjavo rezalnega lista

- Navijalnik za kabel

Zajeralna žaga
KGSV 72 Xact Sym

Kombinacija klasičnih funkcij zajeralne žage z simetrično
nastavljivim stop sistemom. 

POSEBNOSTI:
- prihrani čas in je natančna zahvaljujoč enostavnemu

kotnemu prenosu na stop sistemu
- simetrično nastavljiv stop sistem
- kompaktna funkcija potega za široke obdelovance,

ni potrebe po prostoru za žago
- dvojna laserska linija za natančen prikaz rezalne linije
- kontrola hitros� za širok spekter aplikacij
- svetla LED delovna lučka.

Rezalni list za univerzalno uporabo pri zahtevnih materialih z najvišjimi
zahtevami rezanja , npr. Laminat, trakovi, tankoslojna plas�ka,
aluminij, baker, medeninas� profili.

Idealna za mnoga notranja dela.
Odlični rezulta� rezanja prerezov masivnega lesa, surovega,
prevlečenega ali furnirnega ivernega materiala, MDF
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čIščENJE TalNIH oblog

čIsTIlEC za TRda Tla, ploščICE IN INdusTRIJsKa Tla

RW 46 hybrid
Kataloška št.       787 945 000

RW 46 elektro

Kataloška št.       787 940 000

Dimenzije D x Š x V    590x510x1200 mm  

Delovna širina    460 mm  (1'6 1/8")

Sesalna širina      520 mm  (1'8 ½ ")

Delovna višina max.    230 mm (9 1/16")

Učinkovitost,          1500/1300 m²/h 

teoretično          (1794/1555 yd²/h)

Teža kg          60,4/43 kg (133/95 lbs)

Napajanje    24 V/110-240 V /220-240V

Moč motorja      540/900 W  (0.72/ 1.2 hp)

Dolžina kabla           15 m (16 ½ yd) 

Baterija           Optima 38 AH5/-

Hitrost krtač           1200 rpm 

Zračni pretok, max.   35/40 l/s

Vakum, max.   125/180 mbar

Sveža voda          10 l

Odpadna voda           13 l

TECHNIčNI podaTKI    hybrid / elektro

krtače in valji za RW 46

Krtačni čistilec Janser 
RW46

Močno in hitro čiščenje s krtačami 
in hibridno tehnologijo!

Inovativna hibridna tehnologija 
omogoča kombinirano delovanje na 
baterijo ali delovanje preko 
električnega napajanja. Delovni čas 
stroja z baterijo je do 2 ½ ure.

Tako hibridna, kot električna verzija 
omogočata čiščenje in sesanje od roba 
do roba ter naprej in nazaj do stene. 
Prav tako lahko čistimo pod radiatorji.

V kompletu s standardno rdečo krtačo.

PVC / poliolefin
linolej
elastomerne talne obloge
površinsko obdelani premazi
epoxy premazi
apnenec
ne apneni kamni
umetni kamni (cement ali umetna smola)
umetni kamni / ploščice
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