
Kvalitní ochranné doplňky pro „černé řemeslo“

Kožená pracovní zástěra  
Ochrana proti odletujícím žhavým částicím 
Vhodná pro svářeče, brusiče, kováře apod.
Materiál: trvanlivá hovězí štípanka včetně 

 náprsní kapsy a uvazovacích šňůr 
Rozměry: výška 83 cm, šířka 51 cm
Barva: okrová

HD-SZ, obj. č. 00 765 448

Cena vč. DPH  399,00 Kč
 bez DPH 332,50 Kč

Pohodlné pracovní rukavice  
Moderní design, pohodlný střih, výjimečná odolnost
Dlaňové partie z umělé kůže pro extrémní zatížení
Elastický materiál pro lepší pohyblivost a citlivost prstů
Dlaňové vycpávky z neoprenu tlumí vibrace
Zesílené prsty zvyšují ochranu a odolnost

Vel. L, obj. č. 00 648 610  
Vel. XL, obj. č. 00 649 087  Vel. XXL, obj. č. 00 765 495

Cena vč. DPH      231,00 Kč
  bez DPH     192,50 Kč

EBU 15-16
Úhlová bruska Ø 150 mm 
s TEMPOMATEM 
Jmenovitý příkon 1 600 W, silný prodloužený motor s vysokým výkonem, omezovač 
náběhového proudu, PTC – tepelná ochrana motoru, proudová ochrana při zablokování 
nástroje, ochrana proti opětovnému zapnutí, spínač s jištěním proti nechtěnému zapnutí 
a s aretací stálého chodu, velmi plochá a kompaktní převodová skříň, polohovatelný kryt, 
odpružené přídavné držadlo, samoodpojitelné uhlíky, aretace vřetena, závit na vřetenu M14,
max. Ø kotouče 150 mm, počet otáček 9 000/min, hmotnost 2,9 kg.
Ke stroji navíc: Kožená pracovní zástěra

Obj. č. 00 778 112

Cena vč. DPH  4 390 Kč
 bez DPH 3 658 Kč

EBU 18-25
Úhlová bruska Ø 180 mm 
s vysokou produktivitou práce 
Jmenovitý příkon 2 500 W, silný a stabilní motor s vysokým výkonem, omezovač náběhového 
proudu, proudová ochrana při zablokování nástroje, ochrana proti opětovnému zapnutí, 
spínač s jištěním proti nechtěnému zapnutí a s aretací stálého chodu, polohovatelný kryt 
bez použití nástrojů, odpružené přídavné držadlo, samoodpojitelné uhlíky, aretace vřetena, 
závit na vřetenu M 14, max. Ø kotouče 180 mm, počet otáček 8 500/min, hmotnost 4,5 kg.
Ke stroji navíc: Kožená pracovní zástěra

Obj. č. 00 778 108

Cena vč. DPH  5 790 Kč
 bez DPH 4 825 Kč

EBU 23-23
Úhlová bruska Ø 230 mm 
s dostatečným výkonem pro každé nasazení 
Jmenovitý příkon 2 300 W, silný a stabilní motor, omezení náběhového proudu pro šetrný 
a bezpečný start, proudová ochrana proti zaseknutí nástroje, ochrana proti opětovnému 
zapnutí, spínač s jištěním proti nechtěnému zapnutí a s aretací stálého chodu, velmi plochá 
a kompaktní převodová skříň, polohovatelný kryt bez použití nástrojů, odpružené přídavné 
držadlo, samoodpojitelné uhlíky, aretace vřetena, závit na vřetenu M14, max. Ø kotouče 
230 mm, počet otáček 6 500/min, hmotnost 4,5 kg.

Obj. č. 00 778 082

Cena vč. DPH  4 590 Kč
 bez DPH 3 825 Kč

EBU 13-11
Úhlová bruska Ø 125 mm 
s dostatečným výkonem pro každé nasazení 
Jmenovitý příkon 1 100 W, nový silný motor neztrácí výkon ani při velkém zatížení, účinnější 
chlazení zvyšuje rezervy motoru, nové ochranné prvky prodlužují životnost a funkčnost 
klíčových dílů, stabilní převodová skříň z hliníkové slitiny, polohovatelný kryt bez použití 
nástrojů, odpružené přídavné držadlo, samoodpojitelné uhlíky, aretace vřetena, závit 
na vřetenu M14, max. Ø kotouče 125 mm, počet otáček 10 000/min, hmotnost 1,9 kg.
Ke stroji navíc: Kožená pracovní zástěra

Obj. č. 00 763 284

Cena vč. DPH  3 490 Kč
 bez DPH 2 908 Kč

U
šetříte 399 K

č 

Kožená zástěra

U
šetříte 399 K

č 

Kožená zástěra

U
šetříte 399 K

č 

Kožená zástěra

Ak

ční model

Akční  cenaBESTSELLER



Kvalitní ochranné doplňky pro „černé řemeslo“

Lékárnička mimo jiné obsahuje:  
Vícejazyčný návod na první pomoc při úrazech
Záchranářskou termoizolační fólii
Chladivou kompresi s okamžitým účinkem
Zalomené nerezové nůžky s oblými konci
Jednorázové gumové rukavice

65 SET-PP, obj. č. 00 765 461

Cena vč. DPH  690,00 Kč
 bez DPH 575,00 Kč

Praktická dílenská lékárnička  
65dílná sada obvazového materiálu
Vybavení odpovídá požadavkům normy DIN 13157
Určeno pro výrobní provozy, kanceláře a dílny
Splňuje předpisy pro staveniště (do 10 osob),

 výrobny (do 20 osob ), správu a obchod (do 50 osob)
 a služby mimo domov

Možné využití jako autolékárnička
Příruční kufřík s variabilními přihrádkami
Včetně nosného rámu, hmoždinek a šroubků
Datum expirace do 10/2015

QUICK TOOL CHANGE
DIRECTfix

ESR 30
Silný rázový utahovák 
pro průmyslové použití 
Jmenovitý příkon 800 W, rázový mechanismus pro snadné povolování a dokonalé utahování 
vysokopevnostních šroubových spojů, prodloužený tvar stroje nabízí větší pracovní dosah, 
stabilně uložený robustní bicí mechanismus pro vysoký dotahovací výkon při nízkých reakčních 
momentech, max. dotahovací moment 850 Nm, počet úderu při zatížení 1 420 min-1, upínání 
na vřetenu 3/4“, rozsah použití M14–M30, pravý a levý chod, samoodpojitelné uhlíky, 
hmotnost 5,8 kg, plechový přepravní kufr.
Ke stroji navíc: 65dílná dílenská lékárnička s držákem na zeď

Obj. č. 00 635 516   

Cena vč. DPH  16 190 Kč
 bez DPH 13 491 Kč

ESR 20
Rázový utahovák 
pro montáže a údržbu 
Jmenovitý příkon 450 W, rázový mechanismus pro snadné povolování a dokonalé utahování 
šroubových spojů, prodloužený tvar stroje nabízí větší pracovní dosah, stabilně uložený robustní 
bicí mechanismus pro vysoký dotahovací výkon při nízkých reakčních momentech, max. 
dotahovací moment 280 Nm, počet úderu při zatížení 2 300 min-1, upínání na vřetenu 1/2“, 
rozsah použití M10–M20, pravý a levý chod, samoodpojitelné uhlíky, hmotnost 2,9 kg, systainer.
Ke stroji navíc: 65dílná dílenská lékárnička s držákem na zeď

Obj. č. 00 635 514  

Cena vč. DPH  11 090 Kč
 bez DPH  9 241 Kč

EN 16 E
EN 25 E
Nůžky na plech 
pro stříhání bez otřepů 
Jmenovitý příkon 520 W, kvalitní střižné ústrojí 
stabilně uložené v robustní hliníkové převodovce, 
čtyřbřité otočné střihací nože s vysokou životností, 
regulace počtu zdvihů pro změnu pracovního tempa, 
počet zdvihů naprázdno 650–5 700 min-1 (EN 16 E), 
400–2 700 min-1 (EN 25 E), maximální tloušťka plechu: 
ocel 1,6 mm (EN 16 E), ocel 2,5 mm (EN 25 E), hliník 
2,0 mm (EN 16 E), hliník 3,0 mm (EN 25 E),  minimální 
poloměr střihu 15 mm (EN 16 E), 20 mm (EN 25 E), 
samoodpojitelné uhlíky, hmotnost 2,0 kg (EN 16 E), 
2,3 kg (EN 25 E).
Ke stroji navíc: 65dílná dílenská lékárnička 
 s držákem na zeď
  
  EN 16 E  EN 25 E 
  Obj. č. 00 635 506  Obj. č. 00 635 508

Cena vč. DPH  11 290 Kč  13 590 Kč
 bez DPH  9 408 Kč 11 325 Kč

EN 35 E
Výkonné nůžky 
na silné plechy 
Jmenovitý příkon 820 W, silný a výkonný motor, 
kvalitní střižné ústrojí stabilně uložené v robustní 
hliníkové převodovce, dvě upínací plochy pro 
připevnění stroje do svěráku, kvalitní střižné nože 
s možností dalšího ostření, počet zdvihů naprázdno 
1 950 min-1, maximální tloušťka plechu: ocel 3,5 mm, 
hliník 4,5 mm, minimální poloměr střihu 40 mm, 
samoodpojitelné uhlíky, žehličkové držadlo 
pro bezpečnou manipulaci, hmotnost 4,5 kg.
Ke stroji navíc: 65dílná dílenská lékárnička 
 s držákem na zeď
  

Obj. č. 00 635 510

Cena vč. DPH  13 790 Kč
 bez DPH 11 491 Kč

ENP 20 E
Prostřihovač pro 
rovné i tvarové stříhání plechu 
Jmenovitý příkon 520 W, kvalitní střižné ústrojí stabilně 
uložené v robustní hliníkové převodovce, otočná střižná 
hlava, kvalitní razník a matrice Ø 8 mm s možností dalšího 
ostření, vnější průměr matrice 16 mm, spodní odvádění 
odstřižků, regulace počtu zdvihů pro změnu pracovního 
tempa, počet zdvihů naprázdno 300–1 950 min-1, maximální 
tloušťka plechu: ocel 2,0 mm, hliník 2,5 mm, minimální 
poloměr střihu 4 mm, samoodpojitelné uhlíky, 
hmotnost 2,0 kg.
Ke stroji navíc: 65dílná dílenská lékárnička 
 s držákem na zeď
  

Obj. č. 00 635 512

Cena vč. DPH  15 190 Kč
 bez DPH 12 658 Kč
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