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Επιτραπέζιο δισκοπρίονο Φ400mm TS400Z

προαιρετικό σετ επέκτασης TS400ZAL

• ιδανικό για εργαστήρια ξυλουργών με σταθερή μονάδα πριονίσματος
• φιλική προς το χρήστη μονάδα πριονίσματος με περιστρεφόμενο τραπέζι μέχρι 90°
και ταυτόχρονα ρυθμιζόμενος πριονόδισκος έως 45° για διάφορες κοπές (ευθεία, με
κλίση, λοξοκοπή και σύνθετη κοπή)
• κατάλληλο για κοπή σωλήνων και σκαλών, καθώς και για κοπή αυλακώσεων
• συλλέκτης σκόνης που μπορεί να συνδεθεί σε μονάδα πριονιού ή οδηγό 		
πριονόδισκου και εξασφαλίζει βέλτιστες συνθήκες εργασίας
• προαιρετικά με στήριγμα κυλίνδρου τροφοδοσίας και στήριγμα κυλίνδρου εξόδου
για εύκολη διαχείριση μεγάλων κομματιών εργασίας
• βασική συσκευή οδήγησης που προσφέρει μεγάλη ευελιξία
• κουτί εργαλείων για αποθήκευση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

734,90

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

μέγεθος τραπεζιού
ύψος τραπεζιού

715 x 945mm
845mm

μέγιστη διάμετρος δίσκου

400mm

μέγιστο ύψος κοπής 90°
μέγιστο ύψος κοπής 45°
περιστρεφόμενη λεπίδα πριονιού
/ ισχύς κινητήρα (S1 100%) (S6)

120mm
90mm
0°-45°
2,8 kW/4,2 kW

τάση
ταχύτητα κύριου δίσκου

400V
2800 min-1

Ø διάμετρος εισόδου αναρρόφησης
κινητή βάση κυλίνδρου (προαιρετικά)
διαστάσεις (ΠxΜxΥ)
διαστάσεις με ραουλόδρομους
βάρος με ραουλόδρομους
βάρος χωρίς ραουλόδρομους

2x100mm
1000x550mm
1350x1100x1180mm
3600x1400x1180mm
188kg
130kg

διαστάσεις συσκευασίας
TS 400Z
TS 400ZAL

1100x910x970mm
1520x180x190mm
1160x620x120mm
1100x600x180mm

1.369,90

Τόρνος μεταβαλλόμενης ταχύτητας ED400FD*

Μαγνητικό δράπανο MBM600LRE

• αυτόματη πρόωση για κοπή σπειρωμάτων 		
και αυτόματη διαμήκης τροφοδοσία
• σκληρυμένο πρισματικό κρεβάτι με 			
οδηγούς ακριβείας επισκληρυμένος κεντρικός
άξονας προσαρμοσμένος σε ρυθμιζόμενα 		
ρουλεμάν
• υψηλή εκκεντρότητα άξονα που 			
εξασφαλίζει μέγιστη ακρίβεια περιστροφής
• αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη ταχύτητα 		
άξονα, εύκολος προσδιορισμός της 			
ταχύτητας από ηλεκτρονικό πάνελ ελέγχου 		
ρυθμού περιστροφής
• εξοπλισμένος με εργαλεία αλλαγής ταχυτήτων για
εξαιρετικά ευρεία περιοχή κοπής σπειρωμάτων
• κίνηση μέσω ιμάντων τύπου V που εξασφαλίζουν ομαλή
λειτουργία για πολλά χρόνια
• ισχυρός κινητήρας που δεν απαιτεί συντήρηση
• ομαλή μετάδοση ισχύος για σταθερή ροπή
• ρυθμιζόμενη κουκουβάγια για κωνική περιστροφήn
• λειτουργία CW/CCW
• Σημείωση: Το μηχάνημα τρέχει στη μισή ταχύτητα στην
ανάστροφη λειτουργία

• για διάτρηση & άνοιγμα οπών με σπείρωμα
• ιδανικό για χειρισμό κομματιών χάλυβα πολύ μεγάλου
όγκου - όπου ηλεκτρικά τρυπάνια και τρυπάνια χειρός
είναι ανεπαρκή
• προσφέρει υψηλή κινητικότητα για εργασία με μεγάλα
τεμάχια
• κατάλληλο για κάθετα τρυπάνια - βολικό και
• μικρό, μπορεί να μειώσει την απαιτούμενη δύναμη
της εργασίας και να βελτιώσει την ακρίβεια και την
αποτελεσματικότητα της κατεργασίας
• με την ενεργοποίηση του ηλεκτρομαγνήτη το MBM
600LRE μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε τμήμα του
χάλυβα και σε οποιαδήποτε θέση. Δεν γλιστράει!
• ο μαγνήτης παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια
• χρησιμοποιείται ευρέως σε κτίρια, κατασκευές 		
γεφυρών και βιομηχανίες ναυπήγησης πλοίων
• το MBM 600LRE προσφέρει διάφορες λειτουργίες
- αριστερή και δεξιά στροφή, ρυθμιζόμενη ταχύτητα,
ρύθμιση ταχύτητας και λειτουργία κοπής

Επιτραπέζιο δισκοπρίονο TS315SE
• εύκολη και γρήγορη 		
συναρμολόγηση – 		
προσυναρμολογημένο ως επί
το πλείστον
• αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο
ύψος και κλίση (έως -45°) του
πριονόδισκου
• επέκταση τραπεζιού 		
(550x800mm) είτε εμπρός είτε
πλευρικά
• γαλβανισμένο τραπέζι,
βαμμένο με ηλεκτροστατική
βαφή
• συρόμενο τραπέζι με ρουλεμάν
περιεχόμενο παράδοσης:
πριονόδισκος TCT, συρόμενο
τραπέζι, επέκταση τραπεζιού,
οδηγός λοξοκοπής, οδηγός
παράλληλης κοπής, εξάρτημα
ώθησης υλικού κοπής

1.119,90

734,90
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474,90

Πριονοκορδέλα ξύλου HBS400*
• οδηγός παράλληλης κοπής αλουμινίου
εύκολα ρυθμιζόμενος με χειροκίνητο τιμόνι
και οδοντωτό οδηγό
• οδηγός παράλληλης κοπής με κλίμακα και
ταχυσύσφιξη
• πλάτος πριονόλαμας από 6mm έως 20mm
• χαλύβδινοι τροχοί με λαστιχένια επικάλυψη
• υψηλή σταθερότητα χάρη στη συμπαγή
μεταλλική κατασκευή
• συνολικό ύψος μηχανήματος 175cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

230V ή 400V
1100W S1
ύψος τραπεζιού: 990mm
μέγιστο πλάτος κοπής: 380mm
στόμιο αναρρόφησης: 100mm
μέγιστο ύψος κοπής 90°: 220 mm
οδηγός παράλληλης κοπής: 240mm
πλάτος πριονοκορδέλας: 6-20 mm
μήκος πριονοκορδέλας: 2950 mm
διάμετρος τροχαλίας: 400mm
127kg

954,90

V
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Δείτε την πλήρη σειρά προϊόντων
Πριόνι κορδέλας BS275TOP *

V
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V
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• πριονοκορδέλα υψηλής αξίας και ακριβείας 		
κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο
• πλαίσια πριονιού που περιστρέφονται μέχρι 60° 		
επιτρέποντας λοξοκοπή
• ρυθμιζόμενος οδηγός λεπίδας 5 σημείων που 		
εξασφαλίζει μέγιστη ακρίβεια κοπής, αυτόματη παύση
• χυτοσιδηρά μέγγενη που περιλαμβάνει μοχλό ταχείας
απεμπλοκής
• πλήρως ρυθμιζόμενο πλαίσιο πριονιού με κατέβασμα
μέσω βαλβίδας υδραυλικού εμβόλου
• στιβαρή κατασκευή με ειδικά ανθεκτικό στη στρέψη
πλαίσιο πριονιού εξασφαλίζει αντικραδασμική 		
λειτουργία και βέλτιστα αποτελέσματα κοπής
• μανόμετρο που επιτρέπει ρύθμιση ακριβείας στο
τέντωμα της κορδέλας
BS275TOPNIRO_6/10
KSM5L
SS52
SS52V
RB 6, RB9
UFE 300

Μηχάνημα διάτρησης μεντεσέδων
BBM35MAN

1.849,90

Παλετοφόρο 2,5t με συσκευή ζύγισης HUB25KG*
•
•
•
•
•
•
•
•

υψηλής ποιότητας παλετοφόρο με συσκευή ζύγισης (αισθητήρες)
4 ανεξάρτητες μονάδες ζύγισης (αισθητήρες). Ακρίβεια οθόνης 0,5 kg
σε σειρά και παράλληλα τοποθετημένοι τροχοί εισόδου
ποιοτικό παλετοφόρο κατασκευασμένο από χάλυβα αντοχής που
εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία
ελαστική λαβή
εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη χάρη στην εργονομική λαβή με τρείς
λειτουργίες: ανύψωσης/οδήγησης/χαμηλώματος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετακίνηση διαφόρων μηχανημάτων και
συσκευών
βιομηχανικός σχεδιασμός για επαγγελματική χρήση

784,90

Παλετοφόρο 2,5t HUB25TECO*

• σε σειρά και παράλληλα τοποθετημένοι τροχοί εισόδου
• ποιοτικό παλετοφόρο κατασκευασμένο από χάλυβα αντοχής που
εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία
• εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη χάρη στην εργονομική λαβή με
τρείς λειτουργίες: ανύψωσης/οδήγησης/χαμηλώματος
• μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετακίνηση διαφόρων 		
μηχανημάτων και συσκευών
• βιομηχανικός σχεδιασμός για επαγγελματική χρήση
• πλάτος πηρουνιού 160mm

769,90

• μηχανή διάτρησης 		
υλικού πνευματικής 		
τροφοδοσίας
• ιδανικό για φιλόδοξους
τεχνίτες, χομπίστες και
μικρές επιχειρήσεις
• διάμετρος κοπτικού: 35mm
• διάμετρος πλαϊνών 		
τρυπανιών: 2 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
πριονοκορδέλα NIRO
υγρό ψύξης / λίπανσης 5l
ράουλα
ράουλα v
κυλιόμενο τραπέζι
universal κινούμενη συσκευή

Μηχάνημα διάτρησης μεντεσέδων
BBM35PNEU

334,90

• μη αυτόματη τροφοδοσία
• ιδανικό για φιλόδοξους τεχνίτες, 		
χομπίστες και μικρές επιχειρήσεις
• διάμετρος κοπτικού: 35mm
• διάμετρος πλαϊνών τρυπανιών: 2 mm

524,90
βάση μηχανήματος
BBM35MS

259,-

Μορσοτρύπανο LBM290K

• προαιρετικά με 3 τραπέζια 		
επέκτασης και πόδια στήριξης για		
εύκολο και ασφαλή χειρισμό
μεγάλων τεμαχίων (LBM 290KAL)
• συσκευή διάτρησης με καρφιά 4
διαφορετικών θέσεων (16-20-22-		
25mm)
• ρυθμιζόμενη κατά μήκος αυτόματη
παύση δυο όψεων για σειριακή 		
διάτρηση με στάνταρ αριστερή δεξιά
λειτουργία
• δυνατότητα εύκολης και άνετης 		
λειτουργίας με το ένα χέρι
• εμπρόσθια επέκταση τραπεζιού 		
(προαιρετική) 600x300mm, πλάγια:
595x260mm
• διαστάσεις μηχανήματος: : 		
800x900x1500mm
• περιλαμβάνει αντάπτορα διάτρησης
• διαστάσεις μηχανήματος 		
συμεριλαμβανομένων επεκτάσεων:
2600x1530x1500mm

V
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400

1.474,90

Πριόνι κορδέλας BS712TOP*

Δράπανο κολώνας SB4116HN

•
•
•
•

• διαθέτει στέρεη, γυαλισμένη βάση
• κινητήρας αλουμινίου σύμφωνα με
το πρότυπο IP54
• ανθεκτική στη στρέβλωση συμπαγής
και γυαλισμένη ατσάλινη κολώνα
• ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας από-45°
έως + 45° και περιστρεφόμενο 360° γύρω
από την κολώνα
• προστατευτικό κάλυμμα άξονα
• ρυθμιζόμενο στοπ βάθους διάτρησης
με κλίμακα για ακριβή έλεγχο του βάθους
διάτρησης

•
•
•
•

διαστάσεις πριονόλαμας 2360x20x0,9mm
κινούμενη συσκευή για εξοικονόμηση χώρου
αυτόματη διακοπή λειτουργίας
τόξο πριονοκορδέλας κατασκευασμένο από υψηλής
ποιότητας χυτοσίδηρο και εξοπλισμένο από οδηγό
λάμας με ρουλεμάν
εξοπλισμένο με συλλέκτη γρεζιών και αντλία 		
λιπαντικού
αδιαβάθμητη ταχύητητα βύθισης ρυθμιζόμενη μέσω
υδραυλικού εμβόλου
περιστρεφόμενη μέγγενη επαγγελματικών 		
προδιαγραφών και αυτόματη παύση λειτουργίας
400V

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
πριονοκορδέλα HSS
πριονοκορδέλα NIRO
υγρό ψύξης / λίπανσης 5l
ράουλα

BS712HSS_8
BS712NIRO_10/14
KSM5L
SS52

ράουλα v
κάθετο τραπέζι κοπής

SS52V
BS712TOP-VST

•
•
•
•
•

600W
μέγιστη διατρητική ικανότητα: 16 mm
μέγεθος τραπεζιού: 250x250mm
εύρος κατεργασίας: 170mm
51kg

1.009,90

Γωνιάστρα επίπεδη FKS315V1200

• με συρόμενο τραπέζι αλουμινίου και επέκαταση ιδανικό για κατεργασία μεγάλων
φύλλων
• περιλαμβάνει μονάδα πρόκοψης με ξεχωριστό κινητήρα
• ενσωματωμένος κεντρικός πίνακας ελέγχου
• ομαλή λειτουργία με ρύθμιση ακριβείας ύψους και γωνίας κοπής μέσω 		
χειροτροχού
• αναλογική απεικόνιση γωνίας για ανάγνωση της κλίσης του 		
πριονόδισκου
• σταθερό σώμα μηχανήματος πολύ υψηλής ποιότητας
• επεκτάσεις τραπεζιού που επιτρέπουν άνετη εργασία
• συρόμενο τραπέζι αλουμινίου ομαλής λειτουργίας
• σταθερός οδηγός λοξοτομής με λειτουργία μικρορύθμισης
• αποσπώμενος και συμπαγής γωνιακός οδηγός με 2 οδηγούς στοπ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
συλλέκτης σκόνης
σωλήνας εξαγωγής 100mm/10m

ABS3000SE
ABS100MM_10LFM

ψηφιακός μετρητής γωνίας

DWM90

κινητό τραπέζι ανύψωσης

SHT150XF, SHT300XF, SHT350XXF

διάφοροι πριονόδισκοι

size Ø254-315mmm, see wood catalog page 118

4.489,90

334,90

V
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στο: www.holzmann-maschinen.at
Ψαλίδι λαμαρίνας υψηλής ποιότητας TBS1050PRO
• χειροκίνητος οπίσθιος μετρητής με κλίμακα
• φωτισμός γραμμής κοπής
• επιχρωμιωμένες λεπίδες από υψηλής 		
ποιότητας χάλυβα πλούσιο σε άνθρακα
• εμπρόσθιος γωνιακός οδηγός
• λειτουργία δύο μοχλών
• αυτορυθμιζόμενη οπή τοποθέτησης λαμαρίνας
•
•
•
•

μέγιστο πάχος λαμαρίνας: 1,25mm
μέγιστο πλάτος υλικού: 1050mm
εύρος οπίσθιου οδηγού: 0-500mm
καθαρό βάρος: 160kg

1.259,90

Μίνι λειαντήρας φαρδιάς ταινίας ZS560FU*
• τύμπανο λείανσης με ελεγχόμενη συχνότητα που
επιτρέπει οποιαδήποτε ρύθμιση στροφών ανάλογα με
τον τύπο τυμπάνου λείανσης που χρησιμοποιείται
• αδιαβάθμητη τροφοδοσία που ελέγχεται από 		
ποτενσιόμετρο
• εμπρόσθια και οπίσθια επέκταση τραπεζιού
• σταθερή χυτοσιδηρά κατασκευή της συσκευής 		
λείανσης
• πλήρως καλυμμένο σώμα με ντουλάπι
• τάση ιμάντα ρυθμιζόμενη μέσω συστήματος 		
ελατηρίων
• δυνατότητα χρήσης ιμάντων λείανσης του εμπορίου
• προαιρετικά διαθέσιμα τύμπανα λείανσης 		
κατάλληλα για το συγκεκριμένο τύπο μηχανήματος
• ισχύς κινητήρα: 1500W
• τάση: 230V 50Hz
• μέγεθος τραπεζιού: 592x505

2.019,90

Μεταλλουργικός τόρνος ED1000NDIG*
• εύκολη και γρήγορη αλλαγή ταχύτητας
περιστροφής μέσω κιβωτίου ταχυτήτων
• ηλεκτρολυτικά σκληρυμένο χυτοσιδηρό
κρεβάτι ακριβείας
• αφαιρούμενη γέφυρα που επιτρέπει την
κατεργασία μεγάλων δοκιμίων
• σκληρυμένη άτρακτος που εξασφαλίζει
μεγάλη ακρίβεια περιστροφής
• ελαιολιπαντό κιβώτιο πρόωσης και
γρανάζια που εξασφαλίζουν μακρά αντοχή
• εύκολα αφαιρούμενος άξονας πρόωσης
• εύκολα ρυθμιζόμενοι οδηγοί V ακριβείας
• 4πλος εργαλειοφορέας που επιτρέπει την
ταυτόχρονη σύσφιξη δυο εργαλείων
• σκληρυμένα οδοντωτά γρανάζια που
εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία
• περιλαμβάνει συμπλέκτη, φως μηχανής
και προφυλακτήρα ατράκτου
• άξονας ατράκτου CAMLOCK D1-4,
DIN 55029

Πάγκοι εργασίας
WB160L/155TWIN/ 106MINI

• πάγκοι εργασίας από ξύλο για
διάφορες εφαρμογές
• ιδανικοί για DIY ή επαγγελματικά
εργαστήρια
• επιφάνεια εργασίας από ξύλο
καουτσούκ
• δυο σφιγκτήρες συγκράτησης
• άφθονος αποθηκευτικός χώρος
(συρτάρι)
Μέγεθος:
WB160L: 1600x820x820mm
WB155TWIN: 1550x1170x860mm
WB106MINI: 1060x610x700mm

4.714,90

WB160L

344,90

WB160L

WB106MINI
WB155TWIN

WB155TWIN

WB106MINI

399,90

154,90

Δράπανο κολώνας SB163VH

Πριονοκορδέλα κοπής κορμών BBS550SMART

•
•
•
•

Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κοπή μαλακής,
σκληρής, ξηρής, ακατέργαστης ή κατεψυγμένης ξυλείας ή ξύλινων
πρισμάτων, με μήκη σύμφωνα με τα σχέδια του μηχανήματος.

μεταβλητή ρυθμιζόμενη ταχύτητα ατράκτου με οθόνη LCD
φωτισμός LED
διαθέτει στέρεη, γυαλισμένη βάση
ανθεκτική στη στρέβλωση συμπαγής και 		
γυαλισμένη ατσάλινη κολώνα
• ανακλινόμενο τραπέζι εργασίας από-45° έως + 45°
• προστατευτικό κάλυμμα άξονα
• ρυθμιζόμενο στοπ βάθους διάτρησης με κλίμακα
για ακριβή έλεγχο του βάθους διάτρησης
•
•
•
•
•
•

230V 50Hz
1100W
μέγιστη διάτρηση ανοξείδωτου χάλυβα: 16mm
μέγεθος τραπεζιού: 356x356 mm
εύρος κατεργασίας: 430mm
88,5 kg

839,90

Λειαντήρας δίσκου-ταινίας
σε βάση BT1220TOP
• περιστρεφόμενο τραπέζι αλουμινίου
(μέχρι 45°)
• μονάδα ιμάντα λείανσης με οριζόντια
και κατακόρυφη ανάκλιση από 0-90°
• χυτοσιδηρό κρεβάτι
• οδηγός λοξοκοπής για γωνιακή 		
λείανση ακριβείας
• συσκευή αναρρόφησης
• γρήγορη και εύκολη αλλαγή ιμάντα 		
χάρη στη συσκευή ταχυσύσφιξης
• κατάλληλο για διαμήκη και εμπρόσθιων
άκρων κυκλική και διαγώνια λείανση
καθώς και λείανση επιφανειών
• δυνατότητα λειτουργίας με την 		
παρεχόμενη βάση ή στην κατάλληλη
επιφάνεια εργασίας

Ξυλότορνος D460FXL

• το μήκος κοπής εξαρτάται από τον αριθμό των επεκτεινόμενων
τμημάτων
• όλοι οι τύποι ξυλείας μπορούν να κοπούν με την ίδια ταινία
• σταθερή και περιστρεφόμενη ελεύθερη κατασκευή
• χαμηλό επίπεδο απαιτούμενης συντήρησης
• εύκολος χειρισμός
• συμπαγής χυτοσιδηρός τροχός κίνησης
• οδηγός ακριβείας
• έκκεντρο σύστημα σφιγκτήρα
• χειροκίνητη ρύθμιση ύψους (πάχους)
• χειροκίνητη τροφοδοσία κοπής

3.049,90

Ταινιολειαντήρας 2 ταχυτήτων MSM100PRO*
• ισχυρός κινητήρας
• μπροστινή πλευρά: λείανση σωλήνων και προφίλ
• επάνω πλευρά: επίπεδη λείανση, οπίσθια 		
πλευρά: αφαίρεση
• ρυθμιζόμενη γωνία λείανσης από 30° έως 90°
• ισχυρή συσκευή σύσφιξης
• ιμάντας λείανσης K36
• λειτουργία σχεδόν χωρίς εργαλεία ρυθμίσεων
• πτυσσόμενη προστατευτική οθόνη
• με ενσωματωμένη υποστήριξη κυλίνδρου 		
λείανσης για προαιρετική λείανση κυλίνδρων σε
διάφορες διαμέτρους
• επιλογή 2 ταχυτήτων ιμάντα για λείανση
χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

1.794,90

284,90
Τροχιστικό υγράς και ξηράς
λείανσης NTS200FLEX

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ηλεκτροσυγκολλήσεων INVERTER
EISA162

EISA162/200

179,90 / 314,90

DIPA40/100

579,90 / 1.369,90

PISA200ACDC

MSA315

944,90

PISA200ACDC

MSA315

1.104,90

364,90

144,90

TISA160/200

259,90 / 419,90
DIPA40

TISA160

Σκούπες υγρών και στερεών NTS30L
NTS30LSMART / NTS60LSMART
• ηλεκτρική σκούπα υγρών & στερεών με
πλαστικό δοχείο 30l ή ανοξείδωτο δοχείο
30l/60l
• αυτόματο (start/stop) υποδοχή ηλεκτρικού
εργαλείου μέχρι φορτίου σύνδεσης 2000W
• περιλαμβάνει 3 ακροφύσια (π.χ. για χαλιά,
λεία δάπεδα κ.α.)
• εύκαμπτος σωλήνας 2m (ø32mm) και
μεταλλικός σωλήνας ρυθμιζόμενου
μήκους
• με τροχούς για εύκολη κίνηση

259,90

134,90

NTS30L_SMART

NTS60L

Συλλέκτες σκόνης ABS2200FLEX &
ABS1080

NTS30L_SMART

NTS30L

104,90
NTS30L

•
•
•
•

ανθεκτικό περίβλημα συλλογής σκόνης
ανθεκτικός ανεμιστήρας
ισχυρός κινητήρας με έξυπνο σχεδιασμό
συνεχής υψηλή απόδοση

απόδοση
σακούλα σκόνης
στόμιο
αναρρόφησης
ανεμιστήρας
ισχύς κινητήρα
τάση

ABS2200FLEX
ABS1080

ABS2200FLEX
2200 m³/h
Ø500/800mm
100mm

ABS1080
5000 m³/h
Ø375/1060mm
100mm

Ø 305mm
2,2kW 2850min-1
230 V / 400V

Ø 230mm
0,75kW 2950min-1
230V / 400V

SHT 150XF

SHT 300XF

SHT 350XXF

740x450x35 mm
500 mm
225-750 mm
150 kg
100 mm
45 / 46,5 kg
820x470x260mm

815x500x50 mm
620mm
280-900mm
300 kg
125 mm
72 / 73,8 kg
900x510x310mm

905x500x50 mm
940 mm
360-1300 mm
350 kg
100 mm
100 / 102,3 kg
1010x520x380mm

Υδραυλική πρέσα 75 ton χειρός & αέρος WP75H*

•
•
•
•
•
•

SHT 350XXF

SHT 150XF

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•
•
•
•
•
•

229,90
SHT 300XF

πεντάλ για υδραυλική ανύψωση σε εργονομικό και εξατομικευμένο ύψος εργασίας
εύκολη και αδιαβάθμητη πτώση με χειρομοχλό
πτυσσόμενη λαβή για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης
φρένο στάθμευσης και λαβή μεταφοράς
εξοπλισμένος με δύο περιστρεφόμενους τροχούς για εύκολους ελιγμούς, στοπ τροχών στα
ροδάκια που εξασφαλίζουν ασφαλή τοποθέτηση

μέγεθος τραπεζιού
ανύψωση τραπεζιού
ύψος τραπεζιού
ικανότητα ανύψωσης
διάμετρος κυλίνδρων
βάρος
διαστάσεις συσκευασίας

524,90

NTS60L

Κινητός πάγκος με ανύψωση SHT150XF / SHT300XF / SHT350XXF
•
•
•
•
•

V
230
V
400

409,90
304,90

474,90

Μεταλλικός συλλέκτης σκόνης MABS750

βολική για εργασίες συμπίεσης, κάμψης και ευθυγράμμισης
μανόμετρο που υποδεικνύει τη δύναμη πίεσης
τέλεια βοήθεια στο συνεργείο για συντήρηση και συναρμολόγηση
συμπαγής υδραυλικός κύλινδρος μονής βαθμίδας
χειροκίνητη αντλία 2 σταδίων
έλεγχος πίεσης μέσω χειροκίνητης υδραυλικής αντλίας ή πνευματικής
πίεσης
αυτόματη επιστροφή εμβόλου
ρυθμιζόμενο ύψος τραπεζιού πίεσης
ρύθμιση ύψους τραπεζιού μέσω μοχλού μανιβέλας
διαστάσεις: 1500x1950mm
πίεση 75t
435kg

2.579,90

•
•
•
•
•

εξαγωγή μεταλλικών ρινισμάτων
εύκολη αλλαγή φίλτρου
μεγάλη συλλογή
δοχείο με συρτάρι
περιλαμβάνεται σακούλα σκόνης

•
•
•
•
•
•
•

750W
230V/400V
απόδοση αναρρόφησης: 1100m3/h
διάμετρος ανεμιστήρα: Ø 325mm
στόμιο αναρρόφησης: 2x Ø 100mm
σάκος ρινισμάτων Ø x l: 350x470mm
73kg

V
230
V
0
0
4

474,90

Αεροσυμπιεστής ZI-COM24E περιλαμβάνει κιτ ZI-COMZUB11
• Αεροσυμπιεστής ZI-COM24E περιλαμβάνει κιτ 		
ZI-COMZUB11
• μονοκύλινδρος αεροσυμπιεστής με βαλβίδα 		
ανακούφισης και προστασία κινητήρα
• αεροθάλαμος χωρητικότητας 24 λίτρων
• ελαιολιπαντός συμπιεστής με 2 ταχυσύνδεσμους
• μανόμετρα αεροθαλάμου και πίεσης λειτουργίας
• βαλβίδα αποστράγγισης στο κάτω μέρος του 		
αεροθαλάμου
• αμάξωμα με σταθερό μοχλό ώθησης
• ταχυσύνδεσμοι για σύνδεση πληθώρας 		
εργαλείων αέρος
• ισχύς εξόδου: 68l/min στα 8 bar
• 1x σωλήνας σπιράλ
• 1x πιστόλι αέρα
• 1x έξαρτημα πλήρωσης ελαστικών

ZI-COM24E

124,90
ZI-COMZUB11

Αθόρυβος κλαδοτεμαχιστής
ZI-GHAS2800
• αθόρυβος κλαδοτεμαχιστής με
μονάδα κοπής κυλίνδρων
• μονάδα μειωτήρα
• κιβώτιο μετάδοσης με μεταλλικά
γρανάζια
• βολάν με σύστημα 		
αυτοτροφοδοσίας
• μεγάλο άνοιγμα χοάνης
• κινούμενη συσκευή για εύκολη
μεταφορά
• ενσωματωμένη πρίζα με
προστασία συνδέσμου
• διακόπτης προστασίας κινητήρα
• διακόπτης εναλλαγής
• απλή αποθήκευση και μεταφορά
• μοντέρνος σχεδιασμός

169,90

Οριζόντιος διαχωριστής κορμών
ZI-HS5TN

ZI-GHAS2800

• οριζόντιο μοντέλο - συμπαγές και ισχυρό
ιδανικό για διάσπαση καυσόξυλων
• σταθερή και ανθεκτική στη στρέψη χαλύβδινη
κατασκευή
• μηχανισμός ασφαλείας δυο χεριών
• 2 τροχοί και λαβή για εύκολη μεταφορά
• σύγχρονοι έλεγχοι ασφαλείας σύμφωνα με το
νέο πρότυπο 2017
• εξοικονόμηση χώρου
• 2200 W (S3 25%)
• IP54

Ψαλίδι μπορντούρας
βενζίνης ZI-BHS605

• κατάλληλο για κλάδεμα όλων των κοινών
φρακτών
• εύκολος χειρισμός λόγω του χαμηλού βάρους
• αερόψυκτος μονοκύλινδρος 2χρονος κινητήρας
• αντικραδασμικό σύστημα
• εύκολη εκκίνηση με χειρόμιζα
• προστασία χεριών με προστατευτική θήκη
• TÜV, βενζινοκινητήρας σύμφωνα με την
τελευταία πιστοποίηση EURO 5

ZI-BHS605
ZI-HS5TN

259,90

129,90

