
YOUR JOB. 

   OUR TOOLS.

Όλες οι τιμές σε Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ.) Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. 
Οι τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής. Οι τιμές προσφοράς ισχύουν έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Όλες οι τιμές σε Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ.) Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. 
Οι τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής. Οι τιμές προσφοράς ισχύουν έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

• έκδοση εξοπλισμένη με ισχυρό βενζινοκινητήρα για λειτουργία χωρίς
 ηλεκτρική ενέργεια, μεγαλύτερη ανεξαρτησία στη θέση εγκατάστασης
 (χωρίς σύνδεση με το δίκτυο)
• 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

συμπεριλαμβάνονται: πριονόλαμα

Βενζινοκίνητη πριονοκορδέλα κοπής κορμών BBS550SMART-G

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ
15.10. ΕΩΣ 15.12.2020

Τεχνικά χαρακτηριστικά

BBS550SMART-G

μέγ. διάμετρος κορμού Ø550mm

μέγ. άνοιγμα μεταξύ των οδηγών λεπίδων 530mm

διάμετρος τροχαλίας Ø475mm

ισχύς κινητήρα 8,2 kW

ταχύτητα πριονοκορδέλας 1200m/min

τύπος βενζίνης ROZ 95 (EN228)

Εξαρτήματα

Ράγες επέκτασης πριονοκορδέλας 2m BBS550SMART_RB 544,90

Πριονόλαμα 2760x25x0,8mm T22mm BSB550SMARTB32 84,90

Μηχανικός τόρνος ακριβείας ED1000KDIG_400V*
• υπερσύγχρονος μεταλλουργικός τόρνος με ιδιαίτερα μακροχρόνια αξία κατά την πάροδο του χρόνου και
 ευχάριστη πολυμορφία
• ιδανικό για χρήση σε τομείς που απαιτούν ευελιξία, όπως καταστήματα συντήρησης και κατασκευών,
 αίθουσες εργαλείων ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε σχολεία
• εξαιρετικά μεγάλη τρύπα ατράκτου (Ø 52 mm) για την επεξεργασία μεγάλων διαμέτρων άξονα
• ηλεκτρομαγνητικό ποδόφρενο που εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας και μειώνει δραματικά
 τον μη παραγωγικό χρόνο
• επαγωγικά σκληρυμένο χυτοσιδηρό κρεβάτι ακριβείας με πρισματικούς οδηγούς κατασκευασμένο από
 σταθεροποιημένο χυτοσίδηρο, εξασφαλίζει μέγιστη ακρίβεια για μια ζωή
• αφαιρούμενη γέφυρα για την κατεργασία τεμαχίων εργασίας με διάμετρο έως Ø 505 mm
• σκληρυμένα γρανάζια και άξονες γειώνονται και λειτουργούν σε λουτρό λαδιού

συμπεριλαμβάνονται: DRO 3 αξόνων, τσοκ 3 σιαγόνων Ø200mm με ανταλλάξιμους σιαγώνες, 4πλος
εργαλειοφορέας, τσοκ 4 σιαγόνων Ø200mm, πλατό Ø250mm, 2x νεκρά κέντρα, MT 6/4, σταθερό καβαλέτο,
κινητό καβαλέτο, λάμπα εργασίας αλογόνου, δίσκος συλλογής γρεζιών, συσκευή ψύξης, χυτοσιδηρή βάση,
σπείρωμα, κιτ ανταλλακτικών γραναζιών, εργαλεία

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.

BBS550SMART-G

Loncin G390F

BBS550SMART_RB

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

NEO

544,90

3.279,90

9.559,90



• μεγάλο επαγγελματικό συρόμενο τραπέζι αλουμινίου με μεγάλο εύρος κοπής που επιτρέπει
 την κατεργασία μεγάλων αντικειμένων εργασίας
• ιδανικό για κοπή βαρέων μεγάλων σανίδων και πλακών
• εξοπλισμένο με μονάδα πρόκοψης που λειτουργεί με ξεχωριστό κινητήρα
• συμπαγής πίνακας ελέγχου στην πρόσοψη του μηχανήματος για εύκολη λειτουργία
• ομαλή λειτουργία με ρύθμιση ύψους και γωνίας κοπής μέσω χειροτροχού
• αναλογική ένδειξη ρύθμισης του πριονόδισκου (ύψος και κλίση)
• δύο διαφορετικές ταχύτητες κοπής στο βασικό εξοπλισμό
• υψηλής ποιότητας και σταθερό σώμα μηχανήματος
• επεκτάσεις τραπεζιού που επιτρέπουν βολικές συνθήκες εργασίας
• διπλό συρόμενο τραπέζι αλουμινίου με οδηγούς επισκληρυμένου χάλυβα για ομαλή
 λειτουργία και μεγαλύτερη ακρίβεια
• βαριά μηχανή με συμπαγή και ανθεκτική κατασκευή για ακρίβεια κοπής
• πολύ ακριβής και συμπαγής οδηγός λοξοτομής με λειτουργία μικρορύθμισης
• αποσπώμενος και συμπαγής γωνιακός οδηγός (1600-3150) στο ενισχυμένο τραπέζι που
 περιλαμβάνει 2 οδηγούς στοπ
• μέγιστο πλάτος κοπής με παράλληλο οδηγό 1150mm

Γωνιάστρα επίπεδη FKS305VF3200_400V*

• ημιαυτόματη συγκολητική μηχανή
 περιθωρίων
• το μηχάνημα δεν είναι μόνο κατάλληλο
 για ευθεία αλλά και ειδικά για συγκόλληση
 κυρτών περιθωρίων
• άμεση εναπόθεση κόλλας σε ευθεία και
 κυρτά περιθώρια και στις δύο πλευρές –
 πολυστρωματικού και περιθωρίου
• αυτόματη αποκοπή μήκους
• ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
 συγκόλλησης
• μεταβλητά ρυθμιζόμενη ταχύτητα
 τροφοδοσίας

Συγκολητική μηχανή περιθωρίων KAM535_400V

Ξυλότορνος με αντιγραφικό DBK1500

• οθόνη αφής
• αυτόματη συγκολητική μηχανή περιθωρίων μίας όψης
• εναπόθεση κόλλας απευθείας στα αντικείμενα εργασίας
• ρύθμιση μονάδας εξοπλισμένη με μετρητή για τη ρύθμιση διαφορετικών ειδών
 περιθωρίων
• φρεζάρισμα της προεξοχής περιθωρίου (πάνω / κάτω) ή με ακτίνα 2 mm
• ακριβής κοπή του πολυστρωματικού (πίσω / εμπρός) με μονάδα κοπής
• μονάδα ευθείας απόξεσης επιφάνειας
• κύλινδροι πίεσης που διασφαλίζουν ιδανική σύνδεση μεταξύ πολυστρωματικού και
 αντικειμένου εργασίας
• αυτόματη και σταθερή τροφοδοσία πίνακα
• ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θερμοκρασία συγκόλλησης στην οθόνη αφής

• πριονόδισκος ρυθμιζόμενος καθ‘
 ύψος και γωνία
• συρόμενο τραπέζι αλουμινίου
 1600mm ομαλής λειτουργίας με
 επέκαταση που περιλαμβάνει ράουλα
• πριονόδισκος Ø315mm για ύψος
 κοπής έως 100mm
• συμπαγής με καθοδήγηση ακριβείας
 οδηγός λοξοτομής
• συμπαγές χυτοσιδηρό τραπέζι για
 μεγάλη διάρκεια ζωής
• τραπέζι με επέκταση και εκπλάτυνση

συμπεριλαμβάνονται: T.C.T. circular
saw blade, outrigger table and cross-cut
fence, rip fence, edge shoe, work-piece
downholder, push stick, sliding wood

Γωνιάστρα επίπεδη TS315F1600_230/400V 

Πάγκος εργασίας WEWA2130

Συγκολητική μηχανή περιθωρίων KAM215EPS_400V*

• κυλιόμενος πάγκος εργαστηρίου με 
άφθονο χώρο αποθήκευσης και συνολικό 
φορτίο 950 kg

• 1 ντουλάπι
• 440 x 400 x 645 με ικανότητα φορτίου 

50 kg
• διάτρητη πλάτη
• κάδος για μικρά και μεγάλα άγκιστρα
• πάνω ράφι με μέγιστο φορτίο 10kg
• συρτάρια και ντουλάπι με κλείδωμα
• 6 τροχίσκοι (4 περιστρεφόμενοι) με φρένο
• μεγάλη επιφάνεια εργασίας από ελαστικό 

διαστάσεων: 2115 x 470 x 25 mm

• σταθερή και άκαμπτη ατσάλινη κατασκευή
• εύκολη λειτουργία ενός χεριού με
 σύστημα έκκεντρου σφιγκτήρα
• στέρεη κουκουβάγια με σύστημα διπλού
 οδηγού
• υποδοχέας κουκουβάγιας με M33 και
 MT2
• μακρύ καβαλέτο με σύστημα
 ταχυσύσφιξης και αδιαβάθμητη ρύθμιση
 ύψους
• διάφορα εξαρτήματα που
 περιλαμβάνονται στην παράδοση

συμπεριλαμβάνονται: πλατώ 220mm, τσοκ
με σπείρωμα, τσοκ με σφιγκτήρα 40mm,
τσοκ για τρυπάνια 3-16mm, ουρά B16-MT2,
πόντα MT2, καβαλέτο, σταθερό καβαλέτο,
αντιγραφικό

NEO

NEO

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

συμπεριλαμβάνονται: 10 μικροί κάδοι, 4 μεγάλοι κάδοι, 30 
άγκιστρα πλάτης

5129,90

2.449,90

874,90

2.404,90

1639,90

12.244,90



Δείτε την πλήρη σειρά προϊόντων στο: www.holzmann-maschinen.at

• περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα συναρμολογήσης
• ειδικό σύστημα καθοδήγησης με κύλιση
• ηλεκτρομαγνητικό καλώδιο ποιότητας 10+1 μέτρων
• συμπαγές περίβλημα
• θερμική προστασία 56 ° C +/- 5 ° C με λειτουργία
 επανεκκίνησης
• μέγιστο φορτίο τυλιγμένο / ξετυλιγμένο 1500W / 3200W

συμπεριλαμβάνονται: μονάδα συναρμολόγησης σε τοίχο

Ανέμη ηλεκτρικής μπαλαντέζας EKR10M_230V Ανέμη ηλεκτρικής μπαλαντέζας EKR10M_230V

• πριονοκορδέλα μετάλλου με κιβώτιο ταχυτήτων για ρύθμιση ταχύτητας κορδέλας (3
 βήματα)
• εξοικονόμηση χώρου λόγω περιστρεφόμενου βραχίονα κοπής
• αυτόματο στοπ
• μηχανή από συμπαγή χυτοσίδηρο με ρουλεμάν στο οδηγό της πριονόλαμας
• εξοπλισμένη με ψυκτική αντλία και δεξαμενή (25W, 10l)
• ταχύτητα καθόδου ρυθμιζόμενη σταδιακά μέσω υδραυλικού κυλίνδρου
• περιστρεφόμενη επαγγελματική μέγγενη και στοπ αντικειμένου εργασίας)

συμπεριλαμβάνονται: διμεταλλική πριονάλαμα (2360 x 20 x 0,9 mm), κινούμενη
συσκευή, στοπ αντικειμένου εργασίας

• στιβαρός πάγκος εργασίας
• επιφάνεια εργασίας από καουτσούκ
• ντουλάπι τοίχου με αθόρυβα συρτάρια
• συρτάρια με κλείδωμα
• ύψος τραπεζιού: 840 mm
• συνολικές διαστάσεις: 1200 x 600 x 2060 mm
• μέγιστο φορτίο μεγάλου συρταριού: 30 kg
• μέγιστο φορτίο μικρού συρταριού: 25 kg
• μέγιστο φορτίο ντουλαπιού τοίχου: 32 kg
• διαστάσεις μεγάλου συρταριού: 900 x 400 x
 730mm
• διαστάσεις μικρού συρταριού: 440 x 400 x
 120mm
• μέγιστο φορτίο ντουλαπιού τοίχου: 8 kg
• συνολικό βάρος: 82 kg

Πριόνι κορδέλας BS712TURN-G_400V*

Πάγκος εργασίας με ντουλάπι τοίχου WHL1200

• πριονοκορδέλα μετάλλου ακριβείας με σχεδιασμό βαρέως τύπου
• ισχυρή κίνηση 2 σταδίων στο σχεδιασμό ταχυτήτων
• ρύθμιση γωνίας κοπής: L: 0-45°, R: 0-60
• αυτόματη απενεργοποίηση με διακόπτη μετά την ολοκλήρωση της κοπής
• στιβαρή μέγγενη (ύψος επιφάνειας στο δάπεδο = 900 mm)
• υδραυλικός κύλινδρος για συνεχώς ρυθμιζόμενη ταχύτητα κατεβάσματος
• διακόπτης ταχύτητας πριονιού 2 βημάτων (34m/min; 68m/min)
• μανόμετρο για την απεικόνιση της έντασης του πριονιού
• βάση μηχανής με πόρτα και ράφι καθώς και δοχείο ψυκτικού (13 l) και αντλία ψυκτικού (45W)

συμπεριλαμβάνονται: πριονόλαμα 3160 x 27 x 0.9mm, πρίζα CEE

Πριόνι κορδέλας BS370TOP_400V*

• κατάλληλο για εργασίες συμπίεσης, κάμψης και
 ευθυγράμμισης
• μανόμετρο που υποδεικνύει τη δύναμη πίεσης
• ιδανικό για εργασίες συντήρησης και 

συναρμολόγησης
• συμπαγής μονοβάθμιος υδραυλικός κύλινδρος
• αυτόματη επιστροφή εμβόλου
• ρυθμιζόμενο καθ‘ ύψος τραπέζι πίεσης

Υδραυλική πρέσα 20 ton WP20PLUS

• ειδικό σύστημα καθοδήγησης με κύλιση
• ηλεκτρομαγνητικό καλώδιο ποιότητας 20+1 μέτρων
• συμπαγές περίβλημα
• διακόπτης αλλαγής φάσης
• τύπος καλωδίου: H07RN-F 5 x 1,5m² Μόνωση: λάστιχο
• μέγιστο φορτίο 1500 W / 2200 W (τυλιγμένο / ξετυλιγμένο)

συμπεριλαμβάνονται: μονάδα συναρμολόγησης σε τοίχο

• συνδυάζει: λειτουργία τριπλής εξαγωγής αέρα. λειτουργία ξηρής
 αναρρόφησης. λειτουργία υγρής αναρρόφησης. λειτουργία
 καθαρισμού για φίλτρο HEPA. και λειτουργία φυσητήρα αέρα
• πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 30 l
• αυτόματο (start/stop) υποδοχή ηλεκτρικού εργαλείου μέχρι
 φορτίου σύνδεσης 2000 W
• συνεχής ρύθμιση ταχύτητας
• εύκαμπτος σωλήνας 2m και μεταλλικός σωλήνας ρυθμιζόμενου
 μήκους
• με τροχούς για εύκολη μετακίνηση
• περιλαμβάνει: μεγάλο ακροφύσιο συνδυασμού για χαλιά και
 δάπεδα, φίλτρο σφουγγαριών, φίλτρο HEPA, προσαρμογέα
 ηλεκτρικής σκούπας, ακροφύσιο βούρτσας και σάκο σκόνης

Σκούπα υγρών & στερεών NTS30L_SMART_230V
• για την υποστήριξη στην κατασκευή
 επαγγελματικών συνδέσμων ξύλου (dovetail joint)
• δυνατότητα εύκολης αλλαγής προτύπου
• παρέχονται οπές για τοποθέτηση σε πάγκο
 εργασίας
• διαθέσιμη μεγάλη γκάμα αξεσουάρ HOLZMANN
 (πρότυπα, κόπτικά)
• κατάλληλο για το OBF1200

συμπεριλαμβάνονται: πρότυπο 1/2“ + κοπτικό
χελιδονοουράς 1/2“

Δοντιέρα ZFS600

NEO

NEO

NEO

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

489,90 599,90

4.194,90

1.689,90

149,90

54,90

249,90

184,90



Όλες οι τιμές σε Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ.) Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. 
Οι τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής. Οι τιμές προσφοράς ισχύουν έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Όλες οι τιμές σε Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ.) Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. 
Οι τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής. Οι τιμές προσφοράς ισχύουν έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

• εύκολο να μετακινηθεί λόγω της κατασκευής από αλουμίνιο
• ανταποκρίνεται σε υψηλές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας
• επαγγελματική ποιότητα
• επαγγελματικό ελαστικό πέλμα στην πλάκα
• ανθεκτική άρθρωση που αυξάνει τη διάρκεια ζωής
• κατάλληλος για οχήματα με χαμηλωμένη ανάρτηση
• κυματοειδής χειρομοχλός για το κλείσιμο και το άνοιγμα της υδραυλικής βαλβίδας
• μετάδοση ισχύος στη βαλβίδα μέσω άρθρωσης
• στερέωση χειρομοχλού από ραβδωτό αυλό και χαραγμένη βίδα στο εξάρτημα συγκράτησης
• ρολό χρωμίου
• λειτουργία γρήγορης ανύψωσης (διπλή αντλία)

Καροτσόγρυλοι 1,25T / 1,8T / 2,5T

• rollers πολυουρεθάνης (PU)
• δύο σταθεροποιημένοι τροχοί, δύο 

κατευθυνόμενοι
• ικανότητα φορτίου 1000 kg
• 1150 x 556 x 113 mm

Τρόλεϋ μεταφοράς γυψοσανίδων PW1000

• 5 λειτουργίες σε 1 συσκευή: πάγκος εργασίας, πλατφόρμα εργασίας/
σκαλωσιά, ξαπλώστρα συνεργείου, καρότσι μεταφοράς, πάγκος σχεδίασης 
εργοταξίου

• εύκολη και γρήγορη αλλαγή λειτουργιών
• είσοδος 1x 230V και έξοδος 3x 230V
• ευέλικτη εφαρμογή
• στιβαρή και ανθεκτική
• συμπεριλαμβάνει πλάκα MDF
• μέγιστο φορτίο πάγκου εργασίας (800mm) 150kg
• μέγιστο φορτίο σκαλωσιάς (560mm) 300kg
• μέγιστο φορτίο καροτσιού μεταφοράς 150kg
• σκαλωσιά 1280x580x560 mm
• πάγκος εργασίας 1400x580x75 mm
• πάγκος σχεδίασης εργοταξίου 1130x580x75 mm
• συνολικό ρεύμα 16Α

• περιλαμβάνει κινούμενο τραπέζι
 ακριβείας
• πριονόδισκος 315 mm
• τραπέζι κατασκευασμένο από προφίλ
 αλουμινίου υψηλής ποιότητας
• περιλαμβάνει βάση και ρόδες
• ευέλικτη λειτουγία λόγω χαμηλού
 βάρους

• ισχυρό σύστημα συλλογής σκόνης για οικιακή χρήση και
 χομπίστες με αυτόματη εκκίνηση (έως 2,4 kW)
• απλός χειρισμός
• μήκος σωλήνα αναρρόφηφης 2,5 m
• σύνδεση σωλήνα αναρρόφηφης Ø 100 mm
• περιλαμβάνει αντάπτορα 4 διαστάσεων 100/70 mm,
 70/45 mm, 40/35 mm και διπλής σύνδεσης 2 x Ø 35 mm
• περιλαμβάνει σασί, σακούλα τσιπ και φίλτρο

• ιδανικό για τον καθαρισμό βρωμιάς σε
 επιφάνειες και πεζοδρόμια όπως φύλλα ή χιόνι ...
• επίσης ιδανικό για μεγάλες περιοχές χάρη στο
 πλάτος σάρωσης 1000 mm
• ευέλικτη εργασία με ατομικά ρυθμιζόμενο ύψος
 και προσανατολισμό βούρτσας (+/- 25 °)
• ρυθμιζόμενο ύψος τιμονιού

συμπεριλαμβάνονται: κάδος συλλογής,
εκχιονιστική λεπίδα, βούρτσα

Πάγκος - ξαπλώστρα συνεργείου 5 σε 1 MF5IN1

Σετ κήπου μπαταρίας ZIPPER 40V

Σκούπα – σάρωθρο ZI-KM1000 Σετ ξυλουργικής ZIPPER
Επιτραπέζιο δισκοπρίονο ZI-FKS315

Συλλέκτης σκόνης – απορροφητήρας
ZI-ASA550ESA

RWH250ALURWH180ALURWH125ALU

ZI-HET40V

ZI-BTR40V

ZI-LBR40V

ZI-KTS40V

ZI-LGR40V

• άνετη αλλαγή ταινίας λόγω του μηχανισμού
 γρήγορης σύσφιξης
• ισχυρός κινητήρας για σταθερή ροπή και
 καλύτερα αποτελέσματα λείανσης
• ελαστικοποιημένοι κύλινδροι λείανσης και
 επιθέματα γραφίτη εξασφαλίζουν ομαλή και
 ακριβή κύλιση του ιμάντα
• κουμπί τελικής ρύθμισης για τέλεια
 ισορροπημένη λειτουργία ιμάντα

συμπεριλαμβάνονται: πλαίσιο βάσης, ζώνη 
λείανσης, παγίδα σπινθήρων

Ταινιολειαντήρας μετάλλων MSM100NEO_230V/400V
NEO

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

794,90

474,90

149,90

139,90

239,90 299,90

139,90 544,90

1.229,90


