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Hutnící síla 1000 kg00 kgkg

Pokud stavíte dům, upravujete okolí 
chalupy nebo Vás stavební práce živí, 
mohl by Vás zajímat vibrační pěch VS 
1000 s  vynikajícím poměrem ceny 
a užitné hodnoty. Pěch se výborně hodí 
k pěchování písku, štěrku, jílu, smíšených 
a  soudržných zemin, a  to i  v  místech 
s  jinými stroji těžko přístupnými – 
práce kolem zdí, potrubí, výkopy pro 
různá vedení, příkopy ap. Stroj má 
velmi pohodlné a jednoduché ovládání 
sdružené na robustním ocelovém rámu. 

Ten rovněž chrání citlivější části motoru a  převodovky před možným poškozením. Celý stroj je 
výborně hmotnostně vybalancován a díky tomu je i směrové vedení stroje při práci v této cenové 
kategorii vysoce nadprůměrné. Díky vysoké hutnící síle 1000 kg se hodí na velké množství různých 
aplikací. Pohonná jednotka od jednoho z největších výrobců motorů na světě má vylepšený fi ltr 
pro práci v prašných podmínkách, snadno se startuje, je tichá, spolehlivá a vyznačuje se příznivou 
spotřebou. Pro zvýšení komfortu práce je rám uložen na mohutných antivibračních pryžových 
segmentech. Stroj se dodává s pojezdovými koly, které výrazně usnadní transport.

Motor:   4-taktní jednoválec
Objem motoru:   196 cm3

Výkon:   4,8 kW / 6,5 HP
Zapalování:   elektronické
Objem nádrže:   cca 3,6 l
Velikost stopy pěchu:   345 x 285 mm
Výška zdvihu.   40 – 66 mm
Počet rázů:   450 – 650 1/min.
Hutnící síla:   10 kN (1.000 kg)
Hloubka hutnění:   40 – 60 cm
Systém tlumení vibrací:   ANO
Ochranný rám:   ANO
Rozměry stroje: 780 x 480 x 1150 mm
Celková hmotnost:   cca 78 kg

VIBRAČNÍ

PĚCH

24 999 Kč     927 €VS 1000

27 999 Kč / 1.037 €
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Dva sekáče a
 tři vrtáky zdarma

Kompaktní a výkonné vrtací a sekací kladivo Scheppach DH 1300 PLUS je skvělým pomocníkem při 
všech běžných stavebních úkolech vyžadujících sekání či vrtání v měkkých i tvrdých materiálech. 
Kombinace silného motoru, síly úderu 5 joulů, vysoké frekvence úderů, spolehlivého systému uchycení 
SDS Plus a nízké hmotnosti dělá z tohoto kladiva univerzálního pomocníka při práci ve zdivu, betonu 
nebo dřevu. Kladivo je možno přepnout velkým otočným přepínačem do čtyř módů – vrtání (pro 
vrtání do dřeva, plastu nebo kovu), vrtání s příklepem (pro vrtání do betonu, cihel nebo zdiva), sekání 
(odstraňování dlaždic, čištění ploch od nálitků, sekání vedení pro kabely apod.) a nastavení polohy 
sekáče do požadované polohy. Aby byl komfort při práci co nejvyšší, je stroj vybaven nastavitelnou 
rukojetí, protiskluzovým držadlem, účinným antivibračním systémem a indikací zapojení do elektřiny. 
Upnutí systémem SDS Plus zajistí snadnou, rychlou a pohodlnou výměnu nástroje bez nutnosti použití 
nářadí. Kvalitní převodovka je uložena a chráněna v kovové skříni. Stroj se standardně dodává s pevným 
plastovým kufrem, přídavnou rukojetí, dvěma sekáči, třemi vrtáky, hloubkovým dorazem a přípravkem 
k odsávání prachu.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 250 W
Otáčky:  850 ot. / min.
Síla úderu:  5 J
Počet úderů:  4500 1/min.
Vrtání ocel/beton/dřevo:  13/30/40 mm
Upínání:  SDS Plus
Plastový kufr:  ano
Sekáč špičatý:  14 x 250 mm
Sekáč plochý:  14 x 20 x 250 mm
3x vrták:  8/10/12 mm
Přídavná rukojeť:  ano
Rozměry stroje:  362 x 243 x 114 mm
Hmotnost:  cca 6 kg

VRTACÍ / SEKACÍ 

KLADIVO 6KG

2 999 Kč     111 €DH 1300 PLUS

4 199 Kč / 155 €

4
 R

O

KY  Z ÁRUKA

1 0 0 %  K V A L I T
A

a
ma

T
O

P

 

N A B Í D K A

1 0 0 %

 

K V A L I T
A



www.scheppach.cz       www.garland.cz

70

2x sekáč ZDARMA

2x sekáč ZDARMA

Výkonné vrtací a bourací kladivo Scheppach DH 1200 MAX je skvělým a univerzálním pomocníkem 
při všech bouracích i vrtacích pracech téměř v jakémkoliv materiálu.  Kombinace silného motoru, 
variabilního nastavení rychlosti, vysoké síly úderu 9 joulů, vysoké frekvence úderů a vyspělého 
systému uchycení SDS MAX dělá  z tohoto kladiva lídra ve své třídě. Kladivo je možno přepnout velkým 
přepínačem do třech módů – sekání, sekání s rotací a vrtání s příklepem. Aby byl komfort při práci co 
nejvyšší, je stroj vybaven nastavitelnou rukojetí, protiskluzovým držadlem a účinným antivibračním 
systémem. Upnutí systémem SDS Max zajistí snadnou, rychlou a pohodlnou výměnu nástroje. Stroj se 
standardně dodává s pevným kufrem, přídavnou rukojetí a dvěma sekáči.

Výkonné bourací kladivo Scheppach AB 1500 je primárně určeno pro bourací a demoliční práce v soukromém sektoru nebo krátkodobému nasazení 
v profesionálním stavebnictví. Štíhlý tvar těla stroje dovoluje pracovat i ve stísněných podmínkách. Síla úderu 27 J je dána vyspělým systémem úderníku 
a je dostatečná pro většinu bouracích prací, např. při stavbě či rekonstrukci domu nebo bytu. Důkladné těsnící prvky zase velmi dobře chrání před prachem 
a  výrazně zvyšují životnost celého vnitřního ústrojí. Zvláště při delším použití jsou výrazným komfortním prvkem měkčené zóny na rukojeti a její antivibrační 
odpružení. Upnutí systémem SDS Max zajistí snadnou, rychlou a pohodlnou výměnu nástroje. Stroj se standardně dodává s pevným ocelovým kufrem, 
přídavnou rukojetí a dvěma sekáči.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 050 W
Otáčky:  0 - 480 ot. / min.
Síla úderu:  9 J
Počet úderů:  0 - 3780 1/min.
Upínání:  SDS Max
Plastový kufr:  ano
Sekáč špičatý:  18 x 350 mm
Sekáč plochý:  18 x 25 x 350 mm
Servisní nářadí:  ano
Přídavná rukojeť:  ano
Rozměry stroje:  409 x 107 x 275 mm
Hmotnost bez příslušenství:  cca 6,0 kg

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 560 W
Otáčky:  19 500 ot. / min.
Síla úderu:  27 J
Počet úderů:  1 850 1/min.
Upínání:  SDS Max
Ocelový kufr:  ano
Sekáč špičatý:  30 x 410 mm
Sekáč plochý:  30 x 410 mm
Olejnička:  ano
Servisní nářadí:  ano
Přídavná rukojeť:  ano
Rozměry stroje:   615 x 285 x 135 mm
Hmotnost bez příslušenství:  cca 10,5 kg

VRTACÍ / SEKACÍ

KLADIVO 6KG

DEMOLIČNÍ 

KLADIVO 10,5 kg

3 999 Kč     149 €

5 299 Kč     197 €

DH 1200 MAX

AB 1500

5 899 Kč / 219 €

6 799 Kč / 251 €
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