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Sada šroubováku a příslušenství v praktickém kufru
kompaktní, lehký, s oboustranným chodem: ano
Protiskluzová rukojeť: ano
Maximální tlak:  6,3 bar
Spotřeba vzduchu:  141 l/min.
Otáčky:  1800 ot./min.
Max. průměr vrtáku:  10 mm
Příslušenství:  10 x HSS vrták, 6 x CrV bit, 1 x držák 
 bitů, maznička, olej, sklíčidlo, konektor pro 
 rychlospojku, olejový přimazávač vzduchu
Rozměry:  196x151x42
Hmotnost:  1,5 kg

Sada pneumatického kladiva a příslušenství 
v praktickém kufru
Ideální pro osekávání dlažby, tvorbu drážek, záseků 
a prostupů ve zdivu a kameni, oddělování Plechů, 
odsekávání nýtů nebo matic, vyrážení čepů apod.
4500 rázů za minutu
Maximální tlak  6,3 bar
Průměrná spotřeba vzduchu:  79,2 l/min.
Průměr stopky:  10 mm
Ocelové tělo, protiskluzová rukojeť
Příslušenství:  5 sekáčů, maznička, olej, konektor 
 pro rychlospojku, upínací pružina
Rozměry:  150x145x45
Hmotnost:  1,2 kg

Sada pneumatického utahováku a příslušenství 
v praktickém kufru
Ideální pro rychlé utahování či povolování závi-
tových spojů, výměně kol, spojování ocelových i 
dřevěných konstrukcí šrouby apod.
Vysoká rychlost utahování díky : 7000 ot./min.
Pracovní utahovací moment:  312 Nm
Maximální tlak:  6,3 bar
Průměrná spotřeba vzduchu:  141 l/min.
Upínací čtyřhran:  1/2“
Max. průměr šroubu:  14
Komfortní jednoruční přepínání pravého/levého chodu

Příslušenství: 10 x 1/2“ nástrčných hlavic, prodlužo-
vací nástavec, maznička, olej, imbusový klíč, konek-
tor pro rychlospojku, olejový přimazávač vzduchu
Rozměry:  180x60x198
Hmotnost:  2,1 kg

Sada sponkovačky/hřebíčkovačky a příslušenství 
v praktickém kufru
Skvělá pro spojování desek, lišt, izolačních materi-
álů, potahů, folií, palubek apod.
Určená pro hřebíky typu 18Ga (kolářské hřebíky) 
o velikosti 15 – 50 mm
Jednoduché nastavení hloubky, optická indikace 
Nutnosti doplnění zásobníku: ano
Délka spony:  16 – 40 mm
Šířka spony:  5,7 mm
Maximální tlak:  8,3 bar
Spotřeba vzduchu na úder:  1,5 l
Odvod vzduchu:  nastavitelný o 360°
Protiskluzová rukojeť: ano
Příslušenství:  1000 ks hřebíků, 1000 ks spon, 2 x 
Imbusový klíč, maznička, olej, ochranné brýle: ano
Rozměry:  230x240x55
Hmotnost:  1,2 kg

1 099 Kč     40,99 €

599 Kč     22,99 €

1 499 Kč     55,99 €

1 099 Kč     40,99 €

1 379 Kč / 50,99 €

779 Kč / 28,99 €

1 849 Kč / 68,99 €
1 379 Kč / 50,99 €
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Sada ráčny a příslušenství v praktickém kufru
Kompaktní, lehká, s oboustranným chodem
Ideální pro povolování nebo utahování šroubo-
vých spojů i ve špatně dostupných místech, kde 
nelze pohybovat klasickou mechanickou ráčnou
Maximální tlak:  6,3 bar
Spotřeba vzduchu:  77 l/min.
Otáčky:  160 ot./min.
Upínací čtyřhran:  1/2“
Max. průměr šroubu:  13 mm
Příslušenství:  7 x 1/2“ nástrčných hlavic, 
 prodlužovací nástavec, 3 x bit, držák bitů, kardan, 
 maznička, olej, konektor pro rychlospojku
Rozměry:  258x50x40
Hmotnost:  1,2 kg

Sada excentrické brusky a příslušenství
Skvělá pro broušení dřeva, kovů, plastů, nátěro-
vých a spárovacích hmot a pro leštění povrchů
Otáčky:  10 000 ot./min.
Maximální tlak:  6,3 bar
Spotřeba vzduchu:  93,4 l/min.
Průměr kotouče:  150 mm
Beznástrojová výměna brusného papíru díky 
suchému zipu
Příslušenství:  5 x brusný papír 150 mm, 
brusná podložka se suchým zipem, těsnící páska,  
ochranná manžeta, maznička, olej, konektor pro 
rychlospojku
Rozměry:  215x120x70
Hmotnost:  1,8 kg

Sada pískovací pistole a příslušenství
Ideální pro otryskávání rzi a starých nátěrů z kovu 
a čištění a otryskávání dalších povrchů (kámen, 
dřevo, keramika, sklo, plast), tvorba dekorů apod.
Gumová hubice s recyklačním vakem zachycuje 
použité abrazivum
Maximální tlak:  4 bar
Spotřeba vzduchu:  113 l/min.
Objem zásobníku:  850 ml
Příslušenství: 4 x tryska, 0,5 kg abraziva, recyklační vak

Rozměry:  328x110x235
Hmotnost:  1,4 kg

Sada stříkací pistole a příslušenství
Ideální pro nanášení nátěrových hmot, laků, 
syntetických i vodou ředitelných barev
Systém práce při nízkém tlaku zamezuje odrazu 
barvy od povrchu, díky čemuž je výsledná vrstva 
laku silnější při výrazně nižší spotřebě barvy
Možnost regulace vzduchu i barvy
Možnost nastavení tvaru rozstřiku
Pracovní tlak:  2 – 3,5 bar bar
Spotřeba vzduchu:  120 - 205 l/min.
Příslušenství:  2 x fi ltr, čistící kartáček
Rozměry:  178x325x98
Hmotnost:  0,6 kg

1 099 Kč     40,99 € 1 099 Kč     40,99 €

599 Kč     22,99 €

599 Kč     22,99 €

1 379 Kč / 50,99 € 1 379 Kč / 50,99 €

779 Kč / 28,99 €

779 Kč / 28,99 €
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Základní sada příslušenství, která by neměla 
chybět u žádného kompresoru
Nástroje ze slitin kovů jsou vybaveny 
rychlospojkami
Sada obsahuje:
Ofukovací pistole pro vyčištění nebo vysušení
Pistole na plnění pneumatik s manometrem 
s gumovou ochranou, duální stupnicí ( bar/PSI) 
a výpustným tlačítkem
5 m spirálová hadice pro snadné propojení 
nástrojů
3 různé druhy trysek pro různé druhy ventilů

Základní sada příslušenství s rozšířenou řadou 
trysek, díky které nafouknete prakticky cokoliv
Nástroje ze slitin kovů jsou vybaveny 
rychlospojkami
Sada obsahuje:
Pistole na plnění pneumatik s manometrem 
s gumovou ochranou, duální stupnicí ( bar/PSI) 
a výpustným tlačítkem
Ofukovací pistole pro vyčištění nebo vysušení 
i hůře přístupných míst
11 x sada různých trysek a hadice k pistoli 
na plnění pneumatik

Velmi praktická a oblíbená sada příslušenství, 
kterou využije každý kutil ve spojení se všemi 
běžnými kompresory
Nástroje ze slitin kovů jsou vybaveny 
rychlospojkami
Sada obsahuje:
Ofukovací pistole pro vyčištění nebo vysušení 
i hůře přístupných míst
Pistole na plnění pneumatik s manometrem 
s gumovou ochranou, duální stupnicí ( bar/PSI) 
a výpustným tlačítkem
Stříkací pistole s horní kovovou nádobou 
pro běžné lakýrnické práce
5 m spirálová hadice pro snadné propojení 
nástrojů
Omývací pistole s kovovou nádobkou 
pro snadné čištění a odmašťování povrchů

399 Kč     14,99 €499 Kč     18,99 €

799 Kč     29,99 €

499 Kč / 18,99 €649 Kč / 23,99 €

899 Kč / 33,99 €
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Velmi kvalitní a fl exibilní vícevrstvá gumová 
hadice s vnitřní výztuží
Dlouhý dosah 15 m, není potřeba přemísťovat 
kompresor
Vhodné do domácí i profesionální dílny pro 
pohon pneumatického nářadí nebo pro rozvody 
tlakového vzduchu
Pracovní tlak do 20 bar
8 mm (5/16“) vnitřní průměr
Včetně kovových rychlospojek
Dlouhá životnost

Dovolí připojit dva nástroje k jednomu 
vzduchovému výstupu
Kvalitní a lehká hliníková konstrukce
Dlouhá životnost

Dovolí připojit až 4 nástroje k jednomu 
vzduchovému výstupu
Kvalitní a lehká hliníková konstrukce
Dlouhá životnost

479 Kč     17,99 €

249 Kč     9,29 € 379 Kč     13,99 €

599 Kč / 21,99 €

329 Kč / 12,19 € 499 Kč / 18,99 €
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