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Bohaté

příslušenství

65 kg

Podvozek a světlá plastová 
podložka ve standardu

stová 
rdu

Scheppach HP 1100 S je univerzální hutnící 
stroj kategorie 65 kg vhodný pro hutnění zemin, 
živičných vrstev, zámkové dlažby pěchování 
zeminy v zahradách, opravy cest a další terénní 
práce. Je rovněž vhodný pro práce ve stísněných 
prostorech, jako jsou úzké výkopy nebo 
podél základů, zdí či podpěrných 
pilířů. Vyznačuje se jednoduchou, 
nenáročnou, ale velmi robustní 
konstrukcí, ideálně se hodící 
k těžkým podmínkám, ve kterých 
podobné stroje běžně pracují. 
Základní předností tohoto stroje je 
mohutná hutnící deska odlitá z  jednoho 
kusu tvárné litiny a  tudíž maximálně odolná vůči prasknutí (běžně mají stroje této 

kategorie boční hrany pouze navařené). Její tvar navíc umožňuje pohodlnou práci i v rohových prostorách. Bezkonkurenční je rovněž vyvážení stroje a jeho posuv 
vpřed s minimálním bočním klouzáním. Posuv vpřed je navíc dimenzován pouze natolik silně, aby obsluha mohla bez většího úsilí posouvat stroj i vzad. Stroj se 
dodává ve standardu kompletně vybaven, takže obsahuje i prvky, které jinde naleznete za příplatek – plastovou transparentní podložka pro hutnění dlažby (díky 
barvě vhodná i na světlé odstíny dlažby-nezůstanou na ní černé gumové stopy), podvozek s koly pro snadnou manipulaci na staveništi. Podvozek se dá v případě 
potřeby ze stroje jednoduše odejmout.

Motor:   4-taktní, OHV
Objem motoru:   163 cm3

Výkon:   4,0 kW / 5,5 hp
Objem nádrže:   3,8 l
Rozměr desky:   530 x 350 mm
Odstředivá síla:   11.000 N
Hloubka stlačení:   25 cm
Vibrační údery:   5.500 údery/min
Akustický tlak (LWA):   93 dB
Pojezd:   vpřed
Rychlost pojezdu:   25 m/min.
Krytý klínový řemen motoru:   ANO
Páčka plynu na rukojeti:   ANO
Skládací rukojeť:   ANO
Řidítka s účinným tlumičem vibrací:   ANO
Hmotnost:   64,5 kg

VIBRAČNÍ

DESKA

10 799 Kč     399 €HP 1100 S

12 499 Kč / 463 €
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Svářecí invertor Scheppach WSE 900 je kompaktní, lehká, snadno ovladatelná a velmi výkonná svářečka, která se hodí pro svářecí 
práce v garážích, dílnách, lehkých řemeslných provozech, okolo domu, chalupy apod. Dodává se v praktickém setu, ve kterém 
naleznete vše potřebné k tomu, abyste mohli ihned začít svařovat – kabel se zemnícími kleštěmi, kabel s držákem elektrod, 
ochranný štít, kladívko na strusku s drátěným kartáčem, 3x svářecí elektrodu a popruh na rameno a výklopné madlo pro snadné 
přenášení. Stroj je vybaven účinným chlazením a ochranou proti přehřátí a rovněž ochranou proti přetížení se světelnou indikací. 
Svařovací proud lze nastavit postupně otočným ovladačem v rozmezí 20 až 160 A. Stroj byl se skvělými výsledky testován českými 
profesionálními svářeči a odbornými prodejci svářecí techniky. Díky vybavení nejmodernějšími technologiemi, které ulehčují 
svařování, se hodí nejenom pro zručné svářeče, ale i pro naprosté začátečníky.
ARC FORCE - Funkce, která pomáhá stabilizovat hořící elektrický oblouk při svařování. Pokud se oblouk zkracuje (elektroda se 
lepí) svářečka „přidá“ proud a elektroda odhoří. Pokud je naopak oblouk příliš dlouhý, svářečka „ubere“ proud a svářeč má čas na 
přiblížení elektrody k materiálu aniž by mu oblouk zhasl.
ANTI STICK - Pokud přeci jen dojde k přilepení elektrody, tato funkce zajistí skokové snížení svářecího proudu na minimum. 
Elektroda se nerozžhaví, ale naopak zchladne a lze ji snadno odtrhnout, aniž by bylo nutné ji vyndávat z kleští.
HOT START - Funkce, která usnadňuje zapálení oblouku tím, že zvýší zapalovací proud o cca 30% oproti proudu nastavenému 
svářečem. Po úspěšném zapálení se proud sníží na svářečem nastavenou hodnotu.

Provozní napětí:  230 V/50 Hz
Jmenovité napětí bez zatížení:  85 V
Metoda:  MMA (svařování obalenou elektrodou, všechny typy)
Použití:  veškeré svařitelné kovové materiály, ocel,
 nerezová ocel, litina, barevné kovy, atd.
Rozsah svařovacího proudu:  20 – 160 A, plynule
 Ø svařovací elektrody: 1,6 až 4,0 mm
Funkce:  Arc Force, Anti Stick, Hot Start
Stupeň krytí:  IP 21S
Jištění:  16 A
Min. pracovní doba:  100%-80A/60%-100A/23%-160A
Rozměry stroje:  310 x 145 x 205 mm
Hmotnost:  6,1 kg

SVÁŘECÍ INVERTOR 160 A S PŘÍSLUŠENSTVÍM

4 499 Kč     167 €WSE 900

5699 Kč / 211 €

4
 R

O

KY  Z ÁRUKA

1 0 0 %  K V A L I T
A

B

přís

A S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Rozsah příslušenství:

- popruh na rameno
- kabel se zemnícími kleštěmi
- kabel s držákem elektrod
- 3 x elektroda (2/2,5/3 mm)
- kladívko na strusku
s drátěným kartáčem
- svářecí štít 
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87 kg

Podvozek a světlá 
plastová podložka ve 

standardu

g

ek a světlá 
podložka ve 
dardu

Scheppach HP 1300 S je univerzální hutnící stroj kategorie 87 kg vhodný pro hutnění zemin, živičných 
vrstev, zámkové dlažby pěchování zeminy v zahradách, opravy cest a další terénní práce. Je rovněž vhodný pro práce podél základů, zdí či podpěrných pilířů. Vyznačuje 
se jednoduchou, nenáročnou, ale velmi robustní konstrukcí, ideálně se hodící k těžkým podmínkám, ve kterých podobné stroje běžně pracují. Základní předností 
tohoto stroje je mohutná hutnící deska odlitá z jednoho kusu tvárné litiny a tudíž maximálně odolná vůči prasknutí (běžně mají stroje této kategorie boční hrany pouze 
navařené). Její tvar navíc umožňuje pohodlnou práci i v rohových prostorách. Bezkonkurenční je rovněž vyvážení stroje a jeho posuv vpřed s minimálním bočním 
klouzáním. Posuv vpřed je navíc dimenzován pouze natolik silně, aby obsluha mohla bez většího úsilí posouvat stroj i vzad. Stroj se dodává ve standardu kompletně 
vybaven, takže obsahuje i prvky, které jinde naleznete za příplatek – plastovou transparentní podložka pro hutnění dlažby (díky barvě vhodná i na světlé odstíny 
dlažby-nezůstanou na ní černé gumové stopy), podvozek s koly pro snadnou manipulaci na staveništi. Podvozek se dá v případě potřeby ze stroje jednoduše odejmout.

Motor:   4-taktní, OHV
Objem motoru:   196 cm3

Výkon:   4,8 kW / 6,5 hp
Objem nádrže:   3,8 l
Rozměr desky:   540 x 420 mm
Odstředivá síla:   13.000 N
Hloubka stlačení:   30 cm
Vibrační údery:   5.500 údery/min
Akustický tlak (LWA):   93 dB
Pojezd:   vpřed
Rychlost pojezdu:   15 m/min.
Krytý klínový řemen motoru:   ANO
Páčka plynu na rukojeti:   ANO
Skládací rukojeť:   ANO
Řidítka s účinným tlumičem vibrací: ANO
Hmotnost:  86,5 kg

VIBRAČNÍ 

DESKA

12 999 Kč     483 €HP 1300 S

14 999 Kč / 555 €

4
 R

O

KY  Z ÁRUKA

1 0 0 %  K V A L I T
A

ZDARMA

162 kg

PROFESSIONAL

Obousměrná vibrační deska Scheppach HP 3000 S je svojí velikostí a parametry univerzálním a ideálním strojem pro středně těžké až náročné stavební 
práce, úpravy terénu, krajinářské práce ap. Hodí se k hutnění zemin, živičných vrstev, sypaného kamene nebo k pokládce chodníků. Široké spektrum 
použití má i při výkopových pracích. Díky velmi snadné ovladatelnosti a rozměrům se hodí i do stísněných prostor. Stroj má velmi stabilní konstrukci 
a jednoduché ovládací prvky se snadným přepínáním, které zajišťuje plynulý přechod mezi pohybem vpřed a vzad. Hutnící, perfektně plochá, deska je 
vyrobena s 6 mm silného ocelového výlisku, který se vyznačuje velkou odolností proti opotřebení a deformacím. Stroj má účinné tlumení vibrací, takže 

práce je s ním dostatečně pohodlná i po delší dobu. Stroj je už v základu vybaven vším potřebným. Ochranným rámem, přepravním podvozkem, velmi 
kvalitní polyuretanovou podložkou k hutnění dlažby, skládací rukojetí či ochranou před nízkým stavem oleje. Pohonnou jednotku tvoří velmi oblíbený 
a rozšířený motor s velmi dlouhou životností, vysokým výkonem a nízkými nároky na údržbu.

Motor:  4-taktní, OHV, 270 cm3

Výkon:  6,6 kW / 9 HP
Max. náklon motoru:  20°
Rozměry desky:  730 x 450 mm
Rychlost pojezdu:  20 - 25 m/min.
Hloubka zhutnění:  50 cm
Hutnící síla:  30,5 kN
Vibrace:  4000 1/min.
Počet rychlostí:  1 vpřed / 1 vzad
Startování:  ruční (tahem)
Objem nádrže:  6 l
Palivo:  Natural 95
Rozměr stroje:  775 x 480 x 1120 mm
Hmotnost:  162 kg

OBOUSMĚRNÁ 

VIBRAČNÍ DESKA

32 999 Kč     1.223 €HP 3000 S

38 999 Kč / 1.443  €
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