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Since PWA’s foundation more than 30 years ago, our principles 
and ambitions have remained the same: to offer the most extensi-
ve range of wood, metal and sheet metal machinery and machine 
tool accessories at the best possible price – accommodating every 
customer’s individual need. 

PWA – a Linz based family company founded in 1979 – started out 
as a retailer specialising in supplying machinery and engineering 
equipment throughout Austria. After fourteen years of sustained  
domestic growth, PWA made a successful switch across into  
wholesale (1993). A significant milestone was achieved when in  
1997 when the “BERNARDO” brand was established.
Continued growth put considerable strain on our 600 m² Linz 
warehouse so in 2004 we extended the building to 2000 m².  
PWA expanded yet again in 2008 by building an additional central 
storage in Engerwitzdorf with a storage area of 3700 m2 (20 km NE 
of the state capital Linz).  
Upon completion, we then fully refurbished our original site in Linz 
converting the old storage area into a 1200 m² showroom that 
backs on to our head office. In 2014 it was necessary to expand our 
central storage in Engerwitzdorf (another 3500 m²) because of the 
positive business development. 
Today PWA employs 26 staff and supplies 26 countries with an 
extensive and a continually expanding product portfolio distributed 
from two sites.

This company profile takes you behind the scenes and outlines 
PWA’s product lines.

FOREWORD

Bernhard Pindeus (CEO)

Bernhard Pindeus (CEO)
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MANY REASONS FAVOUR BERNARDO

ADVANTAGES

EXPERT ADVICE
Our qualified technical staff will ensure you receive the right advice about the most appro-
priate machine for your application. Furthermore, we offer the customer an opportunity to 
view most of our product range in our Linz showroom.

PROMPT DELIVERY
With great terms in place with multiple carriers we are able to ensure your delivery 
reaches you on-time and in top condition. Deliveries are made daily and handled by 
reliable and reputable logistical companies.

OPTIMAL PRICE-TO-PERFORMANCE RATIO
We offer the right product at an attractive price-to-performance ratio for every user’s require-
ment. Long-term business relationships with manufacturers and ongoing price negotiations 
make it possible for us to keep our attractive pricing.

QUALITY CONTROL
When selecting new products we pay particular attention to quality. We then perform strict 
internal checks, taking into consideration every individual customer’s requirements.
Only products that meet the strict BERNARDO quality standard are added to our portfolio.
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HIGH RELIABILITY
Customer satisfaction is one of our top priorities and a term we take seriously.  
BERNARDO products are therefore covered by a 24 month warranty.

LONG-TERM EXPERIENCE
With more than three decades of experience in the metal, sheet metal and wood proces-
sing industry, we possess a high level of know-how in combination with a reliable service. 
We owe this competence to long-term business relationships with suppliers and partners.

EXTENSIVE PRODUCT RANGE
Our large number of machining centres and matching equipment allows us to cover a 
wide range of applications. With a choice of more than 3,500 articles, we stock suitable 
machines for amateurs as well as professional users.

SERVICE
Customer service is part of the purchase at PWA. Our separate service division is staffed 
with experienced and friendly technicians who aim for customer satisfaction. Our wide 
range of readily available spare parts and parts subject to wear, allows us to meet your 
needs in a punctual and accurate manner.
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COMPANY HEADQUARTERS LINZ

OFFICE
SHOWROOM
SPARE PARTS STORAGE
REPAIR SHOP

PWAs headquarters in Linz.
Boasting 2000 m² of office space and showroom our  
Linz headquarters is the first stop for all our customers.  
Also located in Linz is our extensive spare part storage  
and repair shop.
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STORAGE UNIT
TESTING CENTRE

LOGISTICS CENTRE ENGERWITZDORF

In the autumn of 2014 our central storage unit in Engerwitzdorf 
was expanded up to 7200 m². Capable of storing 5,700 pallets,  
our large logistics centre allows us to stock approx. 90% of  
our products, guaranteeing prompt delivery throughout Austria  
and Europe.
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Because personal contact and customer support are important to us, 
we created a 1200 m² showroom presenting the majority of our range. 
This allows our customers to view all products up close, while getting 
advice and insight into our machinery.
Furthermore, the powering up of machinery to witness its functionality 
and applications can take place here on request.
Competent technical advice and clear explanations of technical issues 
allow the customer to make a sensible purchase decision.

SHOWROOM

Our showroom covers a display area of … … 1,200 m2 !
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Sheet metal processing machines

Personal customer consultation allows a fully informed purchase decision. 

Metal band saws 

Drilling and milling machines

CompressorsGrinding machines Extractor units 

Consultation

Consultation

Planer and thicknessing machines Lathes 
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With a large number of incoming and outgoing goods each day  
Engerwitzdorf is a busy logistics centre. Long term cooperation with  
reputable carriers enables us to deliver daily or on specific delivery 
dates. Orders of all sizes are all dealt with by experienced staff. 

LOGISTICS 

Daily incoming and outgoing goods

Small parts shelving Storage of our range of planers and thicknessing machines

State-of-the-art transportation units allow prompt distribution in top condition. 

Logistics centre Engerwitzdorf
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Bernardo logistics partner 

12.5 t crane

Stock Transport 

Powerful high-rack stackers

Our logistics team guarantees on time, smooth distribution. 

9 m tall shelving units

Extensive stock range guarantees product availability 
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WE ARE BERNARDO …
Competence, reliability and flexibility are the  
three main characteristics that best describe our team.

TEAM

LOGISTICS
Our logistics team works hard to make sure the product reaches 
you on time and in good condition. We prepare around 100,000 
articles per annum for distribution around Europe.  
 
 

SERVICE
Highly-trained employees are available for technical advice on 
demand. Spare part orders and repairs are processed in a quick 
and accurate fashion.  
 
 

ACCOUNTS
Commercial and general enquiries are promptly dealt with by 
the accounts department, providing the best possible advice for 
every individual.

MARKETING
Our marketing department work continuously on keeping our 
catalogues, special offers and our website up to date, ensuring 
consumers are always well informed about products and never miss 
out on a great deal.

DEVELOPMENT / PURCHASING DEPARTMENT
Selecting new products, which are in demand and meet customers’  
requirements, is one of the most challenging tasks for our purchasing 
team. In close cooperation with suppliers we work hard to extend 
and optimize our portfolio regularly.

SALES
Top priorities include customer service, technical and commercial 
support and information on order status and delivery times.  
In addition, all of our selected retailers provide detailed information 
on all products.
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SERVICE

RELIABLE SERVICE COMES STANDARD 
WITH ALL BERNARDO PURCHASES  
One of the main aims of our service team is to deal with customers’  
enquiries in a quick and competent manner, leaving our customers  
satisfied at all times. 

CUSTOMER SUPPORT 
Bernardo staff offer personal support and expert individual advice 
when dealing with all forms of enquiries. Customer support is  
available at all times. 

SPARE PARTS AND WORN PARTS STORAGE 
Our 500m2 spare parts and worn parts storage facility enables us  
to hold large volume allowing the prompt dispatch of spare parts.  
 

ON-SITE SERVICE  
To all our customers we offer machine assembly, start-up and  
training. Furthermore, an on-site service is available through one  
of our expert technicians.  
 

REPAIR WORK    
Repairs are dealt with promptly and professionally by qualified 
service staff. 

Spare parts storage BERNARDO - Service technician

Service technician
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Specification 
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GB 35 TV Vario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version: June 2015 
Amendment 3 

PRODUCT DEVELOPMENT AND QUALITY CONTROL 

Conformity test by TÜV AUSTRIA Drilling machines checked by TÜV AUSTRIA

Customers initiate new and further development of our portfolio. Specific customer requirements in combi-
nation with market research lead directly to our suppliers’ product development. 
This form of close cooperation with our suppliers allows us to success-fully meet customers’ requests. 
Suppliers are selected carefully to ensure the development of high-quality products. However, safety first 
with all the quality improvements. That´s the reason why our machines have been checked by TÜV 
AUSTRIA SERVICES GMBH since 2010

Extensive quality control is carried out by experienced technicians, both during and after production reassu-
ring you the customer that you have invested in a reliable product. 
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QUALITY CONTROL 

After PWA receives a product, we set about assessing it using a com-
prehensive checklist (testing protocols) to ensure continuous quality 
for the end user. Several test runs later, machines are prepared for 
distribution. In Europe we take full responsibility for our products to 
meet EU-standards. 
All products are delivered complete with detailed operator manuals and 
CE-compliancy checks. 

Checking quality with testing protocol.Test run Quality control
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WWW.BERNARDO.AT

VISIT US ONLINE AND TAKE  
ADVANTAGE OF OUR WEBSITE

NEWS
Find out about current deals, new and further product developments 
and enhancement of existing machines. 

TECHNICAL SPECIFIATIONS
Whether browsing or searching specific product details,  
our website delivers up-to-date detailed information.  

24H ORDERS
Shop online 24/7 – simply register and enjoy the extensive  
range of offers.  

DOWNLOAD CENTRE
Download catalogues, brochures and newsletters at your  
convenience. 

ORDER ONLINE
Save time by ordering  
online at www.bernardo.at 
A few clicks later  
we process your order. 
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Restpostenaktion

Solange der Vorrat reicht!

www.bernardo.at

…AUF 1.200 m2 AUSSTELLUNGSFLÄCHE! 

ANGEBOTE GÜLTIG BIS 31. DEZEMBER 2012

Ihr Spezialist für Metall-, Holz- und BlechbearbeitungsmaschinenIhr Spezialist für Metall-, Holz- und Blechbearbeitungsmaschinen

TOPAKTIONSPREISE
BM 20 T
Tischbohrmaschine

Bohrleistung Stahl: 20 mm 
Tischgröße: 285 x 285 mm
Motorleistung: 0,55 kW / 230 V bzw. 400 V

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Linz!

TB 20 T
Tischbohrmaschine

Bohrleistung max.: 20 mm 
Tischgröße: 290 x 290 mm
Motorleistung: 0,55 kW / 400 V

€379,-
Preis inkl. MwSt.

RBM 780 SB
Radialbohrmaschine

Bohrleistung max.: 16 mm 
Tischgröße: Ø 290 mm
Motorleistung: 0,55 kW / 230 V bzw. 400 V

Bohrleistung max.: 16 mm 

€369,-
Preis inkl. MwSt.

B 610 Pro
Säulenbohrmaschine

Bohrleistung max.: 32 mm 
Tischgröße: 445 x 410 mm
Motorleistung: 0,75 kW / 400 V

GHD 25 SN
Getriebe-Säulenbohrmaschine

Bohrleistung max.: 25 mm 
Tischgröße: 500 x 350 mm
Motorleistung: 0,65 kW / 0,90 kW / 400 V

€2.090,-
Preis inkl. MwSt.

KF 20 Super
Bohr- und 
Fräsmaschine

Tischgröße: 405 x 90 mm
Bohrleistung in Stahl.: 13 mm 
Motorleistung: 0,50 kW / 230 V

KF 16 L Vario
Bohr- und 
Fräsmaschine

Bohrleistung in Stahl.: 16 mm 
Tischgröße: 500 x 140 mm
Motorleistung: 0,50 kW / 230 V

€2.070,-
Preis inkl. MwSt.

MD 3550
Magnetbohrmaschine

Kernbohrer max. Bohrtiefe: 50 mm
Spiralbohrer max. Bohrtiefe: 140 mm
Motorleistung: 1,1 kW / 230 V

B 430 Vario
Vario-Säulenbohrmaschine

Bohrleistung max.: 25 mm 
Tischgröße: 345 x 345 mm
Motorleistung: 0,75 kW / 400 V

BM 25 T
Tischbohrmaschine

Bohrleistung in Stahl: 25 mm 
Tischgröße: 305 x 305 mm
Motorleistung: 0,75 kW / 400 V

GB 30 S
Getriebe-Säulenbohrmaschine

Bohrleistung max.: 30 mm 
Tischgröße: 405 x 335 mm
Motorleistung: 0,75 kW / 400 V

Rechts-Linkslauf

Rechts-Linkslauf

Rechts-Linkslauf

w
w

w
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er
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at

Digitale 

Bohrtiefenanzeige
Digitale 

Bohrtiefenanzeige

Stufenlose 

Drehzahleinstellung 2-Stufen Motor
2-Stufen Motor

6 Getriebestufen

inkl. Kühlmitteleinrichtung

Bohrleistung in Stahl.: 30 mm 
Tischgröße: 840 x 210 mm
Motorleistung: 1,1 kW / 230 V

BF 30 Super
Bohr- und Fräsmaschine

€579,-
Preis inkl. MwSt.

statt € 618,-
JETZT NUR

Inkl. GRATIS

Spiralbohrer-Set 19-tlg., 

1 - 10 mm, HSS 

(Art. Nr. 41-1000)

€359,-
Preis inkl. MwSt.

statt € 394,-
JETZT NUR

Bohrleistung in Stahl: 25 mm 

€419,-
Preis inkl. MwSt.

statt € 466,-
JETZT NUR

Inkl. GRATIS 

Bohrmaschinenschraubstock 

BM 150 (Art. Nr. 28-2001)

Inkl. GRATIS

Spiralbohrer-Set 19-tlg., 

1 - 10 mm, HSS 

(Art. Nr. 41-1000)

€649,-
Preis inkl. MwSt.

statt € 732,-
JETZT NUR

€999,-
Preis inkl. MwSt.

statt € 1.116,-
JETZT NUR

€822,-
Preis inkl. MwSt.

Inkl. GRATIS 

Spiralbohrer-Set 130-tlg., HSS 

TiN-beschichtet, (Art. Nr. 41-1024)
Inkl. GRATIS 

Spiralbohrer-Set 130-tlg., HSS 

TiN-beschichtet, (Art. Nr. 41-1024)

6 Getriebestufen

€2.450,-
Preis inkl. MwSt.

statt € 2.688,-
JETZT NUR

€740,-
Preis inkl. MwSt.

Inkl. GRATIS

Fräser-Spannzangenfutter 

OZ-Set MK 3, 4 - 16 mm, 9-tlg. 

(Art. Nr. 18-1007)

€234,-
Preis inkl. MwSt.

Untergestell

Inkl. GRATIS

Fräser-Spannzangenfutter 

OZ-Set MK 3, 4 - 16 mm, 9-tlg. 

(Art. Nr. 18-1007)

MARKETING

METALWORKING MACHINES
PRICELIST 2010/01

WOODWORKING MACHINES
PRICELIST 2010/01

SHEET METALWORKING MACHINES
PRICELIST 2010/01

METALWORKING ACCESSORIES
PRICELIST 2010/01

GENERATORS
PRICELIST 2010/01

SANDING MACHINES

BANDSAWS

LATHES
DRILLING AND MILLING MACHINES

DRILLING MACHINES

Our marketing team concentrates primarily on the customer and 
focuses specifically on communication. PWA advertising allows us to 
highlight the BERNARDO advantages while providing the consumer 
an up-close and high resolution image of the product. Receiving our 
catalogues in the mail and Newsletters via email or fax, keeps you 
up-to-date and well informed about product releases. Special offer 
catalogues and mailed out regularly – complete with deals on our best 
sellers along with sharp prices on discontinued lines. 

On-site photo studio
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METAL PROCESSING 

Our extensive metal processing portfolio caters for all needs;  
amateurs, semi-professionals and professionals - everyone will find 
the suitable machine(s), whatever the application. 
When selecting machine equipment, we pay special attention to 
functionality and quality, constantly optimizing these in close  
cooperation with the supplier. 

We offer the following product range: 

DRILLING MACHINES
DRILLING AND MILLING MACHINES
MILLING MACHINES
CNC- MILLING MACHINES
LATHES
CYCLE- LATHES
SAWING MACHINES
GRINDING MACHINES

Profi 550 WQV

BSG 2040 MMBS 350 DGA UWF 90

GB 35 TH
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ACCESSORIES – METAL PROCESSING

Our wide range of tools and accessories allows professional metal 
processing at the highest level. By supplying you with everything, from 
machine to suitable equipment, we ensure optimal, hassle-free working. 

Our portfolio for metal processing equipment offers the following range: 

CLAMPING TOOLS
MEASUREMENT TOOLS
CUTTING TOOLS
SAW BANDS
SANDING BELTS
SAW DISCS
MACHINE ACCESSORIES

Mill chuck OZ-set

Machine vice PHV

Tiltable rotary table TSK

Outside micrometer set (4 pieces) 

3-jaw chuck Multifix - tool holder system

Coolant deviceTiN coated end mill set  
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WOOD PROCESSING

The extensive Bernardo wood-processing portfolio contains suitable 
machinery for every customer. Long-term experience and careful 
product selection are essential and allow us to offer the best  
price-to-performance ratio. 

Our wood processing portfolio is divided among the following: 

PLANERS
SAWING MACHINES
SPINDLE MOULDERS
COMBINED MACHINES
DRILLING, MULTI-BORING AND MORTISING MACHINES 
WOODTURNING LATHES
BAND SAWS
SANDING MACHINES
WIDE BELT SANDING MACHINES
SHARPENERS
DUST EXTRACTORS 
FEED UNITS 
EDGE BANDING MACHINE
4-SIDE PLANERS AND MOULDERS 
PRESSES AND GLUE APPLICATION MACHINES
BRIQUETTE PRESSES 
WORKBENCHES 

CU 310 F - 2600
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ACCESSORIES – WOOD PROCESSING

Whether milling, sanding or planing, we ensure the supply of the 
right tools and equipment for each application. Ranging from planer 
knives to milling tools, we offer a wide range of accessories: 

DRILL BITS
PLANER KNIVES
MILLING TOOLS 
CIRCULAR SAW BLADES
WOOD TURNING ACCESSORIES
ABRASIVE TOOLS 
ACCESSORIES FOR DUST EXTRACTORS
BAND SAW BLADES 
SHARPENING TOOLS
ACCESSORIES FOR FEED UNITS
MEASURING TOOLS
CLAMPING TOOLS
SAFETY DEVICES
TECHNICAL INFORMATION

Disc carrierSlotting set (6 pieces) Spiral hoseSand band

Rebating cutter headSaw blade Chuck set (6 pieces) Professional wood turning knives B

I - 21



SHEET METAL PROCESSING

Our sheet metal processing machines are produced to a high 
standard of quality, focusing on technical equipment and operating 
comfort. The sheet metal processing portfolio ranges from compact 
handheld devices to hydraulic presses, making it attractive for both 
amateurs and professionals. 

Following product groups are available: 

ARBOR PRESSES
TUBE NOTCHERS
NOTCHING MACHINES
BENDING MACHINES
TUBE BENDERS 
METAL GATHERING AND STRETCHING MACHINES
ENGLISH WHEELS 
BORDERING MACHINES
MANUAL SHEARS
CIRCULAR CUTTING SHEARS
HYDRAULIC IRON WORKERS 
MOTORIZED GUILLOTINES
HYDRAULIC SHEARS
PROFILE BENDING MACHINES
UNIVERSAL MACHINES
PAN BRAKES
ROUND BENDING MACHINES
WORKSHOP PRESSES 
PNEUMATIC WORKSHOP PRESSES
HYDRAULIC WORKSHOP PRESSES 
UNIVERSAL HYDRAULIC PRESSES 
HYDRAULIC WORKSHOP STRAIGHTENING PRESSES
HYDRAULIC C-FRAME PRESSES
HYDRAULIC H-FRAME PRESSES
HYDRAULIC PRESS BRAKES

TBS 1020BPK 80 H
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TRANSPORT TECHNOLOGY AND STORAGE FACILITIES 

Bernardo’s transport technology – pallet trucks, shop cranes and 
many more – allows for safe transport. We stock suitable devices 
for a large number of lifting and transport applications, significantly 
relieving your workload. 
In addition, our portfolio includes tool and assembly trolleys, making 
sure necessary tools are always close to hand. 

Following transport and storage devices are available: 

PALLET JACKS
HIGH LIFT PALLET JACKS
HYDRAULIC LIFT TROLLEY
MANUAL PALLET TRUCKS
ROLLER STANDS
ROLLER TABLES
MACHINERY JACKS
HEAVY LOAD TROLLEYS 
OPEN DECK TROLLEYS 
HEAVY LOAD ROLLER SKATES 
ELECTRIC-HYDRAULIC FORKLIFT 
INDUSTRIAL TRUCKS
ELECTRIC PALLET STACKERS
TOOL AND ASSEMBLY TROLLEYS 

EHS 2500

SHW 1000 ERC 7ENH 2200
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BERNARDO 
PWA Handelsges.m.b.H. 
Nebingerstraße 7a | 4020 Linz | Austria 
Phone +43.732.66 40 15

LOCATION - LINZ 

A7 Mühlkreisautobahn
Direction A1 

Vienna / Salzburg

Industriezeile
Exit 9

Nebingerstr.

Am
 Tankhafen

Ho
lla

be
re

rs
tr.

A7 

M
ühlkreis-Autobahn

Prinz-Eugen-Str.

Direction
Linz center

Shopping
center

Direction
Freistadt / Praha

Direction A1
Salzburg / Vienna

Industriezeile 
(Exit 9)

Prinz-Eugen-Str. 
(Exit 10)

Prinz-Eugen-Str.

A7 Mühlkreisautobahn
Direction

Freistadt / Praha

Prinz-Eugen-Str. 
Exit 10

I - 24



LOCATION – ENGERWITZDORF 

Engerwitzdorf

A7 Mühlkreisautobahn
Direction 

Freistadt / Praha

BERNARDO 
PWA Handelsges.m.b.H. 
Langwiesen 16 | 4209 Engerwitzdorf | Austria
Phone +43.7235.62 338 - 41 

Gewerbegebiet
Langwiesen

A7 

Mühlkreis-Autobahn

Direction
Freistadt / Praha

Direction
Engerwitzdorf

Langwiesen

Engerwitzdorfer
 Straße

Direction
Linz

Direction
Schweinbach

Direction
Engerwitzdorf
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Vrtačky

Sloupové vrtačky s řemenovým 
pohonem

Strana  
32 - 33 | 36 | 38 - 39 | 42 - 43

Strana  
34 | 37

Strana  
56 - 57 | 59 | 70 | 72

Strana 
64 - 65 | 67 -69 | 71 | 73

Strana  
60 | 62 - 63 | 66 | 74 - 75

Stolní a sloupové vrtačky Vario

Stolní vrtačky s řemenovým 
pohonem

OBSAH

Strana 30 - 119

Magnetická jádrová vrtačka

Magnetická jádrová vrtačka 
s automatickým posuvem



Deutsch
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Vrtačko - frézky

Strana  
76 | 78 | 80 - 81

Strana  
77 | 79 | 82 - 97

Strana  
58 | 61 | 100 - 107

Strana  
98 - 99

Strana  
108 - 111

Stojanové vrtačky

Sloupová vrtačka s převodovkou

Rychloběžné radiální vrtačky

Strana 120 - 221

Stolní vrtačka s převodovkou

Radiální vrtačky

Strana  
122 - 163 | 200 - 201

Strana  
164 - 173 | 178 - 191

Strana  
174 - 177

Strana  
192 - 199

Strana  
202 - 207

Strana  
208 - 209

Vrtačko - frézky

Univerzální frézky

Univerzální frézky 
víceúčelové

Nástrojářská frézky

Ložové frézky

CNC vertikální 
obráběcí centra
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Soustruhy

Strana  
224 - 226 | 228 - 238 | 240 - 241

Strana  
227 | 239 | 256 - 263

Strana  
242 - 255 | 264 - 273

Strana  
274 - 295

Strana  
296 - 305

Strana  
306 - 307

Soustruhy s vodicím 
šroubem

Obráběcí centra

Přesné soustruhy s 
vodicím a tažným 
šroubem

Univerzální soustruhy

Univerzální soustruhy 
s plynulou regulací 
otáček

Cyklicky řízený 
soustruh

Strana 222 - 317

Pásové pily

Strana 321 - 322

Strana 320

Pásové pily na kov

Kotoučová pila  

Rozbrušovačka  

Strana 328 - 335 | 337 - 338

Strana 323 - 326

Horizontální pásové pily

Strana 340 - 341 | 344-349

Pásové pily s dvojitým pokosem

Strana 336 | 339 | 342 - 343 | 350 - 357

Poloautomatická pásová pila 
s dvojitým pokosem 
Strana 358 - 365

Poloautomatické pásové pily 

Strana 366 - 371

Automatické pásové pily

Strana 372 - 375

Vertikální pásové pily

Poloautomatické pily na kov

Strana 327

Strana 318 - 389

Manuální kotoučové pily na kov

Strana 376 - 379
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vrtačka
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PříslušenstvíBrusky

Brusky na broušení za mokra a sucha
Kombinované brusky
Strana 410 - 411 | 413 - 415 | 418 | 421

Lešticí brusky 
Dvoukotoučové brusky
Strana 412 | 416 - 417 | 419 - 420

Odsavač kovového prachu a třísek 

Talířové brusky

Strana 422 - 424 | 426 - 427

Pásové brusky

Strana 426 - 433

Pásové brusky na trubky

Strana 406 - 409

Brusky závitníků 
Ostřičky nástrojů
Strana 400 | 402

Úkosovačka ruční
Pásová bruska na hrany
Strana 403 - 404 | 405

Rovinné brusky

Strana 444 - 455

Brusky na spirálové vrtáky  
Brusky na ostření stopkových fréz
Strana 392 - 397 | 398 - 399

Strana 390 - 467 

Univerzální brusky

Strana 425 | 434 - 435

k brusky

Univerzální hrotová bruska

Strana 436 - 443

Strana  
456 - 463

k vrtačky
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MD 4055
MD 4055 A

MD 5075 VA
MD 5075

MD 5075 V
TPC 2000

MD 6075 S
MD 1000
TPC 3000

MAGNETICKÉ VRTAČKY
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MD 4055

PROFESSIONAL

M
ag
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rt
ač

ky Magnetická jádrová vrtačka 
Model MD 4055 lze využít pro jádrová vrtání o průměru 12 - 40 mm. Tento model je 
svou malou hmotností 12,7 kg vhodný jak k přenášení a k použití na místě, tak k 
pracím ve svislé poloze nebo  nad hlavou.

Technická data MD 4055
Jádrový vrták max. Ø 40 mm
Jádrový vrták max. hloubka vrtání 50 mm
Spirálový vrták max. Ø 13 mm
Dráha pojezdu vrtací hlavy max. 135 mm
Volnoběžné otáčky 480 ot/min
Upnutí dříku Weldon 19 mm
Unášecí hlava Weldon / základna max. 140 mm
Magnetická upínací síla 10500 N
Rozměry magnetické základny (D x Š x V) 159 x 79 x 48 mm
Výkon motoru 1150 W
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 240 x 255 x 500 mm
Hmotnost cca 12,7 kg
Obj.č. 01-1370

• Plynule regulovatelné přenastavení výšky vrtací hlavy, ideální pro použití dlouhých vrtacích nástrojů
• Automatické vnitřní mazání, chladicí kapalina je vedena přímo na špičku jádrového vrtáku
• Upnutí nástroje je navrženo pro jádrové vrtáky s dříkem Weldon 19 mm
• Vedení kulatou vodicí tyčí zajišťuje přesné vedení vrtací hlavy
• Použité vysoce kvalitní součástky zajišťují dlouhou životnost
• Stabilní vedení vrtáku zajišťuje optimální pracovní výsledky
• Výkonný hnací motor je navržen pro dlouhý provoz
• Profesionální stroj, ideální pro použití při přenášení

Obsah dodávky:
• Bezpečnostní řetěz
• Plastový kufřík
• Nádrž na chladicí kapalinu

Zobrazení veškerého příslušenství, které je součástí dodávky

Přehledně umístěné 
ovládací prvky

Patentovaný vodicí systém pro 
zvýšenou stabilitu

Cena

Top

Ideální pro použití 
při přenášení
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MD 4055 A

PROFESSIONAL

M
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kyMagnetická jádrová vrtačka 
Model MD 4055 A s rychloupínací hlavou lze využít k jádrovému vrtání o průměru 12 - 40 mm. 
Tento model je svou nízkou hmotností 12,7 kg vhodný jak k mobilnímu použití na místě, tak k 
pracím ve svislé poloze nebo nad hlavou.

• Včetně rychloupínací hlavy pro výměnu nástroje bez použití klíčů
• Plynule regulovatelné přenastavení výšky vrtací hlavy, ideální pro použití dlouhých vrtacích nástrojů
• Automatické vnitřní mazání, chladicí kapalina je vedena přímo na špičku jádrového vrtáku
• Upnutí nástroje je navrženo pro jádrové vrtáky s dříkem Weldon 19 mm
• Vedení kulatou vodicí tyčí zajišťuje přesné vedení vrtací hlavy
• Použité vysoce kvalitní součástky zajišťují dlouhou životnost
• Stabilní vedení vrtáku zajišťuje optimální pracovní výsledky
• Výkonný hnací motor je navržen pro dlouhý provoz
• Profesionální stroj, ideální pro použití při přenášení

Snadná výměna nástroje díky 
rychloupínací hlavě

NOVÉ

Dodáváno volitelně: Kuželové 
a odjehlovací záhlubníky 90°, 
15 - 50 mm / Weldon 19

Obsah dodávky:
• Bezpečnostní řetěz
• Plastový kufřík
• Nádrž na chladicí kapalinu
• Rychloupínací hlava

Automatické vnitřní mazání, 
chladicí kapalina je vedena 
přímo na špičku jádrového vrtáku

Technická data MD 4055 A
Jádrový vrták max. Ø 40 mm
Jádrový vrták max. hloubka vrtání 50 mm
Spirálový vrták max. Ø 13 mm
Dráha pojezdu vrtací hlavy max. 135 mm
Volnoběžné otáčky 480 ot/min
Upnutí dříku Weldon 19 mm
Unášecí hlava Weldon / základna max. 133 mm
Magnetická upínací síla 10500 N
Rozměry magnetické základny (D x Š x V) 159 x 79 x 48 mm
Výkon motoru 1150 W
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 240 x 255 x 500 mm
Hmotnost cca 12,7 kg
Obj.č. 01-1370B

Včetně 
rychloupínací hlavy Cena

Top

Ideální pro použití 
při přenášení
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MD 5075 VA

PROFESSIONAL

 

M
ag

ne
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ač

ky Magnetická jádrová vrtačka s 
automatickým posuvem

• Včetně rychloupínací hlavy pro výměnu nástroje bez použití klíčů
• Posuv pinoly je proveden buď ručně nebo automatickým posuvem
• Automatický posuv umožňuje významnou úsporu času a nákladů
• Ideální stroj pro použití při vysokých objemech vrtání
• Ideálně vhodná pro použití na stavbách a při montážních pracích
•  Automatické vnitřní mazání, chladicí kapalina je vedena přímo na špičku jádrového vrtáku

Obsah dodávky:
• Bezpečnostní řetěz
• Plastový kufřík
• Nádrž na chladicí kapalinu
• Rychloupínací hlava

Přehledně umístěné 
ovládací prvky

Technická data MD 5075 VA
Jádrový vrták max. Ø 50 mm
Jádrový vrták max. hloubka vrtání 75 mm
Spirálový vrták max. Ø 16 mm
Dráha pojezdu vrtací hlavy max. 205 mm
Volnoběžné otáčky 230 / 550 ot/min
Rychlost posuvu 22 mm/min
Upnutí dříku Weldon 19 mm
Unášecí hlava Weldon / základna max. 215 mm
Magnetická upínací síla 12800 N
Rozměry magnetické základny (D x Š x V) 178 x 94 x 44 mm
Výkon motoru 1550 W
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 300 x 310 x 620 mm
Hmotnost cca 21 kg
Obj.č. 01-1374

Posuv pinoly je proveden buď 
ručně nebo automatickým 
posuvem

Patentovaný vodicí systém pro 
zvýšenou stabilitu

NOVÉ

Včetně 
rychloupínací hlavy

Automatický 
posuv vrtáku

Patentovaný 
vodicí systém

2 rychlosti



35

Příslušenství k MD 4055

Obj.č. Označení

41-1110 Jádrový vrták HSS-Standard KBK, 14/18/22, hloubka vrtání  30 mm

41-1111 Jádrový vrták HSS-Standard KBL, 14/18/22, hloubka vrtání  55 mm

41-1112 Jádrový vrták HSS-Vario PLUS KBK, 14/18/22, hloubka vrtání  30 mm

41-1113 Jádrový vrták HSS-Vario PLUS KBL, 14/18/22, hloubka vrtání  55 mm

41-1119 Sada jádrových vrtáků HSS-Standard KBK, 13 - 22, hloubka vr. 30 mm

41-1120 Sada jádrových vrtáků HSS-Vario PLUS KBK, 13 - 22 mm, hloub. vr. 30 mm

Obj.č. Označení

24-1075 Zubové sklíčidlo 1-13 mm / 1/2“- 20 UNF

24-1075B Zubové sklíčidlo 3-16 mm / 1/2“- 20 UNF

24-1076 Rychloupínací sklíčidlo 1-13 mm / 1/2“- 20 UNF

24-1076B Rychloupínací sklíčidlo 1-16 mm / 1/2“- 20 UNF

53-1051 Adaptér pro sklíčidlo 1/2“ - 20 UNF / Weldon 19 mm

53-1054 Prodlužovací adaptér 80 mm / Weldon 19 mm

Prodlužovací adaptér 
80 mm / Weldon 19 mm

Adaptér pro sklíčidlo 1/2“ 
- 20 UNF / Weldon 19 mm

Rychloupínací sklíčidlo s 
upínáním 1/2“ - 20 UNF

Zubové sklíčidlo s 
upínáním 1/2“ - 20 UNF
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MD 5075

PROFESSIONAL
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ky Magnetická jádrová vrtačka 
Mechanická 2stupňová převodovka magnetické jádrové vrtačky MD 5075 zajišťuje 
dostatečný točivý moment pro vrtáky o průměru otvorů až 50 mm.  Pomocí rozsáhlého 
speciálního příslušenství lze tento stroj použít mnohostranně.

Technická data MD 5075
Jádrový vrták max. Ø 50 mm
Jádrový vrták max. hloubka vrtání 75 mm
Spirálový vrták max. Ø 16 mm
Dráha pojezdu vrtací hlavy max. 195 mm
Volnoběžné otáčky 230 / 550 ot/min
Kužel  vřetena MK 2
Upnutí dříku Weldon 19 mm
Vzdálenost vřeteno / základna max. 250 mm
Unášecí hlava Weldon / základna max. 140 mm
Magnetická upínací síla 12800 N
Rozměry magnetické základny (D x Š x V) 178 x 94 x 44 mm
Výkon motoru 1550 W
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 270 x 300 x 625 mm
Hmotnost cca 18 kg
Obj.č. 01-1372

• Plynule regulovatelné přenastavení výšky vrtací hlavy, ideální pro použití dlouhých vrtacích nástrojů
• Při použití jádrových vrtáků je v porovnání se spirálovým vrtákem potřeba menší síla posuvu
• Výkonný elektromagnet zajišťuje vysokou magnetickou upínací sílu
• Včetně držáku nástroje s automatickým vnitřním chlazením MK 2 / Weldon 19 mm
• K nastavení požadované řezné rychlosti na obrobku slouží 2stupňová převodovka
• Sériově dodávána s bezpečnostním řetězem pro práce ve svislé poloze nebo nad hlavou
• Výkonný hnací motor s vysokým kroutivým momentem je navržený pro delší provoz
• Ideální pro montážní práce na ocelových konstrukcích, v automobilovém průmyslu, ve strojírenství, atd.

Patentovaný vodicí systém pro zvýšenou stabilitu

Obsah dodávky:
• Bezpečnostní řetěz
• Plastový kufřík
• Nádrž na chladicí kapalinu
• Adaptér MK 2 / Unášecí hlava Weldon 19 mm

Automatické vnitřní mazání, chladicí 
kapalina je vedena přímo na špičku 
jádrového vrtáku

2stupňová převodovka, 
volitelné otáčky 
230 / 550 ot/min

Kužel  vřetena
MT 2

2 rychlosti

Patentovaný 
vodicí systém
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MD 5075 V

PROFESSIONAL
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kyMagnetická jádrová vrtačka 
s automatickým posuvem

Technická data MD 5075 V
Jádrový vrták max. Ø 50 mm
Jádrový vrták max. hloubka vrtání 75 mm
Spirálový vrták max. Ø 16 mm
Dráha pojezdu vrtací hlavy max. 205 mm
Volnoběžné otáčky 230 / 550 ot/min
Rychlost posuvu 22 mm/min
Kužel  vřetena MK 2
Upnutí dříku Weldon 19 mm
Vzdálenost vřeteno / základna max. 255 mm
Unášecí hlava Weldon / základna max. 165 mm
Magnetická upínací síla 12800 N
Rozměry magnetické základny (D x Š x V) 178 x 94 x 44 mm
Výkon motoru 1550 W
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 280 x 260 x 635 mm
Hmotnost cca 20,65 kg
Obj.č. 01-1373

• Dodávána sériově s upínacím kuželem MK3 pro upínání nejrůznějších nástrojů (spirálový vrták, záhlubník, výstružníky,...)
• Posuv pinoly je proveden buď ručně nebo automatickým posuvem
• Automatický posuv umožňuje významnou úsporu času a nákladů
• Ideální stroj pro použití při vysokých objemech vrtání
• Ideálně vhodná pro použití na stavbách a při montážních pracích
•  Automatické vnitřní mazání, chladicí kapalina je vedena přímo na špičku jádrového vrtáku

Posuv pinoly je proveden buď 
ručně nebo automatickým 
posuvem

Automatický 
posuv vrtáku

Dodáváno ve velkém 
kovovém kufříku

Příklad použití

Obsah dodávky:
• Bezpečnostní řetěz
• Kovový kufřík
• Nádrž na chladicí kapalinu
• Adaptér MK 2 / Unášecí hlava Weldon 19 mm

2 rychlosti

Patentovaný 
vodicí systém

Kužel  vřetena
MT 2
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TPC 2000

PROFESSIONAL

M
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ky Magnetická jádrová vrtačka 
s pohonem Vario 

Technická data TPC 2000
Jádrový vrták max. Ø 50 mm
Jádrový vrták max. hloubka vrtání 75 mm
Spirálový vrták max. Ø 16 mm
Dráha pojezdu vrtací hlavy max. 195 mm
Řezání závitů max. M 20
Otáčky naprázdno, plynule 112 - 230 / 270 - 550 ot/min
Kužel vřetena MK 2
Upnutí dříku Weldon 19 mm
Vzdálenost vřeteno / základna max. 250 mm
Unášecí hlava Weldon / základna max. 155 mm
Magnetická upínací síla 12800 N
Rozměry magnetické základny (D x Š x V) 178 x 94 x 44 mm
Výkon motoru 1550 W
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 280 x 300 x 625 mm
Hmotnost cca 18,28 kg
Obj.č. 01-1375

• Automatické vnitřní mazání, chladicí kapalina je vedena přímo na špičku jádrového vrtáku 
•  Variabilní nastavení otáček zajišťuje optimální přizpůsobení řezné rychlosti při jádrovém  

vrtání, závitování, zahlubování a vystružování  
•  Dodávána sériově s upínacím kuželem MK2 pro upínání nejrůznějších nástrojů (spirálový  

vrták, záhlubník, výstružníky, závitovací sklíčidlo, děrovka, …)  
• Hnací motor s vysokým točivým momentem, s měkkým náběhem a ochranou proti přetížení 
• Výkonný elektromagnet zajišťuje vysokou magnetickou upínací sílu 

Přehledně umístěné 
ovládací prvky

Vrtačka je dodávána v kvalitním 
přepravním kufříku

Dle volby lze dodat závitořeznou 
hlavu

Automatické vnitřní mazání, chladicí 
kapalina je vedena přímo na špičku 
jádrového vrtáku

Řezání závitů 
max. M 20

Obsah dodávky:
• Bezpečnostní řetěz
• Plastový kufřík
• Nádrž na chladicí kapalinu
• Adaptér MK 2 / Unášecí hlava Weldon 19 mm

Patentovaný 
vodicí systém

Pohon Vario

Otáčky vpravo/vlevo
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MD 6075 S

PROFESSIONAL

 

10 mm

20°
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kyMagnetická jádrová vrtačka 
s polohovatelnou magnetickou základnou

Technická data MD 6075 S
Jádrový vrták max. Ø 60 mm
Jádrový vrták max. hloubka vrtání 75 mm
Spirálový vrták max. Ø 16 mm
Dráha pojezdu vrtací hlavy max. 200 mm
Volnoběžné otáčky 230 / 550 ot/min
Kužel  vřetena MK 2
Upnutí dříku Weldon 19 mm
Vzdálenost vřeteno / základna max. 255 mm
Unášecí hlava Weldon / základna max. 160 mm
Magnetická upínací síla 12800 N
Rozměry magnetické základny (D x Š x V) 178 x 94 x 44 mm
Výkon motoru 1550 W
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 300 x 280 x 630 mm
Hmotnost cca 18 kg
Obj.č. 01-1372B

• Snadné umístění stroje díky polohovatelné magnetické základně 
• Ideálně vhodná pro použití na stavbách a při montážních pracích
• Automatické vnitřní mazání, chladicí kapalina je vedena přímo na špičku jádrového vrtáku
•  Dodávána sériově s upínacím kuželem MK2 pro upínání nejrůznějších nástrojů (spirálový  

vrták, záhlubník, výstružníky, závitovací sklíčidlo, děrovka, …)   
• K nastavení požadované řezné rychlosti na obrobku slouží 2stupňová převodovka
• Sériově dodávána s bezpečnostním řetězem pro práce ve svislé poloze nebo nad hlavou
• Výkonný elektromagnet zajišťuje vysokou magnetickou upínací sílu
• Profesionální stroj, ideální pro náročný dílenský provoz

Obsah dodávky:
• Bezpečnostní řetěz
• Plastový kufřík
• Nádrž na chladicí kapalinu
• Adaptér MK 2 / Unášecí hlava Weldon 19 mm

Patentovaný 
vodicí systém

2 rychlosti

Patentovaný 
vodicí systém

Dodáváno volitelně: Kuželové 
a odjehlovací záhlubníky 90°, 
15 - 50 mm / Weldon 19

Přehledně umístěné 
ovládací prvky

Otočná oboustranně o 20°, posuvná 
o 10 mm dopředu a dozadu.

NOVÉ

Polohovatelná 
magnetická základna



40

Příslušenství k MD 5075 / 5075 V / TPC 2000 / MD 6075 S

Držáku nástroje s 
vnitřním chlazením

Rychlovýměnný držák 
nástroje

Trn do sklíčidla

Prodlužovací adaptér 
80 mm / Weldon 19 mm

Adaptér sklíčidla 1/2“
 - 20 UNF / Weldon 19 mm

Rychloupínací sklíčidlo 
s upínáním 1/2“ - 20 UNF

Zubové sklíčidlo s 
upínáním 1/2“ - 20 UNF

Rychloupínací sklíčidlo 
s upínáním B 16
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Příslušenství k MD 5075 / 5075 V / TPC 2000 / MD 6075 S

Obj.č. Označení

24-1082 Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16

24-1089 Závitořezná hlava MK 2, M 3 - M 12 / 8dílná

24-1098 Sada závitořezných rychlovýměnných sklíčidel MK 2 / M6-M30 / 12dílná

41-1046 Sada kuželových vrtáků v kazetě A, MK 2, 14,5 - 23 mm, 10dílná

41-1051 Sada kuželových vrtáků v kazetě B, MK 2/3, 14,5 - 30 mm, 9dílná

53-1051 Adaptér pro sklíčidlo 1/2“ - 20 UNF / Weldon 19 mm

53-1054 Prodlužovací adaptér 80 mm / Weldon 19 mm

53-1089 Držák nástroje s vnitřním chlazením MK 2 / Weldon 19 mm

53-1096 Rychlovýměnný držák nástroje s vnitřním chlazením MK 2

Obj.č. Označení

24-1002 Trn do sklíčidla MK 2 - B 16

24-1041 Prodlužovací pouzdro MK 2 / 2

24-1042 Prodlužovací pouzdro MK 2 / 3

24-1070 Rychloupínací sklíčidlo s upínáním MK 2,1 - 13 mm

24-1071 Rychloupínací sklíčidlo s upínáním MK 2,1 - 16 mm

24-1075 Zubové sklíčidlo 1-13 mm / 1/2“- 20 UNF

24-1075B Zubové sklíčidlo 3 - 16 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1076 Rychloupínací sklíčidlo 1-13 mm / 1/2“- 20 UNF

24-1076B Rychloupínací sklíčidlo 1-16 mm / 1/2“- 20 UNF

Zařízení pro řezání závitů
pro TPC 2000

Prodlužovací 
pouzdro

Rychloupínací sklíčidlo 
s přímým upínáním

Závitořezné 
sklíčidlo

Rychloupínací závitořezná 
vložka

M 3 - M 12

Závitořezné 
sklíčidlo

Rychloupínací závitořezná 
vložka

M 6 - M 30
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MD 1000

PROFESSIONAL
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ky Magnetická jádrová vrtačka 
Mechanická 4stupňová převodovka magnetické jádrové vrtačky MD 1000 zajišťuje 
dostatečný točivý moment pro vrtáky o průměru děr až 100 mm.  Pomocí rozsáhlého 
speciálního příslušenství lze tento stroj použít mnohostranně.

Technická data MD 1000
Jádrový vrták max. Ø 100 mm
Jádrový vrták max. hloubka vrtání 75 mm
Spirálový vrták max. Ø 32 mm
Dráha pojezdu vrtací hlavy max. 250 mm
Volnoběžné otáčky 85 / 160 / 320 / 570 ot/min
Kužel  vřetena MK 3
Upnutí dříku Weldon 19 mm
Vzdálenost vřeteno / základna max. 320 mm
Unášecí hlava Weldon / základna max. 140 mm
Magnetická upínací síla 25200 N
Rozměry magnetické základny (D x Š x V) 210 x 105 x 70 mm
Výkon motoru 2000 W
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 270 x 380 x 785 mm
Hmotnost cca 28,84 kg
Obj.č. 01-1378

• Automatické vnitřní mazání, chladicí kapalina je vedena přímo na špičku jádrového vrtáku
• Sériově dodávaná 4stupňová převodovka pro vysoký krouticí moment také při nízkých otáčkách
• Výkonný hnací motor s vysokým kroutivým momentem je navržený pro delší provoz
• Profesionální stroj, ideální pro náročný dílenský provoz
• Rozsáhlé speciální příslušenství umožňuje široký rozsah využití
• Dodávána sériově s upínacím kuželem MK3 pro upínání nejrůznějších nástrojů
•  4stupňová převodovka umožňuje optimální nastavení řezné  

rychlosti při jádrovém vrtání, zahlubování, vystružování

Zobrazení s veškerým příslušenstvím, které je součástí 
dodávky, jednoduchá doprava pomocí zabudovaných 
koleček v přepravním boxu.

Obsah dodávky:
• Bezpečnostní řetěz
• Plastový kufřík
• Nádrž na chladicí kapalinu
• Adaptér MK 3 / s upínačem  Weldon 19 mm

Patentovaný vodicí systém pro 
zvýšenou stabilitu

Dodávána sériově s upínacím 
kuželem MK 3 pro upínání 
nejrůznějších nástrojů

4 rychlosti

Široká nabídka volitel-
ného příslušenství
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TPC 3000

PROFESSIONAL
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kyMagnetická jádrová vrtačka 
s pohonem Vario 

Technická data TPC 3000
Jádrový vrták max. Ø 100 mm
Jádrový vrták max. hloubka vrtání 75 mm
Spirálový vrták max. Ø 32 mm
Dráha pojezdu vrtací hlavy max. 250 mm
Řezání závitů max. M 30
Otáčky naprázdno, plynule 30 - 60 / 60 - 105
Kužel vřetena 105 - 210 / 210 - 380 ot/min
Upnutí dříku Weldon MK 3
Vzdálenost vřeteno / základna max. 19 mm
Unášecí hlava Weldon / základna max. 320 mm
Magnetická upínací síla 225 mm
Rozměry magnetické základny (D x Š x V) 25200 N
Výkon motoru 210 x 105 x 70 mm
Napětí 2000 W
Rozměry stroje (Š x H x V) 230 V
Hmotnost cca 280 x 350 x 785 mm
Hmotnost cca 29 kg
Obj.č. 01-1376

• Automatické vnitřní mazání, chladicí kapalina je vedena přímo na špičku jádrového vrtáku 
•  Dodávána sériově s upínacím kuželem MK3 pro upínání nejrůznějších nástrojů (spirálový  

vrták, záhlubník, výstružníky, závitovací sklíčidlo, děrovka, …)
• Hnací motor s vysokým točivým momentem, s měkkým náběhem a ochranou proti přetížení
•  Variabilní nastavení otáček zajišťuje optimální přizpůsobení řezné rychlosti při jádrovém  

vrtání, závitování, zahlubování a vystružování  
•  Upínání nástroje je dostupné pro jádrové vrtáky se stopkou Weldon 19 mm (Standardní),  

popř. 32 mm (Volitelná)
• Výkonný elektromagnet zajišťuje vysokou magnetickou upínací sílu 

Obsah dodávky:
• Bezpečnostní řetěz
• Plastový kufřík
• Nádrž na chladicí kapalinu
• Adaptér MK 3 / s upínačem  Weldon 19 mm

Dodáváno volitelně: závitořezné 
rychlovýměnné sklíčidlo s 
vložkami M6 - M30

Automatické vnitřní mazání, 
chladicí kapalina je vedena přímo 
na špičku jádrového vrtáku.

Široká nabídka volitel-
ného příslušenství

Stupně otáček

1. 30 – 60 ot/min
2. 60 – 105 ot/min
3. 105 – 210 ot/min
4. 210 – 380 ot/min

Řezání závitů 
max. M 20

Otáčky vpravo/vlevo

Sériově dodáváno s 4stupňovou 
převodovkou, otáčky jsou v 
každém stupni plynule 
regulovatelné.

Výkonný hnací motor je navržen 
pro nepřetržitý provoz
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Příslušenství k MD 1000 / TPC 3000

Držák nástroje 
s vnitřním chlazením

Rychlovýměnný držák 
nástroje

Trn do 
sklíčidla

Prodlužovací adaptér 
80 mm / Weldon 19 mm

Adaptér sklíčidla 1/2“ 
- 20 UNF / Weldon 19 mm

Rychloupínací sklíčidlo 
s upínáním 1/2“ - 20 UNF

Zubové sklíčidlo 
s upínáním 1/2“ - 20 UNF

Rychloupínací sklíčidlo 
s upínáním B 16
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Příslušenství k MD 1000 / TPC 3000

Obj.č. Označení

24-1090 Závitořezná hlava MK 3, M 3 - M 12 / 8dílná

24-1092 Závitořezná hlava MK 3, M 12 - M 24 / 8dílná

24-1099 Rychloupínací sklíčidlo v setu MK3 / M6-M30/ 12 ks

41-1046 Sada kuželových vrtáků v kazetě A, MK 2, 14,5 - 23 mm, 10dílná

41-1051 Sada kuželových vrtáků v kazetě B, MK 2/3, 14,5 - 30 mm, 9dílná

53-1051 Adaptér pro sklíčidlo 1/2" - 20 UNF / Weldon 19 mm

53-1054 Prodlužovací adaptér 80 mm / Weldon 19 mm

53-1090 Držák nástroje s vnitřním chlazením MT 3 / Weldon 19 mm

53-1091 Držák nástroje s vnitřním chlazením MT 3 / Weldon 32 mm

53-1097 Rychlovýměnný držák nástroje s vnitřním chlazením MT 3

Obj.č. Označení

24-1005 Trn do sklíčidla MK 3 - B 16

24-1022 Redukční pouzdro MK 3 / 2

24-1043 Prodlužovací pouzdro MK 3 / 2

24-1042 Prodlužovací pouzdro MK 3 / 3

24-1072 Rychloupínací sklíčidlo s upínáním MK 3, 1 - 13 mm

24-1075 Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1075B Zubové sklíčidlo 3 - 16 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1076 Rychloupínací sklíčidlo 1 - 13 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1076B Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1082 Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16

Zařízení pro řezání závitů 
pro TPC 2000

Prodlužovací 
pouzdro

Rychloupínací sklíčidlo 
s přímým upínáním

Závitořezné 
sklíčidlo

Rychloupínací závitořezná 
vložka M 3 - M 12

Závitořezné 
sklíčidlo

Rychloupínací závitořezná 
vložka M 6 - M 30

Redukční 
pouzdro
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Příslušenství jádrových vrtaček

Držák nástroje s automatickým vnitřním chlazením

• S automatickým vnitřním chlazením pro jádrový vrták
• Pro jádrové vrtačky s upínáním morse kuželem
• K upínání nástrojů upínačem Weldon 19 a 32 mm

Obj.č. Označení

53-1089 Držák nástroje s automatickým vnitřním chlazením MK 2 / Weldon 19 mm

53-1090 Držák nástroje s automatickým vnitřním chlazením MK 3 / Weldon 19 mm

53-1091 Držák nástroje s automatickým vnitřním chlazením MK 3 / Weldon 32 mm

53-1092 Držák nástroje s automatickým vnitřním chlazením MK 4 / Weldon 32 mm

53-1093 Držák nástroje s automatickým vnitřním chlazením MK 5 / Weldon 32 mm

Rychlovýměnný držák nástroje s automatickým vnitřním chlazením

• S automatickým vnitřním chlazením pro jádrový vrták s upínačem Weldon 19 mm
• Rychlá výměna nástroje bez standardního upínacího klíče
• Včetně hadice a rychlospojky

Obj.č. Označení

53-1096 Rychlovýměnný držák nástroje s automatickým vnitřním chlazením MK 2

53-1097 Rychlovýměnný držák nástroje s automatickým vnitřním chlazením MK 3

Adaptér sklíčidla

• Adaptér pro Weldon 19 mm na 1/2“ - 20 UNF
• K upínání zubového sklíčidla a rychloupínacího sklíčidla

Obj.č. Označení

53-1051 Adaptér sklíčidla 1/2“ - 20 UNF / Weldon 19 mm

Prodlužovací adaptér

• Prodloužení upínače Weldon 80 mm
• K upínání nástrojů upínačem Weldon 19 mm
• Použití u hlubokých nebo stupňovitých povrchů obrobků
• Včetně vyrážecího kolíku

Obj.č. Označení

53-1054 Prodlužovací adaptér 80 mm / Weldon 19 mm
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Příslušenství jádrových vrtaček

Závitovací rychlovýměnné sklíčidlo M 3 - M 12 / M 12 - M 24 

Sada závitovacích rychlovýměnných sklíčidel M 6 - M 30

• K použití závitníku pro závity s průchozí nebo se slepým otvorem (slepé vrty)
• Rychlovýměnné vložky dodávané sériově s nastavitelnou bezpečnostní spojkou s ochranou proti přetížení
• Strojové závitování s ručním posuvem pro jádrové, stolní a sloupové vrtačky,.....
• Rychlá a jednoduchá výměna závitníku bez nástroje
• Vhodný pro stroje s pravým a levým chodem vřetene
• Bezúdržbové provedení

• Rychlá a jednoduchá výměna závitníku bez nástroje
• K použití závitníku pro závity s průchozí nebo se slepým otvorem (slepé vrty)
• Vhodný pro stroje s pravým a levým chodem vřetene
• Závitovací sklíčidlo dodáváno sériově s nastavitelnou bezpečnostní spojkou s ochranou proti přetížení
• Strojové závitování s ručním posuvem pro jádrové, stolní a sloupové vrtačky,.....
• Bezúdržbové provedení

Obj.č. Morse kužel D D1 d L1 L Oblast řezu Točivý moment Hmotnost cca

24-1089 MT 2 46 mm 17,780 mm 19 mm 75 mm 171,5 mm M 3 - M 12 25 Nm 1,08 kg

24-1090 MT 3 46 mm 23,825 mm 19 mm 94 mm 191 mm M 3 - M 12 25 Nm 1,28 kg

24-1092 MT 3 66 mm 23,825 mm 30 mm 94 mm 227 mm M 12 - M 24 150 Nm 3,20 kg

Obsah M 3 - M 12:
M 3 / M 3,5 /  M 4 / M 5 - 6 / M 8 / M 10 / M 12

Obsah M 12 - M 24:
M 12 / M 14 / M 16 / M 18 / M 20 / M 22 / M 24

Obj.č. Morse kužel Oblast vrtání Oblast řezu Redukce Vložky závitníku

24-1098 MT 2 3 - 31,5 mm M 6 - M 30 MK 1 / MK 2 / MK 3 M 6 - 8 / 10 / 12 / 16 / 18 - 20 / 24 / 27 - 30

24-1099 MT 3 3 - 31,5 mm M 6 - M 30 MK 1 / MK 2 / MK 3 M 6 - 8 / 10 / 12 / 16 / 18 - 20 / 24 / 27 - 30

Oblast řezu M 6 - M 8 M 10 M 12 M 16 M 18 - M 20 M 24 M 27 - M 30

d x a 6,3 x 5 mm 8 x 6,3 mm 9 x 7,1 mm 12,5 x 10 mm 14 x 11,2 mm 18 x 14 mm 20 x 16 mm
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L
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NO. S
MS:NO. S
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MS.NO.S

MS.NO.T

MS.NO.T

L

d D

MS.NO.S

Trn do sklíčidla

• Plně kalené a broušené
• Pro kužel vrtačkového sklíčidla podle DIN 238
• Pro použití sklíčidla na stroje s morse kuželem

Obj.č. Označení Morse kužel Krátký kužel Délka d

24-1002 Trn do sklíčidla MK2 - B 16 MK 2 B 16 112 mm 15,773 mm

24-1005 Trn do sklíčidla MK3 - B 16 MK 3 B 16 131 mm 15,773 mm

Redukční pouzdro

• Precizní provedení, plně kalené
• Vnitřní a vnější kužel broušený podle DIN 2185

Obj.č. Označení Morse kužel Délka D d

24-1022 Redukční pouzdro MK 3/2 MK 3 MK 2 112 mm 24,7 mm 17,780 mm

Prodlužovací pouzdro

• Precizní provedení, plně kalené
• Vnitřní a vnější kužel broušený podle DIN 2187

Obj.č. Označení Morse kužel Délka D d

24-1041 Prodlužovací pouzdro MK 2 / 2 MK 2 MK 2 175 mm 30 mm 17,780 mm

24-1042 Prodlužovací pouzdro MK 2 / 3 MK 2 MK 3 196 mm 36 mm 23,825 mm

24-1043 Prodlužovací pouzdro MK 3 / 2 MK 3 MK 2 194 mm 30 mm 17,780 mm

24-1044 Prodlužovací pouzdro MK 3 / 3 MK 3 MK 3 215 mm 36 mm 23,825 mm

Zubové sklíčidlo with se závitovým upínáním

• Provedení pro stroje s pravým chodem vřetene
• Použití u stacionárních a přenosných vrtaček
• S upínáním 1/2“ - 20 UNF
• Stálá upínací síla při vrtání

Obj.č. Označení

24-1075 Zubové sklíčidlo 1-13 mm / 1/2"- 20 UNF

24-1075B Zubové sklíčidlo 3-16 mm / 1/2"- 20 UNF

Příslušenství jádrových vrtaček
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Příslušenství jádrových vrtaček

Rychloupínací sklíčidlo se závitovým upínáním

• S vnitřním závitem 1/2“ - 20 UNF
• K bezklíčovému upínání nástrojů
• Nízká tolerance obvodového házení a maximální upínací síla
• Veškeré rychle opotřebitelné díly povrchově kalené a broušené

Obj.č. Označení

24-1076 Rychloupínací sklíčidlo 1-13 mm / 1/2"- 20 UNF

24-1076B Rychloupínací sklíčidlo 1-16 mm / 1/2´"- 20 UNF

Rychloupínací sklíčidlo s vnitřním kuželem

• S vnitřním kuželem B 16
• K bezklíčovému upínání nástrojů
• Nízká tolerance kruhového házení a maximální upínací síla
• Všechny rychle opotřebitelné díly povrchově kalené a broušené

Obj.č. Oblast upnutí Krátký kužel d l D L L1 Hmotnost cca

24-1082 1 - 16 mm B 16 15,773 mm 24,000 mm 54 mm 112,2 mm 102 mm 1,268 kg

Rychloupínací sklíčidlo s přímým upínáním

• Provedení s integrovaným upínacím dříkem MK 2 popř. MK 3
• Jednoduché upínání a uvolnění rukou také po nejtěžším zatížení
• Všechny rychle opotřebitelné díly povrchově kalené a broušené
• K bezklíčovému upínání nástrojů

Obj.č. Oblast upnutí Morse kužel A B D Hmotnost cca

24-1070 1 - 13 mm MK 2 160 mm 80 mm 50,5 mm 1,00 kg

24-1071 1 - 16 mm MK 2 165 mm 85 mm 57 mm 1,32 kg

24-1072 1 - 16 mm MK 3 184 mm 85 mm 57 mm 1,48 kg
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Příslušenství jádrových vrtaček

Obj.č. Označení

41-1110 Jádrový vrták HSS-Standard KBK, 14/18/22, hloubka vrtání 30 mm

Jádrový vrták HSS-Standard KBK
• S upínačem Weldon 19 mm
• Dodání v pevném plastovém kufříku
• Vysoce výkonná rychlořezná ocel
• Přebrousitelná
• Hloubka vrtání 30 mm

Jádrový vrták HSS-Standard

Obsah:
• 2 ks KBK 14 mm
• 2 ks KBK 18 mm
• 1 ks KBK 22 mm

30 m
m

Obj.č. Označení

41-1111 Jádrový vrták HSS-Standard KBL, 14/18/22, hloubka vrtání 55 mm

Jádrový vrták HSS-Standard KBL
• S upínačem Weldon 19 mm
• Dodání v pevném plastovém kufříku
• Vysoce výkonná rychlořezná ocel
• Přebrousitelná
• Hloubka vrtání 55 mm

Obsah:
• 2 ks KBL 14 mm
• 2 ks KBL 18 mm
• 1 ks KBL 22 mm

55 m
m

Obj.č. Označení

41-1119 Sada jádrových vrtáku HSS-Standard KBK, 13 - 22, hloubka vrtání 30 mm

Sada jádrových vrtáků HSS-Standard KBK
• S upínačem Weldon 19 mm
• Dodání ve stabilní plastové kazetě
• Vysoce výkonná rychlořezná ocel
• Přebrousitelná
• Hloubka vrtání 30 mm

Obsah:
• po 1 ks KBK 13 / 14 / 17 / 18 / 21 / 22 mm
• 1 ks vyrážecího kolíku

30 m
m

Jádrové vrtáky HSS Standard KBK a KBL jsou vyrobeny z vysoce výkonné rychlořezné oceli a navrženy pro profesionální použití. Sady obsahují nejvíce 
používané velikosti a jsou dostupné podle volby s hloubkou vrtání 30 popř. 55 mm. Proti spirálovým vrtákům mají jádrové vrtáky výhodu v tom, že se nevrtá 
celá plocha otvoru, ale pouze úzké mezikruží. Požadavek na výkon je proto značně nižší. 
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Příslušenství jádrových vrtaček

Obj.č. Označení

41-1112 Jádrový vrták HSS-Vario PLUS KBK, 14/18/22, hloubka vrtání 30 mm

Jádrový vrták HSS-Vario PLUS KBK
• S upínačem Weldon 19 mm
• Dodání v pevném plastovém kufříku
• Vysoce výkonná rychlořezná ocel
• S tvrdým povlakem
• Vysoká ochrana proti opotřebení
• Velmi dobrý odvod třísek
• Hloubka vrtání 30 mm

Obsah:
• 2 ks KBK 14 mm
• 2 ks KBK 18 mm
• 1 ks KBK 22 mm

Jádrový vrták HSS-Vario PLUS 

Obj.č. Označení

41-1113 Jádrový vrták HSS-Vario PLUS KBL, 14/18/22, hloubka vrtání 55 mm

Jádrový vrták HSS-Vario PLUS KBL
• S upínačem Weldon 19 mm
• Dodání v pevném plastovém kufříku
• Vysoce výkonná rychlořezná ocel
• S tvrdým povlakem
• Vysoká ochrana proti opotřebení
• Velmi dobrý odvod třísek
• Hloubka vrtání 50 mm

Obsah:
• 2 ks KBL 14 mm
• 2 ks KBL 18 mm
• 1 ks KBL 22 mm

30 m
m

55 m
m

Obj.č. Označení

41-1121 Sada jádrových vrtáků HSS-Vario PLUS KBK, 13 - 22 mm, hloubka vrtání 30 mm

Sada jádrových vrtáků HSS-Vario PLUS KBK
• S upínačem Weldon 19 mm
• Dodání v pevném plastovém kufříku
• Vysoce výkonná rychlořezná ocel
• S tvrdým povlakem
• Vysoká ochrana proti opotřebení
• Velmi dobrý odvod třísek
• Hloubka vrtání 30 mm

Obsah:
po 1 ks KBK 13 / 14 / 17 / 18 / 21 / 22 mm
1 ks vyrážecího kolíku

30 m
m

Jádrové vrtáky HSS-Vario PLUS jsou také vyrobeny z vysoce výkonné rychlořezné oceli a díky tvrdému povlaku poskytují delší životnost. Dalšími výhoda-
mi tvrdého povlaku jsou lepší odvod třísek, vyšší odolnost proti opotřebení i vysoká úspornost. Sady obsahují nejvíce používané velikosti a jsou dostupné 
podle volby s hloubkou vrtání 30 popř. 55 mm. Oproti spirálovým vrtákům mají jádrové vrtáky výhodu v tom, že se nevrtá celá plocha otvoru, ale pouze úzké 
mezikruží. Požadavek na výkon je proto značně nižší.
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Příslušenství jádrových vrtaček

Kuželové a odjehlovací záhlubníky

Sada jádrových vrtáků Různé příslušenství

Třísky jsou přitahovány silnými magnety a po zatažení za tlačítko 
odpadnou. 
Snadné odstraňování a sběr magnetických třísek z řezání
Zajišťuje čisté pracoviště

Plné vrtáky se hodí nejlépe k 
vrtání malých průměrů (6-13 mm). 
Hlavní předností oproti spirálovým 
vrtákům je vyšší stabilita pomocí 
přímého weldonového uchycení a 
dále, že pomocí tří řezných břitů 
není nutné důlčíkování.

Doporučená 
řezná rychlost 
Vc = cca 30 m/min.

Vrtáky pro vrtání doplna: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
Hloubka vrtání: 30 mm
Stopka: Weldon 19 mm

Obj.č. Označení

41-1103 Vrták HSS 6-13 mm, upnutí WELDON, sada 6 dílů

Pomocí kuželových a odjehlovacích záhlubníků lze odjehlit vyvrtané otvory popř. lze vyhotovit prohlubně pro zahlubovací závrtný šroub nebo nýty. Kuželové 
a odjehlovací záhlubníky BERNARDO jsou k dispozici dle volby s válcovitým dříkem nebo upínačem Weldon 19 mm. Precizním provedením je zajištěn chod 
bez kmitání a tím i dosažení ideálních výsledků.

• 6dílná sada z HSS v kovovém kufříku
• s válcovým dříkem
• Úhel zahlubování 90°, se 3 ostrými hranami
• podle DIN 335-C

Obj.č. Označení

41-1075 Kuželový záhlubník 90°, 6dílný, HSS

Obj.č. Označení

41-1080 Kuželové a odjehlovací záhlubníky 90°, HSS, pot. cínem 4dílné

Obj.č. Označení

41-1076 Kuželové a odjehlovací záhlubníky 90° , 15 - 50 mm / Weldon 19

Obsah:
po 1 ks 6,3 / 8,3 / 19, 4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm

Obsah:
po 1 ks 2 - 5 mm / 5 - 10 mm / 10 - 15 mm / 15 - 20 mm

• 4dílná sada z HSS-TiN v kovovém kufříku
• s válcovým dříkem
• optimální odvod třísek vrtáním ve směru dříku

• Úhel zahlubování 90°, se 3 ostrými hranami
• S upínačem Weldon 19 mm
• Rozsah zahloubení 15 - 50 mm

Obj.č. Označení

51-1050 Magnetický sběrač třísek
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Příslušenství jádrových vrtaček

Chladicí kapalina mísitelná s vodou s vynikajícím spektrem výkonu a skvělou úsporností - 
obsah kanystru postačuje až na 200 l chladicí emulze.

Speciální příměsi prodlužují délku životnosti a zlepšují proudění třísek, tím zajišťují lepší 
řez na obráběném materiálu.

Tento koncentrát je navržen pro všechny práce třískového obrábění oceli a neželezných 
kovů, jako např. vrtání, frézování, řezání, soustružení atd.

Používaná koncentrace (olej:voda)
Soustružení, vrtání, frézování 1:20 až 1:40

Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12

Vysoce výkonný řezný olej BDS 5000

Vysoce výkonný mazací sprej BDS 5200

Vysoce výkonná řezná pasta BDS 5500

Obj.č. Označení

54-1206 Vysoce výkonný řezný olej BDS 5000 / 1 Ltr.

Obj.č. Označení

54-1208 Vysoce výkonný řezný olej BDS 5000 / 1 ltr.

54-1209 Vysoce výkonný řezný olej BDS 5000 / 5 ltr.

Vysoce kvalitní řezný olej pro střední až těžké práce třískového obrábění kovů a plastů.

Vynikající chladící a mazací účinek prodlužuje délku životnosti a zlepšuje proudění třísek, 
tím zajišťuje lepší řez na obráběném materiálu.

Obj.č. Označení

54-1210 Vysoce výkonný mazací sprej BDS 5200 / 1 x 400 ml dóza

54-1211 Vysoce výkonný mazací sprej BDS 5200 / 6 x 400 ml dóza

54-1212 Vysoce výkonný mazací sprej BDS 5200 / 12 x 400 ml dóza

Použití hlavně při pracích nad úrovní hlavy a horizontálních pracích, ale vhodný také k 
třískovému obrábění při vrtání, frézování, řezání, závitování atd.

Výhodou tohoto mazacího spreje je přesné dávkování a proto optimální mazání přímo na 
řezném nástroji.

Obj.č. Označení

54-1207 Vysoce výkonná řezná pasta BDS 5500 / 1000 g

Optimálně vhodná pro kovy, vysoce legované oceli, slitiny z chromu a niklu,
nekorozní a žáruvzdorné oceli.

Použití hlavně při pracích nad úrovní hlavy a horizontálních pracích (např. jádrové vrtání), 
ale vhodný také při řezání, vystružování, protahování atd.
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Stolní vrtačky
Cenově výhodná stolní vrtačka TB 14 T a TB 16 T s řemenovým pohonem je k dodaní s vrtacím 
výkonem 14 nebo 16 mm. Výškové stavitelné ochranné kryty vyvinuté firmou Bernardo, 
zakrývají jak vrták, tak sklíčidlo. Zajišťují tak vyšší bezpečnost a jsou proto ideálními pomocníky 
pro kutily a malé dílny.

• Velká přesnost běhu vřetene uloženého v kuličkových ložiscích.
• Rozměrný stůl s diagonálně vedenými T-drážkami (TB 16 T)
• Použití vyvážených řemenic a kvalitních řemenů garantuje klidný a tichý chod
• Stůl lze naklápět v rozmezí -45° až +45° a výškově posouvat pomocí ozubeného hřebene.
• Sériově vybavena s přesně opracovanou plochou základové desky s T-drážkami
• Výkonný hliníkový motor s vysokým točivým momentem v provedení IP 54.
• Součástí dodávky je přesné rychloupínací sklíčidlo
• Přesně opracovaná základová deska k upínání vyšších obrobků
• Ergonomické rukojeti zajišťují pohodlnou práci 

Rozsah dodávky:
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Samostatný nouzový vypínač
• Rychloupínací sklíčidlo
• Upínací trn MK 2 / B 16
• Kameny do T-drážky
• Servisní a obslužné nářadí

Stůl lze naklápět v rozmezí 
-45° do +45° a otáčet o 360°

Vyvážené hnací řemenice poskytují velice klidný 
chod a vysoce kvalitní řemeny zajišťují optimální 
přenos výkonu

Ochranný kryt podle normy CE, 
stavitelný podle používaného vrtáku

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák BM 100 s prizmatickými čelistmi 28-1999
Strojní svěrák BMO 85 s prizmatickými čelistmi 28-2006
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025

Technická data TB 14 T TB 16 T
Vrtací výkon max. 14 mm 16 mm
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16 1 - 16 mm / B 16
Upínací kužel pevný / B 16 MK 2
Otáčky vřetene (5) 620 - 2620 ot/min (12) 300 - 2550 ot/min
Vyložení 130 mm 155 mm
Naklápění stolu -45° až 45° -45° až 45°
Vzdálenost vřetene od stolu max. 285 mm 445 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 395 mm 600 mm
Zdvih pinoly 65 mm 65 mm
Průměr sloupu 58 mm 58 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 185 x 185 mm / 14 mm 245 x 245 mm / 16 mm
Rozměr základové desky 155 x 155 mm 185 x 200 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,37 kW / 230 V 0,55 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,55 kW / 230 V 0,80 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 300 x 510 x 690 mm 400 x 570 x 920 mm
Hmotnost cca 26 kg 36 kg
Obj.č. 01-1026 01-1031
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• Přepínač pravého a levého chodu vřetene (400 V)
• Rozměrný stůl s diagonálně vedenými T-drážkami
• Ergonomické rukojeti zajišťují pohodlnou práci
• Kvalitní kuličková ložiska zajišťují velmi nízkou házivost vřetene
• Součástí dodávky je přesné rychloupínací sklíčidlo
• Přesně opracovaná základová deska k upínání vyšších obrobků
• Stůl lze naklápět v rozmezí -45° až +45° a výškově posouvat pomocí ozubeného hřebene.
• Výkonný hliníkový motor s vysokým točivým momentem v provedení IP 54.
• Sériově vybavena s přesně opracovanou plochou základové desky s T-drážkami

Stolní vrtačka
Cenově výhodná stolní vrtačka TB 20 T s řemenovým pohonem je k dodání volitelně v 
provedení na 230 V, popřípadě na 400 V. Tento model (400V) je standardně vybaven 
pravým a levým směrem otáčení vřetene. Svým velmi zajímavým poměrem ceny a 
výkonu je tento model ideálním řešením pro domácí kutily.

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 2 / B 16
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Samostatný nouzový vypínač
• Kameny do T-drážky
• Pravý a levý chod vřetene (400 V)
• Servisní a obslužné nářadí 

Otáčky vpravo vlevo

Technická data TB 20 T
Vrtací výkon max. 20 mm
Sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
Upínací kužel MK 2
Otáčky vřetene (16) 180 - 2770 ot/min
Vyložení 180 mm
Naklápění stolu -45° až +45°
Vzdálenost vřetene od stolu max. 415 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 605 mm
Zdvih pinoly 80 mm
Průměr sloupu 72 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 290 x 290 mm / 16 mm
Rozměr základové desky 205 x 205 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,55 kW / 230 nebo 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,80 kW / 230 nebo 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 380 x 620 x 1000 mm
Hmotnost cca 54 kg
Obj.č. 01-1036 (230 V)

01-1041 (400 V)

TB 20 T / 400 V

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák BM 125 s prizmatickými čelistmi 28-2000
Sada válcových vrtáků v kazetě 1-10 mm, HSS TiN, 19 dílů 41-1000
Sada válcových vrtáků 1-13 mm, HSS TiN, 25 dílů 41-1010
Sada válcových vrtáků 1-6,0 mm, HSS TiN, 51 dílů 41-1015
Sada válcových vrtáků, 130 dílů 41-1024
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025

Cena
Top

Výkonný hliníkový motor v 
provedení IP 54

Sériově vybavená 
rychloupínacím 
sklíčidlem 
1 - 16 mm / B 16

Přesně opracovaná základová deska 
k upínání rozměrných obrobků
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Radiální vrtačka
Radiální vrtačka RBM 780 T je velmi univerzální stroj s možností posuvu, otáčení 
a naklápění vrtací hlavy. Díky optimálnímu poměru ceny a výkonu je tento stroj 
ideálním řešením pro domácí kutily.

• Přesně opracovaný pracovní stůl je naklápěcí v úhlu od -45° do +45°
• Bezpečnostní spínač s krytím IP 54 a podpěťovou spouští
• Velká přesnost běhu vřetene uloženého v přesných kuličkových ložiscích
• Vrtací hlava s možností posuvu, otáčení a naklápění zajišťuje hospodárnou práci
• Stabilní a broušený ocelový sloup s ozubeným hřebenem pro nastavení výšky stolu
• Použitím řemenic ze šedé litiny je zajištěn velmi klidný chod
• Ergonomické rukojeti zajišťují pohodlnou práci
• Garantovaná přesnost chodu vřetene
• Rozměrná základová deska zajišťuje vysokou stabilitu stroje

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 2 / B 16
• Kameny do T-drážky
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Pravý a levý chod vřetene (RBM 780 T - 400 V)
• Samostatný nouzový vypínač
• Servisní a obslužné nářadí

Technická data RBM 780 T
Vrtací výkon max. 16 mm
Sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
Upínací kužel MK 2
Vyložení min./max. 115 - 395 mm
Otáčky vřetene (12) 300 - 2550 ot/min
Naklápění vrtací hlavy -90° až +45°
Zdvih pinoly 60 mm
Průměr sloupu 58 mm
Velikost stolu Ø 255 mm
Rozměr základové desky 185 X 200 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,37 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,55 kW
Napětí 230 V nebo 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 280 x 850 x 820 mm
Hmotnost cca 40 kg
Obj.č. 01-1134 (230 V) 

01-1135 (400 V)

Cena
Top

Velikost vyložení vrtací hlavy lze plynule nastavovat

Výkonný hliníkový motor v 
provedení IP 54

Hlavní vypínač s krytím IP 54 a 
samostatný nouzový vypínač

Přesně opracovaná základová deska k upínání rozměrných obrobků

Stůl lze naklápět 
v rozmezí -45° do 

+45° a otáčet o 360°

RBM 780 T - 400 V

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák BM 125 s prizmatickými čelistmi 28-2000
Strojní svěrák BM 150 28-2001
Strojní svěrák BMO 120 28-2008
Sada válcových vrtáků 1-10 mm, HSS TiN, 19 dílů 41-1000
Sada válcových vrtáků 1-13 mm, HSS TiN, 25 dílů 41-1010
Sada válcových vrtáků 1-6,0 mm, HSS TiN, 51 dílů 41-1015
Sada válcových vrtáků, 130 dílů 41-1024
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025

Otáčky vpravo vlevo
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Stolní vrtačky
Spolehlivá vrtačky s pohonem klínovými řemeny se vyznačuje vysokým točivým 
momentem i při nízkých otáčkách. Tento model nalezne svou oblast využití u 
domácích kutilů a ve vzdělávacích zařízeních.

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
• Upínací trn MK 2 / B 18
• Pravý a levý chod vřetene (BM 25 T - 400 V)
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• LED pracovní osvětlení
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Kameny do T-drážky
• Servisní a obslužné nářadí

Technická data BM 20 T BM 25 T
Vrtací výkon v oceli 20 mm 25 mm
Sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18 1 - 16 mm / B 18
Upínací kužel MK 2 MK 2
Otáčky vřetene (16) 180 - 2770 ot/min (16) 180 - 2770 ot/min
Vyložení 160 mm 180 mm
Naklápění stolu -45° až +45° -45° až +45°
Vzdálenost vřetene od stolu max. 440 mm 415 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 630 mm 605 mm
Zdvih pinoly 80 mm 80 mm
Průměr sloupu 72 mm 72 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 285 x 285 mm / 16 mm 305 x 305 mm / 16 mm
Rozměr základové desky 200 x 190 mm 205 x 205 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,55 kW / 230 V nebo 400 V 0,75 kW / 230 V nebo 400V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,80 kW / 230 V nebo 400 V 1,1 kW / 230 V nebo 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 400 x 590 x 980 mm 400 x 630 x 990 mm
Hmotnost cca 45 kg 57 kg
Obj.č. 01-1116 (230 V) 01-1119 (230 V)
 01-1117 (400 V) 01-1120 (400 V)

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák BM 150 28-2001
Strojní svěrák BMH 150 28-2012
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 16 mm, M 14 28-1002
Sada válcových vrtáků 1-13 mm, HSS TiN, 25 dílů 41-1010
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025

• Sériově vybavena digitálním zobrazením vysunutí pinoly a LED pracovním osvětlením
• Použitím řemenic ze šedé litiny je zajištěn velmi klidný chod
•  Kvalitní kuličková ložiska zajišťují vysokou přesnost běhu vřetene,  

měřeno na pinole
• Rozměrný stůl s diagonálně vedenými T-drážkami
• Přepínač pravého a levého chodu vřetene (BM 25 T - 400 V)
• Výkonný hliníkový motor s vysokým točivým momentem v provedení IP 54
• Stůl lze naklápět v rozmezí ±45° a výškově posouvat pomocí ozubeného hřebene
• Součástí dodávky je přesné rychloupínací sklíčidlo
• Sériově vybavena s přesně opracovanou plochou základové desky s T-drážkami
• Ergonomické rukojeti zajišťují pohodlnou práci

Digitální 
ukazatel zdvihu vřetene

Součástí je pracovní 
LED osvětlení

Použitím vyvážených řemenic je 
zajištěn velmi klidný chod

Digitální zobrazení hloubky 
vrtání zjednodušuje obsluhu

Stůl je naklápěcí v úhlu 
od -45° do +45° a otočný 
o 360° kolem sloupu

BM 25 T - 400 V

Otáčky vpravo vlevo
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BM 20 Vario

HOBBY

Vr
ta

čk
y

Stolní vrtačky vario
Spolehlivá vrtačky s pohonem Vario se vyznačuje vysokým točivým 
momentem i při nízkých otáčkách. Tento model nalezne svou oblast 
využití u domácích kutilů a ve vzdělávacích zařízeních.

• Digitální displej pro snadný odečet nastavených otáček nebo posuvu pinoly
• Použitím řemenic ze šedé litiny je zajištěn velmi klidný chod
• Kvalitní kuličková ložiska zajišťují vysokou přesnost běhu vřetene, měřeno na pinole
• Rozměrný stůl s diagonálně vedenými T-drážkami
• Přepínač pravého a levého chodu vřetene (BM 20 Vario – 400 V)
• Stůl lze naklápět v rozmezí -45° až +45° a výškově posouvat pomocí ozubeného hřebene.
• Výkonný hliníkový motor s vysokým točivým momentem v provedení IP 54.
• Součástí dodávky je přesné rychloupínací sklíčidlo
• Sériově vybavena s přesně opracovanou plochou základové desky s T-drážkami
• Ergonomické rukojeti zajišťují pohodlnou práci

Technická data BM 16 Vario BM 20 Vario
Vrtací výkon v oceli 16 mm 20 mm
Sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18 1 - 16 mm / B 18
Upínací kužel MK 2 MK 2
Otáčky vřetene, plynule 400 - 1950 ot/min 400 - 1950 ot/min
Vyložení 160 mm 180 mm
Naklápění stolu -45° až +45° -45° až +45°
Vzdálenost vřetene od stolu max. 440 mm 415 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 630 mm 605 mm
Zdvih pinoly 80 mm 80 mm
Průměr sloupu 72 mm 72 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 285 x 285 mm / 16 mm 305 x 305 mm / 16 mm
Rozměr základové desky 200 x 190 mm 205 x 205 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,55 kW / 230 V nebo 400 V 0,75 kW / 230 V nebo 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,80 kW / 230 V nebo 400 V 1,1 kW / 230 V nebo 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 400 x 590 x 980 mm 400 x 630 x 990 mm
Hmotnost cca 46 kg 57 kg
Obj.č. 01-1124 (230 V) 01-1126 (230 V)
 01-1125 (400 V) 01-1127 (400 V)

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
• Upínací trn MK 2 / B 18
• Digitální zobrazení hloubky vrtání
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Laserový záměrný kříž
• Pravý a levý chod vřetene (BM 20 Vario – 400 V)
• Kameny do T-drážky
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Samostatný nouzový vypínač
• Servisní a obslužné nářadí

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák BM 150 s prizmatickými čelistmi 28-2001
Strojní svěrák BMH 150 28-2012
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 16 mm, M 14 28-1002
Sada válcových vrtáků 1-13 mm, HSS TiN, 25 dílů 41-1010
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025

Ruční kolo pro nastavení požadovaných 
otáček, umístěné na boční straně

Sériově dodávaný laserový 
záměrný kříž zajišťuje 
přesnou práci

Hlavní vypínač s krytím IP 54 a samostatný 
nouzový vypínač dle normy CE

BM 20 Vario - 400 V

Otáčky vpravo vlevo
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Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 3 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 2 / B 16
• Kameny do T-drážky
• Pravý a levý chod vřetene (400 V)
• Samostatný nouzový vypínač
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Servisní a obslužné nářadí

Technická data RBM 780 SB
Vrtací výkon max. 16 mm
Sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
Upínací kužel MK 2
Vyložení min./max. 120 - 380 mm
Otáčky vřetene (12) 300 - 2550 ot/min
Naklápění vrtací hlavy -90° až +45°
Zdvih pinoly 60 mm
Průměr sloupu 72 mm
Velikost stolu Ø 290 mm
Rozměr základové desky 185 x 200 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,55 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,80 kW
Napětí 230 V nebo 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 320 x 1000 x 1610 mm
Hmotnost cca 54 kg
Obj.č. 01-1136 (230 V) 

01-1137 (400 V)

Radiální vrtačka
Radiální vrtačka RBM 780 SB je konstrukčně stejná jako model RBM 780 T. 
Provedení sloupu umožňuje opracovávat bez problému také větší obrobky.

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák BM 125 s prizmatickými čelistmi 28-2000
Strojní svěrák BM 150 s prizmatickými čelistmi 28-2001
Sada válcových vrtáků 1-10 mm, HSS TiN, 19 dílů 41-1000
Sada válcových vrtáků 1-13 mm, HSS TiN, 25 dílů 41-1010
Sada válcových vrtáků 1-6,0 mm, HSS TiN, 51 dílů 41-1015
Sada válcových vrtáků, 130 dílů 41-1024
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025

• Velká přesnost běhu vřetene uloženého v přesných kuličkových ložiscích
• Bezpečnostní spínač s krytím IP 54 a podpěťovou spouští
• Vrtací hlava s možností posuvu, otáčení a naklápění zajišťuje hospodárnou práci
• Stabilní a broušený ocelový sloup s ozubeným hřebenem pro nastavení výšky stolu
• Pracovní stůl lze naklápět v rozmezí od -45° do +45° a otáčet o 360°.
• Garantovaná přesnost chodu vřetene
• Rozměrná základová deska zajišťuje vysokou stabilitu stroje
• Použitím řemenic ze šedé litiny je zajištěn velmi klidný chod
• Ergonomické rukojeti zajišťují pohodlnou práci

Velikost vyložení vrtací hlavy lze plynule nastavovat

Vrtací hlava je plynule naklápěcí 
v úhlu od -90° do +45°

Sériová výbava: rychloupínací 
sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16

Pracovní stůl otočný o 360° je 
vhodný pro souřadnicové vrtání

RBM 780 SB - 400 V

Otáčky vpravo vlevo
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Sloupové vrtačky
vario

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
• Upínací trn MK 2 / B 18
• Digitální zobrazení hloubky vrtání
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Laserový záměrný kříž
•  Pravý a levý chod  

vřetene (SBM 20 Vario – 400 V)
• Kameny do T-drážky
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Samostatný nouzový vypínač
• Servisní a obslužné nářadí

• Digitální displej pro snadný odečet nastavených otáček nebo posuvu pinoly
• Stůl lze naklápět v rozmezí -45° až +45° a výškově posouvat pomocí ozubeného hřebene
• Sériově vybavena s přesně opracovanou plochou základové desky s T-drážkami
• Kvalitní kuličková ložiska zajišťují vysokou přesnost běhu vřetene, měřeno na pinole
• Použitím řemenic ze šedé litiny je zajištěn velmi klidný chod
• Přepínač pravého a levého chodu vřetene (SBM 20 Vario – 400 V)
• Výkonný hliníkový motor s vysokým točivým momentem v provedení IP 54
• Součástí dodávky je přesné rychloupínací sklíčidlo
• Rozměrný stůl s diagonálně vedenými T-drážkami
• Ergonomické rukojeti zajišťují pohodlnou práci

Technická data SBM 16 Vario
Vrtací výkon v oceli 16 mm
Sklíčidlo 1 – 16 mm / B 18
Upínací kužel MK 2
Otáčky vřetene, plynule 400 - 1950 ot/min
Vyložení 160 mm
Naklápění stolu - 45° až +45°
Vzdálenost vřetene od stolu max. 690 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1170 mm
Zdvih pinoly 80 mm
Průměr sloupu 72 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 285 x 285 mm / 16 mm
Rozměr základové desky 200 x 190 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,60 kW / 230 V nebo 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,85 kW / 230 V nebo 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 420 x 600 x 1560 mm
Hmotnost cca 57 kg
Obj.č. 01-1128 (230 V)

01-1129 (400 V)

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Opěrné zařízení k vrtačce 07-1550
Vyrážecí klín kuželů MK 1 - MK 3 24-1058
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 16 mm, M 14 28-1002
Strojní svěrák BM 150 28-2001
Strojní svěrák BMO 120 s prizmatickými čelistmi 28-2008
Strojní svěrák BMH 150 28-2012
Sada válcových vrtáků v kazetě 1-10 mm, HSS TiN, 19 dílů 41-1000
Sada válcových vrtáků  1-13  mm,  HSS  TiN,  25  dílů 41-1010
Sada válcových vrtáků 1-6,0 mm, HSS TiN, 51 dílů 41-1015
Sada válcových vrtáků, 130 dílů 41-1024
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025

Hlavní vypínač s krytím IP 54 a 
samostatný nouzový vypínač dle 
normy CE

Pro upínání delších obrobků lze vrtačku vybavit 
vysouvacím opěrným zařízením

Plynulá regulace otáček

Digitální ukazatel rychlosti

Digitální ukazatel 
zdvihu vřetene

Napětí
Volitelně 230V 

nebo 400V
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Výkonná sloupová vrtačka SBM 16 Vario a 20 Vario v moderním 
designu je sériově vybavena křížovým laserem, digitálním displejem 
otáček a hloubky vrtání. Model SBM 20 Vario v provedení 400V
je mj. vybaven pravým a levým chodem vřetene. 
Tento model nalezne svou oblast využití u domácích kutilů a 
ve vzdělávacích zařízeních.

Technická data SBM 20 Vario
Vrtací výkon v oceli 20 mm
Sklíčidlo 1 – 16 mm / B 18
Upínací kužel MK 2
Otáčky vřetene, plynule 400 - 1950 ot/min
Vyložení 180 mm
Naklápění stolu - 45° až +45°
Vzdálenost vřetene od stolu max. 690 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1170 mm
Zdvih pinoly 80 mm
Průměr sloupu 72 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 305 x 305 mm / 16 mm
Rozměr základové desky 205 x 205 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,90 kW / 230 V nebo 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,3 kW / 230 V nebo 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 420 x 600 x 1560 mm
Hmotnost cca 68 kg
Obj.č. 01-1130 (230 V)

01-1131 (400 V)

Pracovní stůl s diagonálně vedenými 
T-drážkami lze naklápět v úhlu 

od -45° do +45°

Přesně opracovaná základová deska 
k upínání rozměrných obrobků

Ruční kolo pro nastavení 
požadovaných otáček, umístěné 
na boční straně

Sériově dodávaný laserový záměrný 
kříž zajišťuje přesnou práci

Výkonný hliníkový motor s 
klidným chodem

Sériově vybavená digitálním 
displejem otáček a hloubky 
vrtání

Ergonomicky tvarované rukojeti pro 
jemné ovládání posuvu vřetene

SBM 20 Vario - 400 V

Otáčky vpravo vlevo

Cena
Top
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Rozsah dodávky:
•  Rychloupínací sklíčidlo 

 1 - 16 mm / B 18
• Upínací trn MK 3 / B 18
•  Vačkový spínač pravého  

a levého chodu vřetene
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Samostatný nouzový vypínač
• Servisní a obslužné nářadí
• Kameny do T-drážky

Sloupové vrtačky

Sériově vybavená rychloupínacím 
sklíčidlem 1 - 16 mm

• Kvalitní kuličková ložiska zajišťují velmi nízkou házivost vřetene 
• Broušený pracovní stůl, výškově stavitelný ozubeným hřebenem a ruční klikou
• Přepínač pravého a levého chodu vřetene
• Stůl lze naklápět v rozmezí -45° až +45° a výškově posouvat pomocí ozubeného hřebene.
• Výkonný hliníkový motor s vysokým točivým momentem v provedení IP 54.
• Součástí dodávky je přesné rychloupínací sklíčidlo
• Přesně opracovaná základová deska k upínání vyšších obrobků
• Masivní stůl s T-drážkami a obvodovým žlábkem na chladicí kapalinu

Cena
Top

Technická data SB 25 S
Vrtací výkon max. 25 mm
Sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
Upínací kužel MK 3
Otáčky vřetene (12) 280 - 2380 ot/min
Vyložení 175 mm
Naklápění stolu -45° až +45°
Vzdálenost vřetene od stolu max. 685 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1175 mm
Zdvih pinoly 85 mm
Průměr sloupu 80 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 290 x 290 mm / 16 mm
Rozměr základové desky 205 x 205 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW / 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,1 kW / 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 380 x 660 x 1560 mm
Hmotnost cca 65 kg
Obj.č. 01-1046

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák BM 150 28-2001
Strojní svěrák BMO 150 s prizmatickými čelistmi 28-2009
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 3, 1 - 16 mm 24-1072
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Závitořezná hlava MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Redukční pouzdro MK 3 / 2 24-1022
Redukční pouzdro MK 4 / 3 24-1025
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 16 mm / M 14 28-1002
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Sada válcových vrtáků v kazetě 1-10 mm, HSS TiN, 19 dílů 41-1000
Sada válcových vrtáků 1-13 mm, HSS TiN, 25 dílů 41-1010
Sada válcových vrtáků, 130 dílů 41-1024
Kuželové vrtáky sada A 14,5-23 mm, MK 2, 10 dílů 41-1046
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051
Vyrážecí klín kuželů MK 4 - MK 6 24-1059
Rychloupínací výměnná hlava pro jádrové vrtáky MK 3 53-1097
Sada jádrových vrtáků 14-24 mm, HSS, 6 dílů, hloubka vrtání 25 mm 41-1101
Sada jádrových vrtáků 14-24 mm, HSS, 6 dílů, hloubka vrtání 50 mm 41-1102
Opěrné zařízení k vrtačce 07-1550

Pracovní stůl s diagonálně vedenými T-drážkami 
lze naklápět v úhlu od -45° do +45°
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Stůl lze naklápět v rozmezí 
-45° do +45° a otáčet o 360°

Vyvážené hnací řemenice poskytují velice 
klidný chod a vysoce kvalitní řemeny zajišťují 
optimální přenos výkonu

Všechny ovládací prvky jsou 
přehledně uspořádány a 
umístěné na hlavě stroje

Technicky pokročilejší sloupová vrtačka se dodává s průměrem vrtání do 25 nebo 32 mm, 
při použití jádrových vrtáků lze bez problému docílit většího průměru vrtaných děr. Tento 
model je standardně vybaven pravým a levým směrem otáčení vřetene. Tento model díky 
svému optimálnímu poměru cena-výkon používají především modeláři a domácí kutilové, 
využít se může ale i v zemědělství a v opravářských dílnách.

Technická data SB 32 S
Vrtací výkon max. 32 mm
Sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene (12) 150 - 2450 ot/min
Vyložení 215 mm
Naklápění stolu -45° až +45°
Vzdálenost vřetene od stolu max. 760 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1125 mm
Zdvih pinoly 120 mm
Průměr sloupu 92 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 300 x 290 mm / 14 mm 
Rozměr základové desky 295 x 270 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW / 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,6 kW / 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 400 x 720 x 1700 mm
Hmotnost cca 95 kg
Obj.č. 01-1051

Rychloupínací trn pro 
jádrové vrtáky

Pro upínání delších obrobků lze vrtačku 
vybavit vysouvacím opěrným zařízením

Ergonomicky tvarované 
rukojeti pro jemné ovládání 
posuvu vřetene

Přesně opracovaná základová deska s 
drážkami (SB 32 S s T-drážkami)

Výkonný hliníkový motor s klidným 
chodem

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
• Upínací trn MK 4 / B 18
• Vačkový spínač pravého a levého chodu vřetene
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Samostatný nouzový vypínač
• Kameny do T-drážky
• Servisní a obslužné nářadí
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• Bezpečnostní spínač s podpěťovou ochranou
• Plynulá regulace nastavení otáček
• Kompaktní, stabilní konstrukce v moderním designu
• Hliníkový motor s krytím IP 54 - 400 V
• Stůl je otočný o 360°
• Stabilní broušený ocelový sloup
• Špičková kvalita za rozumnou cenu
• Stupnice s ukazatelem hloubky vrtání
• Stůl ze šedé litiny se žlábkem na chladicí kapalinu
• Vřeteno je uloženo v přesných kuličkových ložiscích
• Výškové nastavení stolu pomocí ozubeného hřebene

Sloupová vrtačka vario
Sloupová vrtačka B 430 Vario je sériově vybavená plynulou regulací otáček, 
která umožňuje optimální nastavení řezné rychlosti podle právě obráběného 
výrobku.

Hlavní vypínač s krytím IP 54 a 
samostatný nouzový vypínač 
dle normy CEErgonomicky tvarované 

rukojeti pro jemné ovládání 
posuvu vřetene

Plynulé nastavení otáček 
se provádí ruční pákou 
na hlavě stroje

Rozsah dodávky:
• Upínací trn MK 3 / B 16
• Rychloupínací sklíčidlo 3 - 16 mm / B 16
• Kameny do T-drážky
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Samostatný nouzový vypínač
• Servisní a obslužné nářadí

Pohon Vario

Pro upínání delších obrobků lze vrtačku vybavit 
vysouvacím opěrným zařízením

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák BMH 125 28-2011
Strojní svěrák BM 150 28-2001
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 16 mm, M 14 28-1002
Kuželové vrtáky sada A, MK 2, 14,5 - 23 mm, 10 dílů 41-1046
Sada válcových vrtáků 1-13 mm, HSS TiN, 25 dílů 41-1010
Sada válcových vrtáků, 130 dílů 41-1024
Opěrné zařízení k vrtačce 07-1550

Technická data B 430 Vario
Vrtací výkon max. 25 mm 
Rychloupínací sklíčidlo 3 - 16 mm / B 16 
Upínací kužel MK 3 
Otáčky vřetene, plynule 280 - 2600 ot/min 
Vyložení 220 mm 
Otočný stůl 360° 
Vzdálenost vřetene od stolu max. 790 mm 
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1250 mm 
Zdvih pinoly 80 mm 
Průměr sloupu 80 mm 
Velikost stolu / velikost T-drážky 345 x 345 mm / 16 mm
Rozměr základové desky 240 x 275 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW (1,1 PS) / 400 V 
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,1 kW (1,5 PS) / 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 350 x 720 x 1710 mm
Hmotnost cca 100 kg
Obj.č. 01-1100
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Sloupová vrtačka 
Výkonná sloupová vrtačka má již v základní výbavě 2stupňový motor, přepínání 
otáček vpravo-vlevo a křížový laser. Tento model nalezne svou oblast využití 
převážně u profesionálních uživatelů.

Rozsah dodávky:
• Upínací trn MK 4 / B 18
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
• Vačkový přepínač otáček vpravo-vlevo
• Laserový záměrný kříž
• Kameny do T-drážky
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Samostatný nouzový vypínač, 
přepínač směru otáček a 2stupňový 
přepínač na přední straně stroje

Sériově dodávaný laserový záměrný 
kříž zajišťuje přesnou práci

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák 210 mm 28-2005
Strojní svěrák BM 200 28-2002
Strojní svěrák BMS 140 28-2019
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Závitořezná hlava MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Sada válcových vrtáků, 130 dílů 41-1024
Kuželové vrtáky sada A, MK 2, 14,5 - 23 mm, 10 dílů 41-1046
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051

Strojní svěrák 210 mm (obj. č. :28-2005) 
k namontování na spodní stranu 
pracovního stolu (Volitelně)

• Broušený pracovní stůl, výškově stavitelný ozubeným hřebenem a ruční klikou
• Broušená základová deska s T-drážkami pro upínání vysokých obrobků
• Pohon klínovými řemeny a vyváženými řemenicemi zajišťuje klidný chod
• Nastavitelný doraz hloubky vrtání zajistí přesný dojezd pinoly
• Velká přesnost běhu vřetene uloženého v kuličkových ložiscích
• 2rychlostní motor s vysokým točivým momentem, rozsah otáček 80 - 2 130 ot/min
• Přepínač pro pravý a levý chod je součástí dodávky
• Laserový záměrný kříž pro pohodlnou práci
• Kompaktní a robustní litinová konstrukce s moderním designem
• Stabilní a broušený ocelový sloup, navržený pro velké namáhání

2stupňový motor

Cena
Top

Technická data B 610 Pro 
Vrtací výkon max. 32 mm
Sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene (18) 80 - 2130 ot/min
Vyložení 255 mm
Naklápění stolu 360°
Vzdálenost vřetene od stolu max. 750 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1220 mm
Zdvih pinoly 120 mm
Průměr sloupu 92 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 385 x 335 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 380 x 335 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 / 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,1 / 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 460 x 900 x 1730 mm
Hmotnost cca 125 kg
Obj.č. 01-1113
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Sloupové vrtačky

Rozsah dodávky BM 25 SB:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
• Upínací trn MK 3 / B 18
• Vačkový přepínač otáček vpravo-vlevo
• LED pracovní osvětlení
• Laserový záměrný kříž
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Kameny do T-drážky
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Samostatný nouzový vypínač

• Sériově vybavena digitálním zobrazením vysunutí pinoly a LED pracovním osvětlením
• Použitím řemenic ze šedé litiny je zajištěn velmi klidný chod
•  Kvalitní kuličková ložiska zajišťují vysokou přesnost  

běhu vřetene, měřeno na pinole
• Rozměrný stůl s T-drážkami a obvodovým žlábkem na chladicí kapalinu
• Naklápěcí stůl (360°), nastavení výšky ozubeným hřebenem
• Přepínač pravého a levého chodu vřetene
• Výkonný hliníkový motor s vysokým točivým momentem v provedení IP 54.
• Součástí dodávky je přesné rychloupínací sklíčidlo
• Sériově vybavena s přesně opracovanou plochou základové desky s T-drážkami
• Ergonomické rukojeti zajišťují pohodlnou práci

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák BM 200 28-2002
Průmyslový strojní svěrák BMI 125 28-2016
Průmyslový strojní svěrák BMS 140 28-2019
Strojní svěrák 155 mm pro BM 25 SB 28-2004
Strojní svěrák 210 mm pro BM 32 SB 28-2005
Závitořezná hlava MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Závitořezná hlava MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Sada válcových vrtáků, 130 dílů 41-1024
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025
Kuželové vrtáky sada A, MK 2, 14,5 - 23 mm, 10 dílů 41-1046
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051
Rychloupínací výměnná hlava pro jádrové vrtáky 53-1097
Sada jádrových vrtáků 14-24 mm, HSS, 6 dílů, hl. vrt. 25 mm 41-1101
Sada jádrových vrtáků 14-24 mm, HSS, 6 dílů, hl. vrt. 50 mm 41-1102
Opěrné zařízení k vrtačce 07-1550

Digitální ukazatel zdvihu 
vřetene

Stůl je naklápěcí v 
úhlu 360° a otočný 
kolem loupu

Strojní svěrák 155 mm (volitelně) k 
namontování na spodní stranu 
pracovního stolu

Cena
Top

Technická data BM 25 SB
Vrtací výkon max. 25 mm
Sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
Upínací kužel MK 3
Otáčky vřetene (12) 150 - 2450 ot/min
Vyložení 220 mm
Naklápění stolu 360°
Vzdálenost vřetene od stolu max. 765 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1230 mm
Zdvih pinoly 120 mm
Průměr sloupu 92 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 300 x 300 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 290 x 270 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW / 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,6 kW / 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 450 x 750 x 1680 mm
Hmotnost cca 110 kg
Obj.č. 01-1122
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Součástí je pracovní 
LED osvětlení

Výkonná sloupová vrtačka BM 25 SB a 32 SB v moderním designu je sériově 
vybavená křížovým laserem, digitálním zobrazením vysunutí pinoly a otáčkami 
vpravo-vlevo Tento model je určen hlavně pro řemeslníky s vyššími nároky a lze
 jej doporučit i do opravárenských a řemeslnických dílen.

Technická data BM 32 SB
Vrtací výkon max. 32 mm
Sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene (12) 150 - 2450 ot/min
Vyložení 255 mm
Naklápění stolu 360°
Vzdálenost vřetene od stolu max. 750 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1210 mm
Zdvih pinoly 120 mm
Průměr sloupu 92 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 385 x 335 / 14 mm
Rozměr základové desky 380 x 335 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW / 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,6 kW / 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 450 x 800 x 1730 mm
Hmotnost cca 125 kg
Obj.č. 01-1123 

Sériově dodávaný laserový 
záměrný kříž zajišťuje přesnou práci

Výkonný hliníkový motor 
s krytím IP 54

Pro upínání delších obrobků lze vrtačku vybavit 
vysouvacím opěrným zařízením

Rychloupínací trn pro jádrové vrtáky

Kvalitní klínové řemeny zajišťují optimální 
přenos výkonu

Sériově vybavená rychloupínacím 
sklíčidlem 1 - 16 mm

Digitální zobrazení hloubky vrtání 
zjednodušuje obsluhu

Na objednávku lze dodat přesný strojní 
svěrák 210 mm

Rozsah dodávky BM 32 SB:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
• Upínací trn MK 4 / B 18
• Vačkový přepínač otáček vpravo-vlevo
• LED pracovní osvětlení
• Laserový záměrný kříž
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Kameny do T-drážky
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Samostatný nouzový vypínač
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DMT 16 V 
DMT 25
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• Broušený pracovní stůl, výškově stavitelný ozubeným hřebenem a ruční klikou
• Broušená základová deska s T-drážkami pro upínání vysokých obrobků
• Sériově dodávána s automatickým posuvem pinoly (DMT 16 V / DMS 25 V)
• Pohon klínovými řemeny a vyváženými řemenicemi zajišťuje klidný chod
• Nastavitelný doraz hloubky vrtání zajistí přesný dojezd pinoly
• Garantovaná přesnost chodu vřetene ≤0,02 mm
• DMS 25 V und DMS 32 sériově dodávána s chladicím zařízením
• Výkonný hnací motor i při nízkých otáčkách
• Robustní vrtačka vhodná pro průmyslové použití

Stolní vrtačky
Vrtačky série DMT a DMS jsou díky své robustní konstrukci určeny k trvalému 
provozu ve výrobě. Model V je vybaven automatickým posuvem pinoly pro zvýšení 
komfortu ovládání .

Rozsah dodávky:
• Upínací trn B 18
• Zubové sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
• Samostatný nouzový vypínač
• Výškově stavitelný ochranný kryt

DMT 16 V

Použitím vyvážených řemenic je zajištěn 
velmi klidný chod

Sériově dodávána s automatickým 
posuvem pinoly (V-model)

Dostatečně dimenzovaný pracovní 
stůl s broušenou plochou. Obrázek 
se svěrákem BMH 100

DMT 25Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák BMH 100 28-2010
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18 24-1083
Závitořezná hlava Super, M 5 - M 12 24-1096
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025

Technická data DMT 16 V DMT 25
Vrtací výkon max. 16 mm 25 mm
Sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18 1 - 16 mm / B 18
Upínací kužel MK 2 MK 3
Otáčky vřetene (6) 290 - 2000 ot/min (9) 240 - 1820 ot/min
Vyložení 180 mm 180 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 370 mm 360 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 610 mm 600 mm
Zdvih pinoly 95 mm 95 mm
Automatický posuv pinoly 0,10 / 0,14 / 0,17 / 0,25 mm/ot -
Průměr sloupu 85 mm 85 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 310 x 280 mm / 14 mm 310 x 280 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 250 x 250 mm 250 x 250 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW / 400 V 1,1 kW / 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,1 kW / 400 V 1,6 kW / 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 400 x 660 x 1060 mm 400 x 660 x 1060 mm
Hmotnost cca 117 kg 105 kg
Obj.č. 01-1182 01-1183
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DMS 25 V
DMS 32
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Sloupové vrtačky

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
• Upínací trn MK 3 / B 18
• Redukční pouzdro MK 3 / 2
• Zařízení chladicí
• Samostatný nouzový vypínač
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Sériově dodávána 
s integrovaným 
čerpadlem chladicí 
kapaliny v základové 
desce

Přehledně uspořádané 
ovládací a obslužné prvky. 
Volitelně: rychloupínací 
sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18

DMS 25 V

DMT 16 V • DMS 25 V

Posuv vřetene 
jako standart

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051 
Strojní svěrák BMH 125 28-2011
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18 24-1083
Závitořezná hlava Super, M 5 - M 12 24-1096
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Technická data DMS 25 V DMS 32
Vrtací výkon max. 25 mm 32 mm
Sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18 1 - 16 mm / B 18
Upínací kužel MK 3 MK 3
Otáčky vřetene (6) 230 - 2160 ot/min (9) 160 - 1880 ot/min
Vyložení 230 mm 230 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 700 mm 700 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1170 mm 1170 mm
Zdvih pinoly 130 mm 130 mm
Automatický posuv pinoly 0,10 / 0,16 / 0,25 mm/ot -
Průměr sloupu 102 mm 102 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 450 x 400 mm / 14 mm 450 x 400 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 320 x 300 mm 320 x 300 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW / 400 V 1,1 kW / 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW / 400 V 1,6 kW / 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 480 x 810 x 1740 mm 460 x 810 x 1740 mm
Hmotnost cca 252 kg 244 kg
Obj.č. 01-1184 01-1185
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Stolní vrtačky
Stolní vrtačka DMT 20 / DMT 20 V nabízí vynikající výkon a vysokou přesnost za 
obzvlášť příznivou cenu. Pro svou kompaktní konstrukci je tento model vhodný 
pro všeobecné použití v dílně.

• Ochranný kryt podle normy CE, stavitelný podle používaného vrtáku
• Broušený pracovní stůl, výškově stavitelný ozubeným hřebenem a ruční klikou
• Broušená základová deska s T-drážkami pro upínání vysokých obrobků
• Sériově dodávána s automatickým posuvem pinoly (DMT 20 V / DMC 32 VC)
• Nastavitelný doraz hloubky vrtání zajistí přesný dojezd pinoly
• Garantovaná přesnost chodu vřetene ≤0,02 mm
• Výkonný hnací motor i při nízkých otáčkách
• Odolné a výkonné vrtačky pro vysoké zatížení
• Včetně automatické reverzace otáček k řezání závitů

Vyvážené hnací řemenice poskytují velice klidný 
chod a vysoce kvalitní řemeny zajišťují optimální 
přenos výkonu

Broušený pracovní stůl s 
diagonálně vedenými T-drážkami

Plynulý nastavitelný posuv 
pinoly se samostatným hnacím 

motorem.

Technická data DMT 20 DMT 20 V
Vrtací výkon max. 20 mm 20 mm
Řezání závitů max. M16 M16
Upínací kužel MK 2 MK 2
Otáčky vřetene (5) 320 - 1820 ot/min (5) 320 - 1820 ot/min
Vyložení 240 mm 240 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 360 mm 360 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 680 mm 680 mm
Zdvih pinoly 135 mm 135 mm
Automatický posuv pinoly - 0 - 110 mm/ot
Průměr sloupu 85 mm 85 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 252 x 252 mm / 14 mm 252 x 252 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 367 x 305 mm 367 x 305 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW / 400 V 1,1 kW / 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 kW / 400 V 1,5 kW / 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 470 x 880 x 1270 mm 470 x 880 x 1270 mm
Hmotnost cca 192 kg 214 kg
Obj.č. 01-1186 01-1187

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
• Upínací trn MK 2 / B 18
• Automatický posuv pinoly (DMT 20 V)
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Zařízení pro řezání závitů
• LED pracovní osvětlení
• Výškově stavitelný ochranný kryt

NOVÉ

DMT 20

DMT 20 V
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Sloupové vrtačky
Sloupová vrtačka DMC 32 C / DMC 32 VC se vyznačuje robustní konstrukcí, 
provozem bez vibrací. Tento model nalezne svou oblast využití v opravárenských 
provozech, mechanických dílnách a ve vzdělávacích zařízeních.

Přesně opracovaná základna 
stroje, sériově dodávaná s 
integrovaným čerpadlem 
chladicí kapaliny. 

Sériově vybavená digitálním 
zobrazením otáček. Ergonomicky 
umístěné ovládací a obslužné 
prvky na přední straně

Technická data DMC 32 C DMC  32 VC
Vrtací výkon max. 32 mm 32 mm
Řezání závitů max. M20 M20
Upínací kužel MK 3 MK 3
Otáčky vřetene (5) 320 - 1820 ot/min (5) 320 - 1820 ot/min
Vyložení 265 mm 265 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 815 mm 815 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1240 mm 1240 mm
Zdvih pinoly 150 mm 150 mm
Automatický posuv pinoly - 0 - 110 mm/ot
Průměr sloupu 100 mm 100 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 332 x 332 mm / 14 mm 332 x 332 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 382 x 312 mm 382 x 312 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW / 400 V 1,5 kW / 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW / 400 V 2,2 kW / 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 570 x 940 x 1950 mm 570 x 940 x 1950 mm
Hmotnost cca 332 kg 352 kg
Obj.č. 01-1188 01-1189

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 5 - 20 mm / JT3
• Upínací trn MK 3 / JT3
• Redukční pouzdro MK 3 / 2
• Automatický posuv pinoly (DMC 32 VC)
• Zařízení chladicí
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Zařízení pro řezání závitů
• LED pracovní osvětlení
• Výškově stavitelný ochranný kryt

NOVÉ
DMT 20 V • DMC 32 VC

Posuv vřetene 
jako standart

Včetně chladícího 
systému

DMC 32 C

DMC 32 VC
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• Kompaktní a robustní litinová konstrukce s moderním designem
• Plynulá regulace otáček s odečítáním nastavených otáček na digitálním displeji
• Výškové nastavení stolu pomocí ozubeného hřebene a kliky
• Otáčky vřetene vpravo-vlevo pro řezání závitů
• Vysoký točivý moment 2stupňového motoru, otáčky vřetene 105 - 1725 ot/min
• Základová deska s T-drážkami pro upínání vysokých obrobků
• Bezpečnostní spínač s podpěťovou ochranou
• Vřeteno je uloženo v přesných kuličkových ložiscích

Sloupová vrtačka vario
Sloupová vrtačka Vario SB 30 Profi je standardně vybavena 2stupňovým motorem 
s vysokým točivým momentem. Masivně provedený variátorový pohon zajišťuje 
dostatečný přenos výkonu na vřeteno.

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 3 / B 16
• Redukční pouzdro MK 3 / 2
• Digitální zobrazení počtu otáček
• LED pracovní osvětlení
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Přenos otáček motoru na vřeteno zajišťuje 
spolehlivý variátorový pohon

Volitelně je k dodání: závitořezná 
hlava MK 3, M 3 - M 12

Sériově vybavená digitálním 
zobrazením otáček. Ergonomicky 
umístěné ovládací a obslužné 
prvky na přední straně

Pohon Vario

Technická data SB 30 Profi
Vrtací výkon max. 32 mm
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 3
Otáčky vřetene, plynule 105 - 1725 ot/min
Vyložení 230 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 690 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1180 mm
Zdvih pinoly 120 mm
Průměr sloupu 100 mm
Velikost stolu 400 x 320 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Rozměr základové desky 320 x 340 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,55 / 0,85 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,80 / 1,20 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 470 x 810 x 1710 mm
Hmotnost cca 245 kg
Obj.č. 01-1170XL

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák BMH 125 28-2011
Strojní svěrák BMI 150 28-2017
Závitořezná hlava MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Kuželové vrtáky, sada C 14,5-30 mm, MK 2/3, HSS, 17 dílů 41-1055
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 3, 1-16 mm 24-1072
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000



75

SB 40 Profi

PROFESSIONAL

Vr
ta

čk
y

Sloupová vrtačka vario
Robustní sloupová vrtačka s plynulou regulací otáček, automatickým posuvem 
pinoly a digitálním displejem otáček. Vhodný stroj pro využití v opravárenském 
a průmyslovém provozu.

Rozsah dodávky:
• Upínací trn MK 4 / B 18
• Zařízení chladicí
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
• Redukční pouzdro MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• LED pracovní osvětlení
• Automatický vyrážeč nástrojů
• Výškově stavitelný ochranný kryt

• Pohon Vario pro přesné nastavení otáček
• Pohyb pinoly je buď ruční nebo strojní
• Jednoduchá výměna nástrojů použitím automatického vyrážeče nástrojů
• Rychlé a snadné odečítání nastavených otáček na digitálním displeji
• Masivní naklápěcí stůl z šedé litiny s T-drážkami a žlábkem na chladicí kapalinu
• Součástí dodávky je chladicí systém a osvětlení
• Nastavitelný hloubkový doraz s přehlednou stupnicí pro odečítání hloubky vrtání
• Směr otáčení vřetene vpravo-vlevo pro řezání závitů

Pohyb pinoly je buď ručně nebo 
pomocí strojního posuvu 
(0,1 / 0,2 / 0,3 mm/ot)

Sériová výbava: 
Digitální zobrazení 
otáček, automatický 
vyrážeč nástrojů, 
otáčky vpravo-vlevo 
pro řezání závitů, 
stupnice pro 
zobrazování 
hloubky vrtání

Stabilní a broušený ocelový 
sloup, naklápění stolu v 
úhlu od -50° do +50°

Posuv vřetene 
jako standart

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák BMH 125 28-2011
Strojní svěrák BMS 140 28-2019
Závitořezná hlava MK 4, M 12 - M  24 24-1093
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Kuželové vrtáky, sada C 14,5-30 mm, MK 2/3, HSS, 17 dílů 41-1055
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát univerzální chladicí kap. RK 12 v 5l kanystru 54-1206

Technická data SB 40 Profi
Vrtací výkon max. 40 mm
Sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene, plynule 90 - 1455 ot/min
Vyložení 320 mm
Naklápění stolu -50° až +50°
Vzdálenost vřetene od stolu max. 590 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1155 mm
Zdvih pinoly 160 mm
Automatický posuv pinoly 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/ot
Průměr sloupu 120 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 505 x 425 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 360 x 370 mm
Výkon motoru 1,0 / 1,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 500 x 930 x 1870 mm
Hmotnost cca 380 kg
Obj.č. 01-1175XL
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Technická data GHD 25 TN
Vrtací výkon max. 25 mm
Řezání závitů max. M10
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
Upínací kužel MK 3
Otáčky vřetene (8)105 - 2900 ot/min
Vyložení 255 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 535 mm
Zdvih pinoly 120 mm
Průměr sloupu 100 mm
Rozměr základové desky / Velikost T-drážky 250 x 290 mm / 14 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,65 / 1,2 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,90 / 1,7 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V)* 500 x 570 x 1100 mm
Hmotnost cca 140 kg
Obj.č. 01-1241

* bez podstavce

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Závitořezná hlava MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Strojní svěrák BMO 150 28-2009
Strojní svěrák BMH 150 28-2012
Sada válcových vrtáků, 130 dílů 41-1024
Kuželové vrtáky sada A, MK 2, 14,5 - 23 mm, 10 dílů 41-1046
Podstavec BF 3 Deluxe s vanou na třísky 56-1017

Vysoká bezpečnost zajištěna 
výškově stavitelným krytem 
sklíčidla s mikrospínačem

Uživatelsky komfortní 
uspořádání ovládacích 
a obslužných prvků 
na hlavě převodovky

Stolní vrtačka s převodovkou
Stolní vrtačka s převodovkou GHD 25 TN nabízí vynikající výkon a vysokou přesnost za 
obzvlášť příznivou cenu. Pro svou kompaktní konstrukci je tento model vhodný pro 
všeobecné použití v dílně.

• Výškově stavitelná a o 360° otočná vrtací hlava
• Rozměrný stůl s T-drážkami
• Převodovka se šikmým ozubením kol zajišťuje optimální přenos výkonu
• Přepínač otáček vpravo-vlevo pro řezání závitů
• Kvalitní kuličková ložiska zajišťují vysokou přesnost běhu vřetene
• Stabilní a broušený ocelový sloup, navržený pro velké namáhání
•  Vysoká účinnost a klidný chod použitím ozubených kol se šikmým 

ozubením včetně kombinace ocelového a fíbrového materiálu.
• 8 rychlostí otáček s výkonným 2stupňovým hnacím motorem
• Nastavitelný doraz hloubky vrtání se stupnicí v mm

Cena
Top

Otáčky vpravo vlevo

Masivní rozměrná 
základna stroje s 
T-drážkami

2stupňový motor
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Jednoduché nastavení výšky 
vrtací hlavy klikou

Broušený pracovní stůl s paralelně 
vedenými T-drážkami

Rychlé a jednoduché nastavení 
otáček

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 3 / B 16
• Redukční pouzdro MK 3 / 2, MK 3 / 1
• Automatický vyrážeč nástrojů
• Směr otáčení vřetene vpravo-vlevo
• Výškově stavitelný ochranný kryt

•  Vysoká účinnost a klidný chod použitím ozubených kol se šikmým  
ozubením včetně kombinace ocelového a fíbrového materiálu

•  Opracovaná základna stroje pro upínání obzvlášť vysokých obrobků
•  Výškově stavitelná hlava převodovky a pracovní stůl jsou otočné o 360°
•  Kvalitní kuličková ložiska zajišťují vysokou přesnost běhu vřetene
•  Nastavitelný doraz hloubky vrtání se stupnicí v mm
•  Přepínač otáček vpravo-vlevo pro řezání závitů
•  Převodovka se šikmým ozubením kol zajišťuje optimální přenos výkonu
•  Stabilní a broušený ocelový sloup, navržený pro velké namáhání
•  8 rychlostí otáček s výkonným 2stupňovým hnacím motorem

Otáčky vpravo vlevo

Sloupová vrtačka s převody
Výkonná sloupová vrtačka s převodovkou GHD 25 SN se vyznačuje robustní konstrukcí, 
provozem bez vibrací. Tento model nalezne svou oblast využití v opravárenských provozech, 
mechanických dílnách a ve vzdělávacích zařízeních.

Technická data GHD 25 SN
Vrtací výkon max. 25 mm
Řezání závitů max. M10
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
Upínací kužel MK 3
Otáčky vřetene (8) 105 - 2900 ot/min
Vyložení 255 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 820 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1235 mm
Zdvih pinoly 120 mm
Průměr sloupu 100 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 500 x 350 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 250 x 290 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,65 / 1,2 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,90 / 1,7 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 600 x 600 x 1800 mm
Hmotnost cca 200 kg
Obj.č. 01-1242

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Závitořezná hlava MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Strojní svěrák BMS 140 28-2019
Strojní svěrák BMI 150 28-2017
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051
Zařízení chladicí 10 litrů - 400 V (samostatná montáž) 51-1004
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Stolní vrtačka s převodovkou
Tato výkonná a robustní stolní vrtačka s převodovkou, vrtacím výkonem max. 30 mm je 
cenově výhodným strojem pro zámečnické a mechanické dílny.

Technická data GB 30 T
Vrtací výkon max. 30 mm
Řezání závitů max. M16
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 3
Otáčky vřetene (6) 125 - 2825 ot/min
Vyložení 240 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 655 mm
Zdvih pinoly 115 mm
Průměr sloupu 100 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Rozměr základové desky 320 x 315 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW / 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,1 kW / 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 450 x 700 x 1440 mm
Hmotnost cca 170 kg
GB 30 T 01-1251
GB 30 T vč. chladicího systému 01-1250

* bez podstavce

• Nastavení otáček ovládací pákou na hlavě převodovky
• Nastavitelný doraz hloubky vrtání se stupnicí
• Garantovaná přesnost chodu vřetene ≤0,02 mm
• Směr otáčení vřetene vpravo-vlevo pro řezání závitů
• Stůl z šedé litiny s T-drážkami a obvodovým žlábkem na chladicí kapalinu
• Součástí dodávky je automatický vyrážeč a LED pracovní osvětlení
• Velká přesnost běhu vřetene uloženého v přesných ložiscích
• Kalená a broušená ozubená kola v převodovce zajišťují klidný chod stroje.
• Stabilní a broušený ocelový sloup, navržený pro velké namáhání

Masivní rozměrný 
pracovní stůl s 
T-drážkami. 
Obrázek GB 30 T s 
chladicím systém. 

Rychloupínací sklíčidlo 
1 - 16 mm / B 16

Jednoduché nastavení výšky 
vrtací hlavy klikou

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Závitořezná hlava MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Strojní svěrák BMS 140 28-2019
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051
Zařízení chladicí 10 litrů - 400 V (samostatná montáž) 51-1004
Podstavec pro GB 30 T 56-1027
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Sloupová vrtačka s převodovkou
Výkonná sloupová vrtačka s převodovkou GB 30 S se vyznačuje robustní konstrukcí a chodem 
bez vibrací. Tento model je vhodný pro větší práce v opravnách, strojních dílnách a ve školících 
centrech.

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 3 / B 16
• Redukční pouzdro MK 3 / 2, MK 3 / 1
• Chladící zařízení (Obj.č. 01-1250 nebo 01-1254)
• Automatický vyrážeč nástrojů
• LED pracovní osvětlení
• Výškově stavitelný ochranný kryt

• Nastavení otáček ovládací pákou na hlavě převodovky
• Nastavitelný doraz hloubky vrtání se stupnicí
• Garantovaná přesnost chodu vřetene ≤0,02 mm
• Směr otáčení vřetene vpravo-vlevo pro řezání závitů
• Stůl z šedé litiny s T-drážkami a obvodovým žlábkem na chladicí kapalinu
• Součástí dodávky je automatický vyrážeč a LED pracovní osvětlení
• Broušená základová deska s T-drážkami pro upínání vysokých obrobků
• Velká přesnost běhu vřetene uloženého v přesných ložiscích
• Kalená a broušená ozubená kola v převodovce zajišťují klidný chod stroje.
• Stabilní a broušený ocelový sloup, navržený pro velké namáhání

Přehledně uspořádané 
ovládací a obslužné prvky 
na přední straně stroje

LED pracovní osvětlení na 
stroji zajistí optimální světlo

Masivní ručně zaškrabaný pracovní 
stůl s T-drážkami

Cena
Top

Otáčky vpravo vlevo

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Závitořezná hlava MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Sada válcových vrtáků, 130 dílů 41-1024
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051
Zařízení chladicí 10 litrů - 400 V (samostatná montáž) 51-1004
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, 5l 54-1206

Technická data GB 30 S
Vrtací výkon max. 30 mm
Řezání závitů max. M16
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 3
Otáčky vřetene (6) 125 - 2825 ot/min
Vyložení 240 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 655 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1130 mm
Zdvih pinoly 115 mm
Průměr sloupu 100 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 405 x 335 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 320 x 315 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW / 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,1 kW / 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 500 x 700 x 1910 mm
Hmotnost cca 235 kg
GB 30 S 01-1253
GB 30 S vč. chladícího systému 01-1254
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• Přesně opracovaná základová deska s T-drážkami a integrovaným čerpadlem chladicí kapaliny
• Součástí dodávky je automatický vyrážeč a LED pracovní osvětlení
• Kalená a broušená ozubená kola v převodovce zajišťují klidný chod stroje.
• Garantovaná přesnost chodu vřetene ≤0,02 mm
• 12 rychlostí otáček s výkonným 2stupňovým hnacím motorem
• Sériově dodávaná s 3 automatickými posuvy vřetena
• Přepínač pravého a levého chodu vřetene
• T-drážky pro upínání obrobku
• Nastavitelný doraz hloubky vrtání se stupnicí
• Nastavení otáček ovládací pákou na hlavě převodovky
• Výkonný hnací motor i při trvalém provozu

Stolní vrtačka s převodovkou
Stolní vrtačka s převodovkou GB 30 TV nabízí profesionální výkon a vysokou přesnost za 
přijatelnou cenu. Pro svou kompaktní konstrukci je tento model vhodný pro všeobecné 
použití v dílně.

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 3 / B 16
• Redukční pouzdro MK 3 / 2, MK 3 / 1
• Automatický vyrážeč
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Sériově vybavená 3 
automatickými posuvy 
vřetena

Masivní hlava převodovky s 
ergonomicky umístěnými 
ovládacími a obslužnými prvky

Ručně zaškrabaná základová 
deska, sériově dodávaná s 
inte-grovaným čerpadlem 
chladící kapaliny.

Posuv vřetene 
jako standart

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Podstavec pro GB 30 TV 56-1027
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Strojní svěrák BMS 140 28-2019
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Závitořezná hlava MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Technická data GB 30 TV
Vrtací výkon max. 32 mm
Řezání závitů max. M20
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 3
Otáčky vřetene (12) 125 - 3030 ot/min
Rozsahy posuvů 0,10 / 0,20 / 0,30 mm/ot
Vyložení 260 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 700 mm
Zdvih pinoly 140 mm
Průměr sloupu 110 mm
Rozměr základové desky 340 x 335 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,85 / 1,1 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V)* 500 x 750 x 1620 mm
Hmotnost cca 235 kg
Obj.č. 01-1252

* bez podstavce
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Stolní vrtačka vario
Model GB 35 TV je stolní vrtačka s plynulou regulací otáček, automatickým 
posuvem pinoly a digitálním zobrazením otáček. Pro rozšíření oblasti využití 
je stroj navíc vybaven naklápěcí hlavou převodovky.

• Garantovaná přesnost chodu vřetene ≤0,02 mm
• Naklápěcí vrtací hlava v úhlu od -45° do +45° rozšiřuje oblast využití
• Rychlá výměna vrtacího nástroje automatickým vyrážečem nástrojů
• Přesně opracovaná základová deska s T-drážkami a integrovaným čerpadlem chladicí kapaliny
• Včetně energeticky úsporného a výkonného LED pracovního osvětlení
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Stabilní a broušený ocelový sloup, navržený pro velké namáhání
• Plynulá regulace otáček s odečítáním nastavených otáček na digitálním displeji

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Chladicí zařízení
• Elektromagnetický posuv vřetena
• Zařízení pro řezání závitů
• Automatický vyrážeč nástrojů
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Jednoduché nastavení 
převodových stupňů. 

Potenciometrem lze nastavit 
požadovanou výši otáček

Sériově vybavená automatickým 3
stupňovým posuvem vřetena

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Podstavec pro GB 35 TV Vario 56-1027
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Strojní svěrák BMH 150 28-2012
Průmyslový strojní svěrák BMI 125 28-2016
Průmyslový strojní svěrák BMS 140 28-2019
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051

Pohon Vario

Technická data GB 35 TV Vario
Vrtací výkon v oceli 35 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm
Řezání závitů max. M24
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene / 2 stupně 65 - 460 ot/min / 460 - 3250 ot/min
Rozsahy posuvů 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/ot
Vyložení 320 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 135 - 650 mm
Zdvih pinoly 160 mm
Průměr sloupu 120 mm
Rozměr základové desky 360 x 370 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 500 x 900 x 1660 mm
Hmotnost cca 300 kg
Obj.č. 01-1255
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Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 3 / B 16
• Redukční pouzdro MK 3 / 2
• Automatický vyrážeč nástrojů
• Zařízení pro řezání závitů
• Směr otáčení vřetene vpravo-vlevo
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• LED pracovní osvětlení

Pracovní stůl otočný o 360° je vhodný 
pro souřadnicové vrtání

Sloupová vrtačka s převodovkou
Výkonná sloupová vrtačka s převodovkou GB 28 S se vyznačuje robustní konstrukcí, 
provozem bez vibrací. Tento model nalezne svou oblast využití v opravárenských 
provozech, mechanických dílnách a ve vzdělávacích zařízeních.

• 12 rychlostí otáček s výkonným 2stupňovým hnacím motorem
• Přepínač otáček vpravo-vlevo pro řezání závitů
• Masivní pracovní stůl (otočný o 360°) je naklápěcí v úhlu od -45° do +45°
• Opracovaná základna stroje pro upínání obzvlášť vysokých obrobků
• Kvalitní kuličková ložiska zajišťují vysokou přesnost běhu vřetene
• Jednoduchá výměna nástrojů použitím automatického vyrážeče nástrojů
• Nastavitelný hloubkový doraz s přehlednou stupnicí pro odečítání hloubky vrtání
• Stabilní a broušený ocelový sloup, navržený pro velké namáhání
• Broušená ozubená kola v převodovce zajišťují klidný chod
• Vysoká bezpečnost je zajištěna výškově stavitelným krytem sklíčidla s mikrospínačem.

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Průmyslový strojní svěrák BMS 140 28-2019
Průmyslový strojní svěrák BMI 150 28-2017
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051
Zařízení chladicí 10 litrů - 400 V (samostatná montáž) 51-1004

Technická data GB 28 S
Vrtací výkon max. 28 mm
Řezání závitů max. M12
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 3
Otáčky vřetene (12) 75 - 3200 ot/min
Vyložení 250 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 810 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1210 mm
Zdvih pinoly 130 mm
Průměr sloupu 100 mm
Rozměr základové desky 325 x 330 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 375 x 375 mm / 14 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,85 / 1,1 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,1 / 1,5 KW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 450 x 600 x 2020 mm
Hmotnost cca 215 kg
Obj.č. 01-1245

Jednoduchá obsluha ovládacích 
prvků pro změnu otáček

Přehledně uspořádané 
ovládací prvky. Sériově 
dodávána se zařízením 
pro řezání závitů

Otáčky vpravo vlevo
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Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 3 / B 16
• Redukční pouzdro MK 3 / 2, MK 3 / 1
• Automatický vyrážeč nástrojů
• Směr otáčení vřetene vpravo-vlevo
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Sloupová vrtačka s převodovkou
Sloupová vrtačka s převodovkou GHD 28 SV (další vývojový stupeň modelu 
GHD 25 SN) je sériově vybavená otáčkami vpravo, vlevo a strojním posuvem 
vřetena. Tento model je vhodný pro použití převážně u profesionálních uživatelů,
v modelářství a ve vzdělávacích zařízeních.

• Sériově dodávána s automatickým posuvem pinoly (0,04 - 0,3 mm/ot)
• Převodovka se šikmým ozubením kol zajišťuje optimální přenos výkonu
•  Vysoká účinnost a klidný chod použitím ozubených kol se šikmým  

ozubením včetně kombinace ocelového a fíbrového materiálu.
• Automatický posuv pinoly se vypne po dosažení nastavené hloubky vrtání
• Přepínač otáček vpravo-vlevo pro řezání závitů
• Stabilní a broušený ocelový sloup, navržený pro velké namáhání
• Kvalitní kuličková ložiska zajišťují vysokou přesnost běhu vřetene
• 8 rychlostí otáček s výkonným 2stupňovým hnacím motorem
• Nastavitelný doraz hloubky vrtání se stupnicí v mm

Posuv vřetene 
jako standart

2stupňový motor

Pohyb pinoly je možný ručně nebo 
pomocí strojního posuvu

Broušený pracovní stůl s paralelně 
vedenými T-drážkami

Uživatelsky komfortní 
uspořádání ovládacích 
a obslužných prvků na 
hlavě převodovky

Technická data GHD 28 SV
Vrtací výkon max. 28 mm
Řezání závitů max. M12
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
Upínací kužel MK 3
Otáčky vřetene (8) 75 - 3010 ot/min
Vyložení 320 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 810 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1230 mm
Zdvih pinoly 150 mm
Průměr sloupu 105 mm
Rozměr základové desky 325 x 360 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 500 x 350 mm / 14 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,90 / 1,2 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,35 / 1,7 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 600 x 700 x 1900 mm
Hmotnost cca 290 kg
Obj.č. 01-1243

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Průmyslový strojní svěrák BMS 140 28-2019
Průmyslový strojní svěrák BMI 150 28-2017
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051
Kuželové vrtáky, sada C 14,5-30 mm, MK 2 / 3, HSS, 17 dílů 41-1055
Zařízení chladicí 10 litrů - 400 V (samostatná montáž) 51-1004
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Sloupové vrtačky s převodovkou
Výkonná sloupová vrtačka s převodovkou GB 35 HS se vyznačuje robustní konstrukcí a 
chodem bez vibrací. Tento stroj je svou otočnou a naklápěcí hlavou převodovky vhodný 
k využití v dílenských provozech.

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Průmyslový strojní svěrák BMI 150 28-2017
Strojní svěrák BM 200 28-2002
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Vyrážecí klín kuželů MK 4 - MK 6 24-1059
Závitořezná hlava MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051

Ergonomicky tvarované rukojeti pro 
jemné ovládání posuvu vřetene

Ochranný kryt podle normy CE, 
stavitelný podle používaného 
vrtáku

2stupňový motor

Zpracovaná základová deska 
s T-drážkami pro upínání 
velkých obrobků

• Opracovaná základna stroje pro upínání obzvlášť vysokých obrobků
• 12 rychlostí otáček s výkonným 2stupňovým hnacím motorem, rozsah otáček 75 - 3200 ot/min
• Sériová výbava: rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
• Rozměrný stůl s T-drážkami a obvodovým žlábkem na chladicí kapalinu
• Jednoduchá a rychlá změna otáček ovládací pákou
• Hlava převodovky je naklápěcí o 180°, otočná o 360° a výškově stavitelná
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Rychloposuv a jemný posuv lze přepínat pomocí spojky
• Otáčky vpravo-vlevo k řezání závitů
• Dodávaný s digitálním ukazatelem posuvu vřetene

Cena
Top

Max. otáčky 
3200 ot./min

NOVÉ

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Digitální zobrazení hloubky vrtání 
• Zařízení pro řezání závitů 
• LED pracovní osvětlení
• Servisní a obslužné nářadí

Technická data GB 35 HS
Vrtací výkon max. 32 mm 
Sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
Upínací kužel MK 4 
Otáčky vřetene (12) 75 - 3200 ot/min  
Vyložení 295 mm 
Vzdálenost vřetene od stolu max. 775 mm 
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1185 mm 
Zdvih pinoly 125 mm 
Průměr sloupu 115 mm 
Velikost stolu 500 x 455 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Rozměr základové desky 375 x 365 mm 
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 630 x 700 x 2050 mm
Hmotnost cca 335 kg
Obj.č. 01-1261
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• 2rychlostní motor s vysokým točivým momentem, rozsah otáček 75 - 3200 ot/min
• Stabilní a broušený ocelový sloup, navržený pro velké namáhání
• Sériově vybavena digitálním zobrazením vysunutí pinoly a LED pracovním osvětlením
• Dodávána s automatickým posuvem pinoly a zařízením pro řezání závitů
• Jednoduchá a rychlá změna otáček ovládací pákou
• Hlava převodovky je naklápěcí o 180°, otočná o 360° a výškově stavitelná
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Rychloposuv a jemný posuv lze přepínat pomocí spojky
• Kvalitní kuličková ložiska zajišťují vysokou přesnost běhu vřetene
• Vysoká bezpečnost je zajištěna výškově stavitelným krytem sklíčidla s mikrospínačem

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 3 - 16 mm / B 18
• Upínací trn MK 4 / B 18
• Chladicí zařízení 
• Redukční pouzdro MK 4 / 3
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Technická data GB 35 HSV
Vrtací výkon max. 32 mm 
Sklíčidlo 3 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 4 
Otáčky vřetene (12) 75 - 3200 ot/min 
Rozsahy posuvů 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/ot
Vyložení 295 mm 
Vzdálenost vřetene od stolu max. 775 mm 
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1185 mm 
Zdvih pinoly 125 mm 
Průměr sloupu 115 mm 
Velikost stolu 500 x 455 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Rozměr základové desky 375 x 365 mm 
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 630 x 700 x 2050 mm
Hmotnost cca 340 kg
Obj.č. 01-1266

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Průmyslový strojní svěrák BMS 140 28-2019
Průmyslový strojní svěrák BMI 150 28-2017
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Závitořezná hlava MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Posuv pinoly lze volit v hodnotách 
0,10/ 0,18 nebo 0,26 mm/ot.

Masivní pracovní stůl s diagonálně 
vedenými T-drážkami lze naklápět 
v úhlu od -45° do +45°

Přesně opracovaná základna stroje, 
sériově dodávaná s integrovaným 
čerpadlem chladicí kapaliny. 

• Digitální zobrazení hloubky vrtání 
• Zařízení pro řezání závitů
• LED pracovní osvětlení
• Servisní a obslužné nářadí

Včetně digitálním 
ukazatelem 

hloubky vrtání

Včetně chladícího 
systému

Max. otáčky 
3200 ot./min

NOVÉ

Sloupová vrtačka s převodovkou
Model GB 35 HSV je na základě vysokého počtu otáček (75 - 3 200 ot/min) stejně 
jako rozsáhlou výbavou (např. automatickým posuvem pinoly, otočným řezacím 
strojem, chladicím zařízením, LED - pracovní osvětlení,...) ideálním strojem pro 
mechanické dílny, opravny a oblast vzdělávání.

Otáčky vpravo vlevo
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Sloupová vrtačka s převodovkou
Vysoce kvalitní převodovka vrtačky GB 32 STi s broušenými ozubenými koly zajišťuje klidný 
chod stroje. Tento stroj, je díky naklápěcí hlavě převodovky a digitálnímu displeji otáček, 
vhodný k využití v jakýchkoli dílnách.

• Naklápěcí vrtací hlava v úhlu od -45° do +45° rozšiřuje oblast využití
• Pracovní stůl (± 45°) s diagonálně vedenými T-drážkami a žlábkem na chladicí kapalinu
• Snadné odečítání otáček na digitálním displeji
• Přesně opracovaná základna stroje s T-drážkami a integrovaným čerpadlem chladicí kapaliny
• Klidný chod je zajištěn převodovkou běžící v olejové lázni
• Sériově dodávaný elektromagnetický posuv pinoly zajišťuje přesné obrábění
• Výkonný 2stupňový hnací motor je navržený na delší provoz
• Kalená a broušená ozubená kola

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3, MK 4 / 2
• Chladicí zařízení
• Elektromagnetický posuv vřetena
• Zařízení pro řezání závitů
• Automatický vyrážeč nástrojů
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46

Masivní, opracovaný 
stůl z šedé litiny s 
T-drážkami a žlábkem 
na chladicí kapalinu

Rychlé a jednoduché nastavení 
otáček řazením převodů na přední 
straně. Zobrazování otáček na 
digitálním displeji

Posuv vřetena je ruční nebo strojní zapínaný 
elektromagnetickou spojkou

Naklápěcí vrtací hlava 
od -45° do + 45° 

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Průmyslový strojní svěrák BMS 140 28-2019
Průmyslový strojní svěrák BMI 150 28-2017
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051
Závitořezná hlava MK 4, M 12 - M 24 24-1093
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Technická data GB 32 STi
Vrtací výkon v oceli 32 mm
Vrtací výkon v litině 35 mm
Řezání závitů max. M20
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene / počet stupňů 125 - 3030 ot/min / 12
Rozsahy posuvů 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/ot
Vyložení 325 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 690 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1250 mm
Zdvih pinoly 160 mm
Průměr sloupu 120 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 500 x 420 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 365 x 370 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,0 / 1,2 kW 
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 / 1,8 kW 
Rozměry stroje (Š x H x V) 570 x 900 x 2200 mm
Hmotnost cca 415 kg
Obj.č. 01-1275XL
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NOVÉ
• Sériově vybavená motorickým nastavením výšky stolu
• Sériově dodávaná s automatickým vyrážečem nástrojů a zařízením pro řezání závitů
• Rychle a jednoduše nastavitelné otáčky pomocí ovládací páky na hlavě převodovky
• Součástí dodávky je digitální zobrazení otáček a hloubky vrtání
• Opracovaná základna stroje (430 x 440 mm) s T-drážkami a integrovaným čerpadlem chladicí kapaliny
• Elektromechanický posuv vřetena zajišťuje přesnou práci
• Kvalitní kuličková ložiska zajišťují vysokou přesnost běhu vřetene
• Masivní stůl z šedé litiny (ručně zaškrabaný) s otočnou a naklápěcí upínací plochou

Sloupová vrtačka s převodovkou
Vrtačka s převodovkou GB 35 THS je sériově vybavená motorickým zdvihem stolu pro snížení 
vedlejších výrobních časů. Digitální displej pro zobrazení hloubky vrtání, popřípadě otáček, a 
elektromechanický posuv vřetena dále zvyšují hodnotu stroje.

Rozsah dodávky:
• Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Motorický zdvih stolu
• Elektromagnetický posuv vřetena
•  Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Automatický vyrážeč nástrojů
• Zařízení pro řezání závitů
• Digitální zobrazení počtu otáček
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
•  Digitální zobrazení hloubky vrtání
•  Výškově stavitelný ochranný kryt

Značné snížení vedlejších 
výrobních časů motorický
m zdvihem stolu

Masivní hlava převodovky s 
ergonomicky umístěnými 
ovládacími a obslužnými 
prvky. Sériově dodávaný 
digitální displej pro zobrazení      
nastavené hloubky 
vrtání a otáček

Velkoryse dimenzovaný otočný stůl 
je také naklápěcí v úhlu od -45° do 
+45°.

motorizovaný 
posuv stolu

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Průmyslový strojní svěrák BMS 140 28-2019
Kuželové vrtáky, sada C 14,5-30 mm, MK 2/3, HSS, 17 dílů 41-1055
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000

Technická data GB 35 THS
Vrtací výkon v oceli 35 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm
Řezání závitů max. M24
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene (12) 43 - 2355 ot/min
Rozsahy posuvů 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/ot
Vyložení 340 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 580 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1185 mm
Zdvih pinoly 200 mm
Průměr sloupu 160 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 540 x 440 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 430 x 440 mm
Výkon motoru 1,3 / 1,8 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 660 x 900 x 2240 mm
Hmotnost cca 553 kg
Obj.č. 01-1286XL
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Sloupová vrtačka s převodovkou
Model GB 30 Vario je těžká vrtačka s převodovkou, plynulou regulací otáček, automatickým 
posuvem pinoly a digitálním zobrazením otáček. Tento model je vhodný pro použití hlavně v 
opravárenských provozech a ve strojírenské výrobě.

• Plynulá regulace otáček, ideální pro nastavení požadované řezné rychlosti
• Sériově dodávaná s automatickým vyrážečem nástrojů a zařízením pro řezání závitů
• Elektromechanický posuv vřetena, nastavitelný na 0,1 - 0,3 mm/ot
• Masivní stůl z šedé litiny s otočnou a naklápěcí upínací plochou
• T-drážky v základně stroje umožňují upínání vysokých obrobků
• Garantovaná přesnost chodu vřetene ≤0,02 mm
• Kalená a broušená ozubená kola pro velmi klidný běh
• Nastavitelný doraz hloubky vrtání se snadno čitelnou stupnicí

Technická data GB 30 Vario
Vrtací výkon v oceli 32 mm
Vrtací výkon v litině 35 mm
Řezání závitů max. M22
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 3
Otáčky vřetene / 2 stupně 70 - 495 / 495 - 3500 ot/min
Rozsahy posuvů 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/ot
Vyložení 280 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 650 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1120 mm
Zdvih pinoly 125 mm
Průměr sloupu 110 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 450 x 380 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 340 x 330 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 500 x 800 x 2100 mm
Hmotnost cca 320 kg
Obj.č. 01-1304XL

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák BMH 150 28-2012
Průmyslový strojní svěrák BMS 140 28-2019
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 3, 1 - 16 mm 24-1072
Kuželové vrtáky, sada C 14,5-30 mm, MK 2/3, HSS, 17 dílů 41-1055
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Rozsah dodávky:
• Upínací trn MK 3 / B 16
• Redukční pouzdro MK 3 / 2, MK 3 / 1
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Chladicí zařízení
• Elektromagnetický posuv vřetena
• Zařízení pro řezání závitů
• Automatický vyrážeč nástrojů
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Max. otáčky 
3500 ot./min

Plynulá regulace 
otáček

Posuv vřetena je ruční nebo strojní zapínaný 
elektromagnetickou spojkou

Jednoduchá předvolba 
stupně převodovky pomocí 
předlohy, nastavení 
požadovaných otáček 
potenciometrem

Ochranný kryt podle 
normy CE, stavitelný 
podle používaného 
vrtáku
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• Plynulá regulace otáček, ideální pro nastavení požadované řezné rychlosti
• Sériově dodávaná s automatickým vyrážečem nástrojů a zařízením pro řezání závitů
• Elektromechanický posuv vřetena, nastavitelný na 0,1 - 0,3 mm/ot
• Masivní stůl z šedé litiny s otočnou a naklápěcí upínací plochou
• T-drážky v základně stroje umožňují upínání vysokých obrobků
• Garantovaná přesnost chodu vřetene ≤0,02 mm
• Kalená a broušená ozubená kola pro velmi klidný běh
• Nastavitelný doraz hloubky vrtání se snadno čitelnou stupnicí

Sloupová vrtačka s převodovkou
Model GB 35 Vario je těžká vrtačka s převodovkou, plynulou regulací otáček, automatickým 
posuvem pinoly a digitálním zobrazením otáček. Tento model je vhodný pro použití hlavně v 
opravárenských provozech a ve strojírenské výrobě.

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Průmyslový strojní svěrák BMS 140 28-2019
Strojní svěrák BMH 150 28-2012
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Kuželové vrtáky, sada C 14,5-30 mm, MK 2 / 3, HSS, 17 dílů 41-1055
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Technická data GB 35 Vario
Vrtací výkon v oceli 35 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm
Řezání závitů max. M24
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene / 2 stupně 65 - 460 / 460 - 3250 ot/min
Rozsahy posuvů 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/ot
Vyložení 320 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 580 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1145 mm
Zdvih pinoly 160 mm
Průměr sloupu 120 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 500 x 420 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 365 x 370 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 600 x 870 x 2170 mm
Hmotnost cca 375 kg
Obj.č. 01-1301XL

Masivní pracovní 
stůl s diagonálně 
vedenými 
T-drážkami lze 
naklápět v úhlu 
od -45° do +45°

Sériově vybavená digitálním zobrazením otáček Všechny 
ovládací a obslužné prvky jsou ergonomicky umístěné

Jednoduché nastavení 
převodových stupňů. 
Potenciometrem lze 
nastavit požadovanou 
výši otáček

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Redukční pouzdro
• Chladicí zařízení
• Zařízení pro řezání závitů
• Elektromagnetický posuv vřetena
• Automatický vyrážeč nástrojů
• LED pracovní osvětlení
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Pohon Vario

Cena
Top
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GB 35  
STi Vario
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Sloupová vrtačka s převodovkou
Model GB 35 STi Vario je všestranně využitelná vrtačka s plynulou regulací otáček, 
automatickým posuvem pinoly a digitálním zobrazením otáček. Pro rozšíření oblasti 
využití je stroj navíc vybaven naklápěcí hlavou převodovky.

• Naklápěcí vrtací hlava v úhlu od -45° do +45° rozšiřuje oblast využití
• Garantovaná přesnost chodu vřetene ≤0,02 mm
• Včetně energeticky úsporného a výkonného LED pracovního osvětlení
• Přesně opracovaná zákl. deska s T-drážkami a integrovaným čerpadlem chladicí kap
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Rychlá výměna vrtacího nástroje automatickým vyrážečem nástrojů
• Stabilní a broušený ocelový sloup, navržený pro velké namáhání
• T-drážky v základně stroje umožňují upínání vysokých obrobků 

Technická data GB 35 STi Vario
Vrtací výkon v oceli 35 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm
Řezání závitů max. M24
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene, 2 stupně 65 - 460 / 460 - 3250 ot/min
Rozsahy posuvů 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/ot
Vyložení 320 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 700 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1260 mm
Zdvih pinoly 160 mm
Průměr sloupu 120 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 500 x 420 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 360 x 370 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 550 x 940 x 2300 mm
Hmotnost cca 430 kg
Obj.č. 01-1276XL

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Chladicí zařízení
• Elektromagnetický posuv vřetena
• Zařízení pro řezání závitů

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák BMH 150 28-2012
Průmyslový strojní svěrák BMI 150 28-2017
Průmyslový strojní svěrák BMS 140 28-2019
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Masivní, opracovaný stůl 
z šedé litiny s T-drážkami 
a žlábkem na chladicí 
kapalinu

Ochranný kryt podle normy CE, 
stavitelný podle používaného 
vrtáku

Masivní hlava převodovky 
s ergonomicky umístěnými 
ovládacími a obslužnými 
prvky. Sériově dodávaný 
digitální displej otáček

• Automatický vyrážeč nástrojů
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• LED pracovní osvětlení

Pohon Vario
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GB 40 S

PROFESSIONAL
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Sloupová vrtačka s převodovkou
Robustní sloupová vrtačka s převodovkou GB 40 S je ideální pro všechny práce, jako je vrtání, 
řezání závitů, zahlubování atd. Své uplatnění nalezne v opravárenských provozech nebo v 
kusové a malosériové výrobě.

• Klidný chod je zajištěn převodovkou běžící v olejové lázni
• Sériově dodávaná se strojním posuvem vřetena, zařízením pro řezání závitů a pracovním světlem
• Pracovní stůl (otočný o 360°) s diagonálně vedenými T-drážkami a žlábkem na chladicí kapalinu
• Sériově dodávána s integrovaným čerpadlem chladicí kapaliny v základně stroje
• Nastavení otáček ovládací pákou na hlavě převodovky
• Výkonný hnací motor i při trvalém provozu
• Vysoká bezpečnost zajištěná výškově stavitelným ochranným krytem podle normy CE
• Nastavitelný doraz hloubky vrtání se stupnicí

Technická data GB 40 S
Vrtací výkon max. 40 mm
Řezání závitů max. M24
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene (18) 50 - 1450 ot/min
Rozsahy posuvů 0,1 / 0,2 mm/ot
Vyložení 345 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 695 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1200 mm
Zdvih pinoly 180 mm
Průměr sloupu 140 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 555 x 555 mm / 18 mm
Rozměr základové desky 505 x 540 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,85 kW / 1,5 kW 
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,1 kW / 2,2 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 560 x 960 x 2250 mm
Hmotnost cca 505 kg
Obj.č. 01-1281XL

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Průmyslový strojní svěrák BMS 140 28-2019
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 18 mm / M 16 28-1003
Vyrážecí klín kuželů MK 4 – MK 6 24-1059
Závitořezná hlava MK 4, M 12 – M  24 24-1093
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051

Stroj je pro přesnou práci sériově 
vybaven automatickým posuvem 
vřetena a pracovním světlemUživatelsky komfortní 

uspořádání ovládacích a 
obslužných prvků na 
hlavě převodovky

Přesně opracovaná základna stroje, 
sériově dodávaná s integrovaným 

čerpadlem chladicí kapaliny. 
Obsah nádrže 7 l, dodávané 

množství 6 l/min

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Chladicí zařízení
• Elektromagnetický posuv pinoly
• Zařízení pro řezání závitů

• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Halogenové pracovní osvětlení
• Automatický vyrážeč nástrojů
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Posuv vřetene 
jako standart

18 stupňová převodovka 
ve standartu
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GB 40 N

EXKLUSIV

PROFESSIONAL
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Sloupová vrtačka s převodovkou
Vrtačka s převodovkou je svým robustním provedením a velkým výkonem použitelná jak 
v opravárenském provozu, tak v průmyslové výrobě. Sériově dodávaný úhlový stůl nabízí 
navíc všestranné možnosti upnutí a rozšiřuje využití stroje.

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Redukční pouzdro MK 4/3, MK 4/2, MK 3/1
• Chladicí zařízení
• Zařízení pro řezání závitů
• Elektromagnetický posuv vřetena
• Automatický vyrážeč nástrojů
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• LED pracovní osvětlení
• Výškově stavitelný ochranný kryt

• Kalená a broušená ozubená kola v převodovce zajišťují klidný chod stroje.
• Garantovaná přesnost chodu vřetene ≤0,02 mm
• Součástí standardní dodávky je chladicí systém a pracovní osvětlení
• Otáčky vřetene vpravo-vlevo pro řezání závitů
• Elektromagnetickou spojkou lze zapínat 3 automatické posuvy vřetena
• Stůl je ve vodorovné rovině otočný okolo sloupu a naklápěcí o 45° vpravo a vlevo
• Velký rozsah otáček 75 - 2020 ot/min (12 stupňů) zajišťuje optimální nastavení prac. podmínek
• Broušená základová deska s T-drážkami pro upínání obzvlášť vysokých obrobků

Jednoduchá obsluha ovládacích 
prvků na přední straně

Masivní otočný a naklápěcí úhlový stůl nabízí 
univerzální možnosti upnutí

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Průmyslový strojní svěrák BMS 200 28-2020
Kuželové vrtáky, sada C 14,5-30 mm, MK 2/3, HSS, 17 dílů 41-1055
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 18 mm, M 16 28-1003
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Technická data GB 40 N
Vrtací výkon v oceli 40 mm 
Vrtací výkon v litině 45 mm 
Řezání závitů max. M24
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16 
Upínací kužel MK 4 
Otáčky vřetene (12) 75 - 2020 ot/min 
Rozsahy posuvů 0,12 / 0,24 / 0,40 mm/ot 
Vyložení 340 mm 
Naklápění stolu -45° až +45° 
Vzdálenost vřetene od stolu max. 580 mm 
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1200 mm 
Zdvih pinoly 195 mm 
Průměr sloupu 140 mm 
Velikost stolu / velikost T-drážky 500 x 540 mm / 18 mm 
Svislá upínací plocha / Velikost T-drážky 500 x 240 mm / 18 mm
Rozměr základové desky 400 x 410 mm 
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW / 400 V 
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW / 400 V 
Rozměry stroje (Š x H x V) 570 x 850 x 2230 mm 
Hmotnost cca 490 kg
Obj.č. 01-1292XL

Sériově 
vybavená 
automatickým 
3stupňovým 
posuvem 
vřetena

Cena
Top
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GB 40 HS

INDUSTRY
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• Včetně motorického zdvihu stolu a digitálního zobrazení otáček a hloubky vrtání
• Masivní, ručně zaškrabaný stůl z šedé litiny, naklápěcí v úhlu od -45° do +45°
• T-drážky v základně stroje umožňují upínání vysokých obrobků
• Rychlá výměna vrtacího nástroje automatickým vyrážečem nástrojů
• Elektromechanický posuv vřetena, nastavitelný na 0,1 - 0,4 mm/ot
• Rychlé nastavení otáček řazením převodů na přední straně vřeteníku.
• Nastavitelný doraz hloubky vrtání se snadno čitelnou stupnicí
• Ochranný kryt s koncovým spínačem zajišťuje vyšší bezpečnost
• LED pracovní světlo pro vynikající osvětlení stroje

Sloupová vrtačka s převodovkou
Vrtačka s převodovkou GB 40 HS nabízí rozsáhlou základní výbavu a velmi zajímavý 
poměr ceny a výkonu. Stroj nalezne uplatnění hlavně v mechanických dílnách a 
strojírenské výrobě.

Rozsah dodávky:
• Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Redukční pouzdro MK 4/3, MK 4/2
• Motorický zdvih stolu
• Chladicí zařízení
• Zařízení pro řezání závitů
• Elektromagnetický posuv vřetena
• Automatický vyrážeč nástrojů
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Digitální zobrazení hloubky vrtání
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Uživatelsky komfortní 
uspořádání ovládacích prvků

Pohodlné motorické nastavení 
výšky stolu

Přesně opracovaná 
základna stroje, 
sériově dodávaná 
s integrovaným 
čerpadlem chladicí 
kapaliny. Obsah 
nádrže 7 l, dodá-
vané množství 
6 l/min

motorizovaný 
posuv stolu

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Průmyslový strojní svěrák BMS 140 28-2019
Strojní svěrák BMH 150 28-2012
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Technická data GB 40 HS
Vrtací výkon v oceli 40 mm
Vrtací výkon v litině 45 mm
Řezání závitů max. M32
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene / počet stupňů 52 - 1400 ot/min / 12
Rozsahy posuvů 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/ot
Vyložení 360 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 595 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1185 mm
Zdvih pinoly 200 mm
Průměr sloupu 160 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 580 x 460 mm / 14 mm
Výkon motoru 2,2 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 700 x 950 x 2340 mm
Hmotnost cca 560 kg
Obj.č. 01-1295XL

NOVÉ

Max. otáčky 
2120 ot./min
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GB 40 
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Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3, MK 4 / 2
• Motorický zdvih stolu
• Chladicí zařízení
• Zařízení pro řezání závitů
• Elektromagnetický posuv vřetena
• Automatický vyrážeč nástrojů
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Digitální zobrazení hloubky vrtání
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Stroj je pro přesnou práci 
sériově vybaven automa-
tickým posuvem vřetena 
a digitálním zobrazením 
hloubky vrtání

Sloupová vrtačka s převodovkou
Vrtačka s převodovkou GB 40 Vario je sériově vybavená motorickým zdvihem stolu. Digitální 
displej pro zobrazení hloubky vrtání, popřípadě otáček, elektromechanický posuv vřetena a 
plynulá regulace otáček dále zvyšují hodnotu stroje.

• Plynulá regulace otáček s odečítáním nastavených otáček na digitálním displeji
• Opracovaná základna stroje (400 x 410 mm) s T-drážkami a integrovaným čerpadlem chladicí kapaliny
• Snížení vedlejších výrobních časů motorickým zdvihem stolu
• Elektromagnetickou spojkou lze zapínat 4 automatické posuvy vřetena
• Stůl je ve vodorovné rovině otočný okolo sloupu a naklápěcí o 45° vpravo a vlevo
• Garantovaná přesnost chodu vřetene ≤0,02 mm
• Kalená a broušená ozubená kola v převodovce zajišťují klidný chod stroje.
• Rychlá výměna vrtacího nástroje automatickým vyrážečem nástrojů
• Výkonný hnací motor je navržen pro dlouhý provoz

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Průmyslový strojní svěrák BMS 140 28-2019
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025
Kuželové vrtáky, sada C 14,5-30 mm, MK 2/3, HSS, 17 dílů 41-1055
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Technická data GB 40 Vario
Vrtací výkon v oceli 40 mm
Vrtací výkon v litině 45 mm
Řezání závitů max. M32
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene / 2 stupně 60 - 400 / 392 - 2600 ot/min
Rozsahy posuvů 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/ot
Vyložení 340 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 610 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1195 mm
Zdvih pinoly 190 mm
Průměr sloupu 140 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 540 x 440 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 400 x 410 mm
Výkon motoru 2,0 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 700 x 950 x 2340 mm
Hmotnost cca 495 kg
Obj.č. 01-1302XL

Pohon 
Vario

Jednoduché nastavení 
převodových stupňů. 
Potenciometrem lze 
nastavit požadovanou 
výši otáček

Velkoryse dimenzovaný otočný stůl 
je také naklápěcí v úhlu od -45° do +45°
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Sloupová vrtačka s převodovkou
Sloupová vrtačka s převodovkou GB 50 HS přesvědčí svým velkým vrtacím výkonem 50 mm, 
masivní konstrukcí a rozsáhlou základní výbavou. Tento model je proto ideální pro použití v 
průmyslové i sériové výrobě.

• Snížení vedlejších výrobních časů motorickým zdvihem stolu
• Stabilní a broušený ocelový sloup, navržený pro velké namáhání
• Digitální zobrazování otáček a hloubky vrtání
• Masivní stůl z šedé litiny s otočnou a naklápěcí upínací plochou
• Rozsáhlá základní výbava zvyšuje hospodárnost provozu
• Elektromagnetickou spojkou lze zapínat 4 automatické posuvy vřetena
• Masivní konstrukce, odolná proti vibracím za provozu, zajišťuje přesnost obrábění
• Sériově dodávána se zařízením pro řezání závitů a automatickým vyrážečem nástrojů
• Kalená a broušená ozubená kola pro velmi klidný běh

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3, MK 4 / 2
• Motorický zdvih stolu
• Chladicí zařízení
• Elektromagnetický posuv vřetena
• Zařízení pro řezání závitů
• Automatický vyrážeč nástrojů
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Digitální zobrazení hloubky vrtání
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Otočný a naklápěcí vrtací stůl (ručně zaškrabaný), 
sériově dodávaná s polohovacím motorem

Jednoduchá a rychlá změna otáček 
ovládacími pákami

Sériově vybavená 
automatickým 
4stupňovým 
posuvem 
vřetena

motorizovaný 
posuv stolu

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Průmyslový strojní svěrák BMS 200 28-2020
Průmyslový strojní svěrák BMI 150 28-2017
Kuželové vrtáky, sada C 14,5-30 mm, MK 2/3, HSS, 17 dílů 41-1055
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082

Technická data GB 50 HS
Vrtací výkon v oceli 50 mm
Vrtací výkon v litině 60 mm
Řezání závitů max. M42
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene / počet stupňů 40 - 2100 ot/min / 12
Rozsahy posuvů 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/ot
Vyložení 370 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 600 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1190 mm
Zdvih pinoly 250 mm
Průměr sloupu 200 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 600 x 500 mm / 14 mm
Výkon motoru 2,2 / 2,8 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 700 x 1050 x 2350 mm
Hmotnost cca 670 kg
Obj.č. 01-1294XL

Max. otáčky 
2100 ot./min

NOVÉ
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Sloupová vrtačka 
s převodovkou s křížovým stolem

• Sériově dodávaná se strojním posuvem vřetena a zařízením pro řezání závitů
• Ochranný kryt podle normy CE, stavitelný podle používaného vrtáku
• Přesně opracovaná základová deska s T-drážkami a integrovaným čerpadlem chladicí kapaliny
• Všestranné možnosti využití jako například: frézování zářezů, rovinné frézování, vyvrtávání
• Sériově dodávané digitální odměřování 2 os (x, y) zajišťuje zvýšení produktivity
• Garantovaná přesnost chodu vřetene ≤0,02 mm
• Rychlá výměna vrtacího nástroje automatickým vyrážečem nástrojů
• Elektromagnetickou spojkou lze zapínat 4 automatické posuvy vřetena

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Průmyslový strojní svěrák BMS 140 28-2019
Strojní svěrák BMH 150 28-2012
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Kuželové vrtáky sada B 14,5-30 mm, MK 2 / 3, 9 dílů 41-1051
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Rozsah dodávky:
• 2osé digitální odměřování ES-12 H s LCD-displej
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Kombinovaný upínací trn MK 4 / 27 mm
• Chladicí zařízení
• Elektromagnetický posuv vřetena
• Zařízení pro řezání závitů
• Automatický vyrážeč nástrojů
• LED pracovní osvětlení
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Rozměrný křížový stůl s T-drážkami a přesně 
opracovaným povrchem

Technická data GB 50 SK
Vrtací výkon v oceli 50 mm
Vrtací výkon v litině 60 mm
Řezání závitů max. M42
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene / počet stupňů 52 - 2050 ot/min / 12
Rozsahy posuvů 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/ot
Velikost stolu / velikost T-drážky 800 x 280 mm / 14 mm
Dráha pojezdu (x / y) 440 / 285 mm
Vyložení 370 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 510 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1270 mm
Zdvih pinoly 240 mm
Průměr sloupu 150 mm
Výkon motoru 2,2 / 2,8 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1240 x 1200 x 2370 mm
Hmotnost cca 800 kg
Obj.č. 01-1306XL
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Sloupová vrtačka s převodovkou
Sloupová vrtačka GB 50 Vario je sériově vybavená plynulou regulací otáček, která umožňuje 
optimální přizpůsobení řezné rychlosti obráběného výrobku. Svou těžkou, masivní konstrukcí 
je optimální pro použití především u profesionálních uživatelů, popřípadě ve strojírenství 
nebo dílnách.

• Sériově dodávaná s plynulou regulací otáček, odečítáním nastavených otáček na digitálním displeji
• Sériově vybavená motorickým nastavením výšky stolu
• Elektromagnetickou spojkou lze zapínat 6 automatických posuvů vřetena
• Masivní, ručně zaškrabaný stůl z šedé litiny, naklápěcí v úhlu od -45° do +45°
• Broušená základová deska s T-drážkami pro upínání obzvlášť vysokých obrobků
• Garantovaná přesnost chodu vřetene ≤0,02 mm
• Sériově dodávaná s automatickým vyrážečem nástrojů a zařízením pro řezání závitů
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Stabilní a broušený ocelový sloup, navržený pro velké namáhání

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Průmyslový strojní svěrák BMS 200 28-2020
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Sada válcových vrtáků, 170 dílů 41-1025
Kuželové vrtáky, sada C 14,5-30 mm, MK 2/3, HSS, 17 dílů 41-1055
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Technická data GB 50 Vario
Vrtací výkon v oceli 50 mm
Vrtací výkon v litině 60 mm
Řezání závitů max. M42
Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
Upínací kužel MK 4
Otáčky vřetene / 2 stupně 50 - 310 / 310 - 2200 ot/min
Rozsahy posuvů 0,08 / 0,12 / 0,17 / 0,24 / 0,35 / 0,50 mm/ot
Vyložení 360 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 575 mm
Vzdálenost vřetene od zákl. desky 1165 mm
Zdvih pinoly 200 mm
Průměr sloupu 180 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 580 x 460 mm / 14 mm
Rozměr základové desky 435 x 445 mm
Výkon motoru 3,0 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 750 x 950 x 2380 mm
Hmotnost cca 575 kg
Obj.č. 01-1303XL

Posuv vřetena je 
ruční nebo strojní 
zapínaný elektro-
magnetickou 
spojkou

Masivní hlava 
převodovky 

s ergonomicky 
umístěnými ovládacími a 

obslužnými prvky. 
Sériově dodávaný

digitální displej pro
zobrazení nastavené

hloubky vrtání a otáček.

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3, MK 4 / 2
• Motorický zdvih stolu
• Chladicí zařízení
• Zařízení pro řezání závitů
• Elektromagnetický posuv vřetena
• Automatický vyrážeč nástrojů
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Digitální zobrazení hloubky vrtání
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Integrované čerpadlo na 
chladicí kapalinu, obsah 
nádrže 7 l, dodávané 
množství 6 l/min
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Stojanové vrtačky

• Masivní skříňová konstrukce základny a stojanu určené pro nejtěžší zátěž
•  Sériově dodávaná se strojním posuvem vřetena, zařízením pro řezání závitů a pracovním světlem
• Zařízení pro řezání závitů s automatickou reverzací směru otáčení po dosažení nastavené hloubky
• Velmi klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Výkonný hnací motor s vysokým točivým momentem a silovým průběhem posuvu
• Široké rybinové vedení s velkou únosností a nastavitelnými klínovými lištami
• Konstrukce z šedé litiny, která snese vysoké zatížení stolu
• Jednoduchá a rychlá změna posuvu a otáček ovládací pákou.
•  Včetně motoru posuvů, který pohání rychloposuv, popřípadě  

pracovní posuv, a rychlý zpětný chod (z KBM 63)

Technická data KBM 25 KBM 32 KBM 40 KBM 50 KBM 63 KBM 80
Vrtací výkon v oceli 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm
Řezání závitů max. M16 M22 M30 M42 M48 M56
Krouticí moment 160 Nm 160 Nm 350 Nm 350 Nm 800 Nm 800 Nm
Dráha pojezdu 200 mm 200 mm 200 mm 195 mm 260 mm 260 mm
Upínací kužel MK 3 MK 4 MK 4 MK 5 MK 5 MK 6
Otáčky vřetene / počet stupňů 50 - 2000  ot/min, 9 stupně 50 - 2000 ot/min, 9 stupně 31,5 – 1400 ot/min, 12 stupně 45 – 850 ot/min, 9 stupně 40 – 570 ot/min, 9 stupně 40 – 570 ot/min, 9 stupně
Rozsahy posuvů (9) 0,056 - 1,80 mm/ot (9) 0,056 - 1,80 mm/ot (9) 0,056 – 1,8 mm/ot (9) 0,056 – 1,8 mm/ot (6) 0,1 – 0,78 mm/ot (6) 0,1 – 0,78 mm/ot
Posuvová síla 9000 N 9000 N 16000 N 16000 N 30000 N 30000 N
Vyložení 280 mm 280 mm 335 mm 335 mm 375 mm 375 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 710 mm 680 mm 740 mm 720 mm 870 mm 810 mm
Zdvih pinoly 200 mm 200 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 550 x 400 mm / 14 mm 550 x 400 mm / 14 mm 560 x 480 mm / 18 mm 560 x 480 mm / 18 mm 660 x 555 mm / 22 mm 660 x 555 mm / 22 mm
Zdvih stolu 300 mm 300 mm 315 mm 315 mm 300 mm 300 mm
Výkon motoru 2,2 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 5,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 700 x 960 x 2340 mm 700 x 960 x 2340 mm 750 x 1150 x 2500 mm 750 x 1150 x 2520 mm 900 x 1300 x 2850 mm 900 x 1300 x 2850 mm
Hmotnost cca 950 kg 950 kg 1250 kg 1250 kg 2500 kg 2500 kg
Obj.č. 01-1340XL 01-1341XL 01-1342XL 01-1343XL 01-1344XL 01-1345XL

Velký a masivní pracovní stůl s přesně 
opracovaným povrchem

Zařízení pro řezání závitů s reverzací 
směru otáčení, ideální pro sériovou 
výrobu (na KBM 50).

Hvězdicová rukojeť k ručnímu posuvu 
pinoly, spojková páka pro automatický 
posuv.

Vrtací hlava má přehledně 
uspořádané veškeré ovládací a 
obslužné prvky.

KBM 40
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Technická data KBM 25 KBM 32 KBM 40 KBM 50 KBM 63 KBM 80
Vrtací výkon v oceli 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm
Řezání závitů max. M16 M22 M30 M42 M48 M56
Krouticí moment 160 Nm 160 Nm 350 Nm 350 Nm 800 Nm 800 Nm
Dráha pojezdu 200 mm 200 mm 200 mm 195 mm 260 mm 260 mm
Upínací kužel MK 3 MK 4 MK 4 MK 5 MK 5 MK 6
Otáčky vřetene / počet stupňů 50 - 2000  ot/min, 9 stupně 50 - 2000 ot/min, 9 stupně 31,5 – 1400 ot/min, 12 stupně 45 – 850 ot/min, 9 stupně 40 – 570 ot/min, 9 stupně 40 – 570 ot/min, 9 stupně
Rozsahy posuvů (9) 0,056 - 1,80 mm/ot (9) 0,056 - 1,80 mm/ot (9) 0,056 – 1,8 mm/ot (9) 0,056 – 1,8 mm/ot (6) 0,1 – 0,78 mm/ot (6) 0,1 – 0,78 mm/ot
Posuvová síla 9000 N 9000 N 16000 N 16000 N 30000 N 30000 N
Vyložení 280 mm 280 mm 335 mm 335 mm 375 mm 375 mm
Vzdálenost vřetene od stolu max. 710 mm 680 mm 740 mm 720 mm 870 mm 810 mm
Zdvih pinoly 200 mm 200 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm
Velikost stolu / velikost T-drážky 550 x 400 mm / 14 mm 550 x 400 mm / 14 mm 560 x 480 mm / 18 mm 560 x 480 mm / 18 mm 660 x 555 mm / 22 mm 660 x 555 mm / 22 mm
Zdvih stolu 300 mm 300 mm 315 mm 315 mm 300 mm 300 mm
Výkon motoru 2,2 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 5,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 700 x 960 x 2340 mm 700 x 960 x 2340 mm 750 x 1150 x 2500 mm 750 x 1150 x 2520 mm 900 x 1300 x 2850 mm 900 x 1300 x 2850 mm
Hmotnost cca 950 kg 950 kg 1250 kg 1250 kg 2500 kg 2500 kg
Obj.č. 01-1340XL 01-1341XL 01-1342XL 01-1343XL 01-1344XL 01-1345XL

Rozsah dodávky:
• Chladicí zařízení
• Zařízení pro řezání závitů
• Pravý a levý chod vřetene
• LED pracovní osvětlení
• Redukční pouzdro
• Servisní a obslužné nářadí
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Zařízení pro řezání závitů s rychloposuvem, 
popřípadě pracovním posuvem, a rychlý 
zpětný chod (z KBM 63)

Masivní rozměrná základová deska s T-drážkami. 
Stůl lze demontovat - optimální k opracování 
vysokých obrobků. (z KBM 63).

Motor posuvu snižuje 
polohovací doby pinoly

KBM 63

Stojanová vrtačka KBM-série je vhodná pro vrtání, vystružování a řezání závitů
jak v kusové, tak v sériové výrobě. Tento model, díky své masivní konstrukci z 
šedé litiny, lze využít k těžkému obrábění ve strojírenství, výrobě a stavebnictví.

Cena
Top
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Radiální vrtačka
Radiální vrtačka RD 820 x 32 je stroj promyšlené konstrukce s vysokým výkonem a jednoduchou obsluhou, 
se kterou lze provádět obzvlášť obtížné operace opracování jako například vrtání, zahlubování, vystružování 
a řezání závitů.

•  Broušený povrch sloupu zajišťuje snadný pohyb výložníku
• Mechanická aretace otáčení výložníku a posuvu vřeteníku
• Snadné ustavení nad pevně upnutý obrobek
• Jednoduché centrální ovládání na přední straně stroje
• Elektrické nastavení výšky otočného ramene
• Velký rozsah otáček zajišťuje optimální řeznou rychlost
• Řezání závitů pomocí zpětného chodu vřetena
• Stabilní konstrukce zajišťuje klidný chod

Rozsah dodávky:
• Upínací kostka
• Chladicí zařízení
• LED pracovní osvětlení
• Motor zdvihu
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Klíče pro obsluhu

Všechny ovládací a kontrolní prvky jsou 
umístěné přehledně na vřeteníku

Sériově je součástí dodávky přesně 
broušená upínací kostka s 5ti 
T-drážkami

Technická data RD 820 x 32
Vrtací výkon max. 32 mm
Řezání závitů max. M24
Vyložení min./max. 310 - 820 mm 
Svislý pohyb výložníku 500 mm 
Dráha pojezdu vrtací hlavy (vodorovně) 510 mm
Zdvih pinoly 250 mm
Otáčky vřetene (6) 75 - 1220 ot/min 
Kužel vřetena MK 4
Rozsahy posuvů 0,1 / 0,16 / 0,25 mm/ot
Vzdálenost vřeteno - upínací kostka 16 - 515 mm
Vzdálenost vřeteno - základová deska 370 - 870 mm 
Upínací kostka (D x Š x V) 400 x 400 x 350 mm 
Upínací plocha základové desky 825 x 690 mm 
Průměr sloupu 200 mm
Motor zdvihu 0,75 kW
Výkon motoru 1,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1470 x 750 x 2100 mm 
Hmotnost cca 1200 kg
Obj.č. 01-1324XL

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Dvojdílný strojní svěrák MS 160 28-1020
Kuželové vrtáky, sada C 14,5-30 mm, MK 2 / 3, HSS, 17 dílů 41-1055
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Cena
Top
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Radiální vrtačka
Kompaktní radiální vrtačka RD 1300 Vario je ideální pro vrtání, zahlubování a vystružování (například 
ocelových nosníků, přírub, ...). Tento stroj je všestranným pomocníkem pro mechanické dílny, 
opravárenské a strojírenské provozy, ...

•  Rameno výložníku je s mechanickým zajištěním a vrtací hlava s ručním
•  Přehledně umístěné ovládací a obslužné prvky na přední straně stroje
•  Broušený ocelový sloup, odolný proti krutu, zajišťuje práci bez vibrací
•  Uložení vřetena v přesných ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost
•  Změna směru otáčení, popřípadě vypnutí spojky vřetena,  

se provádí přepínačem na spodní straně vrtací hlavy
•  Sériově vybavená plynulou regulací otáček, nastavené  

otáčky lze odečítat na digitálním displeji.
•  Masivní pinola zajišťuje vysokou stabilitu
•  Nastavení výšky ramena výložníku motorem zdvihu
•  Kalená a broušená ozubená kola běží v olejové lázni
•  Výložník s kalenými a broušenými vodicími dráhami

• Motor zdvihu
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• LED pracovní osvětlení
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Servisní a obslužné nářadí

Rozsah dodávky:
• Upínací kostka
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Redukční pouzdra MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Frekvenční měnič
• Chladicí zařízení
• Digitální zobrazení počtu otáček

Rozměrná upínací kostka umožňuje 
různé možnosti pro upnutí

Jednoduché 
nastavení rozsahu 
posuvu a otáček 
na vrtací hlavě

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Redukční pouzdro MK 4 / 2 24-1024
Redukční pouzdro MK 4 / 3 24-1025
Dvojdílný strojní svěrák MS 160 28-1020
Průmyslový strojní svěrák BMS 200 28-2020
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Technická data RD 1300 Vario
Vrtací výkon max. 40 mm
Řezání závitů max. M30
Vyložení min./max. 295 – 1300 mm
Svislý pohyb výložníku 610 mm
Dráha pojezdu vrtací hlavy (vodorovně) 1005 mm
Zdvih pinoly 275 mm
Kužel vřetena MK 4
Otáčky vřetena, 2 stupně 54 – 340 / 340 – 2150 ot/min
Rozsahy posuvů (4) 0,10 – 0,63 mm/ot
Vzdálenost vřeteno - upínací kostka 130 – 740 mm
Vzdálenost vřeteno - základová deska485 – 1195 mm
Upínací plocha základové desky 1320 x 850 mm
Upínací kostka (D x Š x V) 635 x 455 x 455 mm
Výkon motoru 2,2 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 2100 x 900 x 2600 mm
Hmotnost cca 2650 kg
Obj.č. 01-1326XL
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Technická data RD 1250 x 50 RD 1600 x 50 RD 2000 x 63 RD 2500 x 80
Vrtací výkon max. 50 mm 50 mm 63 mm 80 mm
Řezání závitů max. M42 M42 M56 M64
Vyložení min./max. 320 - 1220 mm 350 – 1590 mm 420 - 2000 mm 500 - 2500 mm
Svislý pohyb výložníku 580 mm 590 mm 800 mm 1000 mm
Dráha pojezdu vrtací hlavy (vodorovně) 900 mm 1240 mm 1580 mm 2000 mm
Zdvih pinoly 335 mm 320 mm 405 mm 450 mm
Kužel vřetena MK 5 MK 5 MK 5 MK 6
Otáčky vřetene (16) 25 - 2000 ot/min (16) 25 - 2000 ot/min (16) 20 - 1600 ot/min (16) 16 - 1250 ot/min
Rozsahy posuvů (16) 0,04 – 3,2 mm/ot (16) 0,04 – 3,2 mm/ot (16) 0,04 – 3,2 mm/ot (16) 0,04 – 3,2 mm/ot
Vzdálenost vřeteno - upínací kostka 0 - 670 mm 150 - 740 mm 290 - 1075 mm 0 - 1440 mm
Vzdálenost vřeteno - základová deska 330 - 1170 mm 645 - 1240 mm 795 x 1580 mm 550 x 2000 mm
Upínací plocha základové desky 1300 x 980 mm 1600 x 980 mm 1980 x 1240 mm 2450 x 1400 mm
Upínací kostka (D x Š x V) 630 x 500 x 500 mm 620 x 490 x 495 mm 940 x 625 x 505 mm 800 x 1000 x 560 mm
Výkon motoru 4,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 2035 x 1000 x 2830 mm 2450 x 980 x 2840 mm 3100 x 1240 x 3370 mm 3750 x 1400 x 4025 mm
Hmotnost cca 3000 kg 3500 kg 6500 kg 11000 kg
Obj.č. 01-1329XL 01-1331XL 01-1333XL 01-1335XL

• Rozměrná základová deska s T-drážkami, ideální pro oprac. velkých obrobků
• Silnostěnný broušený sloup zajišťuje přesný a lehký pohyb výložníku
• Rameno výložníku a vrtací hlava mají nezávislé hydraulické zajištění polohy
• Jednoduché nastavení výšky ramena výložníku motorem zdvihu
• Broušený povrch vodicích ploch zajišťuje snadný pohyb vrtací hlavy
• Ideální k vrtání, zahlubování, vystružování a řezání závitů
• Kalená a broušená ozubená kola běží v olejové lázni

Radiální vrtačka
 

Přehledně umístěné 
ovládací prvky, zajištění 
vrtací hlavy se provádí 
přímo na ovládacím 
ručním kole

Nastavení požadovaných otáček 
nebo posuvu se provádí na 
spodní straně vrtací hlavy

Cena
Top
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Rozsah dodávky:
• Upínací kostka
•  Redukční pouzdra  

MK 5 / 4, MK 4 / 3, MK 3 / 2
• LED pracovní osvětlení
•  Prvotní olejová náplň  

Shell Tellus 46
• Chladicí zařízení
• Motor zdvihu
• Hydraulický motor
• Servisní a obslužné nářadí
• Výškově stavitelný ochranný kryt

Vřeteno s přesným uložením 
zajišťuje kvalitní pracovní výsledky, 
součástí dodávky jsou upínací 
kostka a chladicí zařízení

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Redukční pouzdro MK 5 / 4 24-1051
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 5, 1-25 mm 24-1074
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 5, 3-16 mm 24-1086

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Dvojdílný strojní svěrák MS 200 28-1021
Průmyslový strojní svěrák BMS 200 QC 28-2023
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Radiální vrtačka RD-serie byla navržena speciálně pro hospodárné opracování 
velkorozměrových obrobků s vysokou přesností v kusové nebo malosériové výrobě. 
Tento model je svým vysokým výkonem, jednoduchou obsluhou a všestrannými 
možnostmi využití vhodný pro strojírenství, do opravárenských provozů a mecha-
nických dílen.

Sériově dodávaný hydraulický 
motor pro zajištění ramena 
výložníku a vrtací hlavy

Hydraulické 
upnutí
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Pinola s protizávažím 
a kabeláž v energetickém 
řetězu na zadní straně 
vrtací hlavy

Sériově je součástí dodávky přesně 
broušená upínací kostka s 5ti 
T-drážkami

Rozsah dodávky:
• Upínací kostka
• Sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
•  Redukční pouzdra MK 4 / 3, MK 3 / 2
• LED pracovní osvětlení
•  Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Chladicí zařízení
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Motor zdvihu
• Hydraulický motor
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Servisní a obslužné nářadí

Cena
Top

Výložník

Hydraulické 
zajištění

Sloup

Vrtací hlava

Radiální vrtačka

Technická data RD 1200 HK
Vrtací výkon max. 40 mm
Řezání závitů max. M30
Vyložení min./max. 250 - 1150 mm
Svislý pohyb výložníku 600 mm
Dráha pojezdu vrtací hlavy (vodorovně) 905 mm
Zdvih pinoly 290 mm
Kužel vřetena MK 4
Otáčky vřetene (9) 63 - 2000 ot/min
Rozsahy posuvů (6) 0,08 - 0,50 mm/ot
Vzdálenost vřeteno - upínací kostka 95 - 650 mm
Vzdálenost vřeteno - základová deska 550 - 1105 mm
Upínací plocha základové desky 1170 x 790 mm
Upínací kostka (D x Š x V) 640 x 450 x 450 mm
Výkon motoru 2,0 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1950 x 980 x 2420 mm
Hmotnost cca 2190 kg
Obj.č. 01-1321XL

Čerpadlo chladicí kapaliny v 
základní výbavě

•     Rameno výložníku, vrtací hlava a sloup mají nezávislé hydraulické zajištění polohy
•  Přehledně umístěné ovládací a obslužné prvky na přední straně stroje
•  Broušený ocelový sloup, odolný proti krutu, zajišťuje práci bez vibrací
•  Masivní pinola zajišťuje vysokou stabilitu
•  Změna směru otáčení, popřípadě vypnutí spojky vřetena,  

se provádí přepínačem na spodní straně vrtací hlavy
•  Uložení vřetena v přesných ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost
•  Kalená a broušená ozubená kola běží v olejové lázni
•     Jednoduché nastavení výšky ramena výložníku motorem zdvihu,  

poloha vřetena zůstává nezměněná, ideální pro sériovou výrobu
•  Vrtací hlavu a sloup lze volitelně současně, popř. jednotlivě zajistit  

nebo uvolnit přepínačem
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Nastavení požadovaných otáček nebo 
posuvu se provádí na přední straně 
vrtací hlavy

Změna směru otáčení, popřípadě 
vypnutí spojky vřetena, se provádí 

přepínačem na spodní straně 
vrtací hlavy

Všechny ovládací a kontrolní prvky 
jsou umístěné přehledně na 
vřeteníku

Ochranný kryt podle normy CE, 
stavitelný podle používaného 
vrtáku

Sériově s hydraulickým motorem 
pro zajištění výložníku, sloupu a 
vrtací hlavy.

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Redukční pouzdra MK 4 / 2 24-1024
Redukční pouzdro MK 4 / 3 24-1047
Redukční pouzdro MK 4 / 4 24-1048
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 4, 1 - 16 mm 24-1073

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Dvojdílný strojní svěrák MS 160 28-1020
Dvojdílný strojní svěrák MS 200 28-1021
Průmyslový strojní svěrák BMS 200 28-2020
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Kompaktní radiální vrtačka RD 1200 HK  je ideální pro vrtání, zahlubování 
a vystružování (například ocelových nosníků, přírub, ...). Tento stroj je 
všestranným pomocníkem pro mechanické dílny, opravárenské a 
strojírenské provozy, ...

NOVÉ
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Pinola s protizávažím 
a kabeláž v energetickém 
řetězu na zadní straně 
vrtací hlavy

•     Sériově dodávaná s plynulou regulací otáček, odečítáním nastavených otáček na digitálním displeji
•     Vrtací vřeteno s velmi přesným během má automatickou brzdu
•     Rameno výložníku, vrtací hlava a sloup mají nezávislé hydraulické zajištění polohy
•     Rozměrná základová deska s T-drážkami, ideální pro opracování velkých obrobků
•     Silnostěnný broušený sloup zajišťuje přesný a lehký pohyb výložníku
•     Jednoduché nastavení výšky ramena výložníku motorem zdvihu,  

poloha vřetena zůstává nezměněná, ideální pro sériovou výrobu
•     Vrtací hlavu a sloup lze tlačítkem, buď současně  

nebo zvlášť, zajistit nebo uvolnit
•     Výložník s kalenými a broušenými vodicími dráhami
•     Ideální k vrtání, zahlubování, vystružování a řezání závitů
•     Vyvažování polohy pinoly protizávažím

Radiální vrtačka

Vřeteno může pojíždět 3 způsoby: rychloposuv 
ruční pákou, jemný posuv ručním kolem 
nebo automatickým posuvem

Technická data RD 1200 Vario RD 1400 Vario RD 1600 Vario RD 2000 Vario RD 2500 Vario
Vrtací výkon max. 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm
Řezání závitů max. M40 M42 M46 M56 M60
Vyložení min./max. 300 - 1200 mm 320 - 1400 mm 350 – 1600 mm 430 - 2010 mm 450 - 2550 mm
Svislý pohyb výložníku 570 mm 565 mm 585 mm 1230 mm 820 mm
Dráha pojezdu vrtací hlavy (vodorovně) 910 mm 1080 mm 1250 mm 1580 mm 2100 mm
Zdvih pinoly 280 mm 300 mm 325 mm 350 mm 400 mm
Kužel vřetena MK 4 MK 5 MK 5 MK 5 MK 6
Otáčky vřetene 74 - 404 / 404 - 2200 ot/min 38 – 275, 275 - 2000 ot/min 38 – 275, 275 – 2000 ot/min 30 - 190, 205 - 1400 ot/min 30 - 220, 200 - 1400 ot/min
Rozsahy posuvů (4) 0,1 - 0,63 mm/ot (6) 0,08 – 0,83 mm/ot (8) 0,06 – 1,00 mm/ot (8) 0,06 - 1,35 mm/ot (8) 0,06 - 1,38 mm/ot
Vzdálenost vřeteno - upínací kostka 100 - 670 mm 140 - 710 mm 165 – 750 mm 60 - 1300 mm 0 - 1120 mm
Vzdálenost vřeteno - základová deska 550 - 1120 mm 640 - 1210 mm 665 – 1250 mm 570 - 1800 mm 400 - 1620 mm
Upínací plocha základové desky 1180 x 780 mm 1400 x 900 mm 1740 x 980 mm 1935 x 1200 mm 2500 x 1250 mm
Upínací kostka (D x Š x V) 640 x 445 x 450 mm 750 x 500 x 500 mm 750 x 500 x 500 mm 850 x 580 x 500 mm 850 x 580 x 500 mm
Výkon motoru 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1950 x 920 x 2340 mm 2300 x 1050 x 2720 mm 2600 x 1100 x 2770 mm 3050 x 1200 x 3010 mm 3590 x 1250 x 3530 mm
Hmotnost cca 2100 kg 3200 kg 3800 kg 6000 kg 7400 kg
Obj.č. 01-1322XL 01-1327XL 01-1328XL 01-1334XL 01-1336XL
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Technická data RD 1200 Vario RD 1400 Vario RD 1600 Vario RD 2000 Vario RD 2500 Vario
Vrtací výkon max. 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm
Řezání závitů max. M40 M42 M46 M56 M60
Vyložení min./max. 300 - 1200 mm 320 - 1400 mm 350 – 1600 mm 430 - 2010 mm 450 - 2550 mm
Svislý pohyb výložníku 570 mm 565 mm 585 mm 1230 mm 820 mm
Dráha pojezdu vrtací hlavy (vodorovně) 910 mm 1080 mm 1250 mm 1580 mm 2100 mm
Zdvih pinoly 280 mm 300 mm 325 mm 350 mm 400 mm
Kužel vřetena MK 4 MK 5 MK 5 MK 5 MK 6
Otáčky vřetene 74 - 404 / 404 - 2200 ot/min 38 – 275, 275 - 2000 ot/min 38 – 275, 275 – 2000 ot/min 30 - 190, 205 - 1400 ot/min 30 - 220, 200 - 1400 ot/min
Rozsahy posuvů (4) 0,1 - 0,63 mm/ot (6) 0,08 – 0,83 mm/ot (8) 0,06 – 1,00 mm/ot (8) 0,06 - 1,35 mm/ot (8) 0,06 - 1,38 mm/ot
Vzdálenost vřeteno - upínací kostka 100 - 670 mm 140 - 710 mm 165 – 750 mm 60 - 1300 mm 0 - 1120 mm
Vzdálenost vřeteno - základová deska 550 - 1120 mm 640 - 1210 mm 665 – 1250 mm 570 - 1800 mm 400 - 1620 mm
Upínací plocha základové desky 1180 x 780 mm 1400 x 900 mm 1740 x 980 mm 1935 x 1200 mm 2500 x 1250 mm
Upínací kostka (D x Š x V) 640 x 445 x 450 mm 750 x 500 x 500 mm 750 x 500 x 500 mm 850 x 580 x 500 mm 850 x 580 x 500 mm
Výkon motoru 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1950 x 920 x 2340 mm 2300 x 1050 x 2720 mm 2600 x 1100 x 2770 mm 3050 x 1200 x 3010 mm 3590 x 1250 x 3530 mm
Hmotnost cca 2100 kg 3200 kg 3800 kg 6000 kg 7400 kg
Obj.č. 01-1322XL 01-1327XL 01-1328XL 01-1334XL 01-1336XL

Změna směru otáčení, popřípadě 
vypnutí spojky vřetena, se provádí 
přepínačem na spodní straně 
vrtací hlavy

Hydraulické 
upnutí

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 5, 1 - 25 mm 24-1074
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 5, 3 - 16 mm 24-1086
Rychloupínací sada MK 5 - MK 3 / MK 2 / MK 1 - B 16 53-1025
Naklápěcí vodorovný stůl 400 x 600 mm 53-1027
Dvojdílný strojní svěrák MS 200 28-1021
Průmyslový strojní svěrák BMS 200 28-2020
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206

Špičkový model z naší řady radiálních vrtaček, který se vyznačuje 
plynulou regulací otáček, masivní konstrukcí a současně jednoduchým 
ovládáním. Speciální uložení sloupu zajišťuje snadné polohování ramena 
výložníku bez vynaložení námahy – nezbytné při déle trvající práci.

Nastavení požadovaných 
otáček nebo posuvu se provádí 
na přední straně vrtací hlavy

Obrázek s naklápěcím 
vodorovným stolem 

(volitelně) 

Variabilní nastavení otáček 
pomocí frekvenčního 

měniče LENZE

Rozsah dodávky:
• Upínací kostka
• Upínací trn
• Redukční pouzdra
• LED pracovní osvětlení
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Chladicí zařízení
• Frekvenční měnič
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Motor zdvihu
• Hydraulický motor
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Servisní a obslužné nářadí
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• Konstrukční uspořádání poskytuje všestranné možnosti upnutí a obrábění
• Elektromotorické přestavení výšky vrtací hlavy beze změny polohy vrtání, ideální pro vrtání hlubokých děr
• Vrtací hlavu lze naklápět v rozsahu 160°, posouvat dopředu-dozadu a výložník vodorovně otáčet okolo sloupu
• Součástí základní výbavy je zařízení pro řezání závitů a 6 automatických posuvů vřeteníku
• Rozměrná plocha stolu (1210 x 520 mm) vhodná pro současné upnutí více obrobků
• Součástí dodávky je digitální zobrazení otáček a hloubky vrtání
• Rychlé nastavení vrtací hlavy nad obrobkem s hydraulickým zajištěním polohy
• Silnostěnný a žebrovaný sloup zajišťuje velkou tuhost vyložení
• Stabilní konstrukce zaručuje práci bez vibrací
• Dodáváno s plynulou regulací otáček vřetene

Radiální vrtačka

Centrálně umístěné 
ovládací a obslužné 
prvky zajišťují uživatelsky 
komfortní práci

Kvalitní provedení lineárního vedení zajišťuje 
lehký chod pojezdu vrtací hlavy

Naklápěcí vrtací 
hlava o úhel +/- 180° 
zajišťuje zvýšenou 
hospodárnost a 
všestranné možnosti 
upnutí. Tímto strojem 
lze kromě toho provádět 
lehké frézovací práce

Technická data SRB 40
Vrtací výkon max. 40 mm
Řezání závitů max. M30
Vyložení min./max. 415 - 985 mm
Svislý pohyb výložníku 405 mm
Naklápění vrtací hlavy -80° až +80°
Zdvih pinoly 200 mm
Otáčky vřetene, plynule 50 - 316 / 316 - 2000 ot/min
Kužel vřetena MK 4
Rozsahy posuvů (6) 0,08 - 0,50 mm/ot
Vzdálenost vřetena / plochy stolu 380 - 785 mm
Plochy stolu 1210 x 520 mm
Velikost T-drážky 18 mm
Průměr sloupu 220 mm
Výkon motoru 2,2 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1200 x 2450 x 2720 mm
Hmotnost cca 2800 kg
Obj.č. 01-1360XL

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Naklápěcí vodorovný stůl 400 x 600 mm 53-1027
Upínací kostka 420 x 600 x 300 mm 53-1028
Upínací deska 1200 x 550 mm 53-1029
Rychloupínací sklíčidlo s přímým upnutím MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Průmyslový strojní svěrák BMS 200 28-2020

Variabilní nastavení 
otáček pomocí 

frekvenčního měniče 
LENZE
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Volitelné příslušenství: Obj.č.
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206
Dvojdílný strojní svěrák MS 200 28-1021
Sada závitovacích rychlovýměnných sklíčidel MK 4 / M6-M30 / 12 dílů 24-1100
Kuželové vrtáky, sada C 14,5-30 mm, MK 2 / 3, HSS, 17 dílů 41-1055
Křížový stůl a sada kleštin 6 - 16 mm s upínačem, 8 dílů 26-1017

Radiální vrtačka SRB 40 byla navržena speciálně pro hospodárné opracování velkorozmě-
rových obrobků s vysokou přesností v kusové nebo malosériové výrobě. Svým konstrukčním 
uspořádáním poskytuje všestranné možnosti využití ve strojírenství, opravárenských 
provozech, mechanických a výrobních dílnách.

Rozsah dodávky:
• Elektromagnetický posuv vřetena 
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Digitální zobrazení hloubky vrtání
• Elektromotorické přestavení vrtací hlavy
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Redukční pouzdra MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Zařízení pro řezání závitů
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
•  Výškově stavitelný  

ochranný kryt

Naklápěcí vodorovný stůl 
v úhlu od -50° do +50° 
rozšiřuje oblast využití 

(na objednávku)

Upínací deska (na objednávku) umožňuje 
opracování vysokých obrobků

Elektromagnetickou spojkou lze zapínat 
6 automatických posuvů vřetena

Vyškové nastavení 
pomocí elektromotoru
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Radiální vrtačka

• Konstrukční uspořádání poskytuje všestranné možnosti upnutí a obrábění
• Elektromotorické přestavení výšky vrtací hlavy beze změny polohy vrtání, ideální pro vrtání hlubokých děr
• Jednoduchá a nekomplikovaná výměna nástroje pomocí pneumatického upínání
• Součástí základní výbavy je zařízení pro řezání závitů a 6 automatických posuvů vřeteníku
• Rozměrná plocha stolu (1355 x 605 mm) pro současné upnutí více obrobků
• Rychlé nastavení vrtací hlavy nad obrobkem s hydraulickým zajištěním polohy
• Sériově vybavená elektronickou plynulou regulací otáček a 2 stupňovou převodovkou.
• Silnostěnný a žebrovaný sloup zajišťuje velkou tuhost vyložení
• Stabilní konstrukce zaručuje práci bez vibrací
• Odečítání otáček a hloubky vrtání na digitálním displeji

Technická data SRB 50
Vrtací výkon max. 50 mm
Řezání závitů max. M36
Vyložení min./max. 340 - 990 mm
Svislý pohyb výložníku 395 mm
Zdvih pinoly 240 mm
Otáčky vřetene, plynule 48 - 310 / 310 - 2000 ot/min
Kužel vřetena BT 40
Rozsahy posuvů (6) 0,08 - 0,50 mm/ot
Vzdálenost vřetena / plochy stolu 405 - 800 mm
Plochy stolu 1355 x 605 mm
Velikost T-drážky 18 mm
Průměr sloupu 240 mm
Výkon motoru 3,7 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1360 x 2450 x 2900 mm
Hmotnost cca 3100 kg
Obj.č. 01-1361XL

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Upínací trn MAS-BT 40 / B 18 26-1072
Redukční pouzdro MAS-BT 40 / MK 2 s vyrážecí dutinou 26-1076
Redukční pouzdro MAS-BT 40 / MK 3 s vyrážecí dutinou 26-1077
Redukční pouzdro MAS-BT 40 / MK 4 s vyrážecí dutinou 26-1078
Upínací čep MAS-BT 40 26-1073
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 18 24-1083

Výškové nastavení 
pomocí elektromotoru

Ergonomicky 
umístěné ovládací 
a obslužné prvky 
pro nastavování 
výšky na přední 
straně stroje

Motor hydraulického systému a kabeláž v 
energetickém řetězu na zadní straně stroje

Mimo vrtání, úkosování a stružení otvorů 
lze provádět i lehčí frézařské práce.
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Volitelné příslušenství: Obj.č.
Naklápěcí vodorovný stůl 400 x 600 mm 53-1027
Upínací kostka 420 x 600 x 300 mm 53-1028
Upínací deska 1200 x 550 mm 53-1029
Dvojdílný strojní svěrák MS 200 28-1021
Průmyslový strojní svěrák BMS 200 28-2020
Kuželové vrtáky, sada C 14,5-30 mm, MK 2 / 3, HSS, 17 dílů 41-1055

Vrtačka SRB 50 je novinkou a zároveň největším modelem naší řady rychloběžných 
radiálních vrtaček. Hlavními rozdíly v porovnání s modelem SRB 40 je zvětšená 
plocha stolu, větší vrtací výkon a pneumatické upínání nástrojů s vřetenem BT 40 
ve standardní dodávce.

Rozsah dodávky:
• Elektromagnetický posuv vřetena
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Digitální zobrazení hloubky vrtání
• Elektromotorické přestavení vrtací hlavy
• Pneumatické upínání nástrojů
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Redukční pouzdra MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Zařízení pro řezání závitů
• Chladicí zařízení
• LED pracovní osvětlení
•  Výškově stavitelný  

ochranný kryt

Elektromagnetickou spojkou lze zapínat 
6 automatických posuvů vřetena

Upínací deska (na objednávku) umožňuje 
opracování vysokých obrobků

Upínání kuželem 
BT 40

Vč. pneumatického 
upínání nástrojů
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Machine accessories
Redukční pouzdro

Morse taper extension socket

MK 2/1 - MK 6/6

MT 2/1 - MT 6/6

Klínový vyrážeč nástrojů

Semi automatic morse shank puller

MK 1 - MK 3 
MK 4 - MK 6
MT 1 - MT 3
MT 4 - MT 6

Upínací trn

Morse taper drill chuck arbor

MK 2 / B10 - MK 5 / B22

MT 2 / B10 - MT 5 / B22

Redukční pouzdro

Morse taper drill sleeve

MK 2/1 - MK 6/5

MT 2/1 - MT 6/5

Rychloupínací sklíčidlo

Keyless drill chuck

1 - 10 / B12, 1 - 13 / B16
1 - 16 / B16, 1 – 16 / B18
1 - 10 / B12, 1 - 13 / B16
1 - 16 / B16, 1 – 16 / B18

Rychloupínací sklíčidlo Rychloupínací sklíčidlo

Rychloupínací MK 3, 1 - 16 mm /
MK 4, 1 - 16 mm
with direct mount MT 3, 1 - 16 mm / 
MT 4, 1 - 16 mm

Keyless drill chuck Keyless drill chuck

Rychloupínací
MK 5, 1 - 25 mm
with direct mount
MT 5, 1 - 15 mm

Závitořezná hlava Super

Aut. reversible tapping chuck set

M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20

M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20

Rychloupínací sklíčidlo

Keyless drill chuck

Rychloupínací MK 2
1 - 13 mm / 1 - 16 mm
with direct mount MT 2
1 - 13 mm / 1 - 16 mm

Křížový stůl KT 90

Cross table KT 90

Upínací plocha: 200 x 90 mm
Šířka T-drážek: 8 mm
Table size: 200 x 90 mm
T-slot width: 8 mm

Křížový stůl KT 140

Cross table KT 140

Upínací plocha: 310 x 140 mm
Šířka T-drážek: 16 mm
Table size: 310 x 140 mm
T-slot width: 16 mm

Křížový stůl KT 150

Cross table KT 150

Upínací plocha: 470 x 150 mm
Šířka T-drážek: 14 mm
Table size: 470 x 150 mm
T-slot width: 14 mm

Křížový stůl KT 165 

Cross table KT 165 

Upínací plocha: 495 x 165 mm 
Šířka T-drážek: 10 mm 
Table size: 495 x 165 mm
T-slot width: 10 mm 

Příslušenství

Závitořezná hlava

Double roller tapping chuck set

MK 2 / MK 3 / MK 4
od M3 - M12
MT 2 / MT 3 / MT 4
from M3 – M12

Závitořezná hlava

Double roller tapping chuck set

MK 3 / MK 4 / MK 5
od M12 - M24
MT 3 / MT 4 / MT 5
from M12 - M24

Závitořezná hlava

Quick change tapping chuck set

MK 2 / MK 3 / MK 4 / MK 5
M6 - M30
MT 2 / MT 3 / MT 4 / MT 5
M6 - M30



113

Machine accessoriesMachine accessories
Křížový stůl KT 195

Cross table KT 195 

Upínací plocha: 555 x 195 mm 
Šířka T-drážek: 10 mm  
Table size: 555 x 195 mm
T-slot width: 10 mm  

Křížový stůl KT 205 

Cross table KT 205 

Upínací plocha: 640 x 205 mm 
Šířka T-drážek: 10 mm 
Table size: 640 x 205 mm
T-slot width: 10 mm 

Příslušenství

Sada upínacích nástrojů 58dílná

Deluxe clamping kit set 58 pcs.

Šířka T-drážky: 10 mm - M8 
12 mm - M10 / 14 mm - M12
T-slot width: 10 mm - M8 
12 mm - M10 / 14 mm - M12

Sada upínacích nástrojů 58dílná

Deluxe clamping kit set 58 pcs.

Šířka T-drážky: 16 mm - M14 
18 mm - M16 
T-slot width: 16 mm - M14 
18 mm - M16

Sada hřebů 38 ks

Stud bolt set 38 pcs. 

Šířka T-drážky: 14 mm - M12 
16 mm - M14 / 18 mm - M16 
T-slot width: 14 mm - M12 
16 mm - M14 / 18 mm - M16 

Magnetický 90° úhelník

Magnetic 90° square

3 velikosti: 150 x 150 /
200 x 200 / 300 x 300 mm
3 sizes: 150 x 150 / 
200 x 200 / 300 x 300 mm

Křížový stůl KT 225 x 175 S

Cross table KT 225 x 175 S

Křížový stůl 330 x 220 S 

Cross table 330 x 220 S 

Křížový stůl KT 600 x 240 S 

Cross table KT 600 x 240 S 

Křížový stůl KT 185 x 100 

Cross table KT 185 x 100 

Křížový stůl KT 225 x 175 

Cross table KT 225 x 175 

Křížový stůl KT 730 x 210 

Cross table KT 730 x 210 

Křížový stůl KT 330 x 220 

Cross table KT 330 x 220 

Křížový stůl KT 400 x 120 

Cross table KT 400 x 120 

Křížový stůl KT 500 x 180 

Cross table KT 500 x 180 

Křížový stůl KT 700 x 180 

Cross table KT 700 x 180 

Upínací plocha 225 x 175 mm, otočný 
Šířka T-drážek: 17 mm 
Table size: 225 x 175 mm, tiltable
T-slot width: 17 mm 

Upínací plocha: 330 x 220 mm, otočný 
Šířka T-drážek: 17 mm 
Table size: 330 x 220 mm, tiltable
T-slot width: 17 mm 

Upínací plocha: 600 x 240 mm, otočný 
Šířka T-drážek: 17 mm 
Table size: 600 x 240 mm, tiltable
T-slot width: 17 mm 

Upínací plocha: 185 x 100 mm 
Šířka T-drážek: 10 mm 
Table size: 185 x 100 mm
T-slot width: 10 mm 

Upínací plocha: 225 x 175 mm 
Šířka T-drážek: 12 mm 
Table size: 225 x 175 mm
T-slot width: 12 mm 

Upínací plocha: 330 x 220 mm 
Šířka T-drážek: 12 mm 
Table size: 330 x 220 mm
T-slot width: 12 mm 

Upínací plocha: 400 x 120 mm 
Šířka T-drážek: 10 mm 
Table size: 400 x 120 mm
T-slot width: 10 mm

Upínací plocha: 500 x 180 mm 
Šířka T-drážek: 12 mm 
Table size: 500 x 180 mm
T-slot width: 12 mm

Upínací plocha: 700 x 180 mm 
Šířka T-drážek: 12 mm 
Table size: 700 x 180 mm
T-slot width: 12 mm

Upínací plocha: 730 x 210 mm 
Šířka T-drážek: 12 mm 
Table size: 730 x 210 mm
T-slot width: 12 mm
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Upínací čelisti FSV 

Free machine vise FSV

Šířka čelistí: 85 mm 
Výška čelistí: 85 mm 
Jaw width: 85 mm 
Jaw height: 85 mm 

Dvojdílný strojní svěrák MS, 2dílná

2 pcs. milling vise MS 

Šířka čelistí 160 / 200 mm 
 
Jaw width 160 / 200 mm 

Křížový svěrák KS

Two way cross slide vise KS

Šířka čelistí: 100 / 125 / 150 mm

Jaw width: 100 / 125 / 150 mm

Svářečský svěrák

Welding vise

Upínací délka: 80 / 110 mm

Max. opening: 80 / 110 mm

Strojní svěrák BM

Drilling machine vise BM

Šířka čelistí: 100 / 125 / 150 / 200 mm

Jaw width: 100 / 125 / 150 / 200 mm

Strojní svěrák BMH 

Drilling machine vise BMH 

Šířka čelistí: 100 / 125 / 150 mm 
Výška čelistí: 32 / 45 / 60 mm 
Jaw width: 100 / 125 / 150 mm 
Jaw height: 32 / 45 / 60 mm 

Strojní svěrák BMI 

Drilling machine vise BMI 

Šířka čelistí: 100 / 125 / 150 mm 
Upínací délka: 110 / 140 / 170 mm 
Jaw width: 100 / 125 / 150 mm 
Opening: 110 / 140 / 170 mm 

Strojní svěrák BMO 

Drilling machine vise BMO 

Šířka čelistí: 150 / 200 mm 
Upínací délka: 135 / 165 mm 
Jaw width: 150 / 200 mm  
Opening: 135 / 165 mm 

Strojní svěrák BMS

Drilling machine vise BMS

Šířka čelistí: 100 / 140 / 200 mm 

Jaw width: 100 / 140 / 200 mm 

Strojní svěrák BMS QC

Drilling machine vise BMS QC

Šířka čelistí: 100 / 140 / 200 mm 
s funkcí rychloupínání
Jaw width: 100 / 140 / 200 mm 
with quick clamping function

Strojní svěrák BMO 

Drilling machine vise BMO 

Šířka čelistí: 85 / 100 / 120 mm 
Upínací délka: 65 / 85 / 110 mm 
Jaw width: 85 / 100 / 120 mm  
Opening: 65 / 85 / 110 mm 

Rychloupínací svěrák SP 

Quick clamping vise SP

Šířka čelistí: 55 / 80 mm 
 
Jaw width: 55 / 80 mm

Zarážka obrobku AMS-160

Work stop tool AMS-160

Univerzálně použitelná u vrtání na 
frézovacích nástrojích
Useable for milling and drilling
machines

Hliníkové čelisti

Aluminium magnetic jaws

Šířka čelistí: 100 / 125 / 150 mm
Baleny v páru
Jaw width: 100 / 125 / 150 mm
Pairwise packed

Posuvné měřítko s kruhovou stupnicí

Dial caliper

Rozsah měření 150 x 0,02 mm,
300 x 0,02 mm
Range: 150 x 0,02 mm,
300 x 0,02 mm

Digitální posuvné měřítko

Digital caliper

Rozsah měření: 150 x 0,01 mm,
300 x 0,01 mm
Range: 150 x 0,01 mm,
300 x 0,01 mm

Příslušenství
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Dílenské posuvné měřítko

Mono block vernier caliper

Rozsah měření: 500 nebo 1000 x 0,02 mm,
s měřicími hroty 150 mm
Range: 500 or 1000 x 0,02 mm,
with upper jaws 150 mm

Digit. dílenské posuvné měřítko

Big size digital caliper

Rozsah měření: 500 x 0,01 mm,
s měřicími hroty 200 mm
Range: 500 x 0,01 mm,
with upper jaws 200 mm

Hloubkoměr

Depth vernier gauge 

Dvousloupový výškoměr

Double beam dial height gauge

Digit. dvousloupový výškoměr

Double column digital height gauge

Úhloměr s příslušenstvím

Combination square set protractor

Rozsah měření: 200 x 0,02 mm,
s nosem
Range: 200 x 0,02 mm,
with hook

S číselníkem, Rozsah měření: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm
With dial gauge, Range: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm

Rozsah měření: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm
Range: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm

Délka: 300 x 0,5 mm

Length: 300 x 0,5 mm

Univerzální úhloměr

Univeral bevel protractor

Délka čepele: 300 mm
Rozsah měření: 0 - 360°, mit Lupe
Length: 300 mm
Range: 0 – 360°, with magnifier

Profes. sada měřících nástr. 3 ks

Professional measuring tool set

Posuvné měřítko, mikrometr a 
mikrometrický odpich v dřevěné kazetě
Vernier caliper, micrometer and
inside micrometer in wooden box

Sada měřících nástr. 4 ks

General purpose measuring tool set

Posuvné měřítko, mikrometr, měřicí pravítko 
a vlasový úhloměr v dřevěné kazetě
Vernier caliper, micrometer, edge 
square and steel ruler in plastic box

Precizní sada měřících nástr. 5 ks

Precision measuring tool set

Měřidla z nerezové oceli, matově 
pochromované, v dřevěné kazetě
Different stainless steel measuring
tools, packed in wooden box

Mikrometr třmenový 6 dílů

Outside micrometer set

Rozsah měření: 0 – 150 x 0,01 mm

Range: 0 – 150 x 0,01 mm

Mikrometr třmenový 6 dílů

Outside micrometer set

Rozsah měření: 150 – 300 x 0,01 mm

Range: 150 – 300 x 0,01 mm

Sada digit. mikrometrů 4 ks

Electronic digital micrometer set

Rozsah měření: 0 – 100 x 0,001 mm

Range: 0 – 100 x 0,001 mm

Hloubkový mikrometr

Depth micrometer

Rozsah měření: 0 – 100 x 0,01 mm

Range: 0 – 100 x 0,01 mm

Digitální hloubkový mikrometr

Electronic digital depth micrometer

Rozsah měření: 0 – 100 x 0,001 mm

Range: 0 – 100 x 0,001 mm

Sada vnitřních mikrometrů 4 ks

Inside micrometer set

Rozsah měření: 5 – 100 x 0,01 mm

Range: 5 – 100 x 0,01 mm

Příslušenství
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Digit. vnitřní mikrometr 4 ks

4 pcs. digital inside micrometer set

Rozsah měření: 5 – 100 x 0,001 mm

Range: 5 – 100 x 0,001 mm

Úchylkoměr

Dial indicator general style

Rozsah měření: 10 x 0,01 mm

Range: 10 x 0,01 mm

Úchylkoměr vodotěsný

Dial indicator

Rozsah měření: 10 x 0,01 mm
Ochrana proti prachu
Range: 10 x 0,01 mm
With dust resistant function

Úchylkomĕr s velkým rozsahem

Large size dial indicator

Rozsah měření: 100 x 0,01 mm

Range: 100 x 0,01 mm

Digitální úchylkomĕr

Rozsah měření: 10 x 0,01 mm

Range: 10 x 0,01 mm

Zkušební úchylkoměr

Dial test indicator

Digit. zkušební úchylkoměr

Digital dial test indicator

Rozsah měření: 0 – 0,5 x 0,01 mm

Range: 0 – 0,5 x 0,01 mm

Digitální tloušťkoměr

Digital thickness gauge

Rozsah měření: 0 – 25 x 0,01 mm

Range: 0 – 25 x 0,01 mm

Spárové měrky 20 kusů

20 pcs. feeler gauge

Mechanický magnetický stativ

Mechanical universal magnetic base

Hydraulický magnetický stativ

Hydraulic universal magnetic base

Sada vymezovacích měrek 47 kusů

Metric gage block set 47 pcs.

Digital indicator

Rozsah měření: 0 – 0,8 x 0,01 mm

Range: 0 – 0,8 x 0,01 mm

Rozsah měření: 0,05 – 1,0 mm
Délka listu: 100 mm
Range: 0,05 – 1,0 mm
Length: 100 mm

Přídržná síla: 50 kg

Adhesive force: 50 kg

S hydraulickým upínáním
Přídržná síla: 50 kg
With hydraulic clamping
Adhesive force: 50 kg

Přesnost podle DIN 861/1
Obsah 1,005 – 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,005 – 100 mm

Sada měřících a zkušebních kolíků 41 ks

Precision steel plug gauge set 

Sada měřících a zkušebních kolíků 91 ks

Precision steel plug gauge set

Sada vymezovacích měrek 87 kusů

Metric gage block set 87 pcs.

Přesná vodováha

Master precision level

DIN 2269, Obsah 1,0 – 5,0 mm
odstupňování 0,1 mm
DIN 2269, from 1,0 - 5,0 mm
Graduation: 0,1 mm

DIN 2269, Obsah 1,0 – 10,0 mm
odstupňování 0,1 mm
DIN 2269, from 1,0 - 10,0 mm
Graduation: 0,1 mm

Přesnost podle DIN 861/1
Obsah 1,001 – 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,001 – 100 mm

Délka: 200 mm
Přesnost: 0,02 mm
Length: 200 mm
Accuracy: 0,02 mm
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Přesná rámová vodováha

Precision frame bubble

Rozměry: 200 x 200 mm
Přesnost: 0,02 mm
Measurement: 200 x 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Tvrdoměr RW 150

Rockwell hardness tester RW 150

Rozsah měření: HRC 20 – 70

Rockwell range: HRC 20 – 70

Kontrolní přístroj házivosti

Precision heavy duty bench center

Vzdálenost hrotů: 500 mm
Výška hrotu: 170 mm
Distance between centers: 500 mm
Center height: 170 mm

Measuring and contour projector

K bezdotykovému dvojrozměrnému 
měření malých dílů
For non-contact 2D measuring
of small parts

Měřící a profilový projektor

Digitální úhloměr Level Box

Digital angle finder Level Box

Cenově výhodný úhloměr s vodováhou

Cheap angle finder
with water level 

Elektronická vodováha

Digital level

Se snímačem sklonu a bodovým laserem,
Ukazatel ve stupních nebo v procentech, L=60 cm
With incline sensor and laser point,
Indication in degree or percent, L=60 cm

Multifunkční úhloměr

Multifunction angle finder

Rozsah měření: 360°
Rozlišení: 0,2°
Range: 360°
Accuracy: 0,2°

Sada válcových vrtáků 19 dílů

19 pcs. set Tin-coated HSS drills 

1 – 10 mm, 0,5 mm vzestupně
HSS povrchová úprava TiN
1– 10 mm , 0,5 mm steps
HSS TiN-coated

Sada válcových vrtáků 25 dílů

25 pcs. set TiN-coated HSS drills 

1 – 13 mm, 0,5 mm vzestupně
HSS povrchová úprava TiN
1 – 13 mm , 0,5 mm steps
HSS TiN-coated

Sada válcových vrtáků 19 dílů

19 pcs./set HSS-cobalt drills

1 - 10 mm, 0.5 mm vzestupně
HSS-Kobalt
1 - 10 mm, 0,5 mm steps,
HSS-cobalt

Sada válcových vrtáků 51 dílů

51 pcs. set TiN-coated HSS drills 

1 – 6,0 mm, 0,1 mm vzestupně
HSS povrchová úprava TiN
1 – 6,0 mm, 0,1 mm steps
HSS TiN-coated

Sada válcových vrtáků 118 dílů

118 pcs. set HSS drills 

1 – 13 mm
V kovové kazetě
1 – 13 mm
in metal case

Sada válcových vrtáků 130 dílů

130 pcs. set TiN-coated HSS drills 

po 10 ks. 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,3 / 
3,5 / 4,0 / 4,2 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0  
Each 10 pcs. 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 
3,3 / 3,5 / 4,0 / 4,2 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0  

Sada válcových vrtáků 170 dílů

170 pcs. set TiN-coated HSS drills 

1 – 8 mm (po 10 ks.)  
8,5 – 10 mm (po 10 ks.) / 0,5 mm vzestupně
1 – 8 mm (each 10 pcs.),  
8,5 – 10 mm (each 5 pcs.) / 0,5 mm steps

Sada stupňovitých vrtáků 3 dílná

3 pcs. TiN-coated HSS step drill set 

4 - 12 / 6 - 20 / 6 - 30 mm
povlak TIN, v kovové kazetě
4 - 12 / 6 - 20 / 6 - 30 mm
TiN-coated, in metal case

Sada stupňovitých vrtáků 3 dílná

3 pcs. TiN-coated conical drill set

3 - 14 / 8 - 20 / 16 - 30 mm
povlak TIN, v kovové kazetě
3 - 14 / 8 - 20 / 16 - 30 mm
TiN-coated, in metal case
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Sada kuželových vrtáků

Metric size taper shank drills

Sada A, MK 2 - povlak TIN - 10-dilů.
MK 2: 14,5 / 15 / 16 / 17 / 18 / 
19 / 20 / 21 / 22 / 23 mm,  
Set A, MT 2 - TiN-coated - 10 pcs.

Sada kuželových vrtáků

Metric size taper shank drills

Sada B, MK 2 / 3 - povlak TIN - 9-dilů
MK 2: 14,5 / 16 / 18 / 20 / 22 mm
MK 3: 24 / 25 / 28 / 30 mm 
Set B, MT 2 / 3 - TiN-coated - 9 pcs.

Sada kuželových vrtáků

Metric size taper shank drills

Sada C, MK 2 / 3, 17-dílů.
MK 2: 14,5 / 15 / 16 / 17 / 18 / 
19 / 20 / 21 / 22 / 23 mm 
MK 3: 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 mm

Spirál. vrták HSS, se stopkou pr. 13 mm

13 mm reduced shank drills

Sada D, průměr stopky 13 mm
8-dílů. 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 
20 / 22 / 25 mm
Shank diameter 13 mm

Kuželový záhlubník 90° HSS sada 6 ks

6 pcs. HSS countersink set 90° 

Kužel. a odjehl. záhlubník 90° HSS 4 ks 

4 pcs. countersink and deburring tool 

Záhlubník válcový DIN 373, 7 dílů

Solid cap screw counterborers 

Středící vrták 12 dílů

12 pcs./set metric size center drills

DIN 355-C 
6,3 / 8,3 / 10, 4 / 12,4 / 16,5 
/ 20,5 mm 

HSS povrchová úprava TiN
2 – 5, 5 – 10, 10 – 15, 15 - 20 mm
4 pcs. / set HSS TiN-coated
2 – 5, 5 – 10, 10 – 15, 15 - 20 mm

HSS, M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / 
M10 / M12

Sada plných vrtáků HSS, 6ti dílná

6 pcs./set HSS flute core drill set

Sada jádrových vrtáků HSS, 6ti dílná

6 pcs./set HSS annular cutter set

Sada děrovačů 6 dílů / 9 dílů

6 pcs./set / 9 pcs./set hole saw set

Sada jádrových vrtáků HSS, 6ti dílná

6 pcs./set HSS annular cutter set

V dřevěné kazetě

In wooden case

6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
Hloubka vrtání 30 mm, v kovovém pouzdře
6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
Drill depth 30 mm, in metal case

14 / 16 /18 /20 /22 / 24 mm 
Hloubka vrtání 25 mm, v kovovém pouzdře
14 / 16 /18 /20 /22 / 24 mm 
Drill depth 25 mm, in metal case

Vyřezávač kruhových tvarů

Taper shank HSS circular cutter

6-dílů.: 64 / 76 / 89 / 102 mm  
9-dílů.: 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 51 mm
6 pcs./set: 64 / 76 / 89 / 102 mm  
9 pcs./set: 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 51 mm

14 / 16 /18 /20 /22 / 24 mm 
Hloubka vrtání 50 mm, v plastovém pouzdře
14 / 16 /18 /20 /22 / 24 mm 
Drill depth 50 mm, in plastic box

Opěrné zařízení k vrtačce

Drill press support

Chladící zařízení

Universal coolant pump

Chladící zařízení

Coolant pump

Upínání MK 2 / MK 3
Průměr 30 - 300 mm
Taper shank MT 2 / MT 3 
From diameter 30 - 300 mm

Univerzální využití pro vrtačky

Universal useable for drilling machines

S plastovou nádobou (10 litrů) a flexibilní 
hadicí, 230 V / 400 V
With plastic tank (10 l) and flexible tube
230 V / 400 V

Kompl. s nádobou a flexibilní hadicí, 400 V

Compl. with tank (11 l) and flexible tube 
400 V
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Nivelační kyvný prvek MS 80

Machine mount MS 80

Nivelační kyvný prveke NE 80 / 120 / 160

Machine mounts NE 80 / 120 / 160

Strojní osvětlení LED 1

LED lamp 1

Zatížitelnost: 500 kg
Průměr 80 mm 
Capacity: 500 kg
Diameter 80 mm

Zatížitelnost: 500 / 800 / 1000 kg
Průměr: 80 / 120 / 160 mm
Capacity: 500 / 800 / 1000 kg
Diameter: 80 / 120 / 160 mm

Napětí: 230 V
S flexibilním ramenem a magnetem
Voltage: 230 V 
With flexible arm and magnet

Strojní osvětlení LED 2

LED lamp 2

Napětí: 24 V nebo 230 V s trafem
S flexibilním ramenem
Voltage: 24 V or 230 V with transformer 
With flexible arm

Strojní osvětlení LED 3

LED lamp 3

Strojní osvětlení LED 3-130

LED lamp 3-130

Strojní osvětlení LED 4

LED lamp 4 

Strojní osvětlení LED 4

LED lamp 4

Sada závitníků ručních, HSS, 21 dílů

21 pcs. HSS metric hand tap set

Sada závitová HSS 32 dílů

32 pcs.  HSS tap & die set

Sada závitníků 45 dílů

Tungsten steel tap & die set

Magnetický sběrač špon

Magnetic chip collector

M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12  
V kovové kazetě
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12  
in metal case

Sada závitníků HSS DIN 352
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Sada závitových oček HSS DIN 223
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12

M6 - M24

45 pcs. set M6 - M24

Sada závitníků 60 dílů

Tungsten steel tap & hex die set

Sada závitníků 110 dílů

100 pcs. tap & die set

Ke snadnému odstranění špon
 
For easy removal of chips 

Povrchová úprava TiN, M3 - M12

TiN-coated, M3 – M12

M2 - M18
v dřevěné kazetě
M2 - M18
In wooden case

Napětí: 24 V, volitelný průměr 90 nebo 
130 mm
Voltage: 24 V, diameter optionally 
90 or 130 mm 

Napětí: 230 V
s trafem
Voltage: 230 V
With transformer

Napětí: 24 V

Voltage: 24 V 

Napětí: 230 V
s trafem
Voltage: 230 V
With transformer

Univerzální chladicí kapalina

Universal coolant fluid

RK 12, v 5l kanystru

RK 12, 5 liter canister



KF 10 
KF 10 HS

KF 10 L
KF 20

KF 20 L
KF 20 Super

KF 20 L Super
KF 16 Vario 

KF 16 L Vario 
KF 25 D Vario
KF 25 L Vario



BF 50 DV
BFM 180
BFM 200

BFM 2100
VMC 940

FM 45 HSV
FM 50 HSV 
FM 55 HSV

FM 55 HSV Vario
FM 55 HTC Vario

BF 40 HS
BF 45 HSV

BF 45 HSV Vario
BF 35 DV

KF 60
UWF 80 E

KF 25 PRO 
BF 22 

BF 22 L Super
BF 25 Super

BF 25 L Super 
BF 30 G

BF 30 Super 
BF 35 Vario

FM 40 HS
FM 40 HSV 
FM 45 HS

UWF 80 E Vario
UWF 90

UWF 95 N
UWF 95 N Vario
MFM 230 Super
MFM 250 Super
MFM 360 Servo

UWF 110
UWF 150

UWF 110 Servo
UWF 130 Servo

UWF 150 Servo
UWF 150 V Servo

Variomill FU 1200 
Variomill FU 1600
Variomill FU 2000

 WFM 800 
WFM 750 Servo
WFM 800 Servo
WFM 850 Servo

TRM 750
TRM 900

VRTAČKO-FRÉZKY
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• Všestranné možnosti využití, například rovinné frézování, frézování drážek, frézování zářezů
• Elektronicky řízená plynulá regulace otáček pro přesné pracovní výsledky
• Rybinové vedení ve všech osách, nastavitelné klínovými lištami
• Frézovací vřeteno s přesným jemným přísuvem ručním kolem se stupnicí
• Směr otáčení frézovacího vřetena vpravo-vlevo v sériové dodávce
• Uložení vřetene v přesných ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost
• Velký rozsah otáček (2 stupně) 100 – 2000 ot/min
• Stupnice k snadnému odečítání hloubky vrtání
• Stabilní konstrukce stroje ze šedé litiny má minimum vibrací

Vrtačko-frézky
Vrtačko-frézka KF 10 je svými malými rozměry vhodná pro frézování a vrtání u 
domácích kutilů a v malých dílnách. Model KF 10 L se navíc vyznačuje velkým křížovým 
stolem s delšími dráhami pojezdu.

Na přání s rychloupínacím 
sklíčidlem 1 - 10 mm / B 12

Pinola s jemným posuvem pro 
přesné obrábění

Přesně opracovaný křížový stůl 
se 3 ks T-drážekRozsah dodávky:

• Zubové sklíčidlo 1 - 10 mm / B 12
• Upínací trn MK 2 / B 12
• Upínací šroub M 10 ve vřeteni
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• 4 matice M 6 do T-drážky
• Servisní a obslužné nářadí

Pohon Vario

Otáčky vpravo vlevo

KF 10 s naklápěcí 
frézovací hlavou k 

rozšířenému využití 
(sériově)

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 16, 3 - 10 mm, 7dílná 26-1001
Sada upínacích kleštin 3 - 10 mm, MK 2, 6dílná 26-1015
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 3 27-1030
Sada upínacích nástrojů 24dílná, 8 mm, M 6 28-1012
Rychloupínací svěrák SP 55 28-2045
Sada stopkových fréz 3 - 10 mm, 6dílná 42-1000
Fréza 16 mm s výměnnými destičkami, MK 2 42-1025
Podstavec 56-1000

Technická data KF 10 / KF 10 L
Vrtací výkon v oceli 10 mm
Čelní fréza max. 20 mm
Stopková fréza max. 10 mm
Vyložení 140 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 80 - 260 mm
Zdvih pinoly 30 mm
Otáčky vřetene, plynule L= 100 - 1000 ot/min

H= 100 - 2000 ot/min
Kužel vřetena MK 2
Velikost stolu 240 x 145 mm | 400 x 145 mm
Dráha pojezdu (x / y) 180 / 130 mm | 330 / 170 mm
Výškový posun frézovací hlavy 180 mm
Naklápěcí frézovací hlava -45° až +45°
Velikost T-drážky 8 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,15 kW / 0,25 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 0,25 kW / 0,35 kW
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 420 x 343 x 720 mm
Hmotnost cca 45 kg / 50 kg
KF 10 02-1005
KF 10 L 02-1006

Praktické uspořádání ovládacích 
prvků na frézovací hlavě

x: 330 mm

KF 10 L

y: 170 mm



123

KF 10 HS

Vr
ta

čk
o 

- 
fr

éz
ky

• Všestranné možnosti využití, například rovinné frézování, frézování drážek, frézování zářezů
• Elektronicky řízená plynulá regulace otáček pro přesné pracovní výsledky
• Rybinové vedení ve všech osách, nastavitelné klínovými lištami
• Frézovací vřeteno s přesným jemným přísuvem ručním kolem se stupnicí
• Směr otáčení frézovacího vřetena vpravo-vlevo v sériové dodávce
• Uložení vřetene v přesných ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost
• Velký rozsah otáček 100 – 5000 ot/min
• Stupnice k snadnému odečítání hloubky vrtání
• Stabilní konstrukce stroje ze šedé litiny má minimum vibrací

Vrtačko-frézka
Vrtačko-frézka KF 10 HS má pohyb vřetene poháněný bezkartáčovým stejnosměrným 
motorem, poskytujícím obsluze výkonný a velice klidný chod i při nižších otáčkách. 
Poměr ceny a výkonu je velice vhodnou volbou pro uživatele z řad modelářů a kutilů.

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 16, 3 - 10 mm, 7dílná 26-1001
Sada upínacích kleštin 3 - 10 mm, MK 2, 6dílná 26-1015
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 3 27-1030
Sada upínacích nástrojů 24dílná, 8 mm, M 6 28-1012
Rychloupínací svěrák SP 55 28-2045
Sada stopkových fréz 3 - 10 mm, 6dílná 42-1000
Fréza 16 mm s výměnnými destičkami, MK 2 42-1025
Podstavec 56-1000

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 10 mm / B 12
• Upínací trn MK 2 / B 12
• Upínací šroub M 10 ve vřeteni
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• 4 matice M 6 do T-drážky
• Servisní a obslužné nářadí

Pohon Vario

Bezuhlíkový 
stejnosměrný motor

Max. otáčky 
5000 ot./min

Plynulá regulace otáček 
vřetene s digitálním 
ukazatelem

Přestavení pinoly rukojetí 
volitelně pomocí rukojeti 
nebo jemného přísuvu 
prostřednictvím ručního 
kola

Velkoplošný křížový stůl s 3 
T-drážkami

Jednoduchý odečet 
cesty osy z pomocí 
stupnice.

Novinka

Technická data KF 10 HS
Vrtací výkon v oceli 10 mm
Čelní fréza max. 20 mm
Stopková fréza max. 10 mm
Vyložení 140 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 90 - 260 mm
Zdvih pinoly 30 mm
Otáčky vřetene, plynule 100 - 5000 ot/min
Kužel vřetena MK 2
Velikost stolu 400 x 145 mm
Dráha pojezdu (x / y) 330 / 170 mm
Výškový posun frézovací hlavy 170 mm
Velikost T-drážky 8 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,25 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 0,35 kW
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 520 x 480 x 750 mm
Hmotnost cca 50 kg
Obj.č. 02-1007
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Technická data KF 20 / KF 20 L
Vrtací výkon v oceli 13 mm
Čelní fréza max. 30 mm
Stopková fréza max. 16 mm
Vyložení 165 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 100 - 290 mm
Otáčky vřetene, plynule L= 0 - 1000 ot/min

H= 0 - 2500 ot/min
Kužel vřetena MK 3
Velikost stolu KF 20 385 x 90 mm
Velikost stolu KF 20 L 460 x 120 mm
Dráha pojezdu KF 20 (x / y) 235 / 100 mm
Dráha pojezdu KF 20 L (x / y) 300 / 130 mm
Naklápěcí frézovací hlava -45° až +45°
Výškový posun frézovací hlavy 190 mm
Velikost T-drážky 12 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,35 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 0,55 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 510 x 550 x 760 mm
Hmotnost cca 50 / 53 kg
KF 20 02-1010
KF 20 L 02-1011

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Sada upínače MK 3 s kleštinami ER 25, 4 - 16 mm, 8dílná 26-1003
Sada kleštin MK 3, 4 - 16 mm, 7dílná 26-1016
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 3 27-1030
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 12 mm, M 10 28-1000
3osé digitální odměřování pro KF 20 / KF 20 Super 37-3240
3osé digitální odměřování pro KF 20 L / KF 20 L Super 37-3241
Dílenská montáž pro 3osého digitálního odměřování 37-3083
Sada stopkových fréz 4 - 16 mm, 7dílná 42-1005
Sada kom. titanových fréz v kazetě, 3 - 12 mm, 12dílná 42-1022
Posuv stolu FTV 1 / 230 V pro KF 20 53-1013
Posuv frézovacího stolu FTV 2 / 230 V pro KF 20 L 53-1014
Podstavec BF 1 s vanou na třísky 56-1005

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16

• Upínací šroub M 12 ve vřeteni
• Upínací trn MK 3 / B 16

• Výškově stavitelný 
ochranný kryt

• Klíče pro obsluhu

Ovládání otáček plynule nastavitelným 
stejnosměrným motorem

Křížový stůl z vysoce kvalitní šedé litiny, posuv 
frézovacího stolu typu FTV 1 možno dokoupit (KF 20)

KF 20 se sériově dodává s 
naklápěcí frézovací hlavou 

zvyšující rozsah použití 

• Jednotlivě nastavitelná vedení zaručují čistě opracovaný frézovaný povrch
• Naklápěcí frézovací hlava (-45° až +45°) zajišťuje rozšířené využití
• Frézování: jemné doladění posuvu pinoly ručním kolečkem
• Elektronicky řízený plynule regulovaný pohon
• Frézovací vřeteno s přesným jemným posuvem
• Velký rozsah otáček (2 stupně) 0 – 2500 ot/min
• Stupnice k snadnému odečítání hloubky vrtání
• Vrtání: přísuv pinoly hvězdicovou rukojeti
• Rybinové vedení v osách x, y, z

Frézky
Přesná frézka KF 20 a 20 L je vhodná pro vrtání, frézování a zahlubování malých 
obrobků. Tento model, díky své velikosti a konstrukci s provozem bez vibrací, je 
určen pro použití u náročných modelářů.

Plynulá regulace 
otáček

KF 20 L
Velikost stolu
460 x 120 mm
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Volitelné příslušenství: Obj.č.
Digitální zobrazení otáček 03-1555
Sada upínače MK 3 s kleštinami ER 25, 4 - 16 mm, 8dílná 26-1003
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 3 27-1030
Rychloupínací svěrák SP 80 28-2046
3osé digitální odměřování pro KF 20 / KF 20 Super 37-3240
3osé digitální odměřování pro KF 20 L / KF 20 L Super 37-3241
Dílenská montáž pro 3osého digitálního odměřování 37-3083
Sada stopkových fréz 3 - 12 mm, povrch. úprava TiN, 12 ks 42-1019
Fréza 30 mm s vyměnitelnými destičkami, MK 3 42-1026
Posuv stolu FTV 1 / 230 V pro KF 20 Super 53-1006
Posuv frézovacího stolu FTV 2 / 230 V pro KF 20 L Super 53-1014
Podstavec BF 1 56-1005

Hvězdicová rukojeť pro snadný 
posuv pinoly při vrtání, ruční 
kolo k jemnému posuvu pinoly 
při frézování

Na objednávku lze dodat 
digitální ukazatel otáček

Plynulý 
provoz

• Stejnosměrný bezkartáčový motor zajišťuje optimální točivý moment v dolním rozsahu otáček
• Rybinové vedení v osách x, y, z s vymezením vůlí lištami
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování úkosů, srážení hran, atd.
• Jednotlivě nastavitelná vedení zaručují čistě opracovaný frézovaný povrch
• Přestavení pinoly rukojetí, jemné nastavení ručním kolem
• Křížový stůl s přesně opracovaným povrchem a T-drážkami
• Bezúdržbový hnací motor 500 W s klidným chodem
• Plynulá regulace otáček pro optimální nastavení řezné rychlosti

Rozsah dodávky:
• Upínací šroub M 12 ve vřeteni
• Upínací trn MK 3 / B 16
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Klíče pro obsluhu

x: 300 mm

KF 20 L Super

y: 130 mm

Technická data KF 20 Super / KF 20 L Super
Vrtací výkon v oceli 13 mm
Čelní fréza max. 30 mm
Stopková fréza max. 16 mm
Vyložení 165 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 95 - 285 mm
Otáčky vřetene, plynule 100 - 2500 ot/min
Kužel vřetena MK 3
Velikost stolu KF 20 Super 385 x 90 mm
Velikost stolu KF 20 L Super 460 x 120 mm
Dráha pojezdu KF 20 Super (x / y) 235 / 100 mm
Dráha pojezdu KF 20 L Super (x / y) 300 / 130 mm
Naklápěcí frézovací hlava -45° až +45°
Výškový posun frézovací hlavy 190 mm
Velikost T-drážky 12 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,50 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 0,75 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 520 x 500 x 740 mm
Hmotnost cca 50 / 60 kg
KF 20 Super 02-1015
KF 20 L Super 02-1016

* KF 20 Super / bez podstavce

Bezuhlíkový 
stejnosměrný motor

Obrázek s posuvem frézovacího 
stolu FTV 2 a 3osým digitálním 

odměřováním DT20

Frézky
Frézky KF 20 Super a KF 20L Super nabízí díky bezkartáčovému
stejnosměrnému motoru velice klidný chod a stejnoměrný
pohon vřetena napříč celým rozsahem otáček.
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Technická data KF 16 Vario
Vrtací výkon v oceli 16 mm
Čelní fréza max. 50 mm
Stopková fréza max. 16 mm
Vyložení 170 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl max. 275 mm
Zdvih pinoly 50 mm
Otáčky vřetene, plynule 50 - 1125 / 100 - 2250 ot/min
Kužel vřetena MK 2
Velikost stolu 400 x 120 mm
Dráha pojezdu (x / y) 230 / 140 mm
Naklápěcí frézovací hlava -90° až +90°
Výškový posun frézovací hlavy 200 mm
Velikost T-drážky 10 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,50 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 0,80 KW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 530 x 490 x 820 mm
Hmotnost cca 60 kg
Obj.č. 02-1019

* bez podstavce

• Vysoká bezpečnost je zajištěna výškově stavitelným krytem sklíčidla s mikrospínačem
• Rybinové vedení ve všech osách, nastavitelné klínovými lištami
• Všestranné možnosti využití, například rovinné frézování, frézování drážek, frézování zářezů
• Masivní křížový stůl se snadným odečítáním na měřící stupnici
• Elektronicky řízená plynulá regulace otáček pro přesné pracovní výsledky
• Stabilní konstrukce stroje ze šedé litiny má minimum vibrací
• Uložení vřetene v přesných ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost
• Frézovací hlava lze oboustranně naklápět v úhlu od -90° do +90°
• Velký rozsah otáček (2 stupně) 50 – 2250 ot/min

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Závitořezná hlava SUPER M 2 - M 7 24-1095
Přesná vyvrtávací hlava pr. 50 mm, MK 2, s noži 25-1014
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 16, 3 - 10 mm, 7dílná 26-1001
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 25, 3 - 16 mm, 8dílná 26-1002
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 4 L 27-1031
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 10 mm, M 8 28-1004
Přesný strojní svěrák PS 75 28-2026
Sada stopkových fréz 4 - 16 mm, 7dílná 42-1005
Sada stopkových hrubovacích fréz 6-20 mm, HSS, 7dílná 42-1010
Sada stopkových fréz 3 - 12 mm, povrch. úprava TiN, 12 ks 42-1019
Podstavec BF 1 s vanou na třísky 56-1005

Vrtačko-frézka
Přesná vrtačko-frézka KF 16 je vhodná k vrtání, frézování a zahlubování malých obrobků. 
Tento model, díky své velikosti a konstrukci s provozem bez vibrací, je určen pro použití u 
modelářů a domácích kutilů.

Rozsah dodávky:
• Upínací šroub M 10 ve vřeteni
• Upínací trn MK 2 / B 16
• EMV filtr podle normy CE
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Servisní a obslužné nářadí

Přehledně uspořádané ovládací 
a obslužné prvky

Přesně opracovaný křížový stůl 
se 3 ks T-drážek

Obrázek s podstavcem (na objednávku) 
a naklopenou frézovací hlavou

Novinka

Plynulá regulace 
otáček

Cena
Top

Pohon Vario

Upínání vřetene 
morse MT 3
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Malá a kompaktní vrtačko-frézka KF 16 L Vario je vybavena digitálním 
ukazatelem otáček a ukazatelem posuvu pinoly. Tento model nalezne 
svou oblast využití u náročných jemných mechaniků a modelářů.

Rozsah dodávky:
•  3osé odměřování polohy DT 30 

(Obj.č. 02-1021A)
• Upínací šroub M 10 ve vřeteni
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Upínací trn MK 2 / B 16
• EMV filtr podle normy CE
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Servisní a obslužné nářadí

• Stabilní konstrukce stroje ze šedé litiny má minimum vibrací
• Stejnosměrný motor s optimálním kroutícím momentem i v nižších otáčkách
• Nastavitelné rybinové vedení v osách x, y, z
• Plynule nastavitelné otáčky v rozsahu 50 - 1125 / 100 - 2250 ot/min
• Frézovací hlava lze oboustranně naklápět v úhlu od -90° do +90°
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky
• Přesný posuv pinoly při frézování pomocí ručního kola
•  Všestranné možnosti využití stroje, například k řezání  

závitů, frézování drážek, vrtání, atd.

Součástí dodávky je digitální zobrazení 
otáček a hloubky vrtání

Silně dimenzované 
vřeteno s kuželíkovými 

ložisky zajišťuje velmi 
nízkou házivost

Obrázek s podstavcem (na objednávku) 
a naklopenou frézovací hlavou

Digitální ukazatel 
rychlosti

Včetně EMC 
filtru

Digitální ukazatel 
hloubky vrtání

Plynulá regulace 
otáček

Soustřednost 
≤ 0,015 mm

Technická data KF 16 L Vario
Vrtací výkon v oceli 16 mm
Čelní fréza max. 50 mm
Stopková fréza max. 16 mm
Vyložení 170 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl max. 275 mm
Zdvih pinoly 50 mm
Otáčky vřetene, plynule 50 - 1125 / 100 - 2250 ot/min.
Kužel vřetena MK 2
Velikost stolu 500 x 140 mm
Dráha pojezdu (x / y) 365 / 140 mm
Naklápěcí frézovací hlava -90° až +90°
Výškový posun frézovací hlavy 200 mm
Velikost T-drážky 10 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,50 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 0,80 KW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 610 x 500 x 820 mm
Hmotnost cca 65 kg
Obj.č. 02-1021

02-1021A (vč. dig. zobrazení)

* bez podstavce

Hlavní vřeteno 
v P5 kvalitě

Velikost stolu
500 x 140 mm

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Závitořezná hlava SUPER M 2 - M 7 24-1095
Přesná vyvrtávací hlava pr. 50 mm, MK 2, s noži 25-1014
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 16, 3 - 10 mm, 7dílná 26-1001
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 25, 3 - 16 mm, 10dílná 26-1002A
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 4 S 27-1034
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 10 mm, M 8 28-1004
Přesný strojní svěrák PS 75 28-2026
Dvojosý přesný strojní svěrák PTS 75 28-2032
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Podstavec BF 1 s vanou na třísky 56-1005
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• Všestranné možnosti využití stroje, například k řezání závitů, frézování drážek, vrtání, atd.
• Uložení vřetene v přesných kuželíkových ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,015 mm)
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování úkosů, srážení hran, atd.
• Sériově dodáváno se směrem otáčení vpravo-vlevo, ideální pro řezání závitů
• Všechny ovládací a obslužné prvky jsou umístěné ergonomicky
• Masivní křížový stůl se snadným odečítáním na měřící stupnici
• Otáčky lze plynule přizpůsobit obrobku
• 2stupňová převodovka zajišťuje optimální přenos výkonu
• Sériově vybavena digitálním ukazatelem zdvihu pinoly a otáček
• Rybinové vedení v osách x, y, z, s vymezením vůlí klínovými lištami
• Přestavení pinoly rukojetí, jemné nastavení ručním kolem
• Včetně EMV filtru, chrání elektrické přístroje před elektromagnetickým rušením

Stroj lze na objednávku vybavit 
vyvrtávací hlavou

Dodáváno s digitálním ukazatelem 
otáček a s pravým i levým otáčením 
vřetene

Vrtačko-frézky

Pohon Vario

Technická data KF 25 D Vario KF 25 L Vario
Vrtací výkon v oceli 20 mm 20 mm 
Čelní fréza max. 63 mm 63 mm 
Stopková fréza max. 20 mm 20 mm 
Vyložení 170 mm 170 mm
Vzdálenost vřetena / stolu min./max. 45/325 mm 45/325 mm
Zdvih pinoly 52 mm 52 mm 
Otáčky vřetene, plynule 50 - 1125 /100 - 2250 ot/min 
Kužel vřetena MK 2 MK 2 
Velikost stolu 500 x 180 mm 700 x 180 mm 
Dráha pojezdu (x / y) 305 / 150 mm 490 / 150 mm 
Naklápěcí frézovací hlava -90° až +90° -90° až +90° 
Výškový posun frézovací hlavy 275 mm 275 mm 
Velikost T-drážky 12 mm 12 mm 
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,60 kW / 230 V 0,60 kW / 230 V 
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 0,90 kW / 230 V 0,90 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 750 x 560 x 930 mm 950 x 560 x 930 mm 
Hmotnost cca 110 kg 120 kg 
Obj.č. 02-1026 02-1028
Obj.č. s 2osé odměřování polohy 02-1027 02-1029

* bez podstavce

Hlavní vřeteno 
v P5 kvalitě

Soustřednost 
≤ 0,015 mm

Plynule nastavitelný posuv stolu pro větší komfort
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Rozsah dodávky:
• Upínací trn MK 2 / B 16
• Upínací šroub ve vřeteni 
• Délka stolu 700 mm (KF 25 L Vario)
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly

Volitelné příslušenství: 
dotykový snímač hran

Pro řezání závitů lze objednat závitořeznou 
hlavu o rozsahu závitů M 5 - M 12

Model KF 25 D Vario a 25 L Vario je sériověně vybaven digitálním
ukazatelem otáček a zdvihu pinoly. Model KF 25 L Vario dále  
poskytuje pojezdovou dráhu v ose X 490 mm. 
Tento stroj nalezne svou oblast využití u profesionálních uživatelů, 
v modelářství a ve vzdělávacích zařízeních. I

Frézování drážek 

Frézování s nožovou 
hlavou 

Středicí 2D dotykový
snímač k vyvrtávání

KF 25 L Vario 
stůl 700 x 180 mm

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 12 mm, M 10 28-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 4 S 27-1034
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10 ks 42-1016
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 25, 3 - 16 mm, 8dílná 26-1002
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1005
Strojní svěrák FJ 100 s velkým upínacím rozsahem 28-2085
Přesný strojní svěrák PS 100 28-2027
Trojosý přesný kloubový svěrák PGS 50 28-2041
Závitořezná hlava Super M 5 - M 12 24-1096
Přesná vyvrtávací hlava pr. 50 mm, MK 3, s noži 25-1014
1osé digitální odměř. POSITRON P2 (k montáži u zákazníka) 37-1050
Dotykovy snimač hran se světelnou signalizaci MK 2/L 160 32-1062
Posuv frézovacího stolu FTV 6 / 230 V 53-1018
Podstavec BF 2 s vanou na třísky 56-1010
Podstavec BF 2 Deluxe s vanou na třísky 56-1011

• Digitální zobrazení počtu otáček
• EMV filtr podle normy CE
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Servisní a obslužné nářadí

Digitální zobrazení Bernardo 
SDS6- 2V pro osu x a y je součástí 
dodávky (obj. č.:02-1027 / 02-1029).



130

KF 25 Pro

HOBBY

Vr
ta

čk
o 

- 
fr

éz
ky

Vr
ta

čk
o 

- 
fr

éz
ky

Technická data KF 25 Pro
Vrtací výkon v oceli 20 mm 
Čelní fréza max. 63 mm 
Stopková fréza max. 20 mm 
Vyložení 170 mm
Vzdálenost vřetena / stolu min./max. 45/325 mm
Zdvih pinoly 52 mm 
Otáčky vřetene, plynule 50 - 1500/100 - 3000 ot/min
Kužel vřetena MK 3
Velikost stolu 700 x 180 mm 
Dráha pojezdu (x / y) 490** / 150 mm 
Naklápěcí frézovací hlava -90° až +90° 
Výškový posun frézovací hlavy 275 mm 
Velikost T-drážky 12 mm 
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,90 kW / 230 V 
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 1,35 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 950 x 560 x 930 mm 
Hmotnost cca 135 kg 
KF 25 Pro 02-1031
KF 25 Pro s posuvem 02-1032  

KF 25 Pro s posuvem a digitálním displejem 02-1033B

* bez podstavce
** 470 mm u modelu s posuvem

Vrtačko-frézka

• Uložení pinoly v kuželíkových ložiskách zajišťuje velmi vysokou přesnost vystředěného běhu (≤ 0,015 mm)
• Všestranné možnosti využití, například prořezávání frézou, rovinné frézování, vybrušování vřetenem,.....
• Vysoký rozsah otáček 50 - 3000 ot/min, optimální přenos síly 2stupňovou převodovkou
• Variabilní nastavení otáček, otáčky lze plynule přizpůsobovat obrobku
• Model lze dodat také s plynulým posuvem frézovacího stolu a 3osým odměřováním polohy
• Včetně EMC filtru chránícího elektrické přístroje před elektromagnetickým rušením
• Rozměrný křížový stůl s T-drážkami a přesně obrobeným povrchem
• Stejnosměrný motor s optimálním krouticím momentem v nižších otáčkách
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování fazet atd.
• Sériově dodáváno se směrem otáčení vpravo/vlevo pro řezání závitů
• Rybinové vedení v osách x, y, z, seřiditelné prostřednictvím klínových lišt
• Přestavení pinoly rukojetí, jemný přísuv pomocí ručního kola 

Stroj lze na objednávku vybavit 
vyvrtávací hlavou

Polouniverzální dělicí 
hlava BS-0: ideální pro 
obrábění hřídelí

Dodáváno sériově 
s digitálním ukazatelem 
otáček a s otáčecím 
zařízením vpravo/vlevo

Délka stolu
700 x 180 mm

Cena
Top

Plynulá regulace 
otáček
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Vrtací a frézovací stroj KF 25 Pro je díky svým vysokým otáčkám až 
3000 ot/min, výkonnému hnacímu motoru (900 W) a kuželu vřetena 
MK 3 ideálním modelem pro náročné uživatele. Pro snížení výrobních 
dob lze tento model dodat také s 3osým odměřováním polohy a plynule 
regulovatelným posuvem frézovacího stolu.

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování i200 

s LCD displejem (Obj.č. 02-1033B)
• Trn vrtacího sklíčidla MK 3 / B 16
• Posuv v ose x FTV 6 (02-1032 / 02-1033B)
• Upínací vřeteno
• Digitální ukazatel zdvihu pinoly
• Digitální ukazatel otáček
• EMV filtr podle normy CE
• Výškově nastavitelný ochranný kryt
• Nářadí k obsluze

Max. otáčky 
3000 ot./min

Digitální zobrazení Bernardo i200 pro osu x a y je 
součástí dodávky (obj. č.: 02-1033B).

Upínání vřetene
MT 3

Komfort obsluhy zvyšuje sériově dodávaný, plynule regulovatelný 
posuv frézovacího stolu FTV 6 (Obj.č. 02-1032 / 02-1033B)

Hlavní vřeteno 
v P5 kvalitě

Digitální ukazatel
zdvihu vřetene Stejnosměrný motor s 

příkonem 900 W

Digitální ukazatel zdvihu 
pinoly zajišťuje pohodlnou 
práci.

Novinka
Nyní lze dodat s 

3osým digitálním 
zobrazením

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 12 mm, M 10 28-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 4 S 27-1034
Polouniverzální dělicí hlava BS-0 27-1045
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10 ks 42-1016
Sada - upínač s kleštinami ER25, MK 3, 3 - 16 mm, 10dílná 26-1003A
Sada – upínač s kleštinami ER32, MK 3, 3 - 20 mm, 13dílná 26-1004
Sada – upínač s kleštinami ER40, MK 3, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1006
Strojní svěrák FJ 100 s velkým upínacím rozsahem 28-2085
Přesný strojní svěrák PS 100 28-2027
Trojosý přesný kloubový svěrák PGS 50 28-2041
Závitořezná hlava Super M 5 - M 12 24-1096
Přesná vyvrtávací hlava pr. 50 mm, MK 3, s noži 25-1015
Dotykový snímač hran se světelnou signalizací SOE 20 S 32-1060
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Posuv frézovacího stolu FTV 6 / 230 V 53-1018
Podstavec BF 2 s vanou na třísky 56-1010
Podstavec BF 2 Deluxe s vanou na třísky 56-1011
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• Uložení pinoly v kuželíkových ložiskách zajišťuje velmi vysokou přesnost vystředěného běhu (≤ 0,015 mm)
• Stejnosměrný motor s optimálním krouticím momentem v nižších otáčkách (BF 22 L Super)
• Všestranné možnosti využití, například řezání závitů, frézování drážek, prořezávání frézou, ...
• Dodáváno sériově s otáčecím zařízením vpravo/vlevo a s digitálním ukazatelem zdvihu pinoly
• Variabilní nastavení otáček, otáčky lze plynule přizpůsobovat obrobku
• Rybinové vedení v osách x, y, z, seřiditelné prostřednictvím klínových lišt
• Model BF 22 L Super sériově dodávaný se zařízením pro řezání závitů
• Ergonomicky umístěné přepínače a další obslužné prvky
• Přesný přísuv pinoly při frézování pomocí ručního kola
• Velice klidný chod díky použití broušených ozubených kol převodovky
• Velký rozsah otáček (2 stupně) 100 – 2000 ot/min

Technická data BF 22 BF 22 L Super
Vrtací výkon v oceli 20 mm 20 mm
Čelní fréza max. 50 mm 50 mm
Stopková fréza max. 16 mm 16 mm
Řezání závitů max. M 12 M 12
Vyložení 165 mm 165 mm
Vzdálenost vřetena / stolu min./max. 105 - 370 mm 105 - 370 mm
Zdvih pinoly 70 mm 70 mm
Otáčky vřetene, plynule 100 - 2000 ot/min 100 - 2000 ot/min
Kužel vřetena MK 3 MK 3
Velikost stolu 595 x 140 mm 700 x 160 mm
Dráha pojezdu (x / y) 390 / 185 mm 500 / 140 mm
Výškový posun frézovací hlavy 265 mm 265 mm
Velikost T-drážky 12 mm 12 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW / 230 V 0,75 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 1,1 kW / 230 V 1,1 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 730 x 610 x 760 mm 835 x 610 x 760 mm
Hmotnost cca 90 kg 100 kg
Obj.č. 02-1038 02-1039

* bez podstavce

Vrtačko-frézky

Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Trn vrtacího sklíčidla MK 3 / B 16
• Upínací vřeteno M 12
• Digitální ukazatel otáček
• Digitální zobrazení hloubky vrtání
• Výškově nastavitelný ochranný kryt
• Zařízení pro řezání závitů (BF 22 L Super)
• Nářadí k obsluze

Digitální ukazatel 
hloubky vrtání

Hlavní vřeteno 
s ložisky NSK

Sériově dodáváno s digitálním 
ukazatelem otáček a zařízením 
pro řezání závitů

Hvězdicová rukojeť dimenzovaná 
pro snadný přísuv pinoly při 
vrtání, ruční kolo k jemnému 
přísuvu při frézování

Volitelné zvláštní příslušenství: 
vyhledávač hran

Řezání závitů
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Vrtací a frézovací stroj BF 22 a 22 L Super je již v základní výbavě 
vybavený digitálním ukazatelem otáček a zdvihu pinoly. 
Model BF 22 L Super je navíc vybavený pojezdem v ose x o délce 
500 mm a zařízením pro řezání závitů. Tento stroj nalezne svou 
oblast využití u profesionálních uživatelů, v modelářství a ve 
vzdělávacích zařízeních. 

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Posuv frézovacího stolu FTV 4 / 230 V pro BF 22 53-1016
Sada - upínač s kleštinami ER25, MK 3, 3 - 16 mm, 10dílná 26-1003A
Sada - upínač s kleštinami ER40, MK 3, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1006
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 12 mm / M 10 28-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 4 S 27-1034
Naklápěcí úhlový stůl 230 x 120 mm 27-1079
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Přesný strojní svěrák PS 75 28-2026
Dvojosý přesný strojní svěrák PTS 75 28-2032
Strojní svěrák KV 100 28-2080
Závitořezná hlava Super M 5 - M 12 24-1096
Přesná vyvrtávací hlava pr. 50 mm, MK 3, s noži 25-1015
3osé digitální odměřování pro BF 22 37-3246
3osé digitální odměřování pro BF 22 L Super 37-3247
Dílenská montáž pro 3osého digitálního odměřování 37-3083
Podstavec Deluxe 56-1031

Bezuhlíkový 
stejnosměrný motor

BF 22 L Super
Velikost stolu
700 x 160 mm

Cena
Top

Digitální ukazatel 
rychlosti

Komfort obsluhy zvýší volitelně dodávaný, plynule 
regulovatelný posuv frézovacího stolu FTV 4 (BF 22).

Sériově dodáváno s digitálním 
ukazatelem otáček a zařízením 
pro řezání závitů

Volitelně je k dodání s 3osým
digitálním odměřováním

Křížový stůl s přesně obrobeným povrchem a 
se 3mi T-drážkami
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Rozsah dodávky:
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 3 / B 16
• Upínací šroub M 12 ve vřeteni
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Digitální zobrazení hloubky vrtání
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Servisní a obslužné nářadí

• Stejnosměrný motor s optimálním kroutícím momentem i v nižších otáčkách
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování úkosů, srážení hran, atd.
• Všestranně využitelný, například k rovinnému frézování, řezání závitů, frézování drážek,...
• Součástí dodávky je digitální zobrazení otáček a hloubky vrtání
• Rozměrný křížový stůl s T-drážkami a přesně opracovaným povrchem
• Rybinové vedení v osách x, y, z, s vymezením vůlí klínovými lištami
• Plynule regulovatelné otáčky, nastavitelné na fóliové klávesnici
• Pohodlné nastavení výšky frézovací hlavy ručním kolem na přední straně
• Sériově dodáváno se směrem otáčení vpravo-vlevo, ideální pro řezání závitů
• Přesný posuv pinoly při frézování pomocí ručního kola

Vrtačko-frézky

Plynule regulovatelný posuv frézovacího stolu 
(na objednávku) pro dosažení vyššího komfortu.

Naklápěcí frézovací hlava (v úhlu 90° P / 30° L) 
rozšiřuje oblast využití. Pracovní stůl ulehčuje 
frézování ve vodorovné poloze (na objednávku)

Stejnosměrná 
pohonná jednotka

Soustřednost 
≤ 0,015 mm

Technická data BF 25 Super / BF 25 L Super
Vrtací výkon v oceli 25 mm
Čelní fréza max. 63 mm
Stopková fréza max. 25 mm
Řezání závitů max. M 12
Vyložení 230 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 25 - 415 mm
Zdvih pinoly 70 mm
Otáčky vřetene, plynule 100 - 1750 ot/min
Kužel vřetena MK 3
Velikost stolu BF 25 Super  550 x 160 mm 
Velikost stolu BF 25 L Super 700 x 160 mm
Dráha pojezdu BF 25 Super (x / y) 400 / 140 mm
Dráha pojezdu BF 25 L Super (x / y) 550 / 140 mm
Naklápěcí frézovací hlava 90° R / 30° L
Výškový posun frézovací hlavy 390 mm
Velikost T-drážky 12 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,0 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 1,3 kW / 230 V 
Rozměry stroje (Š x H x V)* 750 x 670 x 980 mm 
Hmotnost cca 165 / 200 kg
BF 25 Super 02-1040
BF 25 L Super 02-1041

* bez podstavce

BF 25 L Super
Velikost stolu
700 x 160 mm

Obrázek s namontovaným 
vodorovné frézování
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Vrtačko - frézka BF 25 Super má širší možnosti použití a je zajímavá 
svými inovacemi (např. stejnosměrným pohonem, ovládání fóliovou 
klávesnicí). Tento stroj je vhodný pro použití převážně u profesionálních 
uživatelů, v modelářství a ve vzdělávacích zařízeních.
Model BF 25 L Super má pracovní stůl s prodlouženým pojezdem 
v ose x.

Frézování s trojosým 
otočným svěrákem PGS 50

Otočný stůl umožňuje další využití 
stroje (stůl na objednávku)

Bezúdržbové rybinové vedení 
s nastavitelnými klínovými 
zarážkami

Lehce čitelné digitální zobrazení, 
příjemné ovládání pomocí fóliové 
klávesnice

Pohodlné nastavení výšky frézovací hlavy 
ručním kolem na přední straně

Digitální ukazatel 
rychlosti

Digitální ukazatel 
hloubky vrtání

Plynulý provoz

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Posuv frézovacího stolu FTV 5 / 230 V  pro osu x 53-1017
Pracovní stůl pro vodorovné obrábění 27-1075
Sada – upínač s kleštinami ER40, MK 3, 3- 25mm, 16dílná 26-1006
Sada – upínač s kleštinami ER32, MK 3, 3- 20mm, 13dílná 26-1004
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 12 mm / M 10 28-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 4 27-1032
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Přesný strojní svěrák PS 100 28-2027
Strojní svěrák FJ 100 s velkým upínacím rozsahem 28-2085
Trojosý přesný otočný svěrák PGS 50 28-2041
Závitořezná hlava MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Přesná vyvrtávací hlava pr. 50 mm, MK 3, s noži 25-1015
1osé digitální odměř. POSITRON P2 (k montáži u zákazníka) 37-1050
Dotykový snímač hran se světelnou signalizací SOE 20 S 32-1060
Podstavec BF 4 56-1025
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• 12 rychlostí otáček s výkonným 2stupňovým hnacím motorem
• Kvalitní kuličková ložiska zajišťují vysokou přesnost běhu vřetene
• Mnohostranné možnosti využití k vrtání, frézování, řezání závitů, apod.
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Pravý a levý směr otáček vřetene vhodný k řezání závitů
• Rybinové vedení v osách x, y, z, s vymezením vůlí klínovými lištami
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování úkosů atd.
• Optimální poměr ceny a výkonu pro uživatele, který chce snížit náklady
• Kvalitně provedený hliníkový motor, navržený k delšímu provozu
• Stůl z šedé litiny s T-drážkami a obvodovým žlábkem na chladicí kapalinu

Technická data BF 30 G

Vrtací výkon v oceli 30 mm
Čelní fréza max. 63 mm
Stopková fréza max. 25 mm
Vyložení 170 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 105 - 465 mm
Zdvih pinoly 70 mm
Otáčky vřetene (12) 95 - 2840 ot/min
Kužel vřetena MK 3
Velikost stolu 700 x 190 mm
Dráha pojezdu (x / y) 375 / 230 mm
Naklápěcí frézovací hlava -45° až +45°
Výškový posun frézovací hlavy 360 mm
Velikost T-drážky 12 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 / 1,1 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 1,1 / 1,6 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1000 x 720 x 1300 mm
Hmotnost cca 190 kg
Obj.č. 02-1037

* bez podstavce

Cena
Top

2stupňovy motor

12 stupňová 
převodovka ve standardu

Rozsah dodávky:
• Upínací trn MK 3 / B 16
• Zubové sklíčidlo 3 - 16 mm / B 16
• Upínací šroub M 12 ve vřeteni
• Zařízení pro řezání závitů
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Nastavitelná stupnice
• Servisní a obslužné nářadí

Vysoká bezpečnost je 
zajištěna výškově 
stavitelným krytem sklíčidla 
s mikrospínačem.

Přehledně uspořádané 
ovládací prvky. Sériově 
dodávána se zařízením 
pro řezání závitůJednoduchá a rychlá změna 

otáček řadicí pákou

Velký a masivní pracovní stůl s přesně 
opracovaným povrchem.
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Model BF 30 G je cenově výhodná vrtačko-frézka. Rybinové vedení převodové 
hlavy zajišťuje nejvyšší stupeň přesnosti a stability. Tento model nalezne svou 
oblast využití převážně u kutilů.

Upínání vřetene 
morse MT 3 Otáčky vpravo vlevo

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Sada – upínač s kleštinami ER32, MK 3, 3- 20mm, 13dílná 26-1004
Sada – upínač s kleštinami ER40, MK 3, 3- 25mm, 16dílná 26-1006
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 12 mm / M 10 28-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 6 27-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 5 27-1033
Polouniverzální dělicí hlava BS-0 27-1045
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Přesný strojní svěrák PS 100 28-2027
Strojní svěrák FJ 100 s velkým upínacím rozsahem 28-2085
Závitořezná hlava MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Přesná vyvrtávací hlava pr. 50 mm, MK 3, s noži 25-1015
Dotykový snímač hran se světelnou signalizací SOE 20 S 32-1060
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
1osé digitální odměř. POSITRON P2 (k montáži u zákazníka) 37-1050
Chladicí zařízení 10 litrů-230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Podstavec BF 5 56-1026
Podstavec BF 5 Deluxe 56-1018

Nastavitelný hloubkový 
doraz s přehlednou stupnicí 
pro odečítání hloubky vrtání

Jednoduché ovládání pinoly s 
vhodně umístěnými ručními 
ovladači, na ručních ovládacích 
kolech je stupnice k přesnému 
nastavení parametrů frézování.

Výkonný 2stupňový hnací 
motor s hnací silou 0,75 / 
1,1 kW.

Frézování s nožovou 
hlavou

Stroj lze na objednávku 
vybavit vyvrtávací hlavou

Novinka
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Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem (Obj.č. 02-1044C)
• Posuv v ose x AL 350 D (02-1043B / 02-1044C)
• Rychloupínací sklíčidlo 3 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 3 / B 16
• Upínací šroub M 12 ve vřeteni
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• EMV filtr podle normy CE
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Servisní a obslužné nářadí

• Všestranné možnosti využití, například frézování zářezů, rovinné frézování, vyvrtávání,.....
• Součástí dodávky je digitální zobrazení otáček a hloubky vrtání
• Dvoustupňová převodovka zajišťuje optimální přenos výkonu
• Sériově dodáváno se směrem otáčení vpravo-vlevo, ideální pro řezání závitů
• Stejnosměrný motor s optimálním kroutícím momentem i v nižších otáčkách
• Rybinové vedení v osách x, y, z, s vymezením vůlí klínovými lištami
• Uložení vřetene v přesných ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,015 mm)
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování úkosů, srážení hran, atd.
• Rozměrný křížový stůl s T-drážkami a přesně opracovaným povrchem
• Přestavení pinoly rukojetí, jemné nastavení ručním kolem

Vrtačko-frézka 
s pohonem Vario

Volitelné příslušenství: 
dotykový snímač hran

Řezání závitů

BF 30 Super s 3osým digitálním odmerováním 
i200 s LCD displejem (Obj.č. 02-1044C)

Včetně EMC 
filtru

Upínání vřetene 
morse MT 3

Technická data BF 30 Super

Vrtací výkon v oceli 30 mm
Čelní fréza max. 75 mm
Stopková fréza max. 25 mm
Vyložení 180 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 135 - 495 mm
Zdvih pinoly 70 mm
Otáčky vřetene, plynule 50 - 750 / 150 - 2250 ot/min
Kužel vřetena MK 3
Velikost stolu 840 x 210 mm
Dráha pojezdu (x / y) 565 / 215 mm
Naklápěcí frézovací hlava -90° až +90°
Výškový posun frézovací hlavy 360 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 1,6 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1100 x 715 x 1200 mm
Hmotnost cca 220 kg
BF 30 Super 02-1042
BF 30 Super s posuvem 02-1043B
BF 30 Super s posuvem a 3osým dig. displejem 02-1044C

* bez podstavce
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Další vývojový stupeň osvědčeného stroje KF 25 Vario nabízí větší kužel 
vřetena, větší frézovací stůl a 2 digitální ukazatel otáček a zdvihu pinoly. 
Mezi další zajímavé vlastnosti této vrtačko-frézky je plynulá regulace 
otáček a naklápěcí frézovací hlava v úhlu -90° až +90°.

Stroj lze na objednávku 
vybavit vyvrtávací hlavou

Polouniverzální dělicí hlava 
BS-0: ideální pro obrábění 
hřídelí

Frézovací hlava lze oboustranně 
naklápět v úhlu od -90° do +90°

Novinka
k dispozici s 3osým 

digitálním 
displejem

Cena
Top

Plynulá regulace 
otáček

Velikost stolu
840 x 210 mm

Hlavní vřeteno 
v P5 kvalitě

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Sada – upínač s kleštinami ER32, MK 3, 3 - 20mm, 13dílná 26-1004
Sada – upínač s kleštinami ER40, MK 3, 3 - 25mm, 16dílná 26-1006
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 6 27-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 5 27-1033
Polouniverzální dělicí hlava BS-0 27-1045
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Přesný strojní svěrák PS 100 28-2027
Strojní svěrák FJ 100 s velkým upínacím rozsahem 28-2085
Závitořezná hlava Super M 5 - M 12 24-1096
Přesná vyvrtávací hlava pr. 50 mm, MK 3, s noži 25-1015
Dotykový snímač hran se světelnou signalizací SOE 20 S 32-1060
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
1osé digitální odměř. POSITRON P2 (k montáži u zákazníka) 37-1050
Chladicí zařízení 10 litrů-230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Automatický posuv frézovacího stolu AL 350 D pro osu x 53-1003
Podstavec BF 5 56-1026
Podstavec BF 5 Deluxe 56-1018
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s pohonem Vario

Technická data BF 35 Vario

Vrtací výkon v litině 35 mm
Vrtací výkon v oceli 30 mm
Čelní fréza max. 75 mm
Stopková fréza max. 25 mm
Řezání závitů max. M 20
Vyložení 180 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 120 - 470 mm
Zdvih pinoly 75 mm
Otáčky vřetene, plynule 100 - 1000 / 300 - 3000 ot/min
Kužel vřetena MK 3
Velikost stolu 840 x 210 mm
Dráha pojezdu (x / y) 565 / 215 mm
Naklápěcí frézovací hlava -90° až +90°
Výškový posun frézovací hlavy 350 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 2,2 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1300 x 715 x 1200 mm
Hmotnost cca 277 kg
BF 35 Vario 02-1051
BF 35 Vario s posuvem a 3 osým digitální displejem02-1052

* bez podstavce

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem (Obj.č. 02-1052)
• Posuv v ose x AL 350 D ((Obj.č. 02-1052)
• Upínací trn MK 3 / B 16
• Rychloupínací sklíčidlo 3 - 16 mm / B 16
• Upínací šroub M 12 ve vřeteni
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly 
• Zařízení pro řezání závitů 
• EMV filtr podle normy CE
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Servisní a obslužné nářadí

Stejnosměrný motor s 
příkonem 1,5 kW

Vysoká bezpečnost je zajištěna 
výškově stavitelným krytem 
sklíčidla s mikrospínačem.

Ergonomicky umístěné 
ovládací prvky na přední 
straně stroje.

Masivní provedení křížového stolu s T-drážkami a 
oběžným žlábkem na chladicí kapalinu

• Model lze dodat i s plynulým posuvem frézovacího stolu a 3osým digitálním zobrazením (Obj.č. 02-1052) 
• Vysoký rozsah otáček 75 - 3 000 ot/min, optimální přenos síly 2stupňovou převodovkou 
• Variabilní nastavení otáček, otáčky lze plynule přizpůsobovat obrobku
• Všestranné možnosti využití stroje, například řezání závitů, frézování drážek, vrtání, atd. 
• Rybinové vedení v osách x, y, z, seřiditelné prostřednictvím klínových lišt
• Uložení vřetene v přesných ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,015 mm)
• Včetně filtru EMC chránícího elektrické přístroje před elektromagnetickým rušením
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování úkosů, srážení hran, atd. 
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Přestavení pinoly rukojetí, jemný přísuv pomocí ručního kola

Hvězdicová rukojeť s 
integrovaným tlačítkem ke 
změně směru otáčení při 
řezání závitů
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Volitelné příslušenství: Obj.č.
Sada – upínač s kleštinami ER32, MK 3, 3 - 20mm, 13dílná 26-1004
Sada – upínač s kleštinami ER40, MK 3, 3 - 25mm, 16dílná 26-1006
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm / M 12 28-1001
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 6 27-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 5 27-1033
Polouniverzální dělicí hlava BS-0 27-1045
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Přesný strojní svěrák PS 100 28-2027
Strojní svěrák FJ 100 s velkým upínacím rozsahem 28-2085
Závitořezná hlava MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Přesná vyvrtávací hlava pr. 50 mm, MK 3, s noži 25-1015
Dotykový snímač hran se světelnou signalizací SOE 20 S 32-1060
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
1osé digitální odměř. POSITRON P2 (k montáži u zákazníka) 37-1050
Chladicí zařízení 10 litrů-230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Automatický posuv frézovacího stolu AL 350 D pro osu x 53-1003
Podstavec BF 5 56-1026
Podstavec BF 5 Deluxe 56-1018

Novinka

Max. otáčky 
3000 ot./min

Hlavní vřeteno 
v P5 kvalitě

Upínání vřetene 
morse MT 3

Včetně EMC 
filtru Cena

Top

Plynule regulovatelný posuv frézovacího 
stolu AL 350 D pro dosažení vyššího 
komfortu (Obj.č. 02-1052)

Možnost nastavit šikmo hlavu 
převodovky umožňuje vrtat 
a frézovat ve vodorovné, 
svislé a šikmé rovině

Vrtací a frézovací stroj BF 35 Vario je standardně vybaven vysoce kvalitním 
stejnoproudovým motorem. Mezi hlavní přednosti stroje patří vysoký točivý 
moment v dolním rozsahu otáček a téměř konstantní otáčky při zatížení. 
Tento model je vhodný pro použití převážně u profesionálních uživatelů, 
v modelářství a ve vzdělávacích zařízeních.

Digitální zobrazení i200 s LCD 
displejem nabízí různé funkce, 
jako jsou například: obrábění 
kruhových průřezů, tvarové 
frézování, ...
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Cena
Top

Soustřednost 
≤ 0,015 mm

FM 40 HS 
s naklápěcí hlavou na 

vrtání pod úhlem

Řezání závitů Souřadnicové vrtání

Frézování s nožovou hlavou Frézování ve 2osém svěráku

• Jednoduchá a rychlá změna otáček řadicí pákou
• Dodáváno se 3mi stupni vrtacího posuvu pinoly (FM 40 HSV)
• Mnohostranné možnosti využití k vrtání, frézování, řezání závitů, apod.
• Masivní a zvětšený křížový stůl s přesně opracovaným povrchem
• Stavitelné klínové lišty u křížového stolu
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Vysoká přesnost vřetene použitím kuželíkových ložisek
• Pravý a levý směr otáček vřetene vhodný k řezání závitů
• Hlava převodovky je naklápěcí o 180°, otočná o 360° a výškově stavitelná
• 2rychlostní motor s vysokým točivým momentem, rozsah otáček 75 - 3200 ot/min
• Přestavení pinoly rukojetí, jemné nastavení ručním kolem

Vrtačko-frézky

Novinka

Technická data FM 40 HS FM 40 HSV

Vrtací výkon v oceli 32 mm 32 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm 40 mm
Frézovací nožová hlava max. 80 mm 80 mm
Vyložení 255 mm 255 mm
Otáčky vřetene (12) 75 - 3200 ot/min (12) 75 - 3200 ot/min
Kužel vřetena MK 3 MK 3
Zdvih pinoly 120 mm 120 mm
Automatický posuv pinoly - 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/ot
Velikost stolu / Velikost T-drážky 730 x 210 mm / 14 mm 730 x 210 mm / 14 mm
Dráha pojezdu (x / y) 520 mm / 175 mm 520 mm / 175 mm
Naklápěcí frézovací hlava -90° až +90° -90° až +90°
Vzdálenost vřeteno / stůl 135 - 460 mm 135 - 460 mm
Výškový posun frézovací hlavy  325 mm 325 mm
Průměr sloupu 115 mm 115 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 / 1,5 kW (400 V) 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V) 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1100 x 830 x 1450 mm 1100 x 830 x 1450 mm
Hmotnost cca 260 kg 270 kg
Obj.č. 02-1053 02-1054

* bez podstavce

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 3 / B 16
• Upínací šroub ve vřeteni M 12
• Redukční pouzdro MK 3 / 2
• Kombinovaný upínací trn MK 3 / 27 mm
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Automatický posuv pinoly (FM 40 HSV)
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Zařízení pro řezání závitů
• Nastavitelná stupnice
• Servisní a obslužné nářadí
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2-stupňový motor

Posuv vřetene 
jako standard

S digitálním ukazatelem 
zdvihu vřetene

Masivní provedení křížového stolu s T-drážkami a oběžným žlábkem na
chladicí kapalinu. Posuv frézovacího stolu AL 450 D lze dodat na objednávku.

S vrtačko-frézkou FM 40 HS a FM 40 HSV lze vrtat a frézovat ve vodorovné, 
svislé a šikmé rovině. Vrtačko - frézka FM 40 HSV je díky své kompaktní 
konstrukci, rozsahu výkonu a digitálnímu ukazateli zdvihu pinoly optimálním 
řešením pro modeláře, řemeslníky a pro malé opravárenské dílny.

Posuv pinoly lze volit v 
hodnotách 0,10 / 0,18 
nebo 0,26 mm/ot

Možnost nastavit šikmo hlavu 
převodovky umožňuje vrtat 
a frézovat ve vodorovné, 
svislé a šikmé rovině

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Závitořezná hlava MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 3, s noži 25-1019
Sada upínače MK 3 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1006
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 6 27-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 5 27-1033
Polouniverzální dělicí hlava BS-0 27-1045
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Dvojosý přesný strojní svěrák PTS 100 28-2033
Strojní svěrák KV 125 28-2081
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Dotykový snímač hran se světelnou signalizací SOE 20 S 32-1060
Přesný 2D středicí dotykový snímač 32-1070
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks 41-1051
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Sada kom. titanových fréz v kazetě, 3 - 12 mm, 12dílná 42-1022
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Chladicí zařízení 10 litrů-230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Automatický posuv frézovacího stolu AL 450 D pro osu x 53-1004
Podstavec BF 3 s vanou na třísky 56-1015
Podstavec BF 3 Deluxe s vanou na třísky 56-1017
Podstavec BF 6 s vanou na chladicí kapalinu 56-1016

Novinka



144

FM 45 HS

SEMIPROFESSIONAL

Vr
ta

čk
o 

- 
fr

éz
ky

Vr
ta

čk
o 

- 
fr

éz
ky Vrtačko-frézka

• Mnohostranné možnosti využití k vrtání, frézování, řezání závitů, apod.
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování úkosů atd.
• Pravý a levý směr otáček vřetene vhodný k řezání závitů
• Přestavení pinoly rukojetí, jemné nastavení ručním kolem
• Rybinové vedení v osách x, y, z, s vymezením vůlí klínovými lištami
• Velký a masivní pracovní stůl s přesně opracovaným povrchem.
• Optimální poměr ceny a výkonu pro uživatele, který chce snížit náklady
• Jednoduchá a rychlá změna otáček řadicí pákou

Technická data FM 45 HS
Vrtací výkon v oceli 32 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm
Frézovací nožová hlava max. 80 mm
Vyložení 220 mm
Otáčky vřetene (12) 75 - 3200 ot/min
Kužel vřetena MK 4
Zdvih pinoly 125 mm
Velikost stolu 800 x 240 mm
Dráha pojezdu (x / y) 555 / 225 mm
Naklápěcí frézovací hlava -60° až +60°
Vzdálenost vřeteno / stůl 60 - 485 mm
Výškový posun frézovací hlavy  425 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1140 x 770 x 1500 mm
Hmotnost cca 287 kg
Obj.č. 02-1062

* bez podstavce

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 3 – 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Upínací šroub ve vřeteni M 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3
• Kombinovaný upínací trn MK 4 / 27 mm
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Zařízení pro řezání závitů
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Lamelový ochranný kryt
• Nastavitelná stupnice
• Servisní a obslužné nářadí

FM 45 HS  
s naklápěcí hlavou na 

vrtání pod úhlem

Obsahuje 
ocelový kryt

2-stupňový motor

Masivní provedení křížového stolu s T-drážkami a
oběžným žlábkem na chladicí kapalinu. Posuv
frézovacího stolu AL 450 D lze dodat na objednávku

Jednoduchá a rychlá změna 
otáček řadicí pákou

Vysoká bezpečnost je zajištěna 
výškově stavitelným krytem 
sklíčidla s mikrospínačem.

Max. otáčky 
3200 ot./min

Otáčky vpravo vlevo
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Model FM 45 HS je cenově výhodná vrtačko-frézka. Rybinové vedení převodové 
hlavy zajišťuje nejvyšší stupeň přesnosti a stability. Tento model nalezne svou 
oblast využití převážně u kutilů.

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Závitořezná hlava MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada upínače MK 4 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1007
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 6 27-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 5 27-1033
Polouniverzální dělicí hlava BS-0 27-1045
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Dvojosý přesný strojní svěrák PTS 100 28-2033
Strojní svěrák KV 125 28-2081
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Dotykový snímač hran se světelnou signalizací SOE 20 S 32-1060
Přesný 2D středicí dotykový snímač 32-1070
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks 41-1051
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Sada kom. titanových fréz v kazetě, 3 - 12 mm, 12dílná 42-1022
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Chladicí zařízení 10 litrů-230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Automatický posuv frézovacího stolu AL 450 D pro osu x 53-1004
Podstavec BF 3 s vanou na třísky 56-1015
Podstavec BF 3 Deluxe s vanou na třísky 56-1017
Podstavec BF 6 s vanou na chladicí kapalinu 56-1016

Digitální ukazatel 
hloubky vrtání

Jednoduché ovládání pinoly s 
vhodně umístěnými ručními 
ovladači, na ručních ovládacích 
kolech je stupnice k přesnému 
nastavení parametrů frézování.

Velkorozměrová pinola se 
zdvihem 125 mm, digitální 
ukazatel zdvihu pinoly v 
základní výbavě

Přehledné umístění ovládacích 
prvků (vrtání závitů, start-stop 
ovladač,...)

Výkonný 2-stupňový hnací motor 
s hnací silou 1,1 / 1,5 kW.

Včetně zařízení pro 
řezání závitů

Cena
Top

Novinka
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s posuvem pinoly

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem (Obj.č. 02-1088)
• Rychloupínací sklíčidlo 3 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Upínací šroub ve vřeteni M 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3
• Kombinovaný upínací trn MK 4 / 27 mm
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Automatický posuv pinoly
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Zařízení pro řezání závitů
• Lamelový ochranný kryt
• Nastavitelná stupnice
• Servisní a obslužné nářadí

• 2rychlostní motor s vysokým točivým momentem, rozsah otáček 75 - 3200 ot/min
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování úkosů, srážení hran, atd.
• Vysoká bezpečnost je zajištěna výškově stavitelným krytem sklíčidla s mikrospínačem
• Dodávána s automatickým posuvem pinoly a zařízením pro řezání závitů
• Rybinové vedení v osách x, y, z, s vymezením vůlí klínovými lištami
• Jednoduchá a rychlá změna otáček řadicí pákou
• Dodávaný s digitálním ukazatelem posuvu vřetene
• Velká stabilita frézovací hlavy v díky rybinovému vedení převodové hlavy
• Přestavení pinoly rukojetí, jemné nastavení ručním kolem
• Stabilní a vibrace snižující provedení stojanu a stolu z litiny

Masivní provedení křížového stolu s T-drážkami a
oběžným žlábkem na chladicí kapalinu. Posuv
frézovacího stolu AL 450 D lze dodat na objednávku

Max. otáčky 
3200 ot./min

Včetně zařízení 
pro řezání závitů

Obsahuje 
ocelový kryt

Otáčky vpravo vlevo

2-stupňový motor

Posuv pinoly lze volit v 
hodnotách 0,10 / 0,18 
nebo 0,26 mm/ot

Ergonomicky umístěné ovládací 
prvky na přední straně stroje.

Technická data FM 45 HSV

Vrtací výkon v oceli 32 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm
Frézovací nožová hlava max. 80 mm
Vyložení 220 mm
Otáčky vřetene (12) 75 – 3200 ot/min
Kužel vřetena MK 4
Zdvih pinoly 120 mm
Automatický posuv pinoly (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/ot
Velikost stolu 800 x 240 mm 
Dráha pojezdu (x / y) 555 / 225** mm
Naklápěcí frézovací hlava -60° až +60°
Vzdálenost vřeteno / stůl 60 – 485 mm
Výškový posun frézovací hlavy  425 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1140 x 770 x 1500
Hmotnost cca 308 kg
FM 45 HSV 02-1087
FM 45 HSV (s 3osým digitálním displejem) 02-1088

* bez podstavce
** 205 mm u modelu s 3osého digitálního odměřování
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Model FM 45 HSV je na základě vysokého počtu otáček (75 - 3 200 ot/min) 
stejně jako rozsáhlou výbavou (např. automatickým posuvem pinoly, digitální 
zobrazení zdvihu pinoly, LED - pracovní osvětlení,...) ideálním strojem pro 
mechanické dílny, opravny a oblast vzdělávání.

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Závitořezná hlava MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada upínače MK 4 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1007
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 6 27-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 5 27-1033
Polouniverzální dělicí hlava BS-0 27-1045
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Dvojosý přesný strojní svěrák PTS 100 28-2033
Strojní svěrák KV 125 28-2081
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Dotykový snímač hran se světelnou signalizací SOE 20 S 32-1060
Přesný 2D středicí dotykový snímač 32-1070
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks 41-1051
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Sada kom. titanových fréz v kazetě, 3 - 12 mm, 12dílná 42-1022
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Chladicí zařízení 10 litrů-230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Automatický posuv frézovacího stolu AL 450 D pro osu x 53-1004
Podstavec Modell BF 3 s vanou na třísky 56-1015
Podstavec Modell BF 3 Deluxe s vanou na třísky 56-1017
Podstavec Modell BF 6 s vanou na chladicí kapalinu 56-1016

Vrtání s použitím dělícího stolu

Souřadnicové vrtání

Frézování rovinnou frézou
(Obj.č. 42-1085)

Novinka

Digitální ukazatel 
hloubky vrtání

Posuv vřetene 
jako standard

Digitální zobrazení i200 s LCD 
displejem nabízí různé funkce, jako 
jsou například: obrábění kruhových 
průřezů, tvarové frézování, ...
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2-stupňový motor

Zvedání motoru 
jako standard

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem (Obj.č. 02-1096)
• Rychloupínací sklíčidlo 3 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Upínací šroub ve vřeteni M 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3
• Kombinovaný upínací trn MK 4 / 27 mm
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Automatický posuv pinoly
• Zdvihací motor frézovací hlavy
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Zařízení pro řezání závitů
• Lamelový ochranný kryt
• Nastavitelná stupnice
• Servisní a obslužné nářadí

Technická data FM 50 HSV

Vrtací výkon v oceli 32 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm
Frézovací nožová hlava max. 80 mm
Vyložení 220 mm
Otáčky vřetene (12) 75 – 3200 ot/min
Kužel vřetena MK 4
Zdvih pinoly 120 mm
Automatický posuv pinoly (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/ot
Velikost stolu 800 x 240 mm
Dráha pojezdu (x / y) 555 / 225** mm
Naklápěcí frézovací hlava -60° až +60°
Vzdálenost vřeteno / stůl 95 - 485 mm
Výškový posun frézovací hlavy  390 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Motor zdvihu 90 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1140 x 970 x 1460 mm
Hmotnost cca 322 kg
FM 50 HSV 02-1095
FM 50 HSV (s 3osým digitálním displejem) 02-1096

* bez podstavce
** 205 mm u modelu s 3osého digitálního odměřování

• Monohostranné možnosti využití pro frézování drážek, ploch, vyvrtávání, atd
• Dodávána s automatickým posuvem pinoly a zařízením pro řezání závitů
• Výškové nastavení frézovací hlavy pomocí motoru
• Vysoká bezpečnost je zajištěna výškově stavitelným krytem sklíčidla s mikrospínačem
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Frézovací hlavu lze naklápět na obě strany k úhlovému frézování, frézování fazet atd.
• Dodávaný s digitálním ukazatelem posuvu vřetene
• Rybinové vedení v osách x, y, z, s vymezením vůlí klínovými lištami
• Velká stabilita frézovací hlavy v díky rybinovému vedení převodové hlavy
• Přestavení pinoly rukojetí, jemné nastavení ručním kolem
• 2rychlostní motor s vysokým točivým momentem, rozsah otáček 75 - 3200 ot/min

Vrtačko-frézka
s posuvem pinoly

Frézovací hlava se jednoduše 
posouvá pomocí instalovaného 
posuvového motoru

Digitální zobrazení i200 s LCD 
displejem nabízí různé funkce, jako 
jsou například: obrábění kruhových 
průřezů, tvarové frézování, ...

Masivní provedení křížového stolu s T-drážkami a
oběžným žlábkem na chladicí kapalinu. Posuv
frézovacího stolu AL 450 D lze dodat na objednávku

Otáčky vpravo vlevo



149

FM 50 HSV

DAS ORIGINAL

Vr
ta

čk
o 

- 
fr

éz
ky

Novinka

Posuv vřetene 
jako standard

Obsahuje 
ocelový kryt

Digitální ukazatel 
hloubky vrtání

Včetně zařízení 
pro řezání závitů

Vrtačko-frézka FM 50 HSV poskytuje obsluze komfort při ovládání stroje díky 
výškovému nastavení frézovací hlavy pomocí motoru a digitálnímu ukazateli 
zdvihu pinoly, stejně jako automatickému posuvu pinoly. Provedení konstrukce 
předurčuje frézky na provádění modelářských prací, do menších ručních dílen 
a opravárenských provozů.

Sériově vybavená automatickým 
3stupňovým posuvem pinoly

Posuvný a otočný ovládací 
panel s ergonomicky 
umístěnými ovládacími prvky

Jednoduchá a rychlá změna 
otáček řadicí pákouFrézovací hlava lze oboustranně 

naklápět v úhlu od -60° do +60°

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Závitořezná hlava MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada upínače MK 4 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1007
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 6 27-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 5 27-1033
Polouniverzální dělicí hlava BS-0 27-1045
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Dvojosý přesný strojní svěrák PTS 100 28-2033
Strojní svěrák KV 125 28-2081
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Dotykový snímač hran se světelnou signalizací SOE 20 S 32-1060
Přesný 2D středicí dotykový snímač 32-1070
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks 41-1051
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Sada kom. titanových fréz v kazetě, 3 - 12 mm, 12dílná 42-1022
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Chladicí zařízení 10 litrů-230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Automatický posuv frézovacího stolu AL 450 D pro osu x 53-1004
Podstavec BF 3 s vanou na třísky 56-1015
Podstavec BF 3 Deluxe s vanou na třísky 56-1017
Podstavec BF 6 s vanou na chladicí kapalinu 56-1016
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Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem
• Rychloupínací sklíčidlo 3 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Upínací šroub ve vřeteni M 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3
• Kombinovaný upínací trn MK 4 / 27 mm
• Automatický posuv pinoly
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Zdvihací motor frézovací hlavy
• Centrální mazání
• Posuv v ose x AL 450 D
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Zařízení pro řezání závitů
• Lamelový ochranný kryt
• Chladicí zařízení
• Nastavitelná stupnice
• Litinový podstavec s chladicím žlábkem
• Servisní a obslužné nářadí

Technická data FM 55 HSV

Vrtací výkon v oceli 32 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm
Frézovací nožová hlava max. 80 mm
Vyložení 220 mm
Otáčky vřetene (12) 75 – 3200 ot/min
Kužel vřetena MK 4
Zdvih pinoly 120 mm
Automatický posuv pinoly (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/ot
Velikost stolu 800 x 240 mm
Dráha pojezdu (x / y) 420 / 200 mm
Naklápěcí frézovací hlava -60° až +60°
Vzdálenost vřeteno / stůl 95 - 485 mm
Výškový posun frézovací hlavy  390 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Motor zdvihu 90 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1270 x 960 x 2120 mm
Hmotnost cca 447 kg
Obj.č. 02-1097

Vrtačko-frézka s 
digitálním ukazatelem polohy

• Dodávána s automatickým posuvem pinoly a zařízením pro řezání závitů
• Rychlé přestavení stolu v ose x automatickým rychloposuvem
• Základna stroje je odlita z litiny a snižuje vibrace při obrábění
• Digitální odměřování ve všech 3 osách v základní výbavě
• 12 rychlostí s výkonným 2stupňovým hnacím motorem (75 - 3200 ot/min)
• Monohostranné možnosti využití pro frézování drážek, ploch, vyvrtávání, atd.
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování úkosů, srážení hran, atd.
• Výškové nastavení frézovací hlavy pomocí motoru
• Rybinové vedení v osách x, y, z, s vymezením vůlí klínovými lištami
• Velká stabilita frézovací hlavy v díky rybinovému vedení převodové hlavy
• Centrální mazání všech vodicích drah

Masivní podstavec 
z šedé litiny

Včetně chladícího 
systému

Včetně posuvu 
v ose x

Posuv vřetene 
jako standard

Digitální ukazatel 
hloubky vrtání

Cena
Top

Sériově vybavena s plynulým posuvem frézovacího stolu 
pro osu x včetně rychloposuvu

3osé digitální odměřování zajistí 
zvýšení produktivity až o 50 %

Nastavení výšky frézovací hlavy 
motorem zdvihu

Otáčky vpravo vlevo
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Vrtačko-frézka FM 55 HSV přesvědčí svou stabilní konstrukcí a jednoduchým 
ovládáním. Již základní výbava obsahuje všechno důležité příslušenství 
(tříosý digitální ukazatel, posuv frézovacího stolu, zdvihový motor, centrální 
mazání, chladicí zařízení, pracovní osvětlení LED, litinový podstavec s 
chladicím žlábkem, bezpečnostní zařízení podle normy CE,...), díky tomu 
je stroj univerzálně použitelný.

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Závitořezná hlava MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada upínače MK 4 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1007
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 6 27-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 5 27-1033
Polouniverzální dělicí hlava BS-0 27-1045
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Dvojosý přesný strojní svěrák PTS 100 28-2033
Strojní svěrák KV 125 28-2081
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Dotykový snímač hran se světelnou signalizací SOE 20 S 32-1060
Přesný 2D středicí dotykový snímač 32-1070
Zařízení pro nulové nastavení 32-1085
Sada přesných úhloměrů 10dílná. 35-1000
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Přesné úhlové prisma, nastavitelné 0 - 60° 35-1016
Vlnité podkládací desky 18dílné 35-1025
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks 41-1051
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Sada kom. titanových fréz v kazetě, 3 - 12 mm, 12dílná 42-1022
Vysokovýkonná rovinná a rohová fréza pr. 50 mm 42-2051
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Novinka
Včetně tříosého 

digitálního zobrazení s 
displejem LCD

Zvedání motoru 
jako standard

Včetně zařízení 
pro řezání závitů

Max. otáčky 
3200 ot./min

V dodávce centrální mazání 
všech vodicích drah

Použití vyvrtávací hlavy

Frézování rovinnou frézou
(Obj.č. 42-1085) Souřadnicové vrtání
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• Variabilní nastavení otáček frekvenčním měničem s optimálním průběhem točivého momentu
• Monohostranné možnosti využití pro frézování drážek, ploch, vyvrtávání, atd
• Rychlé přestavení stolu v ose x automatickým rychloposuvem
• Dodávána s automatickým posuvem pinoly a zařízením pro řezání závitů
• Rybinové vedení v osách x, y, z, s vymezením vůlí klínovými lištami
• Frézovací hlavu lze naklápět na obě strany k úhlovému frézování, frézování fazet atd.
• Dodáváno s digitálním ukazatelem otáček a zdvihu pinoly
• Základna stroje je odlita z litiny a snižuje vibrace při obrábění
• Výkonné chladící zařízení zabudované ve stojanu

Posuv pinoly lze volit v 
hodnotách 0,10 / 0,18 
nebo 0,26 mm/ot

V dodávce centrální mazání 
všech vodicích drah

Masivní provedení křížového 
stolu s T-drážkami a oběžným 
žlábkem na chladicí kapalinu. 
Zobrazení se sériovým posuvem 
frézovacího stolu AL 450 D

Zvedací motor 
frézovací hlavy

Posuv vřetene 
jako standard

Vrtačko-frézka s plynulou 
regulací otáček

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem
• Rychloupínací sklíčidlo 3 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Upínací šroub ve vřeteni M 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3
• Kombinovaný upínací trn MK 4 / 27 mm
• Automatický posuv pinoly
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Zdvihací motor frézovací hlavy
• Centrální mazání
• Posuv v ose x AL 450 D
• Frekvenční měnič Delta VFD-E
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Zařízení pro řezání závitů
• Lamelový ochranný kryt
• Chladicí zařízení
• Nastavitelná stupnice
• Litinový podstavec s chladicím žlábkem
• Servisní a obslužné nářadí

Technická data FM 55 HSV Vario

Vrtací výkon v oceli 32 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm
Frézovací nožová hlava max. 80 mm
Vyložení 220 mm
Otáčky vřetene, plynule 75 – 480 / 425 – 2750 ot/min
Kužel vřetena MK 4
Zdvih pinoly 125 mm
Automatický posuv pinoly (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/ot
Velikost stolu 800 x 240 mm
Dráha pojezdu (x / y) 420 / 200 mm
Naklápěcí frézovací hlava -60° až +60°
Vzdálenost vřeteno / stůl 95 - 485 mm
Výškový posun frézovací hlavy  390 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Motor zdvihu 90 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1270 x 960 x 2120 mm
Hmotnost cca 445 kg
Obj.č. 02-1101

Otáčky vpravo vlevo
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Jednoduchá předvolba stupně 
převodovky volicím spínačem 
převodovky, nastavení 
požadovaných otáček 
potenciometrem

Frézovací hlava se jednoduše 
posouvá pomocí instalovaného 
posuvového motoru

Frekvenční měnič plynule 
mění počet otáček

Pohon Vario

Obsahuje 
ocelový kryt

Vrtačko - frézka FM HSV Vario se vyznačuje motorickým přestavením 
výšky frézovací hlavy, automatickým posuvem pinoly a plynulou regulací 
otáček. Již základní výbava obsahuje všechno důležité příslušenství (tříosý 
digitální ukazatel, posuv frézovacího stolu, centrální mazání, chladicí zařízení 
Litinový podstavec s chladicím žlábkem, bezpečnostní zařízení podle normy CE,...), 
díky tomu je stroj univerzálně použitelný.

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Závitořezná hlava MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada upínače MK 4 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1007
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 6 27-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 5 27-1033
Polouniverzální dělicí hlava BS-0 27-1045
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Dvojosý přesný strojní svěrák PTS 100 28-2033
Strojní svěrák KV 125 28-2081
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Dotykový snímač hran se světelnou signalizací SOE 20 S 32-1060
Přesný 2D středicí dotykový snímač 32-1070
Zařízení pro nulové nastavení 32-1085
Sada přesných úhloměrů 10dílná. 35-1000
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Přesné úhlové prisma, nastavitelné 0 - 60° 35-1016
Vlnité podkládací desky 18dílné 35-1025
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks 41-1051
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Sada kom. titanových fréz v kazetě, 3 - 12 mm, 12dílná 42-1022
Vysokovýkonná rovinná a rohová fréza pr. 50 mm 42-2051
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Digitální ukazatel 
rychlosti

Novinka
Včetně tříosého 

digitálního zobrazení s 
displejem LCD

Včetně zařízení 
pro řezání závitů

Masivní podstavec 
z šedé litiny
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• Pneumatické upínání snižuje časy při výměně nástrojů
• Dodávána s automatickým posuvem pinoly a zařízením pro řezání závitů
•  Variabilní nastavení otáček frekvenčním měničem s optimálním průběhem  

točivého momentu
•   Monohostranné možnosti využití pro frézování drážek, ploch,  

vyvrtávání, atd
• Výškové nastavení frézovací hlavy pomocí motoru
• Velká stabilita frézovací hlavy v díky rybinovému vedení převodové hlavy
• Dodáváno s digitálním ukazatelem otáček a zdvihu pinoly
• Centrální mazání všech vodicích drah

Pneumatické 
upínání nástrojů

Vrtačko-frézka s pneum. upínáním 
nástrojů

Frézování rovinnou frézou
(Obj.č. 42-1085)

Souřadnicové vrtání

Technická data FM 55 HTC Vario

Vrtací výkon v oceli 32 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm
Frézovací nožová hlava max. 80 mm
Vyložení 220 mm
Otáčky vřetene, plynule 75 – 480 / 425 – 2750 ot/min
Kužel vřetena ISO 30
Zdvih pinoly 125 mm
Automatický posuv pinoly (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/ot
Velikost stolu / Velikost T-drážky 800 x 240 mm / 14 mm
Dráha pojezdu (x / y) 420 / 200 mm
Naklápěcí frézovací hlava -60° až +60°
Vzdálenost vřeteno / stůl 95 - 485 mm
Výškový posun frézovací hlavy  390 mm
Motor zdvihu 90 W
Výkon motoru 1,5 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1270 x 960 x 2120 mm
Hmotnost cca 455 kg
Obj.č. 02-1102

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem
• Rychloupínací sklíčidlo 3 - 16 mm / B 16
• Upínací trn ISO 30 / B 16
• Upínací šroub ve vřeteni M 16
• Adaptér ISO 30 / MK 2
• Kombinovaný upínací trn ISO 30 / 27 mm
• Automatický posuv pinoly
• Pneumatické upínání nástrojů
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Zdvihací motor frézovací hlavy
• Centrální mazání
• Posuv v ose x AL 450 D
• Frekvenční měnič Delta VFD-E
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Zařízení pro řezání závitů
• Lamelový ochranný kryt
• Chladicí zařízení
• Nastavitelná stupnice
• Litinový podstavec s chladicím žlábkem
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• Mnohostranné možnosti využití k vrtání, frézování, řezání závitů, apod.
• Opracovaná základna stroje pro upínání obzvlášť vysokých obrobků
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• 12 rychlostí s výkonným 2stupňovým hnacím motorem
• Směr otáčení vřetene vpravo-vlevo pro řezání závitů
• Jednoduchá a rychlá změna otáček řadicí pákou
• Hlava převodovky je naklápěcí o 180°, otočná o 360° a výškově stavitelná
• Přestavení pinoly rukojetí, jemné nastavení ručním kolem

Vrtačko-frézka
Vrtačko - frézka BF 40 HS je vhodná pro malé vrtací a frézařské práce. Díky své 
otočné a naklápěcí hlavě převodovky jí využijou zejména modeláři, malé 
opravárenské provozy, mechanické dílny a vzdělávací zařízení.

Masivní provedení křížového stolu s T-drážkami a oběžným žlábkem 
na chladicí kapalinu. Posuv frézovacího stolu AL 450 D lze dodat na objednávku

Všechny ovládací a obslužné prvky 
jsou přehledně umístěné na hlavě 
převodovky

Čerpadlo chladicí 
kapaliny v základní 
výbavě

Volitelné příslušenství 
viz strana 157

Cena
Top

Novinka

Max. otáčky 
3200 ot./min

Technická data BF 40 HS

Vrtací výkon v oceli 32 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm
Frézovací nožová hlava max. 80 mm
Vyložení 280 mm
Otáčky vřetene (12) 75 – 3200 ot/min
Kužel vřetena MK 4
Zdvih pinoly 120 mm
Velikost stolu 730 x 210 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl max. 640 mm
Vzdálenost vřeteno / základna max. 1185 mm
Dráha pojezdu (x / y) 480 / 210 mm
Naklápěcí frézovací hlava -90° až +90°
Výškový posun frézovací hlavy  265 mm
Průměr sloupu 115 mm
Základová deska 365 x 375 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1070 x 800 x 2060 mm
Hmotnost cca 360 kg
Obj.č. 02-1098

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Upínací šroub M 16 ve vřeteni
• Redukční pouzdro MK 4 / 3
• Kombinovaný upínací trn MK 4 / 27 mm
• Výškově stavitelný ochranný kryt

• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Zařízení pro řezání závitů
• Chladicí zařízení
• LED pracovní osvětlení
• Nastavitelná stupnice
• Servisní a obslužné nářadí
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• 2rychlostní motor s vysokým točivým momentem, rozsah otáček 75 - 3200 ot/min
• Stabilní a broušený ocelový sloup, navržený pro velké namáhání
• Sériově vybavena digitálním zobrazením vysunutí pinoly a LED pracovním osvětlením
• Dodávána s automatickým posuvem pinoly a zařízením pro řezání závitů
• Jednoduchá a rychlá změna otáček ovládací pákou
• Hlava převodovky je naklápěcí o 180°, otočná o 360° a výškově stavitelná
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Rychloposuv a jemný posuv lze přepínat pomocí spojky
• Kvalitní kuličková ložiska zajišťují vysokou přesnost běhu vřetene
• Vysoká bezpečnost je zajištěna výškově stavitelným krytem sklíčidla s mikrospínačem

Vrtačko-frézka
s posuvem pinoly

Rozsah dodávky:
• Posuv v ose x AL 450 D (Obj.č. 02-1111)
• Rychloupínací sklíčidlo 3 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Upínací šroub ve vřeteni M 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3
• Kombinovaný upínací trn MK 4 / 27 mm
• Automatický posuv pinoly
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Zařízení pro řezání závitů
• Chladicí zařízení
• LED pracovní osvětlení
• Nastavitelná stupnice
• Servisní a obslužné nářadí

Technická data BF 45 HSV

Vrtací výkon v oceli 32 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm
Frézovací nožová hlava max. 80 mm
Vyložení 280 mm
Otáčky vřetene (12) 75 – 3200 ot/min
Kužel vřetena MK 4
Zdvih pinoly 120 mm
Automatický posuv pinoly (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/ot
Velikost stolu 730 x 210 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl max. 640 mm
Vzdálenost vřeteno / základna max. 1190 mm
Dráha pojezdu (x / y) 495* / 200 mm
Naklápěcí frézovací hlava -90° až +90°
Výškový posun frézovací hlavy  260 mm
Průměr sloupu 115 mm
Základová deska 365 x 375 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1070 x 800 x 2060 mm
Hmotnost cca 362 kg
BF 45 HSV 02-1106
BF 45 HSV (s posuvem osy x) 02-1111

* 380 mm u modelu s posuvem v ose x

Otočná hlava 
převodovky 
pro univerzální 
použití.

Čerpadlo chladicí 
kapaliny v základní 
výbavě

Všechny ovládací a obslužné 
prvky jsou přehledně 
umístěné na hlavě převodovky

Digitální ukazatel zdvihu pinoly 
zajišťuje pohodlnou práci.

Max. otáčky 
3200 ot./min

Novinka

Vysoká bezpečnost je zajištěna 
výškově stavitelným krytem 
sklíčidla s mikrospínačem.

Otáčky vpravo vlevo
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pinol a stolu

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Závitořezná hlava MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada upínače MK 4 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1007
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 6 27-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 5 27-1033
Polouniverzální dělicí hlava BS-0 27-1045
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Dvojosý přesný strojní svěrák PTS 100 28-2033
Strojní svěrák KV 125 28-2081
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Dotykový snímač hran se světelnou signalizací SOE 20 S 32-1060
Přesný 2D středicí dotykový snímač 32-1070
Zařízení pro nulové nastavení 32-1085
Sada přesných úhloměrů 10dílná. 35-1000
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Přesné úhlové prisma, nastavitelné 0 - 60° 35-1016
Vlnité podkládací desky 18dílné 35-1025
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks 41-1051
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Sada kom. titanových fréz v kazetě, 3 - 12 mm, 12dílná 42-1022
Vysokovýkonná rovinná a rohová fréza pr. 50 mm 42-2051
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Zpracovaná základová deska 
s T-drážkami pro upínání 
velkých obrobků

Sériově vybavena s plynulým posuvem frézovacího stolu 
pro osu x včetně rychloposuvu (Obj.č. 02-1111)

Jednoduché ovládání pinoly s 
vhodně umístěnými ručními 
ovladači, na ručních ovládacích 
kolech je stupnice k přesnému 
nastavení parametrů frézování.

Výkonný 2stupňový hnací motor 
s hnací silou 1,1 / 1,5 kW.

Posuv vřetene 
jako standard

Cena
Top

Naklápěcí vrtací hlava 
od -90° do + 90° 
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posuvem a Vario jednotkou
• Variabilní nastavení otáček frekvenčním měničem s optimálním průběhem točivého momentu
• Vysoká bezpečnost zajištěná výškově stavitelným ochranným krytem podle normy CE
• Monohostranné možnosti využití pro frézování drážek, ploch, vyvrtávání, atd
• Masivní provedení křížového stolu s T-drážkami a oběžným žlábkem na chladicí kapalinu
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Dodáváno s digitálním ukazatelem otáček a zdvihu pinoly
• Frézovací hlavu lze naklápět na obě strany k úhlovému frézování, frézování fazet atd.
• Rybinové vedení v osách x, z, s vymezením vůlí klínovými lištami
• Stabilní a broušený ocelový sloup, navržený pro velké namáhání
• Automatický posuv pinoly v základní výbavě.
• Směr otáčení vřetene vpravo-vlevo pro řezání závitů

Technická data BF 45 HSV Vario

Vrtací výkon v oceli 32 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm
Frézovací nožová hlava max. 80 mm
Vyložení 280 mm
Otáčky vřetene, plynule 75 - 2750 ot/min
Kužel vřetena MK 4
Zdvih pinoly 120 mm
Automatický posuv pinoly (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/ot
Velikost stolu 730 x 210 mm
Velikost T-drážky 14 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl max. 640 mm
Vzdálenost vřeteno / základna max. 1190 mm
Dráha pojezdu (x / y) 495 / 200 mm
Naklápěcí frézovací hlava -90° až +90°
Výškový posun frézovací hlavy  260 mm
Průměr sloupu 115 mm
Základová deska 365 x 375 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1070 x 800 x 2060 mm
Hmotnost cca 362 kg
Obj.č. 02-1108

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Upínací šroub ve vřeteni M 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3
• Kombinovaný upínací trn MK 4 / 27 mm
• Automatický posuv pinoly
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Frekvenční měnič
• Zařízení pro řezání závitů
• Chladicí zařízení
• LED pracovní osvětlení
• Nastavitelná stupnice
• Servisní a obslužné nářadí

Frekvenční měnič v základní 
výbavě

Posuv pinoly lze volit v 
hodnotách 0,10 / 0,18
nebo 0,26 mm/ot

Jednoduchá předvolba stupně 
převodovky volicím spínačem 
převodovky, nastavení požadovaných 
otáček potenciometrem

Čerpadlo chladicí kapaliny v 
základní výbavě

S digitálním ukazatelem 
zdvihu vřetene

Posuv vřetene 
jako standard

Otočná hlava 
převodovky 
pro univerzální 
použití.

Novinka
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Vrtačko-frézka BF 45 HSV Vario je vhodná pro vrtání a frézování v horizontální, 
vertikální a nakloněné poloze. Díky pevné konstrukci, automatickému posuvu 
pinoly, digitálnímu ukazateli posuvu vřetene a plynulé regulaci otáček je tento 
model oblíbený u modelářů, řemeslníků a opravářů.

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Závitořezná hlava MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada upínače MK 4 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1007
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 6 27-1000
Horizontálně - vertikální otočný stůl RT 5 27-1033
Polouniverzální dělicí hlava BS-0 27-1045
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Dvojosý přesný strojní svěrák PTS 100 28-2033
Strojní svěrák KV 125 28-2081
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Dotykový snímač hran se světelnou signalizací SOE 20 S 32-1060
Přesný 2D středicí dotykový snímač 32-1070
Zařízení pro nulové nastavení 32-1085
Sada přesných úhloměrů 10dílná. 35-1000
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Přesné úhlové prisma, nastavitelné 0 - 60° 35-1016
Vlnité podkládací desky 18dílné 35-1025
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks 41-1051
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Sada kom. titanových fréz v kazetě, 3 - 12 mm, 12dílná 42-1022
Vysokovýkonná rovinná a rohová fréza pr. 50 mm 42-2051
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Automatický posuv frézovacího stolu AL 450 D pro osu x 53-1004
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Masivní provedení křížového stolu s T-drážkami a oběžným žlábkem na 
chladicí kapalinu. Posuv frézovacího stolu AL 450 D lze dodat na objednávku

Použití vyvrtávací hlavy   Frézování ve 2osém svěráku

Pohon Vario

Otáčky vpravo vlevo

Cena
Top

Naklápěcí vrtací hlava 
od -90° do + 90° 

Opracovaná základna stroje 
pro upínání obzvlášť vysokých 
obrobků
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s digitálním odměřováním
• Rychlé přestavení stolu v ose x a y automatickým rychloposuvem
• Variabilní nastavení otáček frekvenčním měničem s optimálním průběhem točivého momentu
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování úkosů, srážení hran, atd.
• Monohostranné možnosti využití pro frézování drážek, ploch, vyvrtávání, atd.
• Sériově dodávané digitální odměřování 2 os (x, y) zajišťuje zvýšení produktivity
• Automatický posuv pinoly 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/ot v základní výbavě
• V základní výbavě je rozsáhlé příslušenství
• Dodávána s automatickým posuvem pinoly a zařízením pro řezání závitů
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
•  Motor zdvihu pomocí nastavitelného rybinového vedení  

zajišťuje nastavení výšky frézovací hlavy

Technická data BF 35 DV

Vrtací výkon v oceli 35 mm
Řezání závitů max. M22
Vyložení 335 mm
Otáčky vřetene, plynule (2) 65 – 460 / 460 – 3250 ot/min
Kužel vřetena MK 4
Zdvih pinoly 165 mm
Automatický posuv pinoly 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/ot
Průměr pinoly 62 mm
Velikost stolu / Velikost T-drážky 700 x 280 mm / 14 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 150 – 540 mm
Dráha pojezdu (x / y) 320 / 270 mm
Naklápěcí frézovací hlava - 50° až +50°
Výškový posun frézovací hlavy 390 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1200 x 1450 x 2275 mm
Hmotnost cca 760 kg
Obj.č. 02-1318XL

Posuv vřetene je ruční nebo strojní 
zapínaný elektromagnetickou 
spojkou.

Digitální odměřování pro osu 
x, y v základní výbavě

Zvedání motoru 
jako standard

Pohon Vario

Rybinové vedení v ose y

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák KV 125 28-2081
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 125 28-2089
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 8 27-1001
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Sada kleštin ER 32, 3 - 20 mm, 18-dílná 26-1023
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
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Vrtačko - frézka BF 35 DV s optimálním poměrem ceny a výkonu se vyznačuje, 
kromě motorického přestavení výšky frézovací hlavy a automatického posuvu 
pinoly, plynulou regulací otáček. Stroj je dodatečně vybaven komplexním 
rozsahem dodávky a 2osým digitálním zobrazením.

Rozsah dodávky:
• 2osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejem
• Automatický posuv pinoly
• Zařízení pro řezání závitů
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Frekvenční měnič
• Zdvihací motor frézovací hlavy
• Centrální mazání
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Redukční pouzdro MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Upínací trn MK 4 / 27 mm
• Kleštinový upínač MK 4 / ER 32
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Strojní posuv pro osy x, y, s rychloposuvem

Nastavení výšky frézovací hlavy 
motorem zdvihu

Jednoduché nastavení převodových
stupňů, potenciometrem lze nastavit
požadovanou výši otáček

Sériově vybavena s plynulým posuvem 
frézovacího stolu pro osu x a y včetně 
rychloposuvu

Masivní provedení křížového stolu s T-drážkami 
a oběžným žlábkem na chladicí kapalinu

Sériově dodávaný s automatickým 
posuvem stolu v ose X a Y
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Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem
• Upínací šroub M 16 ve vřeteni
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Adaptér ISO 40 / MK 3
• Adaptér ISO 40 / B 18
• Redukční pouzdro MK 3/2
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Automatický posuv frézovacího stolu pro osu x
• Automatický posuv frézovacího stolu pro osu y

2-stupňový motor

Technická data KF 60
Vrtací výkon v oceli 35 mm
Vrtací výkon v litině 40 mm
Řezání závitů do max. M 16
Vyložení 210 - 550 mm
Rozsah naklápění vřetenové hlavy 90°
Otáčky vřetene (8) 115 - 1750 ot/min
Kužel vřetena ISO 40
Zdvih pinoly 125 mm
Velikost stolu 800 x 240 mm
Velikost T-drážky 16 mm
Naklopení stolu -45° až +45°
Vzdálenost vřeteno / stůl 120 - 375 mm
Dráha pojezdu podélná (x) 375 mm
Dráha pojezdu příčná (y) 175 mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 255 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,85 / 1,5 kW 
Výkon - cykl. zátěž S6 40% 1,1 / 2,2 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1300 x 1400 x 2100 mm
Hmotnost cca 750 kg 
Obj.č. 02-1156XL

Cena
Top

• Rychlé přestavení stolu v ose x a y automatickým rychloposuvem
• Mnohostranné možnosti využití pro frézování drážek, ploch, vyvrtávání, atd
• Frézovací stůl lze naklápět v úhlu od -45° do +45°
• Digitální odměřování ve všech 3 osách v základní výbavě
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování úkosů, srážení hran, atd.
• Rychloposuv a jemný posuv lze přepínat pomocí spojky
• Uložení vřetene v přesných ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,015 mm)
• Masivní a zvětšený křížový stůl s přesně opracovaným povrchem
• V základní výbavě je rozsáhlé příslušenství

Vysoká bezpečnost zajištěna 
výškově stavitelným krytem 
sklíčidla s mikrospínačem

Jednoduché ovládání řadicích 
prvků změny otáček

Automatický posuv frézovacího stolu pro osu x a y v základní 
výbavě

Vrtačko-frézka
s digitální odměřování
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Jednoduché ovládání řadicích 
prvků změny otáček

Rozměrná hvězdicová 
rukojeť k lehkému posuvu 
pinoly při vrtání, ruční kolo 
se stupnicí pro přesné a 
jemné doladění

3osé digitální odměřování
v základní výbavě

Výkonný hnací motor umožňuje 
optimální pracovní výsledky. 
Nastavení rychlosti pomocí 
převodovky

Sériově dodávaný s automatickým 
posuvem stolu v ose X a Y

Naklápěcí stůl 
ve standardu

Vrtačko-frézka KF 60 je sériově vybavena posuvy pro osy x a y. 
Posuvné a naklápěcí rameno frézky nabízí rozšířené možnosti pro 
modeláře, řemeslníky a opravárenské dílny.

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 8 27-1001
Upínače ISO 40 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílů 26-1011
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 16 mm / M 14 28-1002
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 125 28-2089
Strojní svěrák KV 150 28-2082
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Trn pro vyvrtávací hlavu ISO 40 25-1011
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm 42-1085
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Novinka
Vč. 3osého digitálního 
zobrazení s displejem 
LCD v základní výbavě
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• Horizontální a vertikální vřeteno nabízí širokou možnost využití
• Uložení vřetene v přesných kuželíkových ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,015 mm)
• Frézovací stůl lze naklopit  vpravo a vlevo v úhlu 45°
• Pohodlná změna velikosti otáček vřetene.
• Frézovací hlavu lze oboustranně naklopit v úhlu od -90° do +90°
• Velikost stolu 1000 x 240 mm
• Automatický posuv frézovacího stolu pro osu x a y včetně rychloposuvu
• Frézování: jemné doladění posuvu pinoly ručním kolečkem
• Vrtání: přísuv pinoly hvězdicovou rukojeti
• Rychloposuv a jemný posuv lze přepínat pomocí spojky
• Směr otáčení vřetene vpravo-vlevo pro řezání závitů
• Rybinové vedení převodové hlavy
• Křížový stůl s přesně opracovaným povrchem a T-drážkami

Univerzální frézky

Plynulý posuv pro osu y v základní výbavě

Horizontální vřeteno pro rozšířené 
možnosti využití

Podélný posuv stolu s rychloposuvem 
v základní výbavě

Opěrné ložisko a dlouhý frézovací trn k 
horizontálnímu frézování v základní výbavě

Vyvrtávací hlava pr. 75 mm a strojní svěrák s velkým 
upínacím rozsahem FJ 125 lze ke stroji doobjednat

Jednoduché ovládání řadicích prvků změny otáček

3osé digitální odměřování zajistí 
zvýšení produktivity až o 50 %

Technická data UWF 80 E

Velikost stolu 1000 x 240 mm 
Kužel vřetena ISO 40 
Otáčky vřetene vertikální (8) 115 - 1750 ot/min 
Otáčky vřetene horizontální (9) 60 - 1350 ot/min 
Zdvih pinoly 125 mm 
Dráha pojezdu podélná (x) 590 mm 
Dráha pojezdu příčná (y) 180 mm 
Dráha pojezdu vertikální (z) 320 mm 
Vzdálenost vřeteno / stůl 0 - 375 mm 
Vyložení 230 - 685 mm 
Naklopení stolu -45° až +45°
Rozsah naklápění vřetenové hlavy -90° až +90°
Posuvbereich, podélná (8) 32 - 700 mm/min 
Velikost T-drážky 16 mm 
Výkon motoru ve vertikální poloze 0,85 / 1,5 kW 
Výkon motoru v horizontální poloze 1,5 kW 
Rozměry stroje (Š x H x V) 1500 x 1430 x 2100 mm 
Hmotnost cca 980 kg
Obj.č. 02-1211BXL

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 125 28-2089
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Upínače ISO 40 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílů 26-1011
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 8 27-1001
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 16 mm / M 14 28-1002
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10 ks 42-1016
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks 41-1051
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejem
• Upínací šroub M 16 ve vřeteni
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Dlouhý frézovací trn ISO 40 / 27 mm
• Nastavitelný ochranný kryt
• Automatický posuv frézovacího stolu pro osu x
• Automatický posuv frézovacího stolu pro osu y
• Adaptér ISO 40 / MK 3
• Adaptér ISO 40 / B 18
• Redukční pouzdro MK 3/2
• Ochranný kryt pro horizontální frézování
• Horizontální opěrné ložisko

Robustní provedení univerzální frézky UWF 80 E v kombinaci s horizontálně 
a vertikálně uloženým vřetenem je vhodnou volbou pro výrobu jednotlivých 
kusů a pro malosériovou výrobu. Rozměr upínací plochy stolu 1000 x 240 mm 
umožňuje jednoduché obrábění i větších obrobků.

Uživatelsky příjemné uspořádání 
spínacích prvků na ovládacím 
panelu

Ergonomicky tvarované 
rukojeti pro jemné ovládání 

posuvu vřetene

Výkonný hnací motor umožňuje 
optimální pracovní výsledky. 
Nastavení rychlosti pomocí 
převodovky

Stůl  
1000 x 240 mm

Elektronické součástky 
od společnosti 

Schneider Electric

Sériově dodávaný s automatickým 
posuvem stolu v ose X a Y

Cena
Top

Naklápěcí stůl 
ve standartu

Novinka
Včetně tříosého 

digitálního zobrazení s 
displejem LCD
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Technická data UWF 80 E Vario

Velikost stolu 1000 x 240 mm 
Kužel vřetena ISO 40 
Otáčky vřetene vertikální, plynule 75 - 600 / 250 - 2000 ot/min
Otáčky vřetene horizontální (9) 60 - 1350 ot/min 
Zdvih pinoly 125 mm 
Dráha pojezdu podélná (x) 590 mm 
Dráha pojezdu příčná (y) 175 mm 
Dráha pojezdu vertikální (z) 320 mm 
Vzdálenost vřeteno / stůl 55 - 375 mm 
Vyložení 225 - 650 mm 
Naklopení stolu -45° až +45°
Rozsah naklápění vřetenové hlavy -90° až +90°
Posuvbereich, podélná (8) 32 - 700 mm/min 
Velikost T-drážky 16 mm 
Výkon motoru ve vertikální poloze 2,2 kW 
Výkon motoru v horizontální poloze 1,5 kW 
Rozměry stroje (Š x H x V) 1600 x 1500 x 2100 mm 
Hmotnost cca 1010 kg
Obj.č. 02-1212BXL

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování ES-12 H  

s LCD displejemj
• Upínací šroub M 16 ve vřeteni
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Frekvenční měnič
• Automatický posuv frézovacího stolu pro osu x
• Automatický posuv frézovacího stolu pro osu y
• Adaptér ISO 40 / MK 3
• Adaptér ISO 40 / B 18
• Redukční pouzdro MK 3/2
• Dlouhý frézovací trn ISO 40 / 27 mm
• Nastavitelný ochranný kryt
• Ochranný kryt pro horizontální frézování
• Horizontální opěrné ložisko

•  Regulace otáček vertikálního vřetene frekvenčním měničem s  
optimálním průběhem točivého momentu

• Rychlé přestavení stolu v ose x a y automatickým rychloposuvem
• Všestranné možnosti využití jako například: frézování zářezů, rovinné frézování, vyvrtávání
• Frézovací stůl lze naklápět v úhlu od -45° do +45°
• Digitální odměřování ve všech 3 osách v základní výbavě
• Uložení vřetene v přesných ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,015 mm)
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování úkosů atd.
• Výkonný hnací motor s tichým během s frekvenčním měničem otáček
• Masivní křížový stůl s T-drážkami o rozměru 1000 x 240 mm

Možnost nastavit šikmo hlavu převodovky 
umožňuje vrtat a frézovat ve vodorovné, 
svislé a šikmé rovině

Stůl lze naklápět v úhlu od -45° do +45°

Automatický posuv 
frézovacího stolu pro 

osu y v základní výbavě

Elektronické součástky 
od společnosti 

Schneider Electric

Naklápěcí stůl v 
rozmezí -45° až 45° 

Cena
Top
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Volitelné příslušenství: Obj.č.
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 125 28-2089
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Upínače ISO 40 s kleštinami ER 40, 3-25 mm, 16dílů 26-1011
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 8 27-1001
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 16 mm / M 14 28-1002
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10 ks 42-1016
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks 41-1051
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Univerzální frézka UWF 80 E Vario je vybavena regulací otáček vertikálního 
vřetena, umožňující optimální nastavení řezné rychlosti. Tato frézka je vhodná 
pro profesionální využití v opravárenských dílnách a ve vzdělávacích zařízeních.

Jednoduchá předvolba stupně
převodovky pomocí předlohy,
nastavení požadovaných otáček
potenciometrem

Přestavení pinoly rukojetí, jemný 
přísuv ručním kolem

Sériově dodávaný s automatickým 
posuvem stolu v ose X a Y

Stůl  
1000 x 240 mm

Vario pohon pro
svislou osu vřetena

Přehledně uspořádaný ovládací panel 
Digitální odměřování v základní výbavě

Novinka
Včetně tříosého 

digitálního zobrazení s 
displejem LCD
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• Automatický posuv stolu pro osu x, y a rychloposuv v základní výbavě
• Rozměrný křížový stůl s T-drážkami a přesně opracovaným povrchem
• Základna stroje je odlita z litiny a snižuje vibrace při obrábění
• Rybinové vedení všech 3 os s vymezením vůlí klínovými lištami
• Polohovací motor pro posuv stolu v ose z
• Velký rozsah počtu otáček a velikostí posuvu
• Frézka je vhodná pro kusovou a malosériovou výrobu
• Vysoká přesnost vřetene použitím kuželíkových ložisek.
• Směr otáčení vřetene vpravo-vlevo pro řezání závitů

Univerzální frézky
s digitálním odměřování

Opěrné ložisko a dlouhý frézovací 
trn k horizontálnímu frézování 
v základní výbavě

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejemj
• Upínací šroub M 16 ve vřeteni
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Automatický posuv stolu pro osy x, y
• Polohovací motor pro osu z
• Adaptér ISO 40 / B 18, ISO 40 / MK 3
• Redukční pouzdro MK 3/2
• Dlouhý frézovací trn 27 mm
• Horizontální opěrné ložisko
• Nastavitelný ochranný kryt
• Ochranný kryt pro horizontální frézování
• Servisní a obslužné nářadí

Jednoduché ovládání řadicích 
prvků změny otáček

Naklápěcí a otáčecí hlava 
pro univerzální aplikace. 

Vč. pneumatického upínání 
nástrojů.

Technická data UWF 90

Velikost stolu 1120 x 280 mm
Kužel vřetena ISO 40 
Otáčky vřetene vertikální (8) 115 - 1750 ot/min 
Otáčky vřetene horizontální (12) 40 - 1300 ot/min 
Zdvih pinoly 125 mm 
Dráha pojezdu podélná (x) 610 mm *
Dráha pojezdu příčná (y) 240 mm 
Dráha pojezdu vertikální (z) 300 mm 
Vzdálenost vřeteno / stůl 35 - 350 mm
Vyložení 170 - 750 mm 
Naklopení stolu -45° až +45°
Rozsah naklápění vřetenové hlavy -90° až +90°
Rozsah posuvu podélný (8) 32 - 700 mm/min
Rychloposuv osy z 660 mm/min
Velikost T-drážky 14 mm 
Výkon motoru ve vertikální poloze 0,85 / 1,5 kW 
Výkon motoru v horizontální poloze 2,2 kW 
Rozměry stroje (Š x H x V) 1750 x 1500 x 2200 mm
Hmotnost cca 1350 kg 
UWF 90 02-1227XL
UWF 90 (s pneumatickým upínání nástrojů) 02-1228XL

* manuální
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Polohovací motor k nastavení 
výšky stolu v ose z

Univerzální frézka UWF 90 je vybavena posuvy pro osy x a y Polohovací motor zdvihu 
stolu v ose z. Tento stroj je díky své základní výbavě všestranným pomocníkem pro 
mechanické dílny, opravárenské provozy, strojírenství, ...

Digitální odměřováním všech 
3 os v základní výbavě

Dodáváno s 
plynulou regulací 
posuvu v ose y

Jednoduché řazení převodů 
pohonu horizontálního vřetene 
v základní výbavě

Volitelný
Pneumatické upínání 

nástrojů

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 125 28-2089
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 10 27-1002
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10 ks 42-1016
Upínače ISO 40 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílů 26-1011
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks 41-1051
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Měnič kmitočtu posuvu pro osu z* 53-1020
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011

Volitelně s plynulým
pohonem pro osu z

Naklápěcí stůl
ve standardu

Elektronické součástky 
od společnosti 

Siemens

Novinka
Včetně tříosého 

digitálního zobrazení s 
displejem LCD



170

UWF 95 N

DAS ORIGINAL

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Vr
ta

čk
o 

- 
fr

éz
ky

Vr
ta

čk
o 

- 
fr

éz
ky

• Automatický posuv stolu (8 stupňů) pro všechny osy s rychloposuvem
• Rozměrný křížový stůl s T-drážkami o rozměru 1325 x 320 mm
• Sériově dodávané digitální odměřování 3 os zajišťuje zvýšení produktivity
• Přídavné horizontální vřeteno rozšiřuje oblast využití
• Automatický posuv pinoly (0,08 - 0,25 mm/ot) v základní výbavě
• V základní výbavě je rozsáhlé příslušenství
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Masivní provedení vodících ploch v osách y, z
• Základna stroje je odlita z litiny a snižuje vibrace při obrábění
• Otáčky vpravo-vlevo k řezání závitů

Univerzální frézky
s digitálním odměřováním

Masivní provedení vodících ploch v 
osách y, z zajišťuje zvýšenou stabilitu

Opěrné ložisko a dlouhý frézovací 
trn k horizontálnímu frézování 

v základní výbavě

Technická data UWF 95 N
Velikost stolu 1325 x 320 mm
Kužel vřetena ISO 40
Otáčky vřetene vertikální (8) 90 - 2000 ot/min
Otáčky vřetene horizontální (12) 40 - 1300 ot/min
Zdvih pinoly 120 mm
Automatický posuv pinoly 0,08 / 0,15 / 0,25 mm/ot
Dráha pojezdu (x / y / z) 1000 / 290 / 400 mm
Vyložení 150 - 770 mm
Naklopení stolu -45° až +45°
Rozsah naklápění vřetenové hlavy -90° až +90°
Vzdálenost vřeteno / stůl 120 - 520 mm
Rozsah posuvu podélná (8) 22 - 420 mm/min
Rozsah posuvu příčná (8) 22 - 393 mm/min
Rozsah posuvu vertikální (8) 6 - 112 mm/min
Rychloposuv osy x, y, z 1290 / 1208 / 513 mm/min
Velikost T-drážky 14 mm
Výkon motoru ve vertikální poloze 2,2 kW
Výkon motoru v horizontální poloze 2,2 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 2030 x 1960 x 2400 mm
Hmotnost cca 2175 kg
Obj.č. 02-1246XL

Posuv stolu s 
rychloposuvem v ose x, y, z

Naklápěcí stůl
ve standardu
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Univerzální frézka UWF 95 N je vylepšeným provedením osvědčeného stroje 
UWF 90 se zvětšenou upínací plochou stolu, rozšířenou oblastí použití a 
zvýšeným komfortem obsluhy. Vylepšení bylo dosaženo především 
dovybavením o automatický posuv při vrtání. Model nabízí prodlouženou 
dráhu pojezdu v ose x o délce 1000 mm a komfortní pneumatické upínání 
nástroje.

Přehledný a otočný 
ovládací elektropanel. 
Digitální odměřování 
v základní výbavě

Automatický posuv pinoly 
(0,08 / 0,15 / 0,25 mm/ot) 
v základní výbavě

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování ES-12 H  

s LCD displejemj
• Upínací šroub M 16 ve vřeteni
• Horizontální opěrné ložisko
• Nastavitelný ochranný kryt
• Ochranný kryt pro horizontální frézování
• Dlouhý frézovací trn ISO 40 / 27 mm, ISO 40 / 40 mm
• Adaptér ISO 40 / MK 4, ISO 40 / MK 3, ISO 40 / MK 2
• Chladicí zařízení
• Pneumatické upínání nástrojů (DIN 2080)
• LED pracovní osvětlení

Využíváním posuvu stolu s funkcí 
rychloposuvu ve všech 3 osách 
lze podstatně snižovat ztráty 
času při výrobě

Obsahuje
Pneumatické upínání 

nástrojů

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 125 28-2089
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 150 28-2087
Otočný svěrák s hydraulickým posilovačem PHV 160 28-2121
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 10 27-1002
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6-25 mm, HSS TiN, 10 ks 42-1016
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks 41-1051
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Upínače ISO 40 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílů 26-1011
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Elektronické součástky 
od společnosti 

Schneider Electric
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s pohonem vario

Technická data UWF 95 N Vario
Velikost stolu 1325 x 320 mm
Kužel vřetena ISO 40
Otáčky vřetene vertikální, plynule 110 - 475 / 460 - 2000 ot/min
Otáčky vřetene horizontální (12) 40 - 1300 ot/min
Zdvih pinoly 120 mm
Automatický posuv pinoly 0,08 / 0,15 / 0,25 mm/ot
Dráha pojezdu (x / y / z) 1000 / 290 / 400 mm
Vyložení 150 - 770 mm
Naklopení stolu -45° až +45°
Rozsah naklápění vřetenové hlavy -90° až +90°
Vzdálenost vřeteno / stůl 120 - 520 mm
Rozsah posuvu podélná (8) 22 - 420 mm/min
Rozsah posuvu příčná (8) 22 - 393 mm/min
Rozsah posuvu vertikální (8) 6 - 112 mm/min
Rychloposuv osy x, y, z 1290 / 1208 / 513 mm/min
Velikost T-drážky 14 mm
Výkon motoru ve vertikální poloze 2,2 kW
Výkon motoru v horizontální poloze 2,2 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 2030 x 1960 x 2400 mm
Hmotnost cca 2075 kg
Obj.č. 02-1247XL

•  Variabilní nastavení rychlosti (vertikální vřeteno) přes Siemens frekvenční měnič s  
optimálním točivým momentem a téměř konstantní rychlostí při těžkých zátěžích

• Všestranné možnosti využití ve všeobecném strojírenství, výrobě, kusové výrobě,...
• Pneumatické upínání nástrojů umožňuje pohodlnou výměnu frézovacích nástrojů
• Rychlé přestavení stolu ve všech osách automatickým posuvem stolu s rychloposuvem
• Rozměrný křížový stůl s T-drážkami a přesně opracovaným povrchem
• Ovládání stolu v ose x umístěno na přední straně
• Digitální odměřování ve všech 3 osách v základní výbavě 
•  Regulací optimálních otáček vřetene a posuvů zajistí hospodárné  

opracování nejrůznějších materiálů

Dostatečně dimenzovaná rovinná vedení zaručují 
stabilitu při vysokém zatížení při frézování, 
frézovací stůl lze naklápět v úhlu od -45° do +45°

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejemj
• Upínací šroub M 16 ve vřeteni
• Horizontální opěrné ložisko
• Frekvenční měnič
• Nastavitelný ochranný kryt
• Ochranný kryt pro horizontální frézování
•  Adaptér ISO 40 / MK 4, ISO 40 / MK 3,  

ISO 40 / MK 2, ISO 40 / B18
• Dlouhý frézovací trn ISO 40 / 27 mm, ISO 40 / 40 mm
• Chladicí zařízení
• Pneumatické upínání nástrojů (DIN 2080)
• LED pracovní osvětlení
• Servisní a obslužné nářadí

Horizontální vřeteno nabízí rozšířené možnosti 
využití, regulace otáček pomocí řazením převodů

Stůl  
1325 x 320 mm

Přestavení stolu ve všech osách 
se provádí 8mi volitelnými 

posuvy včetně rychloposuvu

Včetně frekvenčního 
měniče Siemens
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Nyní s pneumatickým 
upínáním nástrojů 

(DIN 2080)

Univerzální frézka UWF 95 N Vario byla speciálně navržena pro hospodárnou 
kusovou a malosériovou výrobu s vysokou přesností. Model je svou snadnou 
obsluhou vhodný pro strojírenství, výrobu a stavbu zařízení a kusovou výrobu. 
Model je vybaven regulací otáček vertikálního vřetene, umožňující optimální 
nastavení řezné rychlosti.

Naklápěcí stůl v 
rozmezí -45° až 45° 

Posuv stolu s 
rychloposuvem v ose x, y, z

Vario pohon pro 
svislou osou vřetena

Otočná a naklápěcí frézovací 
hlava pro univerzální využití, 
pneumatické upínání nástrojů 
v základní výbavě

Pohyb pinoly je možný ručně 
nebo automatickým posuvem 
pinoly (0,08 / 0,15 / 0,25 mm/ot)

Přehledně uspořádaný ovládací 
panel Digitální odměřování v 
základní výbavě

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 125 28-2089
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 150 28-2087
Otočný svěrák s hydraulickým posilovačem PHV 160 28-2121
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 10 27-1002
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6-25 mm, HSS TiN, 10 ks 42-1016
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks41-1051
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Upínače ISO 40 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílů 26-1011
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Elektronické součástky 
od společnosti 

Schneider Electric
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Volitelný
Pneumatické upínání 

nástrojů

Novinka

• Univerzálně použitelná frézovací hlava, lze ji otáčet, naklápět a sklápět
• Vřeteno s povrchem z tvrdého chromu s mikrometrickým dorazem hloubky
• Kalené a broušené vodicí dráhy na všech osách
• V dodávce 3 automatické posuvy pinoly
• Rozměrný pracovní stůl, kalený a broušený povrch
• Plynule regulované otáčky vřetena s mechanickou brzdou
• Výkonné chladící zařízení zabudované ve stojanu

Univerzální frézky 
víceúčelové s digitálním odměřováním

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování ES-12 H  

s LCD displejemj
• Upínací šroub M 16 ve vřeteni
• Chladicí zařízení
• LED pracovní osvětlení
• Strojní posuv pro osu x, y, z
• Elektrické centrální mazání
• Nastavitelný ochranný kryt
• Vana na chladicí kapalinu

Plynulý posuv pro osu x, y, z v základní výbavě

Rotační a sklopná frézovací 
hlava pro univerzální použití

Masivní hranolové vedení v ose y

Posuv stolu s 
rychloposuvem v ose x, y, z

Technická data MFM 230 Super MFM 250 Super

Velikost stolu 1245 x 230 mm 1370 x 254 mm
Kužel vřetena ISO 40 ISO 40
Otáčky vřetene, plynule 60 - 4200 ot/min 60 - 4200 ot/min
Automatický posuv pinoly 0,038 / 0,076 / 0,152 mm/ot 0,038 / 0,076 / 0,152 mm/ot
Zdvih pinoly 125 mm 125 mm
Dráha pojezdu podélná (x) 690 mm 800 mm
Dráha pojezdu příčná (y) 315 mm 410 mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 310 mm 330 mm
Vyložení 135 - 485 mm 70 - 540 mm
Rozsah naklápění vřetenové hlavy -90° až +90° -90° až +90°
Rozsah sklápění vřetenové hlavy -45° až +45° -45° až +45°
Vzdálenost vřeteno / stůl 45 - 355 mm 80 - 360 mm
Velikost T-drážky 16 mm 16 mm
Výkon motoru 2,2 kW 2,2 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1700 x 1750 x 2120 mm 1800 x 2000 x 2240 mm
Hmotnost cca 1023 kg 1255 kg
Obj.č. 02-1091 02-1092
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Pohon Vario

Tento model je se svou variabilní frézovací hlavou a masivní konstrukcí vhodný 
k vrtání a frézování lehkých a středně těžkých obrobků v kusové výrobě, 
opravárenských dílnách a ve vzdělávacích zařízeních.

Vřetenovou hlavu lze naklápět v úhlu od -90° 
do +90° a tím zajišťuje všestranné možnosti 
operací při opracování

V dodávce elektrické 
centrální mazání

Digitální odměřování zajistí 
zvýšení produktivity až o 50 %

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 16 mm / M 14 28-1002
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 125 28-2089
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 150 28-2087
Pneumatické upínání nástrojů PD-150 53-1000A
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 10 27-1002
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Novinka



176

MFM 360
Servo

Vr
ta

čk
o 

- 
fr

éz
ky

Vr
ta

čk
o 

- 
fr

éz
ky Univerzální frézky víceúčelové

s digitálním odměřováním
• Kalená a přesně broušená vedení zajišťují vysokou přesnost práce
• Rychloposuvem v osách x, y, z lze snížit ztráty času při výrobě
• Posuvný a otočný ovládací panel s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky
• Horizontální vřeteno, které je součástí dodávky, rozšiřuje oblast využití
• Jemně odstupňované posuvy pro všechny osy, poháněné servomotorem
• Základna stroje je odlita z litiny a snižuje vibrace při obrábění
• Rozměrný křížový stůl s T-drážkami a přesně opracovaným povrchem
• Digitální odměřování pro osy x, y, z v základní výbavě
•  Regulací optimálních otáček vřetene a posuvů lze zajistit  

hospodárné opracování nejrůznějších materiálů

Technická data MFM 360 Servo

Velikost stolu 1600 x 360 mm
Kužel vřetena horizontální ISO 50
Kužel vřetena vertikální ISO 40
Otáčky vřetene horizontální (12) 60 - 1800 ot/min
Otáčky vřetene vertikální (20) 60 - 4660 ot/min
Automatický posuv pinoly 0,04 / 0,08 / 0,15 mm/ot
Zdvih pinoly 140 mm
Dráha pojezdu podélná (x) 1300 mm
Dráha pojezdu příčná (y) 300 mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 400 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl horizontální 15 - 415 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl vertikální 180 - 580 mm
Vyložení 130 - 720 mm
Rozsah naklápění vřetenové hlavy -90° až +90°
Naklopení stolu -45° až +45°

Technická data MFM 360 Servo

Rozsah naklápění horního ramene -20° až +20°
Max. hmotnost obrobku 300 kg
Rozsah posuvu podélná (8) 30 - 750 mm/min
Rozsah posuvu příčná (8) 20 - 500 mm/min
Rozsah posuvu vertikální (8) 15 - 375 mm/min
Rychloposuv osy x, y, z 1200 / 800 / 600 mm/min
T-drážky (počet / šířka / rozteč) 3 / 18 mm / 80 mm
Výkon motoru v horizontální poloze 5,5 kW
Výkon motoru ve vertikální poloze 5,5 kW
Servomotor (kroutící moment / výkon) 10 Nm / 1,5 kW
Výkon motoru chlazení 90 W
Chladící výkon 25 l/min
Rozměry stroje (Š x H x V) 2530 x 2200 x 2560 mm
Hmotnost cca 2545 kg
Obj.č. 02-1297XL

Frézovací stůl lze naklápět v úhlu od -45° do +45°, 
ruční kolo k přestavení os na přední straně stroje

1. Páka pro směr posuvu 
2. Páka pro osy posuvu

1

2

Naklápěcí stůl v 
rozmezí -45° až 45° 

Stůl  
1600 x 360 mm

Vč. pneumatického
upínacího nářadí

(DIN 2080)
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Stabilně provedená konstrukce univerzální frézky s posuvným horním ramenem 
a velkou upínací plochou stolu. Dostatečně dimenzovaná vedení ve všech osách 
zaručují při vysokém zatížení stolu nejvyšší stupeň přesnosti a stability. Předností 
tohoto modelu jsou servomotorem poháněné posuvy. 8 automatických posuvů s
rychlo-posuvem pro každou osu.

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejemj
• Upínací šroub M 24 ve vřeteni
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Horizontální opěrné ložisko
• Vana na chladicí kapalinu
• Posuv pro osu x, y, z
• Nastavitelný ochranný kryt
• Ochranný kryt pro horizontální frézování
• Dlouhý frézovací trn ISO 50 / 27 mm, ISO 50 / 32 mm
• Kombinovaný upínací trn ISO 40 / 32 mm
• Redukční pouzdro ISO 50 / MK 4
• Centrální mazání pro osu x a y
• Pneumatické upínání nástrojů (DIN 2080)
• Servisní a obslužné nářadí

Vřetenovou hlavu lze naklápět v úhlu ±90°
pro všestranné možnosti při opracování

Rychlé a jednoduché 
nastavení požadovaných 

rychlostí posuvu přímo 
na ovládacím panelu

x: 1300 mm

Mobilní

y: 300 mm

z: 400 mm

Stroj je vybavený automatickým 
posuvem pinoly (0,04 / 0,08 / 
0,15 mm/ot)

Elektronické součástky 
od společnosti 

Schneider Electric

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Dvojdílný strojní svěrák MS 160 28-1020
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 150 28-2087
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 150 28-2090
Otočný strojní svěrák s hydraulickým posilovačem PHV 160 28-2121
Upínače ISO 40 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílů 26-1011
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 10 27-1002
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 18 mm, M 16 28-1003
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Rovinná fréza 75° - pr. 125 mm 42-1087
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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• Univerzální frézovací hlava, stavitelná do všech poloh s libovolným úhlem
• Posuvný a otočný ovládací panel s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky
• Základna stroje je odlita z litiny a snižuje vibrace při obrábění
• Rybinové vedení všech 3 os s vymezením vůlí klínovými lištami
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Polohovací motor pro posuv stolu v ose z
• Automatický posuv frézovacího stolu pro osy x, y v základní výbavě
• Křížový stůl s přesně opracovaným povrchem a T-drážkami
• Digitální odměřování pro osy x, y, z v základní výbavě

Univerzální frézka
s digitálním odměřováním

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování  

ES-12 H s LCD displejem
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Centrální mazání
• Opěrné ložisko
• Dlouhý frézovací trn 32 mm
• Posuv pro osu x, y
• Polohovací motor pro osu z
• Vana na chladicí kapalinu
• Nastavitelný ochranný kryt
• Servisní a obslužné nářadí

Jednoduché ovládání řadicích 
prvků změny otáček

Opěrné ložisko a dlouhý frézovací trn k horizontálnímu 
frézování v základní výbavě

9stupňový posuv pro osy x, y v 
základní výbavě

Posuvné rameno 
v délce 550 mm

Elektronické součástky 
od společnosti 

Schneider Electric

Technická data UWF 110

Velikost stolu 1270 x 260 mm 
Velikost T-drážky 14 mm
Kužel vřetena ISO 40 
Otáčky vřetene 45 - 1660 ot/min 
Počet stupňů 11
Rozsah naklopení frézovací hlavy 360°
Dráha pojezdu podélná (x) 750 mm 
Dráha pojezdu příčná (y) 250 mm 
Dráha pojezdu vertikální (z) 400 mm 
Vzdálenost vřeteno / stůl 175 - 520 mm
Vyložení 0 - 550 mm 
Rozsah posuvu podélný/ příčná (9) 24 - 402 mm/min 
Rychloposuv osy z 660 mm/min
Výkon motoru 2,2 kW 
Rozměry stroje (Š x H x V) 1715 x 1470 x 1660 mm 
Hmotnost cca 1400 kg
Obj.č. 02-1267XL
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Univerzální frézovací hlava, nastavitelná 
do všech poloh s libovolným úhlem

Včetně polohovacího motoru 
frézovacího stolu pro osu z

3-osé digitální odměřování pro snížení 
výrobních časů.

Univerzální frézka UWF 110 je vhodná pro lehčí a středně těžké frézovací 
práce. Pro jednoduchost obsluhy a univerzálnost použití nachází uplatnění 
v opravárenských dílnách, v dílnách malých soukromých firem při opracování 
menších a středně rozměrných obrobků.

Volitelný 
Frekvenční měnič v ose 

z pro plynulý posuv

x: 750 mm

Mobilní

y: 250 mm

z: 400 mm

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Otočný strojní svěrák s hydraulickým posilovačem PHV 130 28-2120
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 150 28-2087
Upínače ISO 40 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílů 26-1011
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 10 27-1002
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz 6-25 mm, HSS, 10dílná 42-1016
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks 41-1051
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Měnič kmitočtu posuvu pro osu z* 53-1020
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206



180

UWF 150

Vr
ta

čk
o 

- 
fr

éz
ky

Vr
ta

čk
o 

- 
fr

éz
ky Univerzální frézka

s digitálním odměřováním
• V dodávce 8 automatických posuvů vřetena ve všech 3 osách
• Přídavné horizontální vřeteno rozšiřuje oblast využití
• Posuvný a otočný ovládací panel s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky
• Ovládání stolu v ose x umístěno na přední straně
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Rozměrný křížový stůl s T-drážkami a přesně opracovaným povrchem
• Digitální odměřování všech 3 os v základní výbavě
• Základna stroje je odlita z litiny a snižuje vibrace při obrábění
• Zvýšená stabilita kolmého vedení na osách y a z

Logicky a přehledně 
uspořádané řazení 
změn otáček vřetene

Využíváním posuvu stolu s funkcí rychloposuvu 
ve všech 3 osách lze podstatně snižovat ztráty 
času při výrobě

Univerzální frézovací hlava s 2 osami 
otáčení, stavitelná do všech poloh s 
libovolným úhlem

Dostatečně dimenzovaná 
rovinná vedení zaručují 

stabilitu při vysokém zatížení 
při frézování, frézovací stůl 

lze naklápět v úhlu 
od -45° do +45°

x: 1350 mm

Mobilní

y: 290 mm

z: 390 mm

Naklápěcí stůl v 
rozmezí -45° až 45° 

Technická data UWF 150

Velikost stolu 1650 x 360 mm
Kužel vřetena horizontální ISO 50
Kužel vřetena vertikální ISO 50
Otáčky vřetene horizontální (12) 58 - 1800 ot/min
Otáčky vřetene vertikální (12) 60 - 1750 ot/min
Dráha pojezdu podélná (x) 1350 mm
Dráha pojezdu příčná (y) 290 mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 390 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 160 - 550 mm
Vyložení 230 - 900 mm
Naklopení stolu -45° až +45°
Rozsah posuvu podélný/ příčná (8) 22 - 420 / (8) 22 - 393 mm/min
Rozsah posuvu vertikální (8) 6 - 112 mm/min
Rychloposuv osy x, y, z 1290  / 1208  / 513 mm/min
Velikost T-drážky 14 mm
Výkon motoru ve vertikální poloze 4,0 kW
Výkon motoru v horizontální poloze 4,0 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 2250 x 2000 x 1995 mm
Hmotnost cca 2250 kg
Obj.č. 02-1280XL

Elektronické součástky 
od společnosti 

Schneider Electric

Novinka
Včetně 3osého 

digitálního zobrazení s 
displejem LCD
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Model UWF 150 má stabilní konstrukci s posuvným horním ramenem 
a velkou upínací plochou stolu. Dostatečně dimenzovaná vedení ve 
všech osách zaručují při vysokém zatížení stolu nejvyšší stupeň 
přesnosti a stability.

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování  

ES-12 H s LCD displejem
• Upínací šroub M 24 ve vřeteni
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Horizontální opěrné ložisko
•  Vana na chladicí  

kapalinu
• Ochranný kryt
• Servisní a obslužné nářadí
• Dlouhý frézovací trn ISO 50 / 27 mm, ISO 50 / 32 mm
• Kombinovaný upínací trn ISO 50 / 32 mm
• Centrální mazání pro osu x, y, z
• Posuv pro osu x, y, z

Posuv stolu s 
rychloposuvem v ose x, y, z

Opěrné ložisko a dlouhý frézovací trn k 
horizontálnímu frézování v základní výbavě

Stůl  
1650 x 360 mm

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 150 28-2087
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 150 28-2090
Otočný strojní svěrák s hydraulickým posilovačem PHV 160 28-2121
Sada upínače ISO 50 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1012
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 10 27-1002
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm, M 12 28-1001
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10 ks 42-1016
Rovinná fréza 75° - pr. 125 mm 42-1087
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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s digitálním odměřováním

Technická data UWF 110 Servo

Velikost stolu 1270 x 300 mm
Kužel vřetena ISO 40 mm
Otáčky vřetene (11) 45 - 1660 ot/min
Dráha pojezdu podélná (x) 720 mm
Dráha pojezdu příčná (y) 280 mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 400 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 60 - 460 mm
Vyložení 95 - 575 mm
Naklopení stolu -45° až + 45°
Max. hmotnost obrobku 250 kg
Rozsah posuvu podélný/ příčná (8) 30 - 830 mm/min
Rozsah posuvu vertikální (8) 23 - 625 mm/min
Rychloposuv osy x, y, z 1000 / 1000 / 750 mm/min
T-drážky (počet / šířka / rozteč) 3 / 14 mm / 80 mm
Výkon motoru 3,0 kW
Servomotor (kroutící moment / výkon) 10 Nm / 1,5 kW
Výkon motoru chlazení 60 W
Chladící výkon 12 l/min
Rozměry stroje (Š x H x V) 1740 x 1860 x 1900 mm
Hmotnost cca 1350 kg
Obj.č. 02-1282XL

• Masivní provedení vodících ploch v osách y, z zajišťuje zvýšenou stabilitu
• 8 automatických posuvů s rychloposuvem pro všechny osy poháněné servomotorem
• Univerzální frézovací hlava systému „Huron“, stavitelná do všech poloh s libovolným úhlem
• Posuvný a otočný ovládací panel s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky
• Základna stroje je odlita z litiny a snižuje vibrace při obrábění
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Horní rameno s přehledně uspořádaným řazením změn otáček vřetene
• Digitální odměřování pro osy x, y, z v základní výbavě
• Křížový stůl s přesně opracovaným povrchem a T-drážkami

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejemj
• Upínací šroub M 16 ve vřeteni
• LED pracovní osvětlení
• Posuv pro osu x, y, z
• Chladicí zařízení
• Opěrné ložisko
• Dlouhý frézovací trn ISO 40 / 27 mm
• Kombinovaný upínací trn ISO 40 / 27 mm
• Vana na chladicí kapalinu
• Nastavitelný ochranný kryt
• Centrální mazání pro osu x, y, z
• Servisní a obslužné nářadí

Opěrné ložisko a dlouhý frézovací trn k 
horizontálnímu frézování v základní 
výbavě

Jednoduchá obsluha ovládacích 
prvků pro změnu otáček

Posuv stolu s 
rychloposuvem v ose x, y, z

Elektronické součástky 
od společnosti 

Schneider Electric

Posuvné rameno 
v délce 480 mm
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Univerzální frézka UWF 110 Servo je vhodná k provádění lehkých a středně těžkých 
frézovacích operací. Pro jednoduchost obsluhy a univerzálnost použití nachází 
uplatnění v opravárenských dílnách, v dílnách malých soukromých firem při opraco 
-vání menších a středně rozměrných obrobků. Hlavní přednosti stroje jsou naklápěcí 
pracovní stůl, rovinné vedení v osách y, z a servopohon posuvů s rychloběhem pro 
všechny osy.

Dostatečně dimenzovaná rovinná vedení zaručují
stabilitu při vysokém zatížení při frézování,
frézovací stůl lze naklápět v úhlu od -45° do +45°

V dodávce centrální 
mazání pro osu x, y, z

Rychlé a jednoduché nastavení 
požadovaných rychlostí posuvu 
přímo na ovládacím panelu

Univerzální frézovací hlava, 
stavitelná do všech poloh s 
libovolným úhlem

Naklápěcí stůl v 
rozmezí -45° až 45° 

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Otočný strojní svěrák s hydraulickým posilovačem PHV 130 28-2120
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 150 28-2087
Upínače ISO 40 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílů 26-1011
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 10 27-1002
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz 6-25 mm, HSS, 10dílná 42-1016
Sada kuželových vrtáků 14,5-30 mm, MK 2 / 3, sada B, 9 ks 41-1051
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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s digitálním odměřováním
• V dodávce rychloposuvy pro osy x, y poháněné servomotorem
• Ovládání stolu v ose x umístěno na přední straně
• Centrální mazání vodicích drah
• Vodorovné vřeteno v základní výbavě rozšiřuje oblast využití
• Základna stroje je odlita z litiny a snižuje vibrace při obrábění
• Posuvný a otočný ovládací panel s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Rozměrný křížový stůl s T-drážkami a přesně opracovaným povrchem
• Zvýšená stabilita kolmého vedení na osách y a z
•  Horizontální vřeteno a univerzální frézovací hlava  

jsou poháněny 2ma nezávislými motory

Technická data UWF 130 Servo

Velikost stolu 1370 x 320 mm
Kužel vřetena horizontální ISO 40
Kužel vřetena vertikální ISO 40
Otáčky vřetene horizontální (12) 35 - 1500 ot/min
Otáčky vřetene vertikální (11) 45 - 1660 ot/min
Dráha pojezdu podélná (x) 1000 mm
Dráha pojezdu příčná (y) 360 mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 400 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl horizontální 30 - 430 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl vertikální 210 - 610 mm
Vyložení 305 - 805 mm
Naklopení stolu -45° až +45°
Max. hmotnost obrobku 300 kg
Rozsah posuvu podélný/ příčná (8) 30 - 830 mm/min
Rozsah posuvu vertikální (8) 23 - 625 mm/min
Rychloposuv osy x, y, z 1000 / 1000 / 750 mm/min
T-drážky (počet / šířka / rozteč) 3 / 14 mm / 80 mm
Výkon motoru v horizontální poloze 3,0 kW
Výkon motoru ve vertikální poloze 3,0 kW
Servomotor (kroutící moment / výkon) 10 Nm / 1,5 kW
Výkon motoru chlazení 90 W
Chladící výkon 25 l/min
Rozměry stroje (Š x H x V) 1840 x 1830 x 2050 mm
Hmotnost cca 1540 kg
Obj.č. 02-1283XL

Horizontální vřeteno nabízí rozšířené možnosti 
využití, regulace otáček prostřednictvím 
převodovky

Přehledně umístěné 
ovládací prvky na 

ovládacím panelu, 
digitální displej v 
základní výbavě

Naklápěcí frézovací 
hlava v úhlu od -45° do +45° 

rozšiřuje oblast využití

x: 1000 mm

Mobilní

y: 360 mm

z: 400 mm

Novinka
Včetně 3osého 

digitálního zobrazení s 
displejem LCD
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Univerzální frézka UWF 130 Servo s posuvným horním ramenem je dalším 
vylepšením známé frézky UWF 130. Nastavitelná frézovací hlava do všech 
poloh s libovolným úhlem a dráha pojezdu v rozsahu 1000 mm v ose x, činí 
z této frézky všestranně využitelný stroj. 
Předností tohoto modelu jsou servo-motorem poháněné posuvy. 
8 automatických s rychloposuvem pro všechny osy.

Univerzální frézovací hlava s 2 
osami otáčení, stavitelná do 
všech poloh s libovolným úhlem

Masivní provedení vodících 
ploch v osách y, z zajišťuje 
zvýšenou stabilitu

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejem
• Upínací šroub M 16 ve vřeteni
• LED pracovní osvětlení
• Posuv pro osu x, y, z
• Chladicí zařízení
• Horizontální opěrné ložisko
• Dlouhý frézovací trn ISO 40 / 27 mm, ISO 40 / 40 mm
• Kombinovaný upínací trn ISO 40 / 32 mm
• Redukční pouzdro ISO 40 / MK 4, ISO 40 / MK 3, ISO 40 / MK 2
• Vana na chladicí kapalinu
• Ochranný kryt
• Centrální mazání pro osu x, y, z
• Servisní a obslužné nářadí

Naklápěcí stůl v 
rozmezí -45° až 45° 

Elektronické součástky 
od společnosti 

Schneider Electric

Stůl  
1370 x 320 mm

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Dvojdílný strojní svěrák MS 160 28-1020
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 150 28-2087
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 150 28-2090
Otočný strojní svěrák s hydraulickým posilovačem PHV 160 28-2121
Upínače ISO 40 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílů 26-1011
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 10 27-1002
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Rovinná fréza 75° - pr. 125 mm 42-1087
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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s digitálním odměřováním

Technická data UWF 150 Servo

Velikost stolu 1600 x 360 mm
Kužel vřetena horizontální ISO 50
Kužel vřetena vertikální ISO 50
Otáčky vřetene horizontální (12) 60 - 1800 ot/min
Otáčky vřetene vertikální (12) 60 - 1750 ot/min
Dráha pojezdu podélná (x) 1300 mm
Dráha pojezdu příčná (y) 300 mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 400 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl horizontální 15 - 415 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl vertikální 185 - 585 mm
Vyložení 215 - 840 mm
Naklopení stolu -45° až +45°
Max. hmotnost obrobku 300 kg

Technická data UWF 150 Servo

Rozsah posuvu podélná (8) 30 - 830 mm/min
Rozsah posuvu příčná (8) 30 - 830 mm/min
Rozsah posuvu vertikální (8) 23 - 625 mm/min
Rychloposuv osy x, y, z 1200 / 800 / 600 mm/min
T-drážky (počet / šířka / rozteč) 3 / 18 mm / 80 mm
Výkon motoru v horizontální poloze 5,5 kW
Výkon motoru ve vertikální poloze 4,0 kW
Servomotor (kroutící moment / výkon) 10 Nm / 1,5 kW
Výkon motoru chlazení 90 W
Chladící výkon 25 l/min
Rozměry stroje (Š x H x V) 2530 x 2200 x 2300 mm
Hmotnost cca 2650 kg
Obj.č. 02-1289XL

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejem
• Upínací vřeteno M 24
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Horizontální opěrné ložisko
• Vana na chladicí kapalinu
• Posuv pro osu x, y, z
• Univerzální ochranné zařízení
• Dlouhý frézovací trn ISO 50 / 27 mm, ISO 50 / 32 mm
• Kombinovaný upínací trn ISO 50 / 32 mm
• Redukční pouzdro ISO 50 / MK 4
• Centrální mazání pro osu x a y
• Nářadí k obsluze

Přehledně umístěné 
ovládací prvky na ovládacím 
panelu, sériově vybaveném 

digitálním displejem

1: Volicí páka směru posuvu 
2: Volicí páka osy posuvu

1

2

Naklápěcí stůl v 
rozmezí -45° až 45° 

Posuv stolu s 
rychloposuvem v ose x, y, z

•  Logicky a přehledně uspořádané řazení převodů pro nastavení otáček
•  Kalená a přesně broušená vedení zajišťují vysokou přesnost práce
•  Nastavení požadovaných rychlostí posuvu potenciometrem na ovládacím panelu
•  Digitální odměřování polohy pro osy x, y, z, je součástí dodávky
•  Jemně odstupňované posuvy na všech osách, poháněné servomotorem
•  Univerzální frézovací hlava systému „Huron“, stavitelná do všech poloh s libovolným úhlem
•  Sériové vybavení rychloběhem na osách x, y, z, snižuje ztrátové časy při výrobě
•  Optimální sladění volně volitelných otáček vřetena a posuvů  

zajišťuje hospodárné obrábění nejrůznějších materiálů
•  Součástí dodávky je centrální mazání pro osy x, y

Novinka
Včetně 3osého 

digitálního zobrazení s 
displejem LCD
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Model UWF 150 Servo je univerzální frézovací stroj se stabilní konstrukcí, 
s posuvným horním ramenem a velkou upínací plochou stolu. Dostatečně 
dimenzovaná vedení ve všech osách zaručují také při vysokém zatížení stolu 
nejvyšší stupeň přesnosti a stability. Hlavní přednosti stroje jsou naklápěcí 
pracovní stůl, ploché vedení na osách y, z a servopohon posuvů a rychloběh 
na všech osách.

Jednoduché ovládání spínacích 
prvků pro změnu otáček

Univerzální frézovací hlava 
stavitelná do nejrůznějších 
úhlových poloh

x: 1300 mm

Mobilní

y: 300 mm

z: 400 mm

Stůl  
1600 x 360 mm

Elektronické součástky 
od společnosti 

Schneider Electric
Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 150 28-2087
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 150 28-2090
Otočný strojní svěrák s hydraulickým posilovačem PHV 160 28-2121
Sada upínače ISO 50 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1012
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 10 27-1002
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 18 mm, M 16 28-1003
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10 ks 42-1016
Rovinná fréza 75° - pr. 125 mm 42-1087
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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s digitálním odměřováním
•  Regulace otáček vertikálního vřetene frekvenčním měničem s optimálním  

průběhem točivého momentu a konstantními otáčkami při zatížení
•  Kalená a přesně broušená vedení zajišťují vysokou přesnost práce
•  Přehledně uspořádané ovládací prvky k nastavení otáček a posuvu
•  Jemně odstupňované posuvy pro všechny osy, poháněné servomotorem
•  Rychloposuvem v osách x, y, z lze snížit ztráty času při výrobě
•  Univerzální frézovací hlava systému „Huron“, stavitelná do všech poloh s libovolným úhlem
•  Regulací optimálních otáček vřetene a posuvů zajištíte hospodárné  

opracování nejrůznějších materiálů
•  V dodávce centrální mazání pro osy x, y

Technická data UWF 150 V Servo

Velikost stolu 1600 x 360 mm
Kužel vřetena horizontální ISO 50
Kužel vřetena vertikální ISO 50
Otáčky vřetene horizontální (12) 60 - 1800 ot/min
Otáčky vřetene vertikální (2) 60 - 350 / 350 - 1750 ot/min
Dráha pojezdu podélná (x) 1300 mm
Dráha pojezdu příčná (y) 300 mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 400 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl horizontální 15 - 415 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl vertikální 185 - 585 mm
Vyložení 215 - 840 mm
Naklopení stolu -45° až +45°
Max. hmotnost obrobku 300 kg

Regulace otáček 
vertikálního vřetene 

frekvenčním 
měničem

1. Páka pro směr posuvu 
2. Páka pro osy posuvu

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejem
• Upínací šroub M 24 ve vřeteni
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Horizontální opěrné ložisko
• Vana na chladicí kapalinu
• Posuv pro osu x, y, z
• Ochranný kryt
• Dlouhý frézovací trn ISO 50 / 27 mm, ISO 50 / 32 mm
• Kombinovaný upínací trn ISO 50 / 32 mm
• Redukční pouzdro ISO 50 / MK 4
• Centrální mazání pro osu x a y
• Servisní a obslužné nářadí

Naklápěcí stůl v 
rozmezí -45° až 45° 

Technická data UWF 150 V Servo

Rozsah posuvu podélná (8) 30 - 750 mm/min
Rozsah posuvu příčná (8) 20 - 500 mm/min
Rozsah posuvu vertikální (8) 15 - 375 mm/min
Rychloposuv osy x, y, z 1200 / 800 / 600 mm/min
T-drážky (počet / šířka / rozteč) 3 / 18 mm / 80 mm
Výkon motoru v horizontální poloze 5,5 kW
Výkon motoru ve vertikální poloze 5,5 kW
Servomotor (kroutící moment / výkon) 10 Nm / 1,5 kW
Výkon motoru chlazení 90 W
Chladící výkon 25 l/min
Rozměry stroje (Š x H x V) 2530 x 2200 x 2300 mm
Hmotnost cca 2695 kg
Obj.č. 02-1284XL

1

2

Elektronické součástky 
od společnosti 

Schneider Electric

Stůl  
1600 x 360 mm
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Stabilně provedená konstrukce univerzální frézky s posuvným horním 
ramenem a velkou upínací plochou stolu. Dostatečně dimenzovaná 
vedení ve všech osách zaručují při vysokém zatížení stolu nejvyšší stupeň 
přesnosti a stability. Model je navíc vybaven variabilní regulací otáček 
vertikálního vřetene.

Logicky a přehledně uspořádané 
řazení změn otáček horizontálního 
vřetene

Přestavení stolu v ose x pomocí 
ručního kola na přední straně

x: 1300 mm

Mobilní

y: 300 mm

z: 400 mm

Vertikalni vřeteno
s vario pohonem

Novinka
Včetně 3osého 

digitálního zobrazení s 
displejem LCD

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 150 28-2087
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 150 28-2090
Otočný strojní svěrák s hydraulickým posilovačem PHV 160 28-2121
Sada upínače ISO 50 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1012
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 10 27-1002
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 18 mm, M 16 28-1003
Sada paralelních podložek 28dílná 35-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10 ks 42-1016
Rovinná fréza 75° - pr. 125 mm 42-1087
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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frézky se servo pohonem

Technická data FU 1200  E Servo FU 1600 E Servo FU 2000 E Servo

Velikost stolu 1235 x 460 mm 1600 x 500 mm 2000 x 500 mm
Kužel vřetena ISO 40 ISO 50 ISO 50
Otáčky vřetene (27) 30 – 2050 ot/min (27) 30 – 2050 ot/min (27) 30 – 2050 ot/min
Dráha pojezdu podélná (x) 900 mm 1200 mm 1400 mm
Dráha pojezdu příčná (y) 650 mm 700 mm 700 mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 450 mm 500 mm 500 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 35 – 485 mm 50 – 550 mm 50 – 550 mm
Vyložení 20 – 670 mm 28 – 728 mm 28 – 728 mm
Rozsah posuvu podélný(plynule) 10 – 1000 mm/min 10 – 1000 mm/min 10 – 1000 mm/min
Rozsah posuvu příčná (plynule) 10 – 1000 mm/min 10 – 1000 mm/min 10 – 1000 mm/min
Rozsah posuvu vertikální (plynule) 5 – 500 mm/min 5 – 500 mm/min 5 – 500 mm/min
Rychloposuv osy x a y 2500 mm/min 2200 mm/min 2200 mm/min
Rychloposuv osy z 1500 mm/min 1100 mm/min 1100 mm/min
Max. hmotnost obrobku 800 kg 1800 kg 1800 kg
T-drážky (počet / šířka / rozteč) 5 / 18 mm / 80 mm 5 / 18 mm / 80 mm 5 / 18 mm / 80 mm
Výkon motoru 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1835 x 2285 x 2100 mm 2200 x 2285 x 2100 mm 2600 x 2285 x 2100 mm
Hmotnost cca 4000 kg 4500 kg 5000 kg
Obj.č. 02-1285XL 02-1286XL 02-1287XL

Plynulý posuv a 
rychloposuv v osách x, y, z

• Plynule regulovaný posuv a rychloposuv pro všechny osy poháněný servomotorem
• Minimální otěr díky slip-stick efektu s Turcite povlakem v ose x
• Horní rameno s přehledně uspořádaným řazením změn otáček vřetene
• Přesný chod v kuličkových šroubech ve všech třech osách
• Kalená nitridovaná a broušená ozubená kola běžící v olejové lázni
• Základna stroje je odlita z litiny a snižuje vibrace při obrábění
• Rozměrný křížový stůl s T-drážkami a přesně opracovaným povrchem
• Centrálním mazání vodicích drah
•  Regulací optimálních otáček vřetene a posuvů zajistíte  

hospodárné opracování nejrůznějších materiálů
•    Naddimenzovaná rybinová vedení pro osu x a pravoúhlá pro osy y, z  

(u FU 1200 E Servo jen pro osu z) zajišťují vysokou stabilitu stroje
Přehledný ovládací 

panel s integrovaným 
digitálním displejem 

a elektronickými 
kolečky pro 

ruční ovládání

Jednoduchá obsluha ovládacích 
prvků pro změnu otáček

Přestavením 90° a 45° roviny lze 
univerzální naklápěcí hlavu nastavit 
do všech poloh s libovolným úhlem

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování ES-12 H  

s LCD displejem
• Elektronická kolečka pro ruční ovládání
• Upínací šroub ve vřeteni
• Chladicí zařízení
• Vana na chladicí kapalinu
• LED pracovní osvětlení
• Univerzální frézovací hlava
• Ochranný kryt
• Brzda vřetene
• Kuličkové šrouby ve všech osách
• Automatické centrální mazání
• Kombinovaný upínací trn
• Servisní a obslužné nářadí

Masivní provedení vodících ploch 
v osách y, z zajišťuje zvýšenou 

stabilitu (FU 1600 / FU 2000)

Elektronické součástky 
od společnosti 

Schneider Electric
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Stůl s vysokým 
zatížením

Brzda vřetena 
jako standard

Vč. elektronických
ručních koleček

Ruční zajištění osy z 
umožňuje vyšší stabilitu

3 výkonné servomotory pro 
osy x, y, z

Univerzální frézka FU E Servo série přesvědčí svou masivní 
konstrukcí z šedé litiny, díky které je tento stroj vhodný k 
obrábění velkých obrobků. Mezi hlavní přednosti stroje 
patří servopohon všech os, masivní pracovní stůl a velké 
dráhy pojezdu.

Novinka
Včetně 3osého 

digitálního zobrazení s 
displejem LCD

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Upínače ISO 40 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílů 26-1011
Upínače ISO 50 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílů 26-1012
Adaptér ISO 40 / MK 4 26-1069
Horizontálně - vertikální dělící stůl HV 12 27-1003
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 18 mm, M 16 28-1003
Hydraulický strojní svěrák VH 200 28-2091
Otočný strojní svěrák s hydraulickým posilovačem PHV 200 28-2122
Nivelační kyvný prvek NE 160 53-2012
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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s digitálním odměřováním

Technická data WFM 800
Velikost stolu 800 x 400 mm
Svislá upínací plocha 950 x 250 mm
Dráha pojezdu podélná (x) 500 mm
Dráha pojezdu příčná (y) 350 mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 400 mm
Max. hmotnost obrobku 300 kg
Vertikální frézovací hlava
Otáčky vřetene (18) 40 - 2000 ot/min
Kužel vřetena ISO 40
Zdvih pinoly 60 mm
Automatický posuv pinoly 0,03 / 0,06 / 0,12 mm/ot
Vyložení max. 520 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 5 - 405 mm
Rozsah naklápění vřetenové hlavy -90° až +90°
Horizontální frézovací hlava
Otáčky vřetene (18) 40 - 2000 ot/min
Kužel vřetena ISO 40
Vzdálenost horizontálního vřetena / stolu 35 - 435 mm
Rychlosti posuvu
Osa x (18) 10 - 500 mm/min
Osa y (18) 10 - 500 mm/min
Osa z (18) 10 - 500 mm/min
Rychloposuv (x / y / z) 1200 mm/min
T-drážky (počet / šířka / rozteč) 8 / 14 mm / 45 mm
T-drážky vertikálního stolu (počet / šířka / rozteč) 5 / 14 mm / 45 mm
Motor posuvu 1,5 kW
Výkon motoru 3,0 kW
Rozměry stroje (D x Š x V) 1460 x 2080 x 1720 mm
Hmotnost cca 2200 kg
Obj.č. 02-1304XL

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování ES-12 H  

s LCD displejem
• Upínací šroub ve vřeteni M 16
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Posuv pro osu x, y, z
• Horizontální opěrné ložisko
• Dlouhý frézovací trn ISO 40 / 22 mm
• Dlouhý frézovací trn ISO 40 / 27 mm
• Kombinovaný upínací trn ISO 40 / 22 mm, ISO 40 / 27 mm
• Adaptér ISO 40 / MK 1, ISO 40 / MK 2, ISO 40 / MK 3
• Kleštinový upínač s kleštinami 4 - 16 mm
• Ochranný kryt
• Plechová vana na třísky
• Servisní a obslužné nářadí

Dělící přístroj (volitený) lze použít 
vertikálně i horizontálně.

Obráběcí hlava (volitelná) s nastavitelným 
zdvihem umožňuje naklápění vlevo nebo 
vpravo.

Naklápěcí vertikální frézovací hlava 
s 60 mm zdvihem polohy a 3-mi 

automatickými posuvy

Vertikální upínací deska s 5-ti 
T-drážkami k induviduálnímu upínání 
naklápěcího univerzalního stolu 
(volitelně) popř. úhlového stolu.

Otáčky vpravo vlevo

Osvědčená 
kvalita

• Jednoduché a přesné nastavení rychlosti posuvu ručním kolem
• Ruční a automatické posuvy s rychloposuvem pro všechny tři osy v základní výbavě
• Centrálním mazání vodicích drah
• Základna stroje je odlita z litiny, snižuje vibrace při obrábění a zajišťuje vysokou přesnost
•   Naklápěcí vertikální frézovací hlava s přestavením pinoly a třemi automatickými posuvy  

vřetena
•  Vertikální upínací deska s 5-ti T-drážkami k upínání pracovního stolu, univerzálního  

naklápěcího stolu, případně velkého obrobku
• Kalená a přesně broušená vedení zajišťují vysokou přesnost práce
•  Regulací optimálních otáček vřetene a posuvů lze zajistit hospodárné opracování  

nejrůznějších materiálů
• Přehledně uspořádané ovládací prvky k nastavení otáček a posuvu
•  Nepostradatelný stroj do nástrojářských, modelářských dílen, vzdělávacích zařízení  

a pro průmyslovou výrobu forem a prototypů
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Konvenční univerzální nástrojářská frézka WFM 800 je určená k opracování 
obrobků do hmotnosti 300 kg. Díky stabilní a litinové konstrukci a vysoké 
tuhosti komponentů splňuje frézka ty nejlepší předpoklady pro dosažení 
přesných výsledků obrábění. Uplatnění nalezne především v nástrojárnách 
při výrobě forem, ve modelárnách a v konstrukčních dílnách.

Rychlá záměna vertikálního a 
horizontálního frézování

Horizontální frézování s opěrným 
ložiskem

Vysoké zatížení stolu

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Univerzální dělící stůl 630 x 300 mm 02-1305
Vertikální dělicí přístroj 02-1306
Naklápěcí obrážecí hlava 02-1307
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada upínače ISO 40 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1011
Horizontálně - vertikální dělící stůl HV 10 - 250 mm 27-1002
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm, M 12 28-1001
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 125 28-2089
Otočný strojní svěrák s vysokým přítlakem PHV 160 28-2121
Sada přesných podkládacích desek 28dílná 35-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Nivelační prvek stroje NE 120 53-2011
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Naklápěcí vertikální frézovací 
hlava se 3 automatickými 

posuvy vřetena
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se servo pohonem
• Plynule regulovaný posuv a rychloposuv pro všechny osy poháněný servomotorem
• Přesný chod v kuličkových šroubech ve všech třech osách 
•  Regulací optimálních otáček vřetene a posuvů lze zajistit hospodárné opracování  

nejrůznějších materiálů
•  Variabilní nastavení rychlosti přes frekvenční měnič s optimálním točivým momentem  

a téměř konstantní rychlostí při těžkých zátěžích
• Sériově dodávaný se 3 elektronickými manuálními kolečky pro manuální pojezd ve všech osách
• Základna stroje je odlita z litiny a snižuje vibrace při obrábění
• Centrální mazání vodicích ploch
• Krakorec pro horizontální ložisko
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni

 Technická data WFM 750 Servo
Velikost stolu 755 x 320 mm
Svislá upínací plocha 890 x 225 mm
Dráha pojezdu podélná (x) 405 mm
Dráha pojezdu příčná (y) 315 mm 
Dráha pojezdu vertikální (z) 405 mm 
Max. hmotnost obrobku 200 kg
Vertikální frézovací hlava
Otáčky vřetene, plynule 40 – 260 / 260 – 2000 ot/min
Kužel vřetena ISO 40
Zdvih pinoly 65 mm
Vyložení max. 460 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 45 – 445 mm
Rozsah naklápění vřetenové hlavy -90° až +90°
Horizontální frézovací hlava
Otáčky vřetene 40 – 260 / 260 – 2000 ot/min
Kužel vřetena ISO 40
Vzdálenost horizontálního vřetena / stolu 120 – 530 mm

 Technická data WFM 750 Servo

Rychlosti posuvu
Osa x / Osa y / Osa z 10 – 1000 mm/min
Rychloposuv (x / y / z) 1200 mm/min
T-drážky (počet / šířka / rozteč) 5 / 14 mm / 63 mm
T-drážky vertikálního stolu (počet / šířka / rozteč) 3 / 14 mm / 63 mm
Motor posuvu 1,5 KW
Výkon motoru 3,7 kW
Rozměry stroje (D x Š x V) 1560 x 1780 x 1930 mm
Hmotnost cca 1452 kg
Obj.č. 02-1331XL

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejem
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Elektronická kolečka pro ruční ovládání
• Horizontální opěrné ložisko
• Kuličkové šrouby na všech osách
• Upínací šroub ve vřeteni M 16
• Automatické centrální mazání
• Lamelový ochranný kryt
•  Dlouhý frézovací trn ISO 40/16 mm, ISO 40/22 mm,  

ISO 40/27 mm, ISO 40/32 mm
• Adaptér ISO 40 / MK 3 , ISO 40 / MK 2, ISO 40 / MK 1
• Vyrovnávací patky stroje
• Ochranný kryt
• Servisní a obslužné nářadí

Plynulý posuv a 
rychloposuv v osách x, y, z

Kuličkové šrouby
v osách x, y, z

Sériově dodávaný s elektronickými manuálními kolečky pro manuální 
pojezd v osách x, y a z.

Rychlé a jednoduché nastavení 
požadovaných rychlostí posuvu přímo 

na ovládacím panelu

Pohon Vario
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Nástrojářská frézka WFM 750 je dimenzovaná pro obrábění obrobků do 
hmotnosti 200 kg. Díky stabilní a těžké litinové konstrukci a vysoké tuhosti 
konstrukčních skupin stroje tento model splňuje ty nejlepší předpoklady 
pro přesnou práci. Hlavními znaky tohoto stroje je servopohon s 
elektronickými manuálními kolečky ve všech osách a plynulá regulace 
počtu otáček.

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Horizontálně - vertikální dělící stůl HV 8 27-1001
Polouniverzální dělicí hlava BS-0 27-1045
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm, M 12 28-1001
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 125 28-2089

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Otočný strojní svěrák s vysokým přítlakem PHV 130 28-2120
Sada přesných podkládacích desek 28dílná 35-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Vč. elektronických
ručních koleček

Masivní pinola (Ø 90 mm)
zajišťuje vysokou stabilitu

Polohovatelné ochranné zařízení, 
použitelné jak pro vertikální, tak i 
pro horizontální frézování.

Hnací motor s vysokým točivým 
momentem zajišťuje optimální 
přenos výkonu.

V dodávce elektrické 
centrální mazání

Technické údaje pro 
WFM 800 Servo a 

WFM 850 Servo viz 
www.bernardo.at

Opěrné ložisko a dlouhý frézovací 
trn k horizontálnímu frézování 
v základní výbavě

Novinka
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 Technická data TRM 750
Velikost stolu 750 x 320 mm
Svislá upínací plocha 825 x 225 mm
Dráha pojezdu podélná (x) 310 (350*) mm
Dráha pojezdu příčná (y) 160 (200*) mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 295 (335*) mm
Max. hmotnost obrobku 280 kg
Vertikální frézovací hlava
Otáčky vřetene (12) 50 - 2000 ot/min
Kužel vřetena ISO 40
Zdvih pinoly 120 mm
Vyložení max. 485 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 65 - 405 mm
Rozsah naklápění vřetenové hlavy -90° až +90°
Horizontální frézovací hlava
Otáčky vřetene (12) 50 - 2000 ot/min
Kužel vřetena ISO 40
Vzdálenost horizontálního vřetena / stolu 35 - 370 mm

* manuální

• Přesný chod v kuličkových šroubech ve všech třech osác
• Vybaveno elektrickým centrálním mazáním pro vodicí dráhy
• Manuální i automatické posuvy včetně rychloposuvů pro všechny tři osy v základní výbavě
•  Vertikální upínací deska se 2-mi T-drážkami k upínání pracovního stolu, univerzálního  

naklápěcího stolu, případně velkého obrobku
•  Naddimenzované rybinové vedení pro osy x, y a pravoúhlé pro osu z
• Plynule nastavitelná rychlost posuvu pomocí frekvenčního měniče
•  Základna stroje je odlita z litiny, snižuje vibrace při obrábění a zajišťuje  

vysokou přesnost
•  Regulací optimálních otáček vřetene a posuvů lze zajistit hospodárné  

opracování nejrůznějších materiálů
•  Nepostradatelný stroj do nástrojářských, modelářských dílen, vzdělávacích  

zařízení a pro průmyslovou výrobu forem a prototypů

Nástrojářská frézka
s digitálním odměřováním 

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejem
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Posuv pro osu x, y, z
• Horizontální opěrné ložisko
• Ochranné kryty frézovacího stolu
• Kuličkové šrouby na všech osách
• Upínací šroub ve vřeteni M 16
• Automatické centrální mazání
• Frekvenční měnič pro regulaci posuvů
• Lamelový ochranný kryt
• Dlouhý frézovací trn ISO 40 / 27 mm
• Adaptér SK 40 / MK 3 
• Redukční pouzdro MK 3 / 2
• Redukční pouzdro MK 3 / 1
•  Upínací pouzdro SK 40 (DIN 69871)  

včetně kleštin 5-25 mm (7 ks)
• Servisní a obslužné nářadí

 Technická data TRM 750

Rychlosti posuvu
Osa x 8 - 450 mm/min
Osa y 8 - 450 mm/min
Osa z 8 - 450 mm/min
Rychloposuv (x / y / z) 720 mm/min
T-drážky (počet / šířka / rozteč) 5 / 14 mm / 63 mm
T-drážky vertikálního stolu (počet / šířka / rozteč) 2 / 14 mm / 126 mm
Motor posuvu 0,375 kW
Výkon motoru 2,2 kW
Rozměry stroje (D x Š x V) 1450 x 1230 x 1920 mm
Hmotnost cca 1280 kg
Obj.č. 02-1326XL

Naklápěcí svislá frézovací hlava 
s ručně posouvanou pinolou.

Volicí páka směru posuvu (na obrázku 
pro osu x a z), nastavení rychlosti posuvu 
potenciometrem na ovládacím panelu.

Přehledně uspořádané ovládací prvky 
na sklopném panelu, sériově dodávané 

se 3osým digitálním odměřováním 
s LCD displejem.

Kuličkové šrouby
v osách x, y, z
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Volitelné příslušenství: Obj.č.
Univerzální dělící stůl 620 x 320 mm 02-1328
Pneumatické upínání nástrojů 02-1329
Hydraulické upínání nástrojů 02-1330
Horizontálně - vertikální dělící stůl HV 8 27-1001
Polouniverzální dělicí hlava BS-0 27-1045
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm, M 12 28-1001

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 125 28-2089
Otočný strojní svěrák s vysokým přítlakem PHV 130 28-2120
Sada přesných podkládacích desek 28dílná 35-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Nivelační prvek stroje NE 120 53-2011
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Univerzální frézka TRM 750 je vhodná pro frézovací práce s malou až střední 
obtížností. Standardní vybavení tohoto modelu umožňuje horizontální, vertikální 
a šikmé frézovací práce. Tento stroj se používá hlavně pro konstrukci nástrojů a 
forem, při výrobě modelů a za účelem výcviku.

Opěrné ložisko a dlouhý 
frézovací trn k horizontálnímu 

frézování v základní výbavě

Sériově vybaveno jednoduchým 
řazením převodů.

Elektrické centrální mazání pro všechny 
vodicí lišty a vřetena

Stůl s vysokým 
zatížením

Novinka

Hlavní vřeteno s 
ložisky NSK / SKF
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Technická data TRM 900
Velikost stolu 900 x 500 mm
Svislá upínací plocha 1200 x 250 mm
Dráha pojezdu podélná (x) 560 (600*) mm
Dráha pojezdu příčná (y) 440 (480*) mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 345 (385*) mm
Max. hmotnost obrobku 360 kg
Vertikální frézovací hlava
Otáčky vřetene (18) 40 - 2000 ot/min
Kužel vřetena SK 40 / DIN 69871A
Zdvih pinoly 120 mm
Vyložení max. 550 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 40 - 440 mm
Rozsah naklápění vřetenové hlavy -90° až +90°
Horizontální frézovací hlava
Otáčky vřetene (18) 40 - 2000 ot/min
Kužel vřetena ISO 40
Vzdálenost horizontálního vřetena / stolu 130 - 530 mm

* manuální

• Standardně vybavena hydraulickým upínání nástrojů pro rychlou výměnu nástrojů
• Přesný chod v kuličkových šroubech ve všech třech osách
• Centrální mazání vodicích ploch
• Manuální i automatické posuvy včetně rychloposuvů pro všechny tři osy v základní výbavě
•  Vertikální upínací deska se 3-mi T-drážkami k upínání pracovního stolu, univerzálního  

naklápěcího stolu, případně velkého obrobku
• Horní rameno s přehledně uspořádaným řazením změn otáček vřetene
•  Naddimenzované rybinové vedení pro osy x, y a pravoúhlé  

pro osu z
• Plynule nastavitelná rychlost posuvu pomocí frekvenčního měniče
• Krakorec pro horizontální ložisko
•  Základna stroje je odlita z litiny, snižuje vibrace při obrábění a zajišťuje  

vysokou přesnost

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejem
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Posuv pro osu x, y, z
• Horizontální opěrné ložisko
• Ochranné kryty frézovacího stolu
• Kuličkové šrouby na všech osách
• Hydraulické upínání nástrojů
• Automatické centrální mazání
• Frekvenční měnič pro regulaci posuvů
• Lamelový ochranný kryt
• Dlouhý frézovací trn ISO 40 / 27 mm
• Adaptér SK 40 / MK 3 
• Redukční pouzdro MK 3 / 2
• Redukční pouzdro MK 3 / 1
•  Upínací pouzdro SK 40 (DIN 69871)  

včetně kleštin 5-25 mm (7 ks)
• Servisní a obslužné nářadí

Technická data TRM 900

Rychlosti posuvu
Osa x 10 - 450 mm/min
Osa y 10 - 450 mm/min
Osa z 10 - 450 mm/min
Rychloposuv (x / y / z) 680 mm/min
T-drážky (počet / šířka / rozteč) 7 / 14 mm / 63 mm
T-drážky vertikálního stolu (počet / šířka / rozteč) 3 / 14 mm / 63 mm
Motor posuvu 0,75 kW
Výkon motoru 3,75 kW
Rozměry stroje (D x Š x V) 1850 x 2135 x 2030 mm
Hmotnost cca 1700 kg
Obj.č. 02-1327XL

Masivní pinola zajišťuje vysokou 
stabilitu

Nástrojářská frézka
s hydraulickým upínání nástrojů

Ovladač posuvu (na obrázku pro osy x a z), 
vlastní nastavení rychlosti se 
provádí potenciometrem na 
kontrolním panelu.

Přehledně uspořádané ovládací prvky 
na sklopném panelu, sériově dodávané 

se 3osým digitálním odměřováním 
s LCD displejem.

Kuličkové šrouby
v osách x, y, z

Vč. hydraulického upínání 
nástrojů s tažným válcem

(DIN 69872)
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Volitelné příslušenství: Obj.č.
Univerzální dělící stůl 620 x 320 mm 02-1328
Horizontálně - vertikální dělící stůl HV 10 - 250 mm 27-1002
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 14 mm, M 12 28-1001
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 125 28-2089

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Otočný strojní svěrák s vysokým přítlakem PHV 160 28-2121
Sada přesných podkládacích desek 28dílná 35-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6 - 25 mm, HSS TiN, 10ks 42-1016
Nivelační prvek stroje NE 120 53-2011
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Univerzální nástrojová frézka TRM 900 je vhodná k provádění lehkých a 
středně těžkých frézovacích operací. Tento model umožňuje již se standardním 
příslušenstvím provádět vodorovné, svislé a šikmé frézovací operace. Tento 
model nalezne využití hlavně ve výrobě nástrojů a forem, ale ve vzdělávacích 
zařízeních jej také rádi využijí.

Opěrné ložisko a dlouhý frézovací 
trn k horizontálnímu frézování v 

základní výbavě

Stůl s vysokým 
zatížením

Novinka

Hlavní vřeteno s 
ložisky NSK / SKF

Snadné ovládání rychlosti vřetene je 
umístěno na hlavním rameni

Elektrické centrální mazání pro všechny 
vodicí lišty a vřetena



200

BF 50 DV

PROFESSIONAL

Vr
ta

čk
o 

- 
fr

éz
ky

Vr
ta

čk
o 

- 
fr

éz
ky Vrtačko-frézka s plynulou 

regulací otáček
• Rychlé přestavení stolu v ose x a y automatickým rychloposuvem
• Automatický posuv pinoly 0,08 – 0,50 mm/ot (6 stupňů) v základní výbavě
• Digitální odměřování ve všech 3 osách v základní výbavě
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování úkosů, srážení hran, atd.
• Variabilní nastavení otáček frekvenčním měničem s optimálním průběhem točivého momentu
• Dodávána s automatickým posuvem pinoly a zařízením pro řezání závitů
• Klidný chod použitím broušených ozubených kol převodovky běžících v olejové lázni
• Mnohostranné možnosti využití k vrtání, frézování, řezání závitů, apod.
• Výškové nastavení frézovací hlavy pomocí motoru
• Velká stabilita frézovací hlavy v díky rybinovému vedení převodové hlavy

Technická data BF 50 DV
Vrtací výkon v oceli 50 mm
Řezání závitů max. M30
Vyložení 380 mm
Otáčky vřetene, plynule (2) 55 – 348 / 348 – 2200 ot/min
Kužel vřetena MK 4
Zdvih pinoly 200 mm
Automatický posuv pinoly 0,08/0,12/0,17/0,24/0,35/0,50 mm/ot
Pinolendurchmesser 75 mm
Velikost stolu / Velikost T-drážky 960 x 340 mm / 14 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 160 – 545 mm
Dráha pojezdu (x / y) 400 / 320 mm
Rozsah posuvu podélný/ příčná 4 – 480 mm/min
Rychloposuv osy x, y 640 mm/min
Naklápěcí frézovací hlava - 50° až +50°
Výškový posun frézovací hlavy 385 mm
Výkon motoru 3,0 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1550 x 1750 x 2530 mm
Hmotnost cca 1215 kg
Obj.č. 02-1319XL

Sériově vybavená automatickým 6 
stupňovým posuvem vřetena

Masivní hlava převodovky
s ergonomicky umístěnými
ovládacími a obslužnými prvky,
sériově dodávaný digitální displej
pro zobrazení nastavené hloubky
vrtání a otáček

Sériově dodávaná s 
rozměrnou nádrží na 
chladicí kapalinu

Zvedání motoru 
jako standard

Pohon Vario

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Strojní svěrák KV 125 28-2081
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 125 28-2086
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 125 28-2089
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 10 27-1002
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Sada kleštin ER 32, 3 - 20 mm, 18-dílná 26-1023
Sada stopkových hrubovacích fréz, 6-25 mm, HSS TiN, 10 ks 42-1016
Rovinná fréza 75° - pr. 80 mm / B 27 42-1085
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
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Vrtačko - frézka BF 50 DV s optimálním poměrem ceny a výkonu se vyznačuje, 
kromě motorického přestavení výšky frézovací hlavy a automatického posuvu 
pinoly, plynulou regulací otáček. Stroj je dodatečně vybaven základní výbavou 
a 3osým digitálním zobrazením.

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejem
• Automatický posuv pinoly
• Zařízení pro řezání závitů
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Frekvenční měnič
• Zdvihací motor frézovací hlavy
• Centrální mazání
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 4 / B 16
• Upínací trn MK 4 / 27 mm
• Kleštinový upínač MK 4 / ER 32
• LED pracovní osvětlení
• Redukční pouzdro MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Chladicí zařízení
• Výškově stavitelný ochranný kryt
• Strojní posuv pro osy x, y, s rychloposuvem

Digitální odměřování ve 3 osách s 
různými funkcemi, jako jsou například: 
obrábění kruhových průřezů, tvarové 
frézování, ...

Sériově dodávaná s automatickým 
posuvem frézovacího stolu pro osy 
x, y a rychloposuvem

Rybinové vedení v ose y

Masivní provedení křížového stolu 
s T-drážkami a oběžným žlábkem 
na chladicí kapalinu
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• Plynulé nastavení výšky frézovací hlavy pomocí frekvenčního měniče
• Rychlé přestavení stolu v ose x a y automatickým rychloposuvem
• Digitální odměřování ve všech 3 osách v základní výbavě
• Automatický posuv pinoly 0,1 / 0,15 / 0,3 mm/ot v základní výbavě
• Rychloposuv a jemný posuv lze přepínat pomocí spojky
• Velký rozsah otáček 94 - 2256 ot/min
• V základní výbavě je rozsáhlé příslušenství
• Robustní a těžká konstrukce zvyšuje přesnost prováděných prací
• Frézování: jemné doladění posuvu pinoly ručním kolečkem
• Vrtání: přísuv pinoly hvězdicovou rukojeti

Ložová frézka
s digitálním odměřováním

Přehledný a otočný ovládací
elektropanel, digitální
odměřování pro všechny
3 osy v základní výbavě

Robustní posuv stolu pro osu 
y s rychloposuvem

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejem
• Sklíčidlo s trnem
• Adaptér ISO 40 / MK 4, ISO 40 / MK 3, ISO 40 / MK 2
• Kombinovaný upínací trn ISO 40 / 32 mm
• Chladicí zařízení
• Centrální mazání
• LED pracovní osvětlení
• Nastavitelný ochranný kryt
• Zdvihací motor frézovací hlavy

Zvedání motoru 
jako standard

Technická data BFM 180

Velikost stolu 1220 x 360 mm
Kužel vřetena ISO 40
Otáčky vřetene vertikální (16) 94 - 2256 ot/min
Zdvih pinoly 180 mm
Automatický posuv pinoly 0,1 / 0,15 / 0,3 mm/ot
Dráha pojezdu podélná (x) 600 mm
Dráha pojezdu příčná (y) 360 mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 500 mm
Vyložení 370 mm
Rozsah naklápění vřetenové hlavy -45° až +45°
Vzdálenost vřeteno / stůl 110 - 610 mm
Rozsah posuvu podélný/ příčná (8) 24 - 720 mm/min
Velikost T-drážky 14 mm
Výkon motoru 1,5 / 2,4 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1770 x 1800 x 2320 mm
Hmotnost cca 1400 kg
Obj.č. 02-1310XL

Elektronické součástky 
od společnosti 

Schneider Electric
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Provedení konstrukce ložové frézky BFM 180 vyhovuje pro vrtání, frézování a 
hrubovací práce pod úhlem. Tento stroj je díky své základní výbavě všestranným 
pomocníkem pro mechanické dílny, opravárenské provozy, strojírenství, ...

Přestavení stolu v ose x se 
provádí 8 přímo volitelnými 
posuvy (24 - 720 mm/min)

Posuv pinoly lze provádět ručně nebo 
pomocí automatického posuvu o 
hodnotách (0,1 / 0,15 / 0,3 mm/ot)

Jemné a rovnoměrné seřízení stolu 
na stabilním plošném vedení osy y

x: 600 mm

Mobilní

y: 360 mm

z: 500 mm

Novinka
Plynulé nastavení osy 

z pomocí frekvenčního 
měniče

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Naklápěcí otočný dělící stůl TSK 250 27-1043
Sada upínacích nástrojů 58dílná. 14 mm, M 12 28-1001
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20dílná 42-1020
Rovinná fréza 75° - pr. 125 mm 42-1087
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Pneumatické upínání nástrojů PD 150 53-1000A

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Dvojdílný strojní svěrák MS 160 28-1020
Strojní svěrák s velkým upínacím rozsahem FJ 150 28-2087
Otočný strojní svěrák s hydraulickým posilovačem PHV 130 28-2120
Otočný strojní svěrák s hydraulickým posilovačem PHV 160 28-2121
Upínače ISO 40 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílů 26-1011
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 10 27-1002
Přesná vyvrtávací hlava pr. 75 mm, MK 4, s noži 25-1020
Sada stopkových hrubovacích fréz 6-25 mm, HSS, 10dílná 42-1016
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• Konstrukce z šedé litiny, která snese vysoké zatížení stolu
• Masivní provedení pinoly zaručuje vysokou stabilitu
• Nastavení výsuvu pinoly do 100 mm pomocí ručního kola
• Přesně broušený pracovní stůl uchycen v širokém vedení
•  Velký rozsah otáček vřetene (20 - 1800 ot/min) s vysokým kroutícím  

momentem a brzdou vřetene
• Dodáváno s plynulou regulací otáček vřetene
• Indukčně kalené a broušené vodicí lišty
• Rozsáhle žebrovaná základna v robustním skříňovém provedení
• Sloup a základna mají masivní skříňové provedení 

Ložová frézka
s digitálním odměřováním

Plynule regulované otáčky 
prostřednictvím frekvenčního 
měniče

Naklápěcí frézovací hlava 
v rozsahu +/-30° rozšiřuje 

oblast využití.

Rychlé a jednoduché 
ovládání posuvu na 

přední straně stroje

Posuv v ose x
950 mm

Technická data BFM 200

Velikost stolu 1400 x 400 mm
Kužel vřetena ISO 50
Otáčky vřetene, plynule 20 - 1800 ot/min
Dráha pojezdu podélná (x) 950 mm
Dráha pojezdu příčná (y) 410 mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 520 mm
Vyložení 520 mm
Rozsah naklápění vřetenové hlavy -30° až +30°
Zdvih pinoly 100 mm
Průměr pinoly 180 mm
Vzdálenost vřeteno / stůl 140 - 660 mm
Rychlosti posuvu
Osa x (9) 18 - 627 mm/min
Osa y (9) 18 - 627 mm/min
Osa z (9) 18 - 627 mm/min
Rychloposuv 1670 mm/min
T-drážky (počet / šířka / rozteč) 18 mm / 100 mm / 3 
Motor posuvu osu x a y 0,75 kW
Motor posuvu osu z 0,75 kW
Čerpadlo chladicí kapaliny 0,04 kW
Výkon motoru 7,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 2160 x 2050 x 2500 mm
Hmotnost cca 3750 kg
Obj.č. 02-1313XL

Posuv stolu s 
rychloposuvem v ose x, y, z

Elektronické součástky 
od společnosti 

Schneider Electric
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Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejem
• Pneumatické upínání nástrojů
• Upínací šroub M 10 / M 12 / M 16 / M 24
• LED pracovní osvětlení
• Chladicí zařízení
• Kombinovaný upínací trn ISO 50 / 40 mm
• Adaptér ISO 50 / MK 4
• Centrální mazání
• Teleskopický kryt osy z
• Plynulá regulace otáček
• Kotevní šrouby
• Ochranný kryt
• Servisní a obslužné nářadí

Konvenční ložová frézka BFM 200 s masivní a těžkou litinovou konstrukcí, 
která vyhovuje podmínkám pro obrábění velkých obrobků. Model nabízí v 
základní výbavě i pneumatické upínání nástrojů, čímž zvyšuje komfort 
obsluhy stroje.

Nastavení výsuvu pinoly do 100 
mm pomocí ručního kola

Masivní pinola zajišťuje vysokou 
stabilitu

Nyní s pneumatickým 
upínáním nástrojů 

(DIN 2080)

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Sada upínače ISO 50 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16dílná 26-1012
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 12 27-1003
Naklápěcí otočný dělící stůl TSK 320 27-1044
Polouniverzální dělicí hlava BS-1 27-1046
Sada upínacích nástrojů 58dílná, 18 mm, M16 28-1003
Dvojdílný strojní svěrák MS 200 28-1021
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 200 28-2091
Otočný strojní svěrák s hydraulickým posilovačem PHV 160 28-2121
Rovinná fréza 75° - pr. 125 mm 42-1087
Nivelační kyvný prvek NE 160 53-2012
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s digitálním odměřováním
• Konstrukce z šedé litiny, která snese vysoké zatížení stolu
• Univerzální frézovací hlava systému „Huron“, nastavitelná pro většinu úhlových pozic
• Masivní provedení pinoly zaručuje vysokou stabilitu
• Přehledně uspořádaný ovládacím panel na otočném rameni
• Indukčně kalené a broušené vodicí lišty
• Plynulé nastavení rychlosti posuvu ve všech osách
• Rozsáhle žebrovaná základna v robustním skříňovém provedení
• Přesně broušený pracovní stůl uchycený v širokém vedení
• Sloup a základna mají masivní skříňové provedení

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 H s LCD displejem
• Plynulý podélný a příčný posuv
• LED pracovní osvětlení
• Univerzální frézovací hlava
• Horizontální opěrné ložisko
• Dlouhý frézovací trn ISO 50 / 32 mm
• Kombinovaný upínací trn ISO 50 / 40 mm
• Teleskopický kryt osy z
• Ochranný kryt
• Ochranný kryt pro horizontální frézování
• Centrální mazání
• Servisní a obslužné nářadí

Opěrné ložisko a dlouhý frézovací trn k 
horizontálnímu frézování v základní výbavě

Elektrické centrální mazání a 
chladicí systém v základní výbavě

Univerzální frézovací hlava s 2mi osami 
otáčení s možností nastavení do téměř 
všech požadovaných pozic

Technická data BFM 2100
Velikost stolu 2100 x 500 mm
Kužel vřetena ISO 50
Otáčky vřetene (12) 40 - 1600 ot/min
Dráha pojezdu podélná (x) 1500 mm
Dráha pojezdu příčná (y) 700 mm
Dráha pojezdu vertikální (z) 700 mm
Vyložení 610 mm
Rozsah naklápění vřetenové hlavy 360°
Vzdálenost vřeteno / stůl 0 - 700 mm
Rychlosti posuvu
Osa x (plynule) 20 - 1800 mm/min
Osa y (plynule) 20 - 1800 mm/min
Osa z (plynule) 10 - 900 mm/min
Rychloposuv os x, y 3500 mm/min
Rychloposuv osy z 1750 mm/min
Motor posuvu 2,0 kW
Čerpadlo chladicí kapaliny 0,55 kW
Výkon motoru 7,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 3300 x 2380 x 2750 mm
Hmotnost cca 7300 kg
Obj.č. 02-1316XL
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Plynulá rychlost posuvu 
ve všech osách

Kalené a broušené ploché vedení, navržené 
pro velice těžké obrobky

Včetně vyrovnávače hmotnosti a 
teleskopického krytu osy z

Přehledně uspořádaný 
ovládací panel s 

integrovaným 
digitálním displejem

Konvenční ložová frézka BFM 2100 je vhodná volba pro hrubování a frézování 
rozměrných a těžkých obrobků. Šíře plochého vedení posuvů ve všech osách 
garantuje i při vysokém zatížení vysoký stupeň stability a přesnosti. Pomocí 
plynulého nastavení frézovací hlavy v úhlech 90° a 45° je možno hlavu 
nastavovat do téměř všech požadovaných úhlových pozic.

Volitelné příslušenství: Obj.č.
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV 12 27-1003
Naklápěcí otočný dělící stůl TSK 320 27-1044
Dvojdílný strojní svěrák MS 200 28-1021
Hydraulický otočný strojní svěrák VH 200 28-2091
Otočný strojní svěrák s hydraulickým posilovačem PHV 200 28-2122
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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centrum
•  Přesná lineární vedení a výkonné servopohony pro vysoké rychlosti rychloposuvu ve všech  

osách a s vysokým zatížením obrobkem
• Úplný ochranný kryt stroje s posuvnými dveřmi a 2 bočními dveřmi pro snadný přístup
•  Vysoká hospodárnost díky rozsáhlé sériové výbavě a velký počet volitelného  

příslušenství
• Stabilní litinový stojan v pevné konstrukci lože pro vysoce klidný chod a nejlepší výkony frézování
• Automatický 16polohový automatický měnič nástrojů v karuselové konstrukci
• Přesné kuličkové šrouby s předepjatými maticemi ve všech 3 osách
• Centrální mazání vodicích drah a kuličkových šroubů
• Ergonomicky umístěné obslužné prvky na otočném ovládacím panelu
• Masivní a zvětšený křížový stůl s přesně opracovaným povrchem

Technická data VMC 940
Pracovní oblast
Rozměry stolu 920 x 400 mm
Kužel vřetena BT 40
Otáčky vřetene, plynule 40 - 8000 ot/min
Dráha pojezdu osa x 700 mm
Dráha pojezdu osa y 400 mm
Dráha pojezdu osa z 500 mm
Vzdálenost hrot vřetena - povrch stolu 90 - 590 mm
Vyložení 440 mm
Nosnost stolu 400 kg
T-drážky (počet / šířka / rozteč) 3 / 14 mm / 120 mm
Posuv
Pracovní posuv pro osu x, y a z 2,5 - 6000 mm/min
Rychloposuv os x a y 30.000 mm/min
Rychloposuv osy z 24.000 mm/min

Technická data VMC 940
Přesnost
Přesnost polohování ± 0,005 mm
Přesnost opakování ± 0,003 mm
Nosič nástroje
Počet míst pro nástroje 16 ks.
Velikost nástroje Ø x L max. 150 x 350 mm
Hmotnost nástroje max. 8 kg
Doba výměny nástroje, nástroj / nástroj 7 s

Výkon motoru motor vřetena 5,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 2050 x 2300 x 2600 mm
Hmotnost cca 3300 kg
VMC 940 s Siemens Sinumerik 808D Advanced 02-1345XL
VMC 940 s Siemens Sinumerik 828D 02-1346XL

Rozsah dodávky:
• Řídicí systém Siemens Sinumerik 
• Elektronické ovládací kolečko s tlačítkem Nouzové vypnutí 
• Servopohony Siemens pro všechny 3 osy 
• 16polohový otočný nožový držák 
• Spirálový dopravník třísek 
• Přesné lineární vedení ve všech osách 
• Automatická funkce vyfukování vřeten 
• Automatická orientace vřeten
•  Úplný ochranný kryt stroje s 1 předními  

posuvnými dveřmi
• CE bezpečnostní sklo 
• Bezpečnostní zajištění
• LED pracovní osvětlení
• Automatické centrální mazání
• Pneumatická ruční pistole 
• Teleskopický kryt v ose x, y a z 
• Chladicí zařízení

16polohový otočný nožový držák pro 
krátké časy přestavení

Novinka
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CNC vertikální obráběcí centrum VMC 940 je volitelně vybaveno řídicím 
systémem Siemens Sinumerik 808D Advanced nebo 828D 16polohovým 
otočným nožovým držákem. Díky kompaktní konstrukci, velikosti stolu 
920 x 400 mm a velkým drahám pojezdu je tento model ideální pro obrábění 
malých a středně velkých sérií ve výrobě, ale používá se také úspěšně k výrobě 
jednotlivých dílů v konstrukci forem, popř. strojů a v oblasti vzdělávání.

Speciální příslušenství k dodání na dotaz:
Renishaw TS27R dotykový hrot k měření nástroje
Renishaw OMP 60 dotykový hrot s optickým přenosem signálu
Příprava pro montáž 4. osy
CNC kulatý stůl pro 4. osu (Ø 200 mm)

Speciální příslušenství k dodání na dotaz:
Různá upínání nástrojů MAS-BT40
Hydraulické svěráky v různých velikostech
Naklápěcí otočný dělící stůl TSK
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l

Odolný vřeteník, měnič nástroje 
volitelně manuální nebo automatický

Sériově s řídicím systémem Siemens 
Sinumerik s LCD barevným displejem 
pro vysokou hospodárnost a snadnou 
manipulaci

2letá záruka 
Siemens
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Závitořezná hlava

Double roller tapping chuck set

MK 2 / MK 3 / MK 4
z M3 - M12
MT 2 / MT 3 / MT 4
from M3 – M12

Trn pro vyvrtávací hlavu

Sada kleštin

Boring head shank

MK 2 / MK 3 / MK 4 / MK 5
ISO 30 / ISO 40
MT 2 / MT 3 / MT 4 / MT 5
ISO 30 / ISO 40

Collet set

MK 2, 3 - 10 mm - 6 dílná
MK 3, 4 - 16 mm - 7 dílná
MT 3, 4 - 16 mm - 6 pcs.
MT 2, 3 - 10 mm - 7 pcs.

Sada upínače s kleštinami  ER

Mill chuck set ER

MK 2 / MK 3 / MK 4 / MK 5 
3 - 25 mm / 16 dílná
MT 2 / MT 3 / MT 4 / MT 5
3 - 25 mm / 16 pcs.

Sada upínače s kleštinami  ER

Mill chuck set ER

ISO 30 / ISO 40 / ISO 50
3 - 25 mm / 16 dílná
ISO 30 / ISO 40 / ISO 50
3 - 25 mm / 16 pcs.

Závitořezná hlava

Double roller tapping chuck set

MK 3 / MK 4 / MK 5
z M12 - M24
MT 3 / MT 4 / MT 5
from M12 - M24

Závitořezná hlava Super

Aut. reversible tapping chuck set

M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20

M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20

Vyvrtávací hlavy  přesné

Precision boring head

Průměr 50 / 75 / 100 mm

Diameter 50 / 75 / 100 mm

Přesná vyvrtávací hlava

Boring head combo package

s noži, MK 2 - 50 mm / 
MK 3 - 50 mm 
With boring bars, MT 2 - 50 mm /
MT 3 - 50 mm

Přesná vyvrtávací hlava

Boring head combo package

s noži, MK 3 - 75 mm / 
MK 4 - 75 mm 
With boring bars, MT 3 - 75 mm /
MT 4 - 75 mm

Příslušenství

Sada kleštin ER 

Collet set ER

ER 16, 1 - 10 mm, 10 dílná
ER 20, 1 - 12 mm, 12 dílná
ER 25, 2 - 16 mm, 12 dílná

Sada upínače s kleštinami  ER

Mill chuck set ER

Sada upínače s kleštinami  ER

Mill chuck set ER

Sada upínače s kleštinami  ER

Mill chuck set ER

Sada upínače s kleštinami  ER

Mill chuck set ER

ER 16, MK 2, 3 - 10 mm, 7 dílná

ER 16, MT 2, 3 - 10 mm, 7-pcs.

ER 25, MK 2, 4 - 16 mm, 8 dílná
ER 25, MK 3, 4 - 16 mm, 8 dílná
ER 25, MT 2, 4 - 16 mm, 8-pcs.
ER 25, MT 3, 4 - 16 mm, 8-pcs.

ER 25, MK 2, 3 - 16 mm, 10 dílná
ER 25, MK 3, 3 - 16 mm, 10- dílná
ER 25, MT 2, 3 - 16 mm, 10-pcs.
ER 25, MT 3, 3 - 16 mm, 10-pcs.

ER 32, MK 3, 3 - 20 mm, 13 dílná

ER 32, MT 3, 3 - 20 mm, 13-pcs.

Závitovací rychlovýměnná sklíčidla (sada)

Quick change tapping chuck set

MK 2 / MK 3 / MK 4 / MK 5
M6 - M30
MT 2 / MT 3 / MT 4 / MT 5
M6 - M30
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Kombinovaný upínací trn 

Taper shell end mill holder 

Adaptér SK / MK 

Adaptér SK / MT 

Montážní stojany ISO 40

Horizontal / vertical tool fixture

MK 2 - 13 / 16 / 22 mm
MK 3 - 16 / 22 / 27 / 32 mm 
MK 4 - 16 / 22 / 27 / 32 / 40 mm 
ISO 40 - 16 / 22 / 27 / 32 / 40 mm 

ISO 30 - MK 2 / ISO 30 - MK 3
ISO 40 - MK 2 / ISO 40  - MK 3 / 
ISO 40  - MK 4

Horizontální a vertikální upínání

Horizontal and vertical mounting
possible

Horizontálně vertikální otočný stůl RT 3S 

Horizontal & vertical rotary table RT 3S

Ø 80 mm, Konstrukční výška 55 mm 
36:1, naklápěcí 0° - 90°  
Ø 80 mm, height 55 mm 
36:1, tiltable 0° - 90°

Horizontálně vertikální otočný stůl RT 3 

Horizontal & vertical rotary table RT 3 

Ø 80 mm, Konstrukční výška 40 mm 
převod 36:1 
Ø 80 mm, height 40 mm 
Gear transmission ratio 36:1 

Horizontálně vertikální otočný stůl RT 4 L 

Horizontal & vertical rotary table RT 4 L 

Ø 100 mm, Konstrukční výška 54 mm 
převod 36:1 
Ø 100 mm, height 54 mm 
Gear transmission ratio 36:1 

Horizontálně vertikální otočný stůl RT 4

Horizontal & vertical rotary table RT 4 

Ø 110 mm, Konstrukční výška 85 mm 
převod 90:1 
Ø 110 mm, height 85 mm 
Gear transmission ratio 90:1 

Horizontálně vertikální otočný stůl RT 5 

Horizontal & vertical rotary table RT 5 Tiltable rotary table RT 4 S 

Naklápěcí kruhový stůl RT 4 S 

Upínací kotouč 

Independent chuck

Sklíčidlo 3-čelisťové 

3-jaw chuck

Ø 125 mm, Konstrukční výška 85 mm 
převod 60:1 
Ø 125 mm, height 85 mm 
Gear transmission ratio 60:1

Ø 100 mm, Konstrukční výška 63 mm 
36:1, naklápěcí 0° - 90° 
Ø 100 mm, height 63 mm 
36:1, tiltable 0° - 90° 

Průměr: 80 mm
s montážní deskou průměr 100 mm
Diameter: 80 mm
With mounting plate diam. 100 mm

Průměr: 80 mm
s montážní deskou průměr 100 mm
Diameter: 80 mm
With mounting plate diam. 100 mm

Naklápěcí úhlový stůl SW 

Tilting table SW 

Kombinovaná sada 

Combi-Set 

Horizontálně vertikální kruhový stůl HV 4

Rotary table HV 4 - Set

Naklápěcí z 0° - 90° 
lze kompletovat se stolem RT 4 L
Tiltable from 0° - 90° 
Suitable for RT 4 L

RT 4 L + SW Diam. 100 mm, výška hrotu 68 mm 
včetně koníku,dělícího kotouče, příruby
ø 100 mm, center height 68 mm, 
incl. tailstock, index plate and flange 

Příslušenství
Sada kleštin ER 

Collet set ER

ER 32, 3 - 20 mm, 18 dílná
ER 40, 4 - 26 mm, 23 dílná

4čelisťové sklíčidlo

4-jaw chuck

Průměr: 70 mm nebo 80 mm, s montážní 
deskou průměr Ø 80 mm nebo 125 mm
Diameter: 70 mm or 80 mm
With mounting plate Ø 100 mm or 125 mm
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Příslušenství
Horizontálně - vertikální otočný stůl HV

Horizontal & vertical rotary table HV

Průměr stolu 150 / 200 / 250 mm
Výška hrotu 100 / 135 / 165 mm
Table diameter 150 / 200 / 250 mm
Center height 100 / 135 / 165 mm

Naklápěcí otočný dělící stůl TSK

Polouniverzální dělicí hlava BS 

Semi-universal dividing head 

Přímý dělicí přístroj

Horizontal & vertical dividing head Tilting rotary table TSK

Průměr 250 / 320 mm

Diameter 250 / 320 mm

BS-0: Výška hrotu  100 mm 
BS-1: Výška hrotu  128 mm 
BS-0: Center height 100 mm 
BS-1: Center height 128 mm

Výška hrotu: 150 mm 
Dělení: 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 24 
Center height: 150 mm 
Indexing: 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 24 

Sada upínacích nástrojů 58dílná.

Deluxe clamping kit set 58 pcs.

Šířka T drážky: 10 mm - M8 
12 mm - M10 / 14 mm - M12
T-slot width: 10 mm - M8 
12 mm - M10 / 14 mm - M12

Sada hřebů 38 ks

Stud bolt set 38 pcs. 

Šířka T-drážky: 14 mm - M12
16 mm - M14 / 18 mm - M16
T-slot width: 14 mm - M12 
16 mm - M14 / 18 mm - M16 

Sada upínacích nástrojů 24dílná

Clamping kit set 24 pcs. 

Šířka T drážky: 8 mm - M6 
 
T-slot width: 8 mm - M6 

Sada upínacích nástrojů 58dílná.

Deluxe clamping kit set 58 pcs.

Šířka T drážky: 16 mm - M14 
18 mm - M16 
T-slot width: 16 mm - M14 
18 mm - M16

Přesný strojní svěrák

Precision machine vise PS 

Šířka čelistí: 50 / 75 / 100 mm 
 
Jaw width: 50 / 75 / 100 mm 

Dvojosý přesný strojní svěrák

2 way precision tilting vise PTS 

Šířka čelistí: 50 / 75 / 100 mm 
 
Jaw width: 50 / 75 / 100 mm 

Trojosý přesný kloubový svěrák PGS

Precison universal machine vice PGS

Šířka čelistí: 50 mm 
 
Jaw width: 50 mm 

Horizontálně - vertikální otočný stůl HV

Horizontal & vertical rotary table HV

Průměr stolu 300 / 350 / 400 mm
Výška hrotu 195 / 230 / 260 mm
Table diameter 300 / 350 / 400 mm
Center height 195 / 230 / 260 mm

Koník pro HV-Serie

Tailstock for HV-series

TS-1 pro HV-6 / TS-2 pro HV-8 / 10 / 12
TS-4 pro HV-14
TS-1 for HV-6 / TS-2 for HV-8 / 10 / 12
TS-4 for HV-14

Dělicí kotouče pro sérii HV

Dividing plates for HV-series

DP-1 pro HV-6 / DP-2 pro HV-8 / 10 / 12
DP-3 pro HV-14
DP-1 for HV-6 / DP-2 for HV-8 / 10 / 12
DP-3 for HV-14 /

Příruba pro HV-Serie

Flange for HV-series

Diam. 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 
pro HV-6 / 8 / 10 / 12 / 14
Diam. 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 
for HV-6 / 8 / 10 / 12 / 14

Dělicí přístroj 

Tiltable index chuck 

Výška hrotu: 70 mm 
Naklápěcí z 0° - 90° 
Center height: 70 mm 
Tiltable from 0° - 90°
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Univerzální strojní svěrák UMS

Universal machine vise UMS 

Šířka čelistí: 60 / 100 mm 
Otočný o  360° 
Jaw width: 60 / 100 mm 
Swivel base 360° turnable 

Šířka čelistí 50 / 75 / 100 mm

Jaw width 50 / 75 / 100 mm

Strojní tříosý svěrák typ PDA 

3 way angle machine vise PDA

Svěrák s velkým rozsahem FJ

Opening wider machine vise FJ

Šířka čelistí: 100 / 125 / 150 mm

Jaw width: 100 / 125 / 150 mm

Strojní svěrák KV

Machine vise KV

Šířka čelistí: 100 / 125 / 150 / 200 mm

Jaw width: 100 / 125 / 150 / 200 mm

Strojní Svěrák tříosý typ CY 

3 way angle machine vise CY

Šířka čelistí: 80 / 100 / 130 mm

Jaw width: 80 / 100 / 130 mm

Zarážka obrobku AMS-160

Work stop tool AMS-160

Universell einsetzbar pro Bohr-
und Fräsmaschinen
Useable for milling and drilling
machines

2 way angle machine vise GS

Šířka čelistí: 100 / 150 mm

Jaw width: 100 / 150 mm

2osý Strojní svěrák GS Výkyvný stůl 

Adjustable angle plates

NC-Strojní svěrák CHV

MC compact vise CHV

Pneumatické svěráky typu PQV

Pneumatic quick vise PQV

Velikost stolu 230 x 120 mm 
Schwenkbar z 0° - 45° 
Table size 230 x 120 mm 
Tiltable from 0° - 45

Přesné svěráky typ QKG 

Precision tool maker vise QKG

Přesné svěráky typ QGG 

Precision tool maker vise QGG

Šířka čelistí: 100 / 130 / 160 /
200 mm
Jaw width: 100 / 130 / 160 /
200 mm

Šířka čelistí: 100 / 130 / 160 /
200 mm
Jaw width: 100 / 130 / 160 / 
200 mm

Šířka čelistí: 50 / 73 / 100 / 125 mm 
 
Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm 

Šířka čelistí: 50 / 73 / 100 / 125 mm 
 
Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm 

Simusové svěráky typ QKJ 

Precision angle vise QKJ

Šířka čelistí: 50 / 73 / 100 / 125 mm 
 
Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm 

Hydro-Strojní svěrák VH

Hydro machine vise VH

Strojní svěrák PHV

Hydraulic machine vise PHV

Otočné stoly 

Adjustable angle plates

Šířka čelistí: 100 / 125 / 150 / 
200 mm
Jaw width: 100 / 125 / 150 / 
200 mm

Šířka čelistí: 130 / 160 / 200 /
250 mm
Jaw width: 130 / 160 / 200 /
250 mm

3 různé velikosti stolu 180 x 130 /
250 x 180 / 300 x 240 mm
3 different table sizes 180 x 130 / 
250 x 180 / 300 x 240 mm
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Simusové svěráky typ  QGJ

Precision angle vise QGJ

Upínací zařízení přesné, 2-rozměrné 

Precision universal vise

Šířka čelistí: 50 / 73 / 100 / 125 mm 
 
Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm 

Šířka čelistí: 70 mm

Jaw width: 70 mm

Posuvné měřítko s kruhovou stupnicí

Dial caliper

Rozsah měření 150 x 0,02 mm,
300 x 0,02 mm
Range: 150 x 0,02 mm,
300 x 0,02 mm

Dílenské posuvné měřítko

Mono block vernier caliper

Rozsah měření: 500 nebo 1000 x 0,02 mm,
s měřicími hroty 150 mm
Range: 500 or 1000 x 0,02 mm,
with upper jaws 150 mm

Digitální posuvné měřítko

Digital caliper

Rozsah měření: 150 x 0,01 mm,
300 x 0,01 mm
Range: 150 x 0,01 mm,
300 x 0,01 mm

Digit. dílenské posuvné měřítko

Big size digital caliper

Rozsah měření: 500 x 0,01 mm,
s měřicími hroty 200 mm
Range: 500 x 0,01 mm,
with upper jaws 200 mm

Hloubkoměr

Depth vernier gauge 

Rozsah měření: 200 x 0,02 mm,
s nosem
Range: 200 x 0,02 mm,
with hook

Dvousloupový výškoměr

Double beam dial height gauge

S číselníkem, Rozsah měření:
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm
With dial gauge, Range: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm

Univerzální úhloměr

Univeral bevel protractor

Délka čepele: 300 mm
Rozsah měření: 0 - 360°, mit Lupe
Length: 300 mm
Range: 0 – 360°, with magnifier

Profes. sada měřících nástr. 3 ks

Professional measuring tool set

Posuvné měřítko, mikrometr a
mikrometrický odpich v dřevěné kazetě
Vernier caliper, micrometer and
inside micrometer in wooden box

Sada měřících nástr. 4 ks

General purpose measuring tool set

Posuvné měřítko, mikrometr, měřicí pravítko
a vlasový úhloměr v dřevěné kazetě
Vernier caliper, micrometer, edge 
square and steel ruler in plastic box

Precizní sada měřících nástr. 5 ks

Precision measuring tool set

Mikrometr třmenový 6 dílů

Outside micrometer set

Mikrometr třmenový 6 dílů

Outside micrometer set

Měřidla z nerezové oceli, matově
pochromované, v dřevěné kazetě
Different stainless steel measuring
tools, packed in wooden box

Rozsah měření: 0 – 150 x 0,01 mm

Range: 0 – 150 x 0,01 mm

Rozsah měření: 150 – 300 x 0,01 mm

Range: 150 – 300 x 0,01 mm

Digit. dvousloupový výškoměr

Double column digital height gauge

Rozsah měření:
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm
Range: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm

Úhloměr s příslušenstvím

Combination square set protractor

Délka: 300 x 0,5 mm

Length: 300 x 0,5 mm
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Sada digit. mikrometrů 4 ks

Electronic digital micrometer set

Rozsah měření: 0 – 100 x 0,001 mm

Range: 0 – 100 x 0,001 mm

Hloubkový mikrometr

Depth micrometer

Rozsah měření: 0 – 100 x 0,01 mm

Range: 0 – 100 x 0,01 mm

Digitální hloubkový mikrometr

Electronic digital depth micrometer

Rozsah měření: 0 – 100 x 0,001 mm

Range: 0 – 100 x 0,001 mm

Sada vnitřních mikrometrů 4 ks

Inside micrometer set

Rozsah měření: 5 – 100 x 0,01 mm

Range: 5 – 100 x 0,01 mm

Digit. vnitřní mikrometr 4 ks

4 pcs. digital inside micrometer set

Rozsah měření: 5 – 100 x 0,001 mm

Range: 5 – 100 x 0,001 mm

Dial indicator general style

Rozsah měření: 10 x 0,01 mm
Ochrana proti prachu
Range: 10 x 0,01 mm
With dust resistant function

Digitální úchylkomĕr Digitální tloušťkoměr

Úchylkoměr

Rozsah měření: 10 x 0,01 mm

Range: 10 x 0,01 mm

Úchylkoměr vodotěsný

Dial indicator

Úchylkoměr s velkým rozsahem

Large size dial indicator

Rozsah měření: 100 x 0,01 mm

Range: 100 x 0,01 mm

Digital indicator

Zkušební úchylkoměr

Dial test indicator

Digit. zkušební úchylkoměr

Digital dial test indicator Digital thickness gauge

Rozsah měření: 10 x 0,01 mm

Range: 10 x 0,01 mm

Rozsah měření: 0 – 0,8 x 0,01 mm

Range: 0 – 0,8 x 0,01 mm

Rozsah měření: 0 – 0,5 x 0,01 mm

Range: 0 – 0,5 x 0,01 mm

Rozsah měření: 0 – 25 x 0,01 mm

Range: 0 – 25 x 0,01 mm

Spárové měrky 20 kusů

20 pcs. feeler gauge

Rozsah měření: 0,05 – 1,0 mm
Délka listu: 100 mm
Range: 0,05 – 1,0 mm
Length: 100 mm

Mechanický magnetický stativ

Mechanical universal magnetic base

Přídržná síla: 50 kg

Adhesive force: 50 kg

Hydraulický magnetický stativ

Hydraulic universal magnetic base

S hydraulickým upínáním
Přídržná síla: 50 kg
With hydraulic clamping
Adhesive force: 50 kg

Sada vymezovacích měrek 47 kusů

Metric gage block set 47 pcs.

Přesnost podle DIN 861/1
Obsah 1,005 – 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,005 – 100 mm
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Sada měřících a zkušebních kolíků 41 ks

Precision steel plug gauge set 

DIN 2269, Obsah 1,0 – 5,0 mm
odstupňování 0,1 mm
DIN 2269, from 1,0 - 5,0 mm
Graduation: 0,1 mm

Sada měřících a zkušebních kolíků 91 ks

Precision steel plug gauge set

DIN 2269, Obsah 1,0 – 10,0 mm
odstupňování 0,1 mm
DIN 2269, from 1,0 - 10,0 mm
Graduation: 0,1 mm

Sada vymezovacích měrek 87 kusů

Metric gage block set 87 pcs.

Přesnost podle DIN 861/1
Obsah 1,001 – 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,001 – 100 mm

Přesná vodováha

Master precision level

Délka: 200 mm
Přesnost: 0,02 mm
Length: 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Přesná rámová vodováha

Precision frame bubble

Rozměry: 200 x 200 mm
Přesnost: 0,02 mm
Measurement: 200 x 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

1osé digitální odměřování POSITRON P2

Single axis position indicator POSITRON P2 

Rozsah měření: 600 / 1000 mm  
Přesnost odměřování: 0,01 mm
Sizes: 6600 / 1000 mm
Graduation: 0,01 mm

Tvrdoměr RW 150

Rockwell hardness tester RW 150

Rozsah měření: HRC 20 – 70

Rockwell range: HRC 20 – 70

Kontrolní přístroj házivosti

Precision heavy duty bench center

Vzdálenost hrotů: 500 mm
Výška hrotu: 170 mm
Distance between centers: 500 mm
Center height: 170 mm

Měřící a profilový projektor

Measuring and contour projector

Digitální úhloměr Level Box

Digital angle finder Level Box

Elektronická vodováha

Digital level

Multifunkční úhloměr

Multifunction angle finder

K bezdotykovému dvojrozměrnému
měření malých dílů
For non-contact 2D measuring
of small parts

Cenově výhodný úhloměr s vodováhou

Cheap angle finder
with water level 

Se snímačem sklonu a bodovým laserem,
Ukazatel ve stupních nebo v procentech, L=60 cm
With incline sensor and laser point,
Indication in degree or percent, L=60 cm

Rozsah měření: 360°
Rozlišení: 0,2°
Range: 360°
Accuracy: 0,2°

Měřidlo dotykové středicí typ 2-D 

Centering indicator

K centrování, seřízení
orýsovaní, nastavení nulové pozice
For centering, adjustment, 
marking, zero point setting

Přístroj pro nastavení nulové hodnoty

Zero setting device

K nastavení výchozího bodu
v ose z
For setting the basing point
of the z-axis

Určeno k nastavení výchozí polohy

Edge finder

Rozměr čidla 10 mm
Průměr dotykové hlavy 10 mm nebo 10/4 mm
Shaft diameter 10 mm
Feeler head diam. 10 mm or 10 / 4 mm

Sada dotykového snímače hran 5dílná

Edge finder set 5 pcs.

Určeno k nastavení výchozí polohy
S válcovou stopkou
Using for identifying centre lines
With cylindrical shaft
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Dotyková čidla se světelnou indikací 

Edge finder with indicator lamps

SOE 20 S: ø 20 mm / L: 120 mm 
SOE 20 L: ø 20 mm / L: 158 mm
SOE 20 S: ø 20 mm / L: 120 mm 
SOE 20 L: ø 20 mm / L: 158 mm

Dotykové čidlo se světelnou indikací 

Edge finder with indication lamp

S upínacím trnem MK 2
Délka: 160 mm
With MT 2 taper
Length: 160 mm

Přesné šablony úhlů, 10-dílná sada

10 pcs. precision angle block set

S úhlem měření: 1° / 2° / 3° / 
4° / 5° / 10° / 15° / 20° / 25° / 30°
Each set include: 1° / 2° / 3° /
4° / 5° / 10° / 15° / 20° / 25° / 30°

Úhlové základní měrky, sada 17-dílná

17 pcs. angle block set

Rozsah od 0,25° - 45°

Various angle blocks from 
0,25° - 45°

Paralelní podložky, sada 28-dílná

Sériově steel parallel set

Rozměr / size: 150 x 10 x 
(14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 
26 / 28 / 30 / 32 / 35 /
40 / 45 / 50) mm

Vlnovité paralelní podložky

Wavy parallel set

Rovnoběžnost: +/- 0,005 mm

Parallelism: +/- 0,005 mm

Dvojice hranolů s napínacím třmenem

Ultra precision V-block & clamp set

L / B / H: 35 x 35 x 30 mm
L / B / H: 60 x 60 x 50 mm
L / B / H: 105 x 105 x 75 mm

Upínací prisma magnetické 

Magnetic V-block

L / B / H: 100 x 70 x 95 mm

L / W / H: 100 x 70 x 95 mm

Prismatické nastavitelné úhelníky 0°-60°

Adjustable angle gauge, 0° - 60°

Rozměry úhelníků:
25 x 32 x 75 mm / 30 x 48 x 102 mm
Measurement: 
25 x 32 x 75 mm / 30 x 48 x 102 mm

Digitální zobrazení  3-osé

Three axis digital readout system

Universálně použitelný pro vrtačky,
frézky,soustruhy a brusky
Universal useable for drilling, milling,
turning lathes and grinding machines

Úhlové základní měrky, sada 8-dílná

8 pcs. universal angle block set

S úhlem měření: 1° / 2° / 3° / 
4° / 5° / 10° / 15° / 30°
Each set include: 1° / 2° / 3° /
4° / 5° / 10° / 15° / 30°

Speciální prisma s napínacím třmenem

Tool maker V-block set

Lze použít  na stojato i na ležato
Rozměry : 90 x 48 x 48 mm
Upright or reclined useable
Measurement: 90 x 48 x 48 mm

Měřící lišta KA 200

Linear measuring system KA 200

Rozsah měření 70 - 370 mm
Průřez 16 x 16 mm
Measuring lengths from 70 - 370 mm
Cross section 16 x 16 mm

Měřící lišta KA 500

Linear measuring system KA 500

Měřící lišta KA 300

Längenmesssystem KA 300

Měřící lišta KA 600

Längenmesssystem KA 600

Rozsah měření 70 - 470 mm
Průřez 25 x 34 mm
Measuring lengths from 70 - 470 mm
Cross section 25 x 34 mm

Rozsah měření 70 - 1020 mm
Průřez 18 x 20 mm
Measuring lengths from 70 - 1020 mm
Cross section 18 x 20 mm

Rozsah měření 1120 - 3020 mm
Průřez 40 x 42 mm
Measuring lengths from 1120 - 3020 mm
Cross section 40 x 42 mm
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Vrtáky jádrové HSS , 6-ti dílné sady

6 pcs./set HSS annular cutter set

14 / 16 /18 /20 /22 / 24 mm 
Vrtací délka 50 mm, v plastové kazetě 
14 / 16 /18 /20 /22 / 24 mm 
Drill depth 50 mm, in plastic box

3 V 1 - kombivrtáky, sada 6-dílná

6 pcs. tap / drill countersink set

M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
3-funkce, pro vrtání,řezání závitů a odjehlení
Drilling, thread cutting, deburring

Frézy stopkové, 3 - 10 mm, sada 6 ks

2 flute HSS end mill set, 6 pcs.

3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Materiál HSS
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
HSS - quality

Frézy stopkové, 4 - 16 mm, sada 7 ks

2 flute HSS end mill set, 7 pcs.

4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm
Materiál HSS
4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm
HSS - quality

Frézy stopkové hrubovací, HSS TiN,7dílná

7 pcs. HSS roughing end mill set 

6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20 mm 
V dřevěné kazetě
6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20 mm 
In wooden case

Frézy stopkové hrubovací,HSS-Cobalt,7ks

7 pcs. HSS-cobalt roughing end mill set

6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20
V dřevěné kazetě
6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20
In wooden case

Frézy hrubovací, HSS TiN

10 pcs. TiN-coated roughing end mills

10-dílná., 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 
20 / 22 / 25 mm, v dřevěné kazetě
10 pcs., 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 
20 / 22 / 25 mm, in wooden case 

Frézy stopkové, TiN

12 pcs. HSS TiN-coated end mills 

12-dílná., 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 mm 
Po 6 kusech 2 a 4-břité frézy
12 pcs., 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 mm 
Each 6 pcs. of 2 & 4 flute

Frézy stopkové, TiN

20 pcs. HSS TiN-coated end mills

20-dílná. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 
12 / 14 / 16 / 20 mm
Po 10 kusech 2 a 4-břité frézy
Each 10 pcs. of 2 & 4 flute

Kombinovaná sada fréz, sada 12 dílů

Combi milling box 12 pcs.

Po 6-ti kusech válcových a rádiusových fréz
HSS-TiN povlak, 3 - 12 mm
Each 6 pcs. end mills and ball end mills
HSS-TiN-coated, 3 - 12 mm

Frézy na T drážky, TiN, sada 9 dílů

HSS woodruff keyseat cutter set

TiN-povlak / TiN-coated
Rozměry / sizes:
10,5x2/10,5x3/19,5x4/19,5x5/19,5x6 
22,5x5/22,5x6/28,5x8/32,5x10 mm

Frézy rybinové, TiN, sada 5 dílů

60 degree dovetail cutter set 5 pcs.

TiN-povlak
Rozměry: 13 / 16 / 19 / 25 / 32 mm
TiN-coated
Sizes: 13 / 16 / 19 / 25 / 32 mm

Frézy čtvrtkruhové vyduté, 8 dílů

HSS corner rounding end mill set, 8 pcs.

R2 / R3 / R4 / R5 / R6 / R8 / R10 / R12 
TiN-povlak, v dřevěné kazetě 
R2 / R3 / R4 / R5 / R6 / R8 / R10 / R12 
TiN-coated, in wodden case

3-osé digitální zobrazování ES-12 H

Three axis digital readout system

S LCD displejem, univerzálně použitelný

with LCD display, universal useable

3-osé digitální zobrazování ES-12 V

Three axis digital readout system

S LCD displejem, univerzálně použitelný

with LCD display, universal useable

3-osé digitální zobrazování i200

Three axis digital readout system

S LCD displejem, univerzálně použitelný

with LCD display, universal useable
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Frézy s vyměnitelnými destičkami  

Indexable carbide end mill 

MK 2 - 16 mm 
MK 3 - 30 mm 
MT 2 - 16 mm 
MT 3 - 30 mm 

Sada stroj.výstružníků s válc.stopkou

HSS-cobalt machine reamer set, 8 pcs.

5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 / 20 mm
TiN-povlak
5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 / 20 mm
TiN-coated

Čelní válcové frézy   

Metric shell end mill 

Průměr 40 / 50 / 63 / 80 mm 
Pravořezné 
Diam. 40 / 50 / 63 / 80 mm 
Right hand cutting 

Čelní válcové hrubovací frézy

Shell roughing end mill 

Průměr 40 / 50 / 63 mm 
Pravořezné 
Diam. 40 / 50 / 63 mm 
Right hand cutting

Frézy rohové, úhel 90° 

90° facing square shoulder cutter

Průměr: 
63 / 80 / 100 / 125 mm

Diameter: 63 / 80 / 100 / 125 mm

Frézy rovinné a rohové/vysocevýkonné

Průměr:
40 / 50 / 63 / 80 / 100 mm
Diameter:
40 / 50 / 63 / 80 / 100 mm

90° facing square shoulder cutter

Frézy rovinné, úhel 75° 

75° face milling cutter

Průměr: 
80 / 100 / 125 mm

Diameter: 80 / 100 / 125 mm

Protahovací trny, sada A

Metric keyway broache set 2 / 3 mm

Po 1 protahovacím trnu 2 / 3 mm
Po 1 vodícím pouzdru 6 / 8 / 10
Keyway size 2 / 3 mm
Bushing diam. 6 / 8 / 10 mm

Protahovací trny, sada B / C

Keyway broache set 4 / 5 / 6 / 8 mm

Po 1 protahovacím trnu 4 / 5 / 6 / 8 mm
Po 1 vodícím pouzdru 12 / 14 / 
15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 
26 / 28 / 30 mm

Protahovací trny, sada D 

Keyway broache set 10 / 12 / 14 mm

Protahovací trny, sada E

Keyway broache set 16 / 18 mm

Vrtací tyče

Brazed carbide tipped boring bar set

Zařízení na chladicí kapalinu

Coolant pump

Po 1 protahovacím trnu 10 / 12 / 14 mm
Po 1 vodícím pouzdru 32 / 34 / 35 / 
36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 45 / 46 / 
48 / 50

Po 1 protahovacím trnu 16 / 18 mm
Po 1 vodícím pouzdru 52 / 54 / 
55 / 56 / 58 / 60 / 62 / 65 mm

Rozměr stopky: 12 / 16 / 18 / 20 / 25 mm

Shank: 12 / 16 / 18 / 20 / 25 mm

S nádrží (11 l) a ohebnou
hadicí, 400 V
Compl. with tank (11 l) and flexible tube 
400 V

Vrtací tyče, sada 3 díly

3-pcs. boring bar set

3dílná sada
Rozměr stopky: 8 / 10 / 12 mm
3 pcs. set
Shaft: 8 / 10 / 12 mm

Univerzální chladící zařízení 

Universal coolant pump

S plastikovou nádrží  (10l)
a ohebnou hadicí, 230V/ 400V
With plastic tank (10 l) and flexible tube
230 V / 400 V

Vrtací tyče, sada 4 díly

4 pcs. boring bar set

4dílná sada
Rozměr stopky; 10 / 12 / 16 / 20 mm
4 pcs. set
Shaft: 10 / 12 / 16 / 20 mm
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Univerzální posuv stolu AL 500 D

Power feed AL 500 D

Včetně transformátoru, spínače, 
vhodné pro osu x
Incl. transformer, limit switch,
only for x-axis

Univerzální posuv stolu AL 500 P

Power feed AL 500 P

s levostr. a pravostranným během a rychlo-
posuvem / vertikální montáž v ose x, y a z
Incl. Left-right turning, fast motion
Vertical mounting on x-, y- and z-axis

Posuv frézovacího stolu FTV-1 / 230 V

Auto feeder FTV-1 / 230 V

pro Vrtačko-frézka
KF 20 / KF 20 Super
For drilling and milling machine
LF 20 / KF 20 Super

Posuv frézovacího stolu FTV-2 / 230 V

Auto feeder FTV-2 / 230 V

pro Vrtačko-frézka 
KF 20 L / KF 20 L Super
For drilling and milling machine
KF 20 L / KF 20 L Super

Posuv frézovacího stolu FTV-5 / 230 V

Auto feeder FTV-5 / 230 V

pro Vrtačko-frézka
BF 25 Super / BF 25 L Super
For drilling and milling machine
BF 25 Super / BF 25 L Super

Posuv frézovacího stolu FTV-4 / 230 V

Auto feeder FTV-4 / 230 V

pro Vrtačko-frézka
BF 22 / BF 22 L Super
For drilling and milling machine
BF 22 / BF 22 L Super

Posuv frézovacího stolu FTV-3 / 230 V

Auto feeder FTV-3 / 230 V

pro Vrtačko-frézka 
BF 18 / BF 18 Super
For drilling and milling machine
BF 18 / BF 18 Super

Příslušenství
Pneumatický upínač nástroje APD 230

PNovýmatic tool clamping APD 230 

Zařízení pro frézovací stroje 
s vrtací hlavičkou, trnem ISO 40 
Useable on milling machines with 
spindle hole and ISO 40 taper

Nastavitelný kryt

Adjustable safety guard

Doporučené pro vrtačko-frézky
Různé velikosti na vyžádání
Useable for drilling and milling machines
Different sizes on request

Nastavitelný kryt PFR 01

Adjustable safety guard PFR 01

Doporučené pro vrtačko-frézky
Různé velikosti na vyžádání
Useable for drilling and milling machines
Different sizes on request

Nastavitelný kryt PFR 02

Adjustable safety guard PFR 02

Doporučené pro vrtačko-frézky
Různé velikosti na vyžádání
Useable for drilling and milling machines
Different sizes on request

Nivelační kyvný prvek NE 80 / 120 / 160

Machine mounts NE 80 / 120 / 160

Zatížitelnost: 500 / 800 / 1000 kg
Průměr: 80 / 120 / 160 mm
Capacity: 500 / 800 / 1000 kg
Diameter: 80 / 120 / 160 mm

Nivelační kyvný prvek MS 80

Machine mount MS 80

Zatížitelnost: 500 kg
Průměr 80 mm 
Capacity: 500 kg
Diameter 80 mm

Univerzální posuv stolu AL 450 D

Power feed AL 450 D

pro Vrtačko-frézka
For drilling and milling machine
FM 45 HS / FM 45 HSV / FM 50 HSV / 
BF 40 HS / BF 45 HSV / BF 45 HSV Vario

Univerzální posuv stolu AL 350 D

Power feed AL 350 D

pro Vrtačko-frézka
BF 30 Super / BF 35 Vario
For drilling and milling machine
BF 30 Super / BF 35 Vario

Posuv frézovacího stolu FTV-6 / 230 V

Auto feeder FTV-6 / 230 V

pro Vrtačko-frézka
KF 25 D Vario / L Vario / Pro
For drilling and milling machine
KF 25 D Vario / L Vario / Pro
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Machine accessories
Univerzální chladicí kapalina

Universal coolant fluid

RK 12, v 5l kanystru

RK 12, 5 l canister

Strojní osvětlení LED 1

LED lamp with hinged bracket

Napětí: 230 V
S flexibilním ramenem a magnetem
Voltage: 230 V 
With flexible arm and magnet

Příslušenství
Strojní osvětlení LED 2

LED lamp 2

Napětí: 24 V nebo 230 V s trafem
S flexibilním ramenem
Voltage: 24 V or 230 V with transformer 
With flexible arm

Strojní osvětlení LED 3

LED lamp 3

Strojní osvětlení LED 3-130

LED lamp 3-130

Strojní osvětlení LED 4

LED lamp 4 

Strojní osvětlení LED 4

LED lamp 4

Magnetický sběrač špon

Magnetic chip collector

Ke snadnému odstranění špon
 
For easy removal of chips 

Napětí: 24 V, volitelný průměr 90 nebo
130 mm
Voltage: 24 V, diameter optionally 
90 or 130 mm 

NNapětí: 230 V
s trafem
Voltage: 230 V
With transformer

Napětí: 24 V

Voltage: 24 V 

Napětí: 230 V
s trafem
Voltage: 230 V
With transformer



NANOTURN 
NANOMILL 

Hobby 140 
Hobby 250

Proficenter 250 
Hobby 300 DC
Hobby 300 VD

Hobby 300 Super
Hobby 350 VD

Hobby 350 VDM
Hobby 400 Super



Compact 400 V
Smart 410 Vario
Solid 460 Vario
Titan 560 Vario
Titan 660 Vario
Titan 800 Vario

FEL 

Profi 550 LZ
Profi 750 LZ
Profi 550 DC
Profi 750 DC

Profi 700 BQV
Profi 700 BDC
Profi 550 TOP
Profi 700 TOP
Profi 550 PRO
Profi 700 PRO

Proficenter 550 WQV

Profi 300 V
Profi 400 V 
Profi 400 G
Hobby 500
Profi 450 V
Profi 510 V

Proficenter 450 V
Proficenter 510 V

Profi 550 WQ
Profi 550 WQV

Profi 600 G

Proficenter 700 BQV 
Proficenter 700 BDC
Proficenter 700 TOP

Standard 150 Basic
Standard 150 Plus
Standard 150 V-Plus 
Standard 165 Plus

Standard 165 D
Standard 165 TOP
Standard 165 V-D 

Standard 165 V-Top 

Master 180
Standard 360 V
Master 360 Pro

Master 380
Master 400

Compact 400
Smart 410
Solid 460
Titan 560
Titan 660
Titan 800

SOUSTRUHY
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NANOTURN 
NANOMILL
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Stolní soustruh
Stolní frézka

• Elektronicky řízená plynulá regulace otáček pro přesné pracovní výsledky
• Seřizování vůlí vedení posuvů lze provádět klínovými lištami
• Vřeteno uloženo v přesných kuličkových ložiscích
• Jednoduchý odečet velikosti posuvu na stupnici
• Broušený sloup umožňuje dosažení přesnosti
• Široký rozsah využití díky dodávanému zvláštnímu příslušenství
• Volitelné sady na přestavbu umožňují rychlou a jednoduché přestavení na jiný model

Sada k přestavbě ze soustruhu na 
frézku Obj. č. 03-1586

Rozsah dodávky:
• Plynulá regulace otáček
• Ochranný kryt sklíčidla
• Servisní a obslužné nářadí
• 3čelisťové sklíčidlo pr. 50 mm (Nanoturn)
• Zubové sklíčidlo 0,6 - 6 mm (kromě Nanoturn)

Plynulá regulace 
otáček

Inovativní design

Univerzálně 
použitelné

NEJLEPŠÍ CENA!

Technická data NANOTURN
Vzdálenost hrotů 100 mm
Výška hrotu 55 mm
Točný průměr nad ložem 110 mm
Průchod vřetena 8 mm
Vzdálenost supportu od ramene 40 mm
Otáčky vřetena, plynulá regulace 100 - 4500 ot/min
Výkon motoru 0,15 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 360 x 250 x 300 mm
Hmotnost cca 9,2 kg
Obj. č. 03-1010

Technická data NANOMILL
Vrtací výkon max. 6 mm
Vyložení 60 mm
Otáčky vřetena, plynulá regulace 100 - 4500 ot/min
Velikost stolu /T-drážky 75 x 45 mm / 8 mm
Dráha pojezdu (x / y) 50 / 50 mm
Naklápění křížového stolu -45° až +45°
Otáčení křížového stolu -30° až +30°
Výkon motoru 0,15 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 360 x 250 x 420 mm
Hmotnost cca 11 kg
Obj. č. 03-1011

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Sada upínače a kleštin 1 - 6 mm, 6 dílů 03-1592
Zubové sklíčidlo 0,6 - 6 mm / B 10 03-1593
Lícní deska pr. 70 mm 03-1595
Sada upínacích nástrojů 12 dílů 03-1596
Sada stopkových fréz 1, 2, 3, 4, 6 mm 03-1597
Svěrák 40 mm 03-1598
Kruhový stůl 70 x 25 mm 03-1599
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Hobby 140
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Stolní soustruh
Přesný stolní soustruh Hobby 140 se nejvíce hodí ke zpracování malých obrobků. 
Díky malé velikosti a konstrukci s provozem bez vibrací je určen pro použití u 
jemných mechaniků, hodinářů, zlatníků a v modelářství.

Novinka

Pohon Vario

S jedním rozsahem regulace 
otáček bez nutnosti řazení

Otočný nožový držák
(Obj. č. 03-1534)

Cena
Top

• Elektronicky řízený plynulá regulace regulovaný stejnosměrný motor DC
• Velký rozsah otáček 0 – 3800 ot/min
• Široký rozsah využití díky dodávanému zvláštnímu příslušenství
• Kompaktní a malá konstrukce má optimální poměr ceny a výkonu
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Vřeteno uloženo v přesných kuličkových ložiscích
• Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
• Seřizování vůlí vedení posuvů lze provádět klínovými lištami
• Kompaktní a malá konstrukce má minimum vibrací

Technická data Hobby 140
Vzdálenost hrotů 140 mm
Výška hrotu 55 mm
Točný průměr nad ložem 110 mm
Točný průměr nad suportem 60 mm
Průchod vřetena 10 mm
Otáčky vřetena, plynulá regulace 0 - 3800 ot/min
Posuv pinoly 25 mm
Kužel pinoly cylindrický Ø 10 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,15 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,20 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 420 x 300 x 230 mm
Hmotnost cca 14 kg
Obj. č. 03-0999

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Posuv Délkový (pro osu z) 03-1533
Otočný nožový držák 03-1534
Pevná luneta 03-1535
Otočný středící hrot 03-1536
Zubové sklíčidlo 03-1537
Sada soustružnických nožů 8 mm, 11 dílů 44-1011
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 8 mm, 6dílů 44-2050
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 8 mm, 7dílů 44-3080
Podstavec 56-1000

K dodání volitelně s 
posuvem pro osu z

Plynulá regulace otáček 
hlavního vřetena pomocí 
potenciometru

Sklíčidlo a otočný hrot jsou volitelně k dispozici Pevná luneta s bronzovým 
vedením (Obj. č. 03-1535)

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo pr. 50 mm
• Ochranný kryt sklíčidla
• Jednostranný nožový držák

• Otočný centrovací hrot cylindrický
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Servisní a obslužné nářadí
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Hobby 250
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• Plynulá regulace otáček vřetena
• Přehledně uspořádné ovládací prvky
• Jednoduchá a rychlá změna otáček
• Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
• S přepínáním ručního a strojního podélného posuvu
• Seřizování vůlí vedení posuvů lze provádět klínovými lištami
• Optimální poměr ceny a výkonu
• Vysoká přesnost vřetena uloženého v kuželíkových ložiscích
• Kompaktní a malá konstrukce má minimum vibrací
•  Uložení vřetena v přesných kuželíkových ložiscích  

zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,015 mm)

Stolní soustruh
Malý stolní soustruh Hobby 250 je určen pro čelní a podélné 
soustružení a řezání závitů. Je ideálním pomocníkem pro 
modeláře a domácí kutily.

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo pr. 80 mm
• Ochranný kryt sklíčidla
• Dvoustranný nožový držák
• Středicí hrot s MK 1
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Servisní a obslužné nářadí

Vertikální frézovací suport s namontova-
ným zařízením na soustružení kulových 
součástí (na objednávku)

S vyměnitelnými koly na řezání závitů, 
stoupání 0,5 - 1,25 mm (na objednávku)

Vertikální frézovací suport s upínací 
plochou 64 x 130 mm (na objednávku)

Cena
Top

Jednoduchá obsluha, všechny 
ovládací prvky umístěné na 
vřetenové hlavě   3čelisťové sklíčidlo pr. 80 mm s 

ochranným krytem dle normy CE

Technická data Hobby 250
Vzdálenost hrotů 250 mm
Výška hrotu 75 mm
Točný průměr nad ložem 150 mm
Průchod vřetena 10 mm
Provedení vřetena MK 2
Otáčky vřetena, plynulá regulace 100 - 2000 ot/min
Metrické závity * (5) 0,5 - 1,25 mm
Palcové závity * (5) 16 - 24 záv./1“
Posuv pinoly 25 mm
Kužel pinoly MK 1
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,15 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,20 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 650 x 350 x 220 mm
Hmotnost cca 23 kg
Obj. č. 03-1000

* volitelné  

Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo pr. 80 mm 21-2501
Pevná luneta 03-1500
Posuvná luneta 03-1505
Vertikální frézovací suport 03-1510
Otočný nožový držák 03-1515
Sada výměnných kol pro řezání metrických závitů 03-1520
Sada výměnných kol pro řezání palcových závitů 03-1521
Sada kleštin 3 - 6 mm, 4 dílů 03-1525
Zařízení na soustružení kulových součástí 03-1530
Otočný středící hrot PC - MK 1 22-1000
Sada rychloupínacího nožového držáku Bernardo vel. 10 23-1055B
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Výměnný držák s rovnou vložkou pro velikost 10 23-1058B
Sada soustružnických nožů 8 mm, 11 dílů 44-1011
Podstavec 56-1000
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Mini kombi soustruh
Mini kombi soustruh Proficenter 250 je vybaven frézovacím nástavcem 
Stroj má klidný chod a zajišťuje dostatečnou přesnost. Je vhodný zejména 
pro modeláře a jemné mechaniky.

• Vysoká přesnost vřetena zaručena uložením v kuličkových ložiscích
• Pinola s upínacím zařízením zajišťuje přesný výsledek frézování
• Elektronicky řízený plynulá regulace regulovaný pohon
• Přehledně uspořádné ovládací prvky
• Jednoduchá změna otáček vřetena
• Indukčně kalené a broušené vodící plochy lože
• Vodící šroub s automatickým posuvem
• Frézovací nástavec s jemným laděním posuvu

Ovládací prvky (regulace 
otáček, přepínač stupně, 
posuv, ...) umístěné na 
vřeteníku soustruhu

V dodávce frézovací 
nástavec k vrtání, 

frézování a 
srážení hran

Nastavitelný koník s upnutím 
MK 1 a otočným středícím 
hrotem (na objednávku)

Pohon Vario

Technická data Proficenter 250
Soustruh
Vzdálenost hrotů 250 mm
Výška hrotu 75 mm
Točný průměr nad ložem 150 mm
Průchod vřetena 10 mm
Otáčky vřetena, plynulá regulace 100 - 2000 ot/min
Metrické závity * (5) 0,5 - 1,25 mm
Palcové závity * (5) 16 - 24 záv./1“
Posuv pinoly 25 mm
Kužel pinoly MK 1
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,15 kW / 230 V 
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,20 kW / 230 V
Frézovací nástavec
Vrtací výkon v oceli 10 mm
Čelní fréza max. 20 mm
Vyložení 105 mm
Otáčky vřetena, plynulá regulace 100 - 1000 / 100 - 2000 ot/min
Provedení vřetena MK 2
Zdvih pinoly 30 mm
Výškový posun frézovací hlavy 130 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,15 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,25 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 650 x 350 x 520 mm
Hmotnost cca 39 kg
Obj. č. 03-1005

* volitelné  

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo pr. 80 mm
• Ochranný kryt sklíčidla
• Dvoustranný nožový držák
• Středicí hrot s MK 1
• Zubové sklíčidlo 1 - 10 mm / B 12
• Klíče pro obsluhu

Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo pr. 80 mm 21-2501
Pevná luneta 03-1500
Posuvná luneta 03-1505
Otočný nožový držák 03-1515
Sada výměnných kol pro řezání metrických závitů 03-1520
Sada výměnných kol pro řezání palcových závitů 03-1521
Sada kleštin 3 - 6 mm, 4 dílů 03-1525
Otočný středící hrot PC - MK 1 22-1000
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 10 mm / B 12 24-1080
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 16, 3 - 10 mm, 7 dílů 26-1001
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 25, 4 - 16 mm, 8 dílů 26-1002
Sada stopkových fréz 3 - 10 mm, 6 dílů 42-1000
Podstavec 56-1000
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Stolní soustruh
Stolní soustruh Hobby 300 DC díky svému bezkartáčovému, stejnosměrnému 
motoru poskytuje velice klidný chod a stejnoměrný pohon vřetena. Tento model 
je svým výhodným poměrem výkonu a ceny ideální pro modeláře a domácí kutily.

• S vodicím šroubem pro automatické podélné soustružení nebo řezání závitů
• Plynulá regulace otáček hlavního vřetena
• Přehledně uspořádné ovládací prvky
• Jednoduchá a rychlá změna otáček
• Prizmatické lože má indukčně kalené a broušené plochy
• Volič pro výběr ručního nebo automatického podélného posuvu
• Vedení seřiditelná prostřednictvím klínových lišt
• Ruční kola s nastavitelnou jemnou stupnicí (0,05 / 0,01)
•  Přesná kuličková ložiska zajišťují velmi vysokou přesnost  

vystředěného běhu konce vřetena (≤ 0,015 mm)

Technická data Hobby 300 DC
Vzdálenost hrotů 300 mm
Výška hrotu 75 mm
Točný průměr nad ložem 150 mm
Průchod vřetena 11 mm
Provedení vřetena MK 1
Otáčky vřetena, plynulá regulace 160 - 1500 / 320 - 3000 ot/min
Rozsah podélného posuvu 0,05 / 0,1 mm/ot
Metrický závit (8) 0,5 - 1,5 mm
Posuv pinoly 45 mm
Kužel pinoly MK 1 zkrácený
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,45 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,63 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 660 x 330 x 300 mm 
Hmotnost cca 25 kg
Obj. č. 03-1034

* bez podstavce

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo pr. 80 mm
• Ochranný kryt sklíčidla
• Dvojitý nožový držák
• Výměnná kola
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Servisní a obslužné nářadí
• Pevné upínací hroty

Otáčky vřetena lze plynulá 
regulace nastavovat, otáčení 
vpravo/vlevo v sériové výbavě

3čelisťové sklíčidlo 80 mm s 
čelistmi pro vnitřní a vnější 
upínání v rozsahu dodávky

Přesný suport s lehkým chodem
a dvojitým nožovým držákem

Elektronická, plynulá regulace 
otáček, snadné odečítání na 

digitálním displeji

Dodáváno s kompletní sadou 
výměnných kol pro řezání závitů

Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové sklíčidlo DK12-80 mm podle DIN 6350 21-0800
Lícní deska K72-80 mm podle DIN 6350 21-5000
Příruba prům. 80 mm 03-1557
Posuvná luneta 03-1558
Kleštinové upínací pouzdro ER 16 - D 22 22-1081
Sada upínacích kleštin ER 16, 1 - 10 mm, 10 dílů 26-1020
Sada soustružnických nožů 8 mm, 11 dílů 44-1011
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 8 mm, 6dílů 44-2050
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 8 mm, 7dílů 44-3080
Podstavec 56-1000

Pohon Vario

Sériově s digitálním 
zobrazením!
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• Digitální ukazatel pro příčný a Délkový suport v základní výbavě
• Plynulá regulace otáček vřetena
• Přehledně uspořádné ovládací prvky
• Vodící šroub s automatickým Délkovým posuvem
• Seřizování vůlí vedení posuvů lze provádět klínovými lištami
• Uložení vřetena v přesných kuželíkových ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,015 mm)
• Kompaktní a malá konstrukce má optimální poměr ceny a výkonu
• Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
• Přestavitelný koník k soustružení kuželových tvarů

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo pr. 80 mm
• Ochranný kryt sklíčidla
•  Rychloupínací nožový držák  

se 4mi nástavci
• Výměnná kola
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Servisní a obslužné nářadí
• Digitální ukazatel pro příčný a Délkový suport
• Pevné středicí hroty

Otáčky vřetena lze plynulá regulace 
regulovat, otáčky vpravo-
vlevo v základní výbavě

Na objednávku: upínač 
s kleštinami, rozsah 
upnutí 4 - 16 mm

4-čelisťové sklíčidlo pr. 100 mm 
k upínání obrobků nepravidel-
ného tvaru (na objednávku)

Příčný a Délkový suport 
je vybaven digitálním 

ukazatelem se snadným 
odečítáním hodnot

Výměnná kola na řezání závitů jsou 
součástí základní výbavy

Stolní soustruh
Stolní soustruh Hobby 300 VD je svým poměrem ceny a výkonu a rozsáhlým 
zvláštním příslušenstvím vhodným strojem pro domácí kutily. Součástí dodávky 
je digitální odměřování pro osu x a y (pro příčný a Délkový posuv).

Sériově s digitálním 
zobrazením!

Technická data Hobby 300 VD
Vzdálenost hrotů 300 mm
Výška hrotu 90 mm
Točný průměr nad ložem 180 mm
Točný průměr nad suportem 110 mm
Průchod vřetena 20 mm
Provedení vřetena MK 3
Otáčky vřetena, plynulá regulace 100 - 1100 / 100 - 2500 ot/min
Rozsah podélného posuvu 0,1 / 0,2 mm/ot
Metrický závit (10) 0,4 - 2,0 mm
Posuv pinoly 50 mm
Kužel pinoly MK 2
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,25 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,35 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 720 x 290 x 290 mm 
Hmotnost cca 38 kg
Obj. č. 03-1025B

* bez podstavce

Novinka

Koník s rychlým 
upínáním

Nyní s 
rychloupínacím 

nožovým držákem

Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo pr. 100 mm s přírubou 03-1540
Lícní deska pr. 160 mm 03-1541
Pevná luneta 03-1545
Posuvná luneta 03-1550
Otočný středící hrot Typ PC - MK 2 22-1001
Sada otočných středících hrotů 
se 7 výměnnými vložkami SMA - MK 2 22-1040
Ovládací ruční kola v kovovém provedení 03-1548
Sada kol na řezání metrických závitů, 9dílů, kovové provedení 03-1549
Kuželový otočný středicí hrot MK 2 / 60 mm 22-1050
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 8 mm, 6 dílů 44-2050
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 8 mm, 7 dílů 44-3080
Sada soustružnických nožů 8 mm, 11 dílů 44-1011
Vertikální frézovací suport 03-1552
Kleštinové upínací pouzdroset 4 - 16 mm, 8 dílů sada 03-1551
Podstavec D1 56-1050
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Hobby 300 Super
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Bezuhlíkový 
stejnosměrný motor

• Stejnosměrný motor s optimálním krouticím momentem i v nižších otáčkách
• Uložení vřetena v přesných kuželíkových ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,015 mm)
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Strojní Délkový posuv vhodný pro řezání závitů v základní výbavě
• Přesné uložení vřetena ve 2 stavitelných kuželíkových ložiscích
• Pohon stejnosměrným motorem o výkonu 500 W
• S jedním rozsahem regulace otáček bez nutnosti řazení
• Univerzálně použitelný k soustružení, upichování, závitování, ...
• Výměnná kola na řezání metrických závitů v základní výbavě

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo pr. 80 mm
• Ochranný kryt sklíčidla
•  Rychloupínací nožový držák se 4 nástavci
• Výměnná kola
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Pevné středicí hroty
• Servisní a obslužné nářadí

4-čelisťové sklíčidlo pr. 100 mm k 
upínání obrobků nepravidelného 
tvaru (na objednávku)

Jenoduché odečty hodnot podélného 
a příčného posuvu pomocí 
digitálního zobrazování

K přesnému nastavení 
požadovaných otáček lze 
stroj vybavit digitálním 
ukazatelem otáček

Stolní soustruh
Stolní soustruh Hobby 300 Super má pohyb vřetena poháněný bezkartáčovým stejnosměrným 
motorem, poskytujícím obsluze výkonný a velice klidný chod i při nižších otáčkách. Poměr ceny 
a výkonu je velice vhodnou volbou pro uživatele z řad modelářů a kutilů.

Lícní deska k upínání 
speciálních tvarů obrobků 
do pr. 160 mm 
(na objednávku)

Otáčky vřetena lze plynulá regulace 
regulovat, otáčky vpravo-vlevo v 
základní výbavě

Technická data Hobby 300 Super
Vzdálenost hrotů 300 mm
Výška hrotu 90 mm
Točný průměr nad ložem 180 mm
Točný průměr nad suportem 110 mm
Průchod vřetena 20 mm
Provedení vřetena MK 3
Otáčky vřetena, plynulá regulace 100 - 2500 ot/min
Rozsah podélného posuvu 0,1 / 0,2 mm/ot
Metrický závit (10) 0,4 - 2,0 mm
Posuv pinoly 55 mm
Kužel pinoly MK 2
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,50 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,70 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 750 x 280 x 300 mm
Hmotnost cca 42 kg
Obj. č. 03-1027B

* bez podstavce

Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo pr. 100 mm s přírubou 03-1540
Lícní deska pr. 160 mm 03-1541
Pevná luneta 03-1545
Posuvná luneta 03-1550
Digitální zobrazení otáček 03-1555
Kleštinové upínací pouzdro 4 - 16 mm, 8 dílů 03-1551
Vertikální frézovací suport 03-1552
Digitální ukazatel pro příčný a Délkový suport (vlastní montáž) 03-1553B
Ovládací ruční kola v kovovém provedení 03-1548
Sada kol na řezání metrických závitů, 9dílů, kovové provedení 03-1549
Sada otočných středících hrotů 
se 7 výměnnými vložkami SMA - MK 2 22-1040
Sada soustružnických nožů 8 mm, 11 dílů 44-1011
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 8 mm, 6 dílů 44-2050
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 8 mm, 7 dílů 44-3080
Podstavec D1 56-1050
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Stolní soustruhy
Stolní soustruh Hobby 350 VD se liší od modelu 300 VD točnou délkou, která je o 50 mm delší a 
digitálním ukazatelem otáček pro osy x a y. Hnací motor má větší výkon. Poměr ceny a výkonu 
je velice vhodnou volbou pro uživatele z řad modelářů a kutilů.

• Garantovaná přesnost vřetena ≤ 0,015 mm
• Digitální ukazatel pro příčný a Délkový suport v základní výbavě
• Optimální nastavení otáček pomocí digitálního ukazatele.
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Univerzálně použitelný k soustružení, upichování, závitování, ...
• Pohon stejnosměrným motorem o výkonu 350 W
• Výměnná kola na řezání metrických závitů v základní výbavě
• Vůle ve vedení posuvů lze seřizovat nastavitelnými klínovými lištami
• Přestavitelný koník k soustružení kuželových tvarů

Pro rozšíření obrábění lze 
používat vertikální frézovací 
suport (na objednávku)

Koník s upínacím kuželem MK 2 
lze nastavit pro soustružení 

kuželových tvarů

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo pr. 80 mm
• Ochranný kryt sklíčidla
•  Rychloupínací nožový držák 

se 4 nástavci
• Výměnná kola
•  Zadní stěna na zachytávání 

třísek
•  Digitální zobrazení  

počtu otáček
• Pevné středicí hroty
•  Digitální ukazatel pro  

příčný a Délkový suport
• Servisní a obslužné nářadí

Dodáváno s digitálním 
ukazatelem počtu otáček Lunety pro upínání a obrábění 

delších obrobků

Plynulá regulace otáček 
vřetena s digitálním 
ukazatelem

Technická data Hobby 350 VD
Vzdálenost hrotů 350 mm
Výška hrotu 90 mm
Točný průměr nad ložem 180 mm
Točný průměr nad suportem 110 mm
Průchod vřetena 21 mm
Provedení vřetena MK 3
Otáčky vřetena, plynulá regulace 100 - 1200 / 100 - 3000 ot/min
Rozsah podélného posuvu 0,1 / 0,2 mm/ot
Metrický závit (10) 0,4 - 2,0 mm
Posuv pinoly 60 mm
Kužel pinoly MK 2
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,35 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,50 kW
Rozměry stroje (Š x H x V)* 770 x 300 x 310 mm
Hmotnost cca 44 kg
Obj. č. 03-1026B

* bez podstavce

Novinka
Nyní s 

rychloupínacím 
nožovým držákem

Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo pr. 100 mm s přírubou 03-1540
Lícní deska pr. 160 mm 03-1541
Pevná luneta 03-1545
Posuvná luneta 03-1550
Kleštinové upínací pouzdro 4 - 16 mm, 8 dílů 03-1551
Vertikální frézovací suport 03-1552
Otočný středící hrot PC - MK 2 22-1001
Sada otočných středících hrotů 
se 7 výměnnými vložkami SMA - MK 2 22-1040
Kuželový otočný středicí hrot MK 2 / 60 mm 22-1050
Ovládací ruční kola v kovovém provedení 03-1548
9-ti  dílů sada výměnných kovových kol 03-1549
Sada soustružnických nožů 8 mm, 11 dílů 44-1011
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 8 mm, 6 dílů 44-2050
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 8 mm, 7 dílů 44-3080
Podstavec D1 56-1050
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Vybaveno kovovými 
ručními koly a převody

Stolní soustruhy
Stolní soustruh Hobby 350 VD dodatečně nabízí - oproti Hobby 350 VD - kovová ruční 
kolečka pro podporu popř. koníka stejně jako 9 dílů sada výměnných kol v kovovém 
provedení k řezání závitů. Stroj je vhodný zejména pro náročné modeláře.

• Výměnná kola v kovovém provedení k řezání metrických závitů v základní výbavě
• Garantovaná přesnost vřetena ≤ 0,015 mm
• Digitální ukazatel pro příčný a Délkový suport v základní výbavě
• Optimální nastavení otáček pomocí digitálního ukazatele
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Univerzálně použitelný k soustružení, upichování, závitování, ...
• Pohon stejnosměrným motorem o výkonu 350 W
• Vůle ve vedení posuvů lze seřizovat nastavitelnými klínovými lištami
• Přestavitelný koník k soustružení kuželových tvarů

Pro rozšíření obrábění lze 
používat vertikální frézovací 
suport (na objednávku)

Koník s upínacím kuželem MK 2 
lze nastavit pro soustružení 

kuželových tvarů

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo pr. 80 mm
• Ochranný kryt sklíčidla
•  Rychloupínací nožový držák 

se 4 násadami
• Výměnná kola z kovu
•  Zadní stěna na zachytávání 

třísek
•  Digitální zobrazení  

počtu otáček
• Pevné středicí hroty
•  Digitální ukazatel pro  

příčný a Délkový suport
• Servisní a obslužné nářadí

Pro hospodárnou práci je stroj 
sériově vybaven rychloupínacím 
nožovým držákem

Lunety pro upínání a obrábění 
delších obrobků

Výměnná kola v kovovém 
provedení pro řezání metrických 
závitů v základní výbavě

Technická data Hobby 350 VDM
Vzdálenost hrotů 350 mm
Výška hrotu 90 mm
Točný průměr nad ložem 180 mm
Točný průměr nad suportem 110 mm
Průchod vřetena 21 mm
Provedení vřetena MK 3
Otáčky vřetena, plynulá regulace 100 - 1200 / 100 - 3000 ot/min
Rozsah podélného posuvu 0,1 / 0,2 mm/ot
Metrický závit (10) 0,4 - 2,0 mm
Posuv pinoly 60 mm
Kužel pinoly MK 2
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,35 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,50 kW
Rozměry stroje (Š x H x V)* 770 x 300 x 310 mm
Hmotnost cca 44 kg
Obj. č. 03-1029

* bez podstavce

Novinka
Nyní s 

rychloupínacím 
nožovým držákem

Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo pr. 100 mm s přírubou 03-1540
Lícní deska pr. 160 mm 03-1541
Pevná luneta 03-1545
Posuvná luneta 03-1550
Kleštinové upínací pouzdro 4 - 16 mm, 8 dílů 03-1551
Vertikální frézovací suport 03-1552
Otočný středící hrot PC - MK 2 22-1001
Sada otočných středících hrotů 
se 7 výměnnými vložkami SMA - MK 2 22-1040
Kuželový otočný středicí hrot MK 2 / 60 mm 22-1050
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix velikost A 23-1000
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Sada soustružnických nožů 8 mm, 11 dílů 44-1011
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 8 mm, 6 dílů 44-2050
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 8 mm, 7 dílů 44-3080
Podstavec D1 56-1050
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Stolní soustruh
Stolní soustruh Hobby 400 Super má pohyb vřetena poháněný bezkartáčovým 
stejnosměrným motorem, poskytujícím obsluze výkonný a velice klidný chod 
i při nižších otáčkách. Poměr ceny a výkonu je velice vhodnou volbou pro 
uživatele z řad modelářů a kutilů.

Technická data Hobby 400 Super
Vzdálenost hrotů 400 mm
Výška hrotu 90 mm
Točný průměr nad ložem 180 mm
Točný průměr nad suportem 110 mm
Průchod vřetena 20 mm
Provedení vřetena MK 3
Otáčky vřetena, plynulá regulace 100 - 2500 ot/min
Rozsah podélného posuvu 0,1 / 0,2 mm/ot
Metrický závit (10) 0,4 - 2,0 mm
Posuv pinoly 55 mm
Kužel pinoly MK 2
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,50 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,70 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 850 x 280 x 300 mm
Hmotnost cca 50 kg
Obj. č. 03-1028B

* bez podstavce

• Uložení vřetena v přesných kuželíkových ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,015 mm)
• Strojní Délkový posuv vhodným pro řezání závitů v základní výbavě
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Výměnná kola v kovovém provedení pro řezání metrických závitů v základní výbavě
• Univerzálně použitelný k soustružení, upichování, závitování, ...
• Stejnosměrný motor s optimálním krouticím momentem i v nižších otáčkách
• Přesné uložení vřetena ve 2 stavitelných kuželíkových ložiscích
• Pohon stejnosměrným motorem o výkonu 500 W
• S jedním rozsahem regulace otáček bez nutnosti řazení

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo pr. 100 mm
• Ochranný kryt sklíčidla
•  Rychloupínací nožový držák se 4 násadami
• Výměnná kola
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Pevné středicí hroty 
•  Digitální ukazatel pro  

příčný a Délkový suport
• Servisní a obslužné nářadí 3čelisťové sklíčidlo 100 mm

se standardními a otočnými 
čelistmi v základní výbavě

Lícní deska k upínání speciálních 
tvarů obrobků do pr. 160 mm 

(na objednávku).

K přesnému nastavení 
požadovaných otáček lze 
stroj vybavit digitálním 
ukazatelem otáček

Výměnná kola v kovovém provedení 
pro řezání metrických závitů v 
základní výbavě

Otáčky vřetena lze plynulá regulace 
regulovat, otáčky vpravo-
vlevo v základní výbavě

Bezuhlíkový 
stejnosměrný motor

Novinka
Nyní s 

rychloupínacím 
nožovým držákem

Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo pr. 100 mm s přírubou 03-1540
Lícní deska pr. 160 mm 03-1541
Pevná luneta 03-1545
Posuvná luneta 03-1550
Digitální zobrazení otáček 03-1555
Kleštinové upínací pouzdroset 4 - 16 mm, 8 dílů 03-1551
Vertikální frézovací suport 03-1552
Ovládací ruční kola v kovovém provedení 03-1548
Sada otočných středících hrotů 
se 7 výměnnými vložkami SMA - MK 2 22-1040
Sada soustružnických nožů 8 mm, 11 dílů 44-1011
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 8 mm, 6 dílů 44-2050
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 8 mm, 7 dílů 44-3080
Podstavec 56-1065
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Stolní soustruh
Přesný stolní soustruh Profi 300 V patří mezi naše nejprodávanější soustruhy s 
točnou délkouu do 300 mm. Díky plynulé regulaci otáček je vhodným pomocníkem 
pro nástrojáře, jemné mechaniky i modeláře.

• Vysoká přesnost vřetena uloženého v kuličkových ložiscích (≤ 0,009mm)
• Plynulá regulace otáček
• Přehledně umístěné ovládací a obslužné prvky
• Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
• Vybaven 3-mi volitelnými rychlostmi podélného posuvu
• Má přestavitelný koník k soustružení kuželových tvarů
• Seřizování vůlí vedení posuvů lze provádět klínovými lištami
• Výměnná kola pro řezání závitů v základní výbavě

Hladké a přesné 
vedení suportu se 
strojním posuvem 

má dlouhou životost 
a je nastavitelné 

klínovými 
lištami.

Ovládací prvky s 
tabulkou posuvů 
jsou přehledně 
umístěné na 
vřetenové hlavě

Pevná luneta s bronzovým 
vedením pro upínání delších 
obrobků

4-čelisťové sklíčidlo pr. 100 mm 
k upínání obrobků nepravidel-
ného tvaru (na objednávku)

Otočný středicí hrot typ SMA 
se 7 výměnnými hroty pro 

univerzálnější používání 
(na objednávku)

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování  

DT 30 (Obj. č. 03-1035B)
•  3čelisťové sklíčidlo  

DK11-100 mm
•  Čtyřstranný nožový držák
•  2 středicí hroty
•  Výměnná kola
•  Ochranný kryt sklíčidla
•  Zadní stěna na zachytávání  

třísek
•  Vana na třísky
•  Digitální zobrazení počtu otáček
•  Servisní a obslužné nářadí

Technická data Profi 300 V
Vzdálenost hrotů 300 mm 
Výška hrotu 90 mm 
Točný průměr nad ložem 180 mm 
Průchod vřetena 20 mm 
Provedení vřetena MK 3 
Otáčky vřetena, plynulá regulace 50 - 1250 / 100 - 2500 ot/min 
Rozsah podélného posuvu (3) 0,083 - 0,159 mm/ot 
Metrický závit (14) 0,3 - 3 mm 
Palcové závity (10) 10 - 44 záv./1“ 
Posuv pinoly 60 mm 
Kužel pinoly MK 2 
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,45 kW / 230 V 
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,60 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 740 x 390 x 370 mm 
Hmotnost cca 60 kg 
Obj. č. 03-1035

03-1035B (vč. dig. zobrazení)

* bez podstavce

Včetně BERNARDO

3čelisťové sklíčidlo 100 mm

Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové sklíčidlo DIN 6350, DK12-100, litinové 21-0801
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo DIN 6350, K72 - 100 21-5001
Lícní deska pr. 170 mm 03-1565
Příruba pr. 100 mm 03-1560
Pevná luneta 03-1570
Posuvná luneta 03-1575
Otočný středící hrot Typ PC - MK 2 22-1001
Kuželový otočný středicí hrot MK 2 / 60 mm 22-1050
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix velikost A 23-1000
Sada rychloupínacího nožového držáku Bernardo vel. 10 23-1055B
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 10 mm, 7 dílů 44-3082
Sada soustružnických nožů 10 mm, 38 dílů 44-1015
Podstavec D1 56-1050



235

Profi 400 V

HOBBY

So
us

tr
uh

y

• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Univerzálně použitelný k soustružení, upichování, závitování, ...
• Strojní Délkový posuv vhodným pro řezání závitů v základní výbavě
• Výměnná kola na řezání metrických závitů v základní výbavě
• Uložení vřetena v přesných kuželíkových ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,009 mm)
• Přehledně uspořádné ovládací prvky
• Kompaktní a malá konstrukce má optimální poměr ceny a výkonu
•  Plynulou elektronickou regulací otáček lze nastavovat  

požadovanou řeznou rychlost

Stolní soustruh
Stolní soustruh Profi 400 je sériově vybaven plynulou regulací otáček 
pro nastavení optimálních řezných podmínek a digitálním ukazatelem. 
S ohledem na výhodný poměr ceny a výkonu je tento model ideálním 
řešením pro modeláře a kutily.

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální  

odměřování DT 30 
(Obj. č. 03-1036B)

•  3čelisťové sklíčidlo  
DK 11-100 mm

•  Čtyřstranný nožový držák
•  Středicí hroty
•  Ochranný kryt sklíčidla
•  Výměnná kola
•  Digitální zobrazení  

počtu otáček
•  Zadní stěna na  

zachytávání třísek
•  Vana na třísky
•  Servisní a obslužné nářadí

Technická data Profi 400 V
Vzdálenost hrotů 400 mm
Výška hrotu 100 mm
Točný průměr nad ložem 200 mm
Průchod vřetena 20 mm
Provedení vřetena MK 3
Otáčky vřetena, plynulá regulace 50 - 1250 / 100 - 2500 ot/min
Rozsah podélného posuvu (3) 0,089 - 0,198 mm/ot
Metrický závit (14) 0,3 - 3 mm
Palcové závity (10) 10 - 44 záv./1“
Posuv pinoly 50 mm
Kužel pinoly MK 2
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,60 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,80 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 930 x 400 x 380 mm
Hmotnost cca 65 kg
Obj. č. 03-1036

03-1036B (vč. dig. zobrazení)

* bez podstavce

Pohon Vario

Výměnná kola pro řezání 
závitů v základní výbavě

Zrychlení výměn nožů lze dosáhnout 
rychlovýměnným nožovým držákem 

Bernardo vel.10 (na objednávku).

Lícní deska k upínání speciálních 
tvarů obrobků do pr. 170 mm (na 
objednávku)

Včetně BERNARDO

3čelisťové sklíčidlo 100 mm

Hlavní vřeteno 
v P5 přesnosti

Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové sklíčidlo DIN 6350, DK12-100, litinové 21-0801
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo DIN 6350, K72 - 100 21-5001
Lícní deska pr. 170 mm 03-1577
Příruba pr. 100 mm 03-1576
Pevná luneta 03-1578
Posuvná luneta 03-1579
Otočný středící hrot Typ PC - MK 2 22-1001
Sada otočných středících hrotů
 se 7 výměnnými vložkami SMA - MK 2 22-1040
Sada rychloupínacího nožového držáku Bernardo vel. 10 23-1055B
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Sada soustružnických nožů 10 mm, 38 dílů 44-1015
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 10 mm, 5 dílů 44-2020
Podstavec 56-1068
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Stolní soustruh
Stolní soustruh Bernardo Profi 400 G je ve srovnání s Profi 400 V vybaven předlohovou hřídelí, 
přičemž změna stupně otáček je prováděna pomocí sady klínových řemenů. Rychlost otáček je 
snadno a rychle odečítána na digitálním ukazateli.

• Soustruh je vybaven 2 stupni otáček a plynulou regulací otáček vřetena
• Silně žebrované prizmatické lože je indukčně kalené a broušené
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Univerzálně použitelný k soustružení, upichování, závitování, ...
• Výměnná kola na řezání metrických závitů v základní výbavě
• Hlavní vřeteno s nastavitelnými kuželíkovými ložisky ve třídě přesnosti P5
• Přehledně uspořádané ovládací prvky na hlavě převodovky
• Koník s pákovou aretací, přestavitelný pro soustružení kuželu
• Seřizování vůlí vedení posuvů lze provádět klínovými lištami 

Jednoduchá předvolba stupně převodovky 
pomocí předlohy, nastavení požadovaných 
otáček potenciometrem

Uložení pinoly v přesných 
kuželíkových ložiscích zajišťuje 
velmi nízkou házivost 
(≤ 0,009 mm)

Rozsah dodávky:
•  3čelisťové sklíčidlo  

DK 11-100 mm
•  Čtyřstranný nožový  

držák
•  Středicí hroty
•  Výměnná kola
•  Ochranný kryt sklíčidla
•  Zadní stěna na  

zachytávání třísek
•  Vana na třísky
•  Digitální zobrazení  

počtu otáček
•  Servisní a obslužné  

nářadí

Včetně BERNARDO

3čelisťové sklíčidlo 100 mm

Pohon Vario

Včetně redukční převodovky, 
bez nutnosti výměny pásu

Technická data Profi 400 G
Vzdálenost hrotů 400 mm
Výška hrotu 105 mm
Točný průměr nad ložem 210 mm
Průchod vřetena 21 mm
Provedení vřetena MK 3
Otáčky vřetena, plynulá regulace 50 - 1250 / 100 - 2500 ot/min
Rozsah podélného posuvu (3) 0,089 - 0,198 mm/ot
Metrický závit (15) 0,3 - 3 mm
Palcové závity (12) 10 - 44 záv./1“
Posuv pinoly 55 mm
Kužel pinoly MK 2
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,60 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,80 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 930 x 400 x 380 mm
Hmotnost cca 60 kg
Obj. č. 03-1037

* bez podstavce

Koník s pákovou aretací, přestavitelný 
pro soustružení kuželů, lze na 

objednávku dodat se středicím hrotem

Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové sklíčidlo DIN 6350, DK12-100, litinové 21-0801
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo DIN 6350, K72 - 100 21-5001
Lícní deska pr. 170 mm 03-1577
Příruba pr. 100 mm 03-1576
Pevná luneta 03-1578
Posuvná luneta 03-1579
Otočný středící hrot Typ PC - MK 2 22-1001
Sada otočných středících hrotů 
se 7 výměnnými vložkami SMA - MK 2 22-1040
Revolverová hlava MK 2, 4 polohy, včetně vložek 22-1069
Sada rychloupínacího nožového držáku Bernardo vel. 10 23-1055B
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Sada soustružnických nožů 10 mm, 38 dílů 44-1015
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 10 mm, 5 dílů 44-2020
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 10 mm, 7 dílů 44-3082
Podstavec 56-1068
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Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 100 mm 03-1660
Sada otočných středících hrotů 
se 7 výměnnými vložkami SMA - MK 2 22-1040
Sada rychloupínacího nožového držáku Bernardo vel. 10 23-1055B
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Pevná luneta 03-1665
Posuvná luneta 03-1670
Chladicí zařízení 10 litrů (k montáži u zákazníka)
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
Soustružnické nože s výměnnými destičkami, 12 mm, 5 dílů 44-2021
Sada soustružnických nožů 12 mm, 38 dílů 44-1016
Podstavec D3 56-1055

Technická data Hobby 500
Vzdálenost hrotů 500 mm
Výška hrotu 120 mm
Točný průměr nad ložem 240 mm
Průchod vřetena 20 mm
Provedení vřetena MK 3
Otáčky vřetena 140 - 1710 ot/min, 6 stupně
Rozsah podélného posuvu (4) 0,05 - 0,2 mm/ot
Metrický závit (11) 0,4 - 3 mm
Palcové závity (11) 8 - 28 záv./1“
Posuv pinoly 45 mm
Kužel pinoly MK 2
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,55 kW / 230 V nebo 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,80 kW / 230 V nebo 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1150 x 480 x 420 mm 
Hmotnost cca 130 kg 
Obj. č. 03-1070 (230 V)

03-1075 (400 V)

* bez podstavce

• Jednoduchá a rychlá změna otáček řadícími prvky převodové skříně
• Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
• Vůle ve vedení posuvů lze seřizovat nastavitelnými klínovými lištami
• Optimální poměr ceny a výkonu
• Výkonný soustruh s vodicím šroubem pro řezání závitů
• Přesné uložení vřetena ve dvou seřiditelných ložiscích
• Má přestavitelný koník k soustružení kuželových tvarů
• Bezpečnostní spínač s podpěťovou spouští
• Malá a kompaktní konstrukce stroje

Stolní soustruh
Přesný stolní soustruh Hobby 500 se 6-ti stupňovou převodovkou je vhodný pro rychlou změny 
otáček. Má kompaktní konstrukci nabízející klidný chod a velkou přesnost prováděných prácí.

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo 100 mm
• Výměnná kola
• Pevné středicí hroty
• Čtyřstranný nožový držák
• Příčné saně s vrchním suportem
• Ochranný kryt sklíčidla

Rychlou změnu otáček vřetena 
lze provádět řadicími pákami 

převodové skříně

3čelisťové sklíčidlo 100 mm s vnitřními 
a vnějšími čelistmi v základní výbavě

Lehké a přesné vedení suportu má dlouhou
životnost, vedení lze seřizovat
klínovými podložkami
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Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo 100 mm
• Čtyřstranný nožový držák
• Ochranný kryt sklíčidla
• Výměnná kola
• 2 středicí hroty
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Zadní stěna na zachytávání třísek

Digitální ukazatele polohy posuvu 
umožňuje přesnější práci

Vhodné umístění ovládací páky 
strojního podélného a příčného 
posuvu

Dodáváno s kompletní sadou 
výměnných kol pro řezání 
závitů

Upínací pouzdro 
zaručuje vysokou 

přesnost upnutí 
obrobků, rozsah 

upnutí 4 - 16 mm

Stolní soustruhy
Stolní soustruh Profi 450 V a Profi 510 V je zajímavý svým moderním 
vzhledem a několika změnami oproti původně dodávaným typům (motor 
na stejnosměrný proud, ovládání fóliovou klávesnicí). Jedná se o 
univerzální zařízení pro modeláře a kutily s výhodným poměrem výkonu a ceny.

Délkový a 
příčný posuv

Technická data Profi 450 V / Profi 510 V
Vzdálenost hrotů 450 mm / 510 mm
Výška hrotu 105 mm
Točný průměr nad ložem 210 mm
Průchod vřetena 20 mm
Provedení vřetena MK 3
Otáčky vřetena, plynulá regulace 100 - 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu 0,045 / 0,126 mm/ot
Metrický závit (17) 0,25 - 3 mm
Palcové závity (10) 8 - 24 záv./1“
Posuv pinoly 50 mm
Kužel pinoly MK 2
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,0 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,35 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1010 (1150) x 640 x 420 mm 
Hmotnost cca 94 kg / 102 kg
Profi 450 V 03-1115
Profi 510 V 03-1116

* bez podstavce

Dostupné s 
frézovacím 

zařízením FA10

• Plynulá regulace otáček a digitální ukazatel rychlosti v základní výbavě
• Uložení vřetena v přesných kuželíkových ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,015 mm)
• Stejnosměrný motor s optimálním krouticím momentem i v nižších otáčkách
• Vůle ve vedení posuvů lze seřizovat nastavitelnými klínovými lištami
• Směr otáčení frézovacího vřetena vpravo-vlevo v základní výbavě
• Komfortní ovládání pomocí fóliové klávesnice
• Automatický Délkový a příčný posuv v základní výbavě
• Má přestavitelný koník k soustružení kuželových tvarů
• Kvalitní provedení lože s vodicími plochami
• Frézovací hlava lze naklápět v úhlu od -30° do +45°
• Frézovací vřeteno s přesným jemným posuvem

Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 100 mm 03-1732
Lícní deska pr. 180 mm 03-1731
Otočný středící hrot Typ PC - MK 2 22-1001
Sada otočných středících hrotů typ SMA-MK 2 vč. 7 vložek 22-1040
Rychloupínací svěrák  50 mm 03-1730
Posuvná luneta 03-1734
Pevná luneta 03-1733
Frézovací nástavec FA 10 03-1740
Digitální ukazatel pro příčný a Délkový suport (vlastní montáž) 03-1735
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix velikost A 23-1000
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Sada upínače s kleštinami 4 - 16 mm, 7 dílů 03-1736
Revolverová hlava MK 2, 4 polohy, včetně vložek 22-1069
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 10 mm, 5 dílů 44-2020
Sada stopkových fréz 3-12 mm, povrch. úprava TiN, 12 ks 42-1019
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 25, 3 - 16 mm, 8 dílů 26-1002
Podstavec 56-1067
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Kombinovaný soustruhy
Kombinovaný soustruh Proficenter 450 V a 510 V je vybaven 
naklápěcí frézovací hlavou. Má kompaktní konstrukci nabízející 
klidný chod a velkou přesnost prováděných prácí.

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo 100 mm
• Čtyřstranný nožový držák
• Ochranný kryt sklíčidla
• Výměnná kola
• 2 středicí hroty
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Upínací trn MK 2 / B 12
• Upínací šroub M 10 ve vřeteni
• Zubové sklíčidlo 1 - 12 mm/B 12

Frézovací nástavec, který lze naklápěct v úhlu 
-30° až +45°, rozšiřuje oblast využití

Stroj lze vybavit rychloupínacím 
nožovým držákem Multifix. pro 
snížení výrobních časů

Komfortní ovládání
pomocí fóliové
klávesnice, optimální
nastavení otáček
vřetena pomocí
digitálního displeje

Přesné nastavení 
otáček

Soustřednost vřetena 
≤ 0,015 mm

Technická data Proficenter 450 V / 510 V
Soustruh
Vzdálenost hrotů 450 mm / 510 mm
Výška hrotu 105 mm
Točný průměr nad ložem 210 mm
Průchod vřetena 20 mm
Provedení vřetena MK 3
Otáčky vřetena, plynulá regulace 100 - 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu 0,045 / 0,126 mm/ot
Metrický závit (17) 0,25 - 3 mm
Palcové závity (10) 8 - 24 záv./1“
Posuv pinoly 50 mm
Kužel pinoly MK 2
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,0 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,35 kW / 230 V
Frézovací nástavec
Vrtací výkon v oceli 10 mm
Čelní fréza max. 20 mm
Čelní fréza max. 10 mm
Vyložení 170 mm
Otáčky vřetena, plynulá regulace 100 - 2000 ot/min
Provedení vřetena MK 2
Naklápěcí frézovací hlava -30° až +45°
Výškový posun frézovací hlavy 170 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,15 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,20 kW / 230 V

Rozměry stroje (Š x H x V)* 1010 (1150) x 640 x 850 mm 
Hmotnost cca 134 kg / 137 kg
Proficenter 450 V 03-1220
Proficenter 510 V 03-1221

* bez podstavce
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Technická data Profi 550 WQ Profi 550 WQV
Vzdálenost hrotů 550 mm 550 mm
Výška hrotu 125 mm 125 mm
Točný průměr nad ložem 250 mm 250 mm
Šířka lože 135 mm 135 mm
Průchod vřetena 26 mm 26 mm
Provedení vřetena MK 4 MK 4
Otáčky vřetena (6) 125 - 2000 ot/min Plynulá regulace, 50 - 1000 ot/min

100 - 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (6) 0,06 - 0,32 mm/ot (6) 0,06 - 0,32 mm/ot
Příčný posuv (4) 0,03 - 0,075 mm/ot (4) 0,03 - 0,075 mm/ot
Metrický závit (18) 0,2 - 3,5 mm (18) 0,2 - 3,5 mm
Palcové závity (21) 8 - 56 záv./1“ (21) 8 - 56 záv./1“
Posuv pinoly 70 mm 70 mm
Kužel pinoly MK 2 MK 2
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW / 230 V nebo 400 V 0,75 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,0 kW / 230 V nebo 400 V 1,0 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1210 x 610 x 450 mm 1210 x 610 x 450 mm
Hmotnost cca 120 kg 120 kg
Obj. č. 03-1130 (230 V) 03-1140 (230 V)
 03-1135 (400 V) 03-1141 (vč. dig. zobrazení)

* bez podstavce

• Strojní Délkový posuv vhodným pro řezání závitů v základní výbavě
• Vřeteno je uloženo ve 2 přesných stavitelných kuželíkových ložiscích (P5 kvalitní)
• Sledování teploty včetně výstražné kontrolky chrání motor před přetížením
• Uložení vřetena v přesných kuželíkových ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,009 mm)
• Kvalitní lože má indukčně kalené a broušené vedení
• Model Profi 550 WQV dodávano s plynulou regulací otáček vřetena
• Má přestavitelný koník k soustružení kuželových tvarů
• Přehledně uspořádné ovládací prvky
• Seřizování vůlí vedení posuvů lze provádět klínovými lištami
• Délkový a příčný posuv v základní výbavě
• Bezpečnostní spínač s podpěťovou ochranou

Soustruhy 
s vodicím šroubem

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování SDS6 - 2V 

(Obj. č. 03-1141)
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-125 mm
• Příruba sklíčidla 125 mm
• Příčné saně s vrchním suportem
• Digitální zobrazení počtu otáček (WQV)
• Pevné středicí hroty
• Indikátor závitů
• Výměnná kola
• Čtyřstranný nožový držák
• Ochranný kryt sklíčidla
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Ochranný kryt vodícího šroubu
• Servisní a obslužné nářadí

K upnutí speciálních obrobků lze 
dokoupit lícní desku pr. 240 mm

Pro přesné upínání válcových obrobků lze 
doobjednat kleštinový upínač ER 25 s 
upínacím rozsahem 1 - 16 mm.

Otočný středicí hrot typ SMA se 7 výměnnými 
hroty pro univerzálnější používání 

(na objednávku)

Délkový a 
příčný posuv
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Plynulá regulace otáček vřetena s 
digitálním ukazatelem

Frézovací nástavec 
FA 16 lze dodat na 

objednávku. 
(kromě Profi 550 WQV  

vč. dig. odměřování)

Posuvná luneta pro opracování 
tenkých hřídelí

Přesný soustruh s vodicím šroubem Profi 550 WQ a 550 
WQV je vyrobený dle přísných norem DIN. Charakteri-
stickým rysem tohoto modelu je velká točná délka 
soustruhu se 6 stupni podélného posuvu a strojním 
posuvem v základní vybavě. Navíc přichází Profi 500 
WQV s kompletně elektronicky nastavitelnou rychlostí.

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 125 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Vhodné umístění ovládací páky strojního 
podélného a příčného posuvu

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-125 mm, DIN 6350 21-0802
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-125 21-0852
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72-125 mm, DIN 6350 21-5002
Lícní deska pr. 240 mm 03-1755
Příruba sklíčidla 125 mm 03-1750
Posuvná luneta 03-1765
Pevná luneta 03-1760
Otočný středící hrot PC - MK 2 22-1001
Sada otočných středících hrotů typ SMA-MK 2 vč. 7 vložek 22-1040
Kleštinové upínací pouzdro 5C pro Profi(center) 550 série 22-1091
Sada kleštin 5C / 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Frézovací nástavec FA 16 (k montáži u zákazníka) 03-1738
Revolverová hlava MK 2, 4 polohy, včetně vložek 22-1069
Kleštinové upínací pouzdro ER 25 - D72 22-1082
Sada kleštin ER 25, 2 - 16 mm, 15 dílů 26-1022
Chladicí zařízení, 10 litrů - 230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
Sada rychloupínacího nožového držáku Bernardo vel. 20 23-1056B
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084
Podstavec D3 56-1055
Podstavec D3 Deluxe 56-1056
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Soustruh 
s vodicím šroubem

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo 125 mm
• Příruba sklíčidla 125 mm
• Příčné saně s vrchním suportem
• Pevné středicí hroty
• Indikátor závitů
• Výměnná kola

Technická data Profi 600 G
Vzdálenost hrotů 600 mm
Výška hrotu 140 mm
Točný průměr nad ložem 280 mm
Šířka lože 150 mm
Průchod vřetena 26 mm
Provedení vřetena MK 4
Otáčky vřetena (12) 45 - 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu 0,044 - 0,437 mm/ot
Příčný posuv 0,022 - 0,218 mm/ot
Metrický závit (30) 0,25 - 5 mm
Palcové závity (20) 6 - 96 záv./1“
Posuv pinoly 110 mm
Kužel pinoly MK 3
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,0 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1220 x 700 x 500 mm
Hmotnost cca 220 kg
Obj. č. 03-1151

* bez podstavce

Soustřednost vřetena 
≤ 0,009 mm

Cena
Top

• Čtyřstranný nožový držák
• LED pracovní osvětlení
• Ochranný kryt sklíčidla
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Ochranný kryt vodícího šroubu
• Servisní a obslužné nářadí

• Jednoduchá a rychlá změna otáček řadícími prvky převodové skříně
• Uložení vřetena v přesných kuželíkových ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,009 mm)
• Výkonný hnací motor s vysokým točivým momentem, rozsah otáček 45 - 2000 ot/min
• Nabízí mnohostranné možnosti použití pro jemné mechaniky, nástrojářské dílny, školy a učiliště
• Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
• Kvalitní lože má indukčně kalené a broušené vedení
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů 
• Dodáván s automatickým podélným a příčným posuvem
• Suport má ruční kolo s velmi jemnou stupnicí 

Rychlou změnu otáček vřetena 
lze provádět řadicími pákami 
převodové skříně

Snadný chod nožového suportu a 
čtyřnožového držáku pomocí ruční 
kola s nastavitelnou jemnou stupnicí

3čelisťové sklíčidlo 125 mm 
s vnitřními a vnějšími čelistmi 
v základní výbavě

Pro přesné upínání 
válcových obrobků lze 
doobjednat kleštinový 
upínač ER 25 s upínacím 
rozsahem 1 - 16 mm.

Lze dodat 4čelisťové sklíčidlo pr.
125 mm, pro upínání 
čtyřhranných obrobků

Na objednávku: kleštinový 
upínač 5C, rozsah upnutí 
3 - 26 mm

Zrychlení výměn 
nožů lze dosáhnout 
rychlovýměnným 
nožovým držákem

K upnutí speciálních obrobků lze 
dokoupit lícní desku pr. 240 mm

4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 
k upínání obrobků nepravidelného 
tvaru (na objednávku).
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Soustruh Profi 600 G je sériově vybaven vodicím a tažným šroubem 
pro řezání závitů, popř. pro automatický podélný a příčný posuv. Díky 
12stupňovému řadicímu ústrojí je umožněno rychlé nastavení otáček 
- není nutná výměna klínových řemenů. Díky kompaktní konstrukci a 
vysoké vlastní rychlosti nabízí tento stroj velmi klidný chod a zaručuje 
tím vysokou přesnost prováděných prací.

Bez nutnosti 
výměny pásu

Vynikající LED 
osvětlení stroje

Pro urychlení práce lze ke stroji 
doobjednat revolverovou upínací 
hlavu se třemi polohami 
(na objednávku)

Koník s pákovou aretací, přestavitelný 
pro soustružení kuželů, lze na 
objednávku dodat se středicím 
hrotem

Výměnná kola pro řezání 
závitů v základní výbavě.

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Kleštinové upínací pouzdro ER 25 - D 72 22-1082
Sada kleštin ER 25 2 – 16 mm, 15 dílů 26-1022
Rychloupínací nožový držák Bernardo, vel. 20 23-1056B
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 5 dílů 44-2021
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084
Revolverová hlava MK 3, 6 poloh 22-1071
Nástavce k revolverové hlavě MK 3 22-1076
Podstavec Deluxe 56-1078

Novinka

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-125 mm, DIN 6350 21-0802
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-125 21-0865
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72-125 mm, DIN 6350 21-5002
Příruba pr. 125 mm 03-1750
Lícní deska pr. 240 mm 03-1755
Pevná luneta 03-1744
Posuvná luneta 03-1745
Otočný středící hrot Typ PC - MK 3 22-1002
Kuželový otočný středící hrot MK 3 – 100 mm 22-1055
Kleštinové upínací pouzdro 5C 22-1091
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Technická data Profi 550 LZ
Vzdálenost hrotů 550 mm 750 mm
Výška hrotu 130 mm 130 mm
Točný průměr nad ložem 250 mm 250 mm
Šířka lože 135 mm 135 mm
Průchod vřetena 26 mm 26 mm
Provedení vřetena MK 4 MK 4
Otáčky vřetena, plynulá regulace 50 - 1000 / 100 -  2000 ot/min 50 - 1000 / 100 -  2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (6) 0,08 - 0,48 mm/ot (6) 0,08 - 0,48 mm/ot
Příčný posuv (6) 0,026 - 0,156 mm/ot (6) 0,026 - 0,156 mm/ot
Metrický závit (18) 0,2 - 3,5 mm (18) 0,2 - 3,5 mm
Palcové závity (21) 8 - 56 záv./1“ (21) 8 - 56 záv./1“
Posuv pinoly 75 mm 75 mm
Kužel pinoly MK 2 MK 2
Velikost T-drážky 10 mm 10 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW / 230 V 0,75 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,0 kW / 230 V 1,0 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1150 x 600 x 460 mm 1350 x 600 x 460 mm
Hmotnost cca 130 kg 145 kg
Obj. č. 03-1144 03-1145

* bez podstavce

• Velmi jednoduchá a stabilní konstrukce strojů s vodicím a tažným šroubem
• Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
• Nabízí mnohostranné možnosti použití pro jemné mechaniky, nástrojářské dílny, školy a učiliště
• Silný a výkonný motor s vysokým krouticím momentem i pro trvalé zatížení
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Suport má ruční kolo s velmi jemnou stupnicí
• Na vřetenové hlavě je odkládací podložka a plocha pro nástroje
• Na všech vedeních suportu a koníka lze vymezovat vůle
•  Elektronická plynulá regulace otáček pro optimální  

volbu řezných podmínek

Soustruhy s vodicím 
a tažným šroubem 

4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 125 mm 
je ideální k upínání asymetrických obrobků 
(na objednávku)

Zrychlení výměn nožů lze dosáhnout 
rychlovýměnným nožovým držákem 
Bernardo vel. 20 (na objednávku)

Na objednávku: kleštinový upínač 5C, 
rozsah upnutí 3 - 26 mm

Délkový a 
příčný posuv

Standardně vodicí 
a tažný šroub

Rozsah dodávky:
• Příruba sklíčidla 125 mm
• Pevné středicí hroty
• Výměnná kola
• Čtyřstranný nožový držák
• Kluzná spojka
• Délkový mikrometrický doraz
• Příčné saně s vrchním suportem
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-125 mm
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Indikátor závitů
• Ochranný kryt sklíčidla
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Ochranný kryt vodícího šroubu
• Servisní a obslužné nářadí

S bezpečnostní spojkou a 
mikrometrickým dorazem
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Délkový a příčný pohyb suportu, 
popřípadě horního suportu, 
zajišťuje 6 přímo volitelných 
posuvů

3čelisťové sklíčidlo 125 mm s 
vnitřními a vnějšími čelistmi 
v základní výbavě

Frézovací nástavec FA 16 lze
dodat na objednávku - technické
údaje u Proficenter 550 WQV

Uložení kaleného vřetena v přesných 
kuželíkových ložiscích zajišťuje velmi 
nízkou házivost (≤ 0,009 mm)

Soustruh Profi 550 LZ a 750 LZ je vybaven vodicím a tažným šroubem 
pro pohon strojního posuvu nebo pro řezání závitů. Nově je stroj 
dodáván s kluznou spojkou a Délkovým mikrometrickým dorazem. 
Na objednávku lze stroj vybavit frézovacím nástavcem FA 16.

Soustřednost vřetena 
≤ 0,009 mm

Cena
Top

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 125 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Hlavní vřeteno 
v P5 přesnosti

Standardní funkce zahrnují 
zobrazení teploty motoru

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-125 mm, DIN 6350 21-0802
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-125 21-0852
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-125 21-0865
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72-125 mm, DIN 6350 21-5002
Lícní deska pr. 240 mm 03-1755
Příruba pr. 125 mm 03-1750
Posuvná luneta 03-1765
Pevná luneta 03-1760
Otočný středící hrot Typ PC - MK 2 22-1001
Frézovací nástavec FA 16 (k montáži u zákazníka) 03-1738
Rychloupínací nožový držák Bernardo, vel. 20 23-1056B
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Revolverová hlava MK 2, 4 polohy, včetně vložek 22-1069
Kleštinové upínací pouzdro 5C pro Profi(center) 550 série 22-1091
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084
Podstavec D3 Deluxe pro Profi 550 LZ 56-1056
Podstavec pro Profi 750 LZ 56-1060
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Soustruhy s vodicím a tažným 
vřetenem se stejnosměrným motorem

• Variabilní nastavení otáček zajišťuje optimální přizpůsobení řezné rychlosti 
•   Sériově se silným stejnosměrným motorem pro vysoký točivý moment v dolním rozsahu  

počtu otáček a téměř konstantní počet otáček při zatížení 
• Uložení vřetena v přesných kuželíkových ložiscích zajišťuje velmi nízkou házivost (≤ 0,009 mm)
• Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
• Na všech vedeních suportu a koníka lze vymezovat vůle
• Kvalitní lože má indukčně kalené a broušené vedení
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů 
• Pinolu koníka lze ovládat za pomocí ručního kola s přesností stupnice 0,02 mm
• Má přestavitelný koník k soustružení kuželových tvarů

Stejnosměrný bezkartáčový motor 
pro optimální provozní chování

Digitální ukazatel 
rychlosti

S bezpečnostní spojkou a 
mikrometrickým dorazem

Hlavní vřeteno 
v P5 přesnosti

Délkový a 
příčný posuv

Technická data Profi 550 DC Profi 750 DC
Vzdálenost hrotů 550 mm 750 mm
Výška hrotu 130 mm 130 mm
Točný průměr nad ložem 250 mm 250 mm
Šířka lože 135 mm 135 mm
Průchod vřetena 26 mm 26 mm
Provedení vřetena MK 4 MK 4
Otáčky vřetena, plynulá regulace 50 - 1000 / 100 -  2000 ot/min 50 - 1000 / 100 -  2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (6) 0,08 - 0,48 mm/ot (6) 0,08 - 0,48 mm/ot
Příčný posuv (6) 0,026 - 0,156 mm/ot (6) 0,026 - 0,156 mm/ot
Metrický závit (18) 0,2 - 3,5 mm (18) 0,2 - 3,5 mm
Palcové závity (21) 8 - 56 záv./1“ (21) 8 - 56 záv./1“
Posuv pinoly 75 mm 75 mm
Kužel pinoly MK 2 MK 2
Velikost T-drážky 10 mm 10 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW / 230 V 1,1 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1150 x 600 x 460 mm 1350 x 600 x 460 mm
Hmotnost cca 130 kg 145 kg
Obj. č. 03-1146 03-1147

* bez podstavce

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-125 mm
• Příruba sklíčidla 125 mm
• Pevné středicí hroty
• Výměnná kola
• Čtyřstranný nožový držák
• Kluzná spojka
• Délkový mikrometrický doraz
• Příčné saně s vrchním suportem
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Indikátor závitů
• Ochranný kryt sklíčidla
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Ochranný kryt vodícího šroubu
• Servisní a obslužné nářadí

Ovládací prvky s tabulkou 
posuvů jsou přehledně 
umístěné na vřetenové hlavě

Zrychlení výměn nožů lze dosáhnout 
rychlovýměnným nožovým držákem 
Bernardo vel. 20 (na objednávku)

Novinka
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Soustruhy Profi 550 DC a Profi 750 DC jsou sériově vybaveny 
bezkartáčovým, stejnosměrným motorem, čímž je zaručen 
velice klidný chod a stejnoměrný pohon vřetena. Tato modelová 
řada je dodatečně vybavena vodicím a tažným vřetenem pro řezání 
závitů, popř. pro automatický posuv a plynulou regulaci počtu otáček. 
Přesvědčivým poměrem ceny-výkonu jsou tyto modely ideální pro 
náročného uživatele.

Standardní funkce zahrnují 
zobrazení teploty motoru

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Rychloupínací nožový držák Bernardo, vel. 20 23-1056B
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Revolverová hlava MK 2, 4 polohy, včetně vložek 22-1069
Kleštinové upínací pouzdro ER 25 - D72 22-1082
Sada kleštin ER 25, 2 - 16 mm, 15 dílů 26-1022
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 6 dílů 44-2052
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084
Podstavec D3 pro Profi 550 DC 56-1055
Podstavec pro Profi 750 DC 56-1060

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-125 mm, DIN 6350 21-0802
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-125 21-0852
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-125 21-0865
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72-125 mm, DIN 6350 21-5002
Lícní deska pr. 240 mm 03-1755
Příruba pr. 125 mm 03-1750
Posuvná luneta 03-1765
Pevná luneta 03-1760
Otočný středící hrot Typ PC - MK 2 22-1001
Frézovací nástavec FA 16 (k montáži u zákazníka) 03-1738

Stroj je nově dodáván s kluznou 
spojkou a délkovým mikrometrickým 
dorazem

Pro rozšíření možností 
obrábění lze zakoupit 

frézovací nástavec 
(na objednávku).

Lze dodat 4čelisťové sklíčidlo pr.
125 mm, pro upínání čtyřhranných 
obrobků

K upnutí speciálních obrobků lze 
dokoupit lícní desku pr. 240 mm

Pro přesné upínání 
válcových obrobků lze 
doobjednat kleštinový 
upínač ER 25 s upínacím 
rozsahem 1 - 16 mm.

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 125 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní
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• Dodávano s plynulou regulací otáček vřetena
•  Vůle ve vedení posuvů lze seřizovat nastavitelnými klínovými lištami
•  Dodáván s automatickým Délkovým a příčným posuvem
•  Sledování teploty včetně výstražné kontrolky chrání motor před přetížením
•  Vysoká přesnost vřetena uloženého v přesných ložiscích (≤ 0,009 mm)
•  Silný a výkonný motor s vysokým krouticím momentem i pro trvalé zatížení
•  Má přestavitelný koník k soustružení kuželových tvarů
•  Kvalitní lože má indukčně kalené a broušené vedení
•  Vodící šroub pro řezání závitů v základní výbavě
•  Přehledně uspořádné ovládací prvky
•  Posuvný nožový suport ve směru osy x
•  Průchod vřetena 38 mm

Technická data 
Vzdálenost hrotů 700 mm
Výška hrotu 140 mm
Točný průměr nad ložem 280 mm
Průchod vřetena 38 mm
Provedení vřetena MK 5
Otáčky vřetena, plynulá regulace 50 - 850 / 110 - 1800 ot/min
Rozsah podélného posuvu (14) 0,07 - 0,65 mm/ot
Příčný posuv (11) 0,03 - 0,12 mm/ot 
Metrický závit (18) 0,2 - 3,5 mm
Palcové závity (21) 8 - 56 záv./1“
Posuv pinoly 85 mm
Kužel pinoly MK 3
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1380 x 640 x 500 mm 
Hmotnost cca 235 kg
Obj. č. 03-1172

03-1173 (vč. 2osého digitál. odměřování)

* bez podstavce

Vario- 
soustruh

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování SDS6 - 2V 

(Obj. č. 03-1173)
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-160 mm
• Příruba sklíčidla 160 mm
• Pevné středicí hroty
• Výměnná kola
• Čtyřstranný nožový držák
• Kluzná spojka
• Délkový mikrometrický doraz

• Příčné saně s vrchním suportem
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Indikátor závitů
• Ochranný kryt sklíčidla
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Ochranný kryt sklíčidla
• Servisní a obslužné nářadí

Plynulá regulace otáček vřetena 
s digitálním ukazatelem

Lze dodat 4čelisťové sklíčidlo pr.160 mm, 
pro upínání čtyřhranných obrobků

Přesné nastavení 
otáček

Průchod vřetena 
38 mm

Pro urychlení práce lze ke stroji 
doobjednat revolverovou upínací 
hlavu se třemi polohami 
(na objednávku)

Hlavní vřeteno 
v P5 přesnosti
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Digitální ukazatel 
rychlosti

Soustruh Profi 700 BQV Vario je velmi přesný, vhodný pro malé 
nástrojářské práce. Je vybaven plynulá regulace nastavitelnými 
otáčkami vřetena s digitálním ukazatelem na hlavě převodovky. 
Charakteristickým rysem tohoto modelu je velká točná délka 
se 14 stupni podélného posuvu a strojním posuvem v základní 
výbavě. Tento model lze dodat s 2osým digitálním odměřováním, 
které zajišťuje snížení výrobních časů.

Frézovací nástavec 
FA 25 lze dodat na 

objednávku. 
Technické údaje 

u Proficenter 
700 BQV

Pro práce s dlouhým materiálem je 
soustruh vybaven průchodem 
vřetena s průměrem do 38 mm

Výměnná kola pro řezání 
závitů v základní výbavě.

Vhodné umístění přepínače podélného 
a příčného posuvu.

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 160 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

S bezpečnostní spojkou a 
mikrometrickým dorazem

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Otočný středící hrot Typ PC - MK 3 22-1002
Chladicí zařízení, 10 litrů - 230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix velikost A 23-1000
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 5 dílů 44-2021
Revolverová hlava MK 2, 3 polohy, včetně vložek 22-1068
Podstavec D6 56-1061
Podstavec D6 Deluxe 56-1062

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-160 mm, DIN 6350 21-0803
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-160 21-0853
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-160 21-0866
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72-160 mm, DIN 6350 21-5003
Lícní deska pr. 240 mm 03-1789
Příruba 160 mm pro 4čel. nesoustř. sklíčidlo K72 - 160 mm 03-1797
Příruba 160 mm pro čelisťové sklíčidlo DK 11 / DK 12 - 160 03-1799
Frézovací nástavec FA 25 (k montáži u zákazníka) 03-1739
Posuvná luneta 03-1805
Pevná luneta 03-1800
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Soustruh Vario s 
bezkartáčovým stejnosměrným motorem

• Nabízí mnohostranné možnosti použití pro jemné mechaniky, nástrojářské dílny, školy a učiliště
• Variabilní nastavení otáček zajišťuje optimální přizpůsobení řezné rychlosti 
•   Sériově se silným stejnosměrným motorem pro vysoký točivý moment v dolním rozsahu  

počtu otáček a téměř konstantní počet otáček při zatížení 
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Sériově dodávané digitální odměřování 2 os zajišťuje zvýšení produktivity
• Prizmatické lože má velkou kontaktní plochou, je indukčně kalené a broušené
• Dodáván s automatickým podélným a příčným posuvem
• Vyrobené podle přísných standardů Bernardo norem
• Hlavní vřeteno s nastavitelnými kuželíkovými ložisky v třídě přesnosti P5
• Pinolu koníka lze ovládat za pomocí ručního kola s přesností stupnice 0,02 mm

Technická data Profi 700 BDC
Vzdálenost hrotů 700 mm
Výška hrotu 140 mm
Točný průměr nad ložem 280 mm
Průchod vřetena 38 mm
Provedení vřetena MK 5
Otáčky vřetena, plynulá regulace 30 – 930 / 90 – 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (14) 0,07 - 0,65 mm/ot
Příčný posuv (11) 0,03 - 0,12 mm/ot
Metrický závit (18) 0,2 - 3,5 mm
Palcové závity (21) 8 - 56 záv./1“
Posuv pinoly 85 mm
Kužel pinoly MK 3
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1380 x 640 x 500 mm 
Hmotnost cca 235 kg
Obj. č. 03-1176

* bez podstavce

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování i200  

s LCD displejemem
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-160 mm
• Příruba sklíčidla 160 mm
• Pevné středicí hroty
• Výměnná kola
• Čtyřstranný nožový držák
• Kluzná spojka
• Délkový mikrometrický doraz

• Příčné saně s vrchním suportem
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Indikátor závitů
• Ochranný kryt sklíčidla
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Ochranný kryt sklíčidla
• Servisní a obslužné nářadí

Stejnosměrný bezkartáčový motor 
pro optimální provozní chování

Hlavní vřeteno 
v P5 přesnosti

Uložení kaleného vřetena v 
přesných kuželíkových ložiscích 
zajišťuje velmi nízkou házivost 
(≤ 0,009 mm)

Suport se jemně ladí pomocí ručních
kol, tento model je navíc vybavený
automatickým příčným posuvem

Lze dodat 4čelisťové sklíčidlo 
pr.160 mm, pro upínání 
čtyřhranných obrobků

Zrychlení výměn nožů lze 
dosáhnout rychlovýměnným 
nožovým držákem 

Na objednávku: kleštinový 
upínač 5C, rozsah upnutí 
3 - 26 mm

Pro přesné upínání válco-
vých obrobků lze doobjednat 
kleštinový upínač ER 25 s 
upínacím rozsahem 1 - 16 mm.

Pro urychlení práce lze ke stroji 
doobjednat revolverovou upínací 
hlavu.

K upnutí speciálních obrobků lze 
dokoupit lícní desku pr. 240 mm

Posuvná luneta pro opracování 
tenkých hřídelí
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Soustruh Profi 700 BDC je vylepšený model osvědčené řady 
Profi 700 BQV. Tento model je sériově vybaven bezkartáčovým 
stejnosměrným motorem, čímž je zajištěn velice klidný chod a 
stejnoměrný pohon vřetena. Na základě své rozsáhlé základní 
výbavy (např. uložení hlavního vřetena v třídě přesnosti P5, podélný 
mikrometrický doraz pro sériovou výrobu a kluzná spojka, digitální 
ukazatel počtu otáček, 2-osé digitální zobrazení i200 s LCD displejem,...) 
je tento model ideální pro profesionálního uživatele.

Digitální ukazatel 
rychlosti

Průchod vřetena 
38 mm

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Chladicí zařízení, 10 litrů - 230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
Kleštinové upínací pouzdro 5C pro Profi(center) 700 série 22-1092
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Kleštinové upínací pouzdro ER 25 - D100 22-1084
Sada kleštin ER 25, 2 - 16 mm, 15 dílů 26-1022
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix velikost A 23-1000
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 6 dílů 44-2052
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084
Revolverová hlava MK 2, 3 polohy, včetně vložek 22-1068
Podstavec D6 56-1061
Podstavec D6 Deluxe 56-1062

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-160 mm, DIN 6350 21-0803
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-160 21-0853
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-160 21-0866
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72-160 mm, DIN 6350 21-5003
Lícní deska pr. 240 mm 03-1789
Příruba 160 mm pro 4čel. nesoustř. sklíčidlo K72 - 160 mm 03-1797
Příruba 160 mm pro čelisťové sklíčidlo DK 11 / DK 12 - 160 03-1799
Frézovací nástavec FA 25 (k montáži u zákazníka) 03-1739
Posuvná luneta 03-1805
Pevná luneta 03-1800
Otočný středící hrot Typ PC - MK 3 22-1002
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 3 vč. 7 vložek 22-1041
Kuželový otočný středící hrot MK 3 - 80 mm 22-1051

Frézovací nástavec FA 25 lze 
dodat na objednávku. Technické 
údaje u Proficenter 700 BDC

3čelisťové sklíčidlo 160 mm s 
vnitřními a vnějšími čelistmi 
v základní výbavě

4čelisťové nesoustředné sklíčidlo pr.160 mm k upnutí 
nesoustředných obrobků (na objednávku)

Sériově dodávané 2-osé odměřování 
zaručuje jednoduchou práci a vyšší 
přesnost.

Novinka

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 160 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní
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Technická data Profi 550 Top

Vzdálenost hrotů 550 mm 700 mm
Výška hrotu 125 mm 150 mm
Točný průměr nad ložem 250 mm 300 mm
Šířka lože 135 mm 180 mm
Průchod vřetena 26 mm 38 mm
Provedení vřetena MK 4 MK 5
Otáčky vřetena, plynulá regulace 70 - 380 / 380 -2000 ot/min 70 - 380 / 380 -2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (6) 0,06 - 0,32 mm/ot (14) 0,07 - 0,65 mm/ot
Příčný posuv (4) 0,03 - 0,075 mm/ot (11) 0,03 - 0,12 mm/ot
Metrický závit (18) 0,2 - 3,5 mm (18) 0,2 - 3,5 mm
Palcové závity (21) 8 - 56 záv./1" (21) 8 - 56 záv./1"
Posuv pinoly 70 mm 85 mm
Kužel pinoly MK 2 MK 3
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW / 230 V 1,1 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,0 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1210 x 610 x 450 mm 1380 x 640 x 500 mm
Hmotnost cca 137 kg 235 kg
Obj. č. 03-1142 03-1174

03-1175B (vč. 2osé digitální odm.)

* bez podstavce

Digitální ukazatel 
rychlosti

Vario-soustruhy  
s frekvenčním měničem

•  Pro vyšší výkon a kroutící moment použit třífázový motor s měničem frekvence
• Pro práce s dlouhým materiálem je soustruh vybaven průchodem vřetena s průměrem do 38 mm (Profi 700 Top)
•  Sériově dodávaná s plynulou regulací otáček, odečítáním  

nastavených otáček na digitálním displeji
• Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Prizmatické lože má velkou kontaktní plochou, je indukčně kalené a broušené
• Přesné uložení vřetena ve 2 stavitelných kuželíkových ložiscích
• Pinolu koníka lze ovládat za pomocí ručního kola s přesností stupnice 0,02 mm 
• Nízká házivost hrotu vřetena – lepší než 0,009 mm

Rozsah dodávky:
• Pevné středicí hroty
•  2osé digitální odměřování i200  

s LCD displejemem (Obj. č. 03-1175B)
•  3čelisťové sklíčidlo DK11-125 mm (550 Top)
•  3čelisťové sklíčidlo DK11-160 mm (700 Top)
• Příruba sklíčidla 125 mm (550 Top)
• Příruba sklíčidla 160 mm (700 Top)
• Čtyřstranný nožový držák
• Kluzná spojka (700 Top)
• Délkový mikrometrický doraz (700 Top)
• Příčné saně s vrchním suportem
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Ochranný kryt vodícího šroubu
• Výměnná kola
• Frekvenční měnič
• Indikátor závitů
• Ochranný kryt sklíčidla

Pro urychlení práce lze ke stroji 
doobjednat revolverovou upínací 
hlavu se třemi polohami (na 
objednávku)

Pro rozšíření možností 
obrábění lze zakoupit 
frézovací nástavec FA 16 
(na objednávku).

Na objednávku: kleštinový upínač 5C, 
rozsah upnutí 3 - 26 mm

Včetně BERNARDO 
3čelisťové sklíčidlo

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Délkový a 
příčný posuv

Hlavní vřeteno 
v P5 přesnosti
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Soustruh Profi 550 Top a 700 Top je standardně vybaven 
kvalitním Delta frekvenčním měničem otáček. Mezi hlavní 
rysy stroje patří vysoký kroutící moment v dolním rozsahu 
otáček a téměř konstantní otáčky při zatížení.

4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 
pr.160 mm k upnutí nesoustředných 
obrobků (na objednávku)

Pro práce s dlouhým materiálem je
soustruh vybaven průchodem vřetena
s průměrem do 38 mm (700 Top)

Stroj 700 Top je nově dodáván s 
kluznou spojkou a délkovým 
mikrometrickým dorazem

S frekvenčním měničem DELTA 
pro optimální a hladký chod

Průměr soustružení 
300 mm

Volitelné příslušenství pro Profi 700 Top: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-160 mm, DIN 6350 21-0803
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-160 21-0853
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-160 21-0866
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72-160 mm, DIN 6350 21-5003
Lícní deska pr. 240 mm 03-1789
Příruba 160 mm pro 4čel. nesoustř. sklíčidlo K72 - 160 mm 03-1797
Příruba 160 mm pro čelisťové sklíčidlo DK 11 / DK 12 - 160 03-1799
Frézovací nástavec FA 25 (k montáži u zákazníka) 03-1739
Posuvná luneta 03-1807
Pevná luneta 03-1806
Otočný středící hrot Typ PC - MK 3 22-1002
Chladicí zařízení, 10 litrů - 230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix velikost A 23-1000
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084
Revolverová hlava MK 2, 4 polohy, včetně vložek 22-1069
Podstavec D6 Deluxe 56-1062
Podstavec D8 Deluxe 56-1064

Volitelné příslušenství pro Profi 550 Top: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-125 mm, DIN 6350 21-0802
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-125 21-0852
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72-125 mm, DIN 6350 21-5002
Lícní deska pr. 240 mm 03-1755
Příruba sklíčidla 125 mm 03-1750
Posuvná luneta 03-1765
Pevná luneta 03-1760
Otočný středící hrot Typ PC - MK 2 22-1001
Sada otočných středících hrotů typ SMA-MK 2 vč. 7 vložek 22-1040
Frézovací nástavec FA 16 (k montáži u zákazníka) 03-1738
Revolverová hlava MK 2, 3 polohy, včetně vložek 22-1068
Kleštinové upínací pouzdro 5C pro Profi(center) 550 série 22-1091
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097 
Chladicí zařízení, 10 litrů - 230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Sada rychloupínacího nožového držáku Bernardo vel. 20 23-1056B
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 5 dílů 44-2021
Podstavec D3 56-1055
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Soustruh 
s vodicím a tažným šroubem

Technická data Profi 550 PRO

Vzdálenost hrotů 550 mm 700 mm
Výška hrotu 125 mm 150 mm
Točný průměr nad ložem 250 mm 300 mm
Šířka lože 135 mm 180 mm
Průchod vřetena 26 mm 38 mm
Provedení vřetena MK 4 MK 5
Otáčky vřetena, plynulá regulace 30 - 450 / 150 - 3000 ot/min 30 - 450 / 150 - 3000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (6) 0,06 - 0,32 mm/ot (14) 0,07 - 0,65 mm/ot
Příčný posuv (4) 0,03 - 0,075 mm/ot (11) 0,03 - 0,12 mm/ot
Metrický závit (18) 0,2 - 3,5 mm (18) 0,2 - 3,5 mm
Palcové závity (21) 8 - 56 záv./1" (21) 8 - 56 záv./1"
Posuv pinoly 70 mm 85 mm
Kužel pinoly MK 2 MK 3
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V nebo 400 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW / 230 V 2,2 kW / 230 V nebo 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V)* 1210 x 610 x 450 mm 1380 x 640 x 500 mm
Hmotnost cca 137 kg 235 kg
Obj. č. 03-1179 03-1180 (230 V)

03-1181B (230 V vč. 2osého digitál. odměřování)
03-1183B (400 V vč. 2osého digitál. odměřování)

* bez podstavce

Rozsah dodávky:
•   3čelisťové sklíčidlo PO3-125 mm, 

z oceli (550 PRO)
•  3čelisťové sklíčidlo PO3-160 mm, 

z oceli (700 PRO)
• Příruba sklíčidla 125 mm (550 PRO)
• Příruba sklíčidla 160 mm (700 PRO)
• Čtyřstranný nožový držák (550 PRO)
•  Rychloupínací nožový držák BERNARDO,  

vel. 20-2 s 2 nástavci (700 PRO)
• Kluzná spojka (700 PRO)
• Délkový mikrometrický doraz (700 PRO)
•  Příčné saně s vrchním suportem
•  Zadní stěna na zachytávání třísek
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Ochranný kryt vodícího šroubu
• Pevné středicí hroty
• Výměnná kola
• Indikátor závitů
• Ochranný kryt sklíčidla
• Frekvenční měnič

• Přesné tříčelisťové sklíčidlo z oceli pro otáčky až 3000 ot/min v základní výbavě
•  Delta frekvenční měnič zajišťuje vysoký kroutící moment v dolním rozsahu  

otáček a téměř konstantní otáčky při zatížení.
• Hlavní vřeteno s nastavitelnými kuželíkovými ložisky třídě přesnosti P5
• Pinolu koníka lze ovládat za pomocí ručního kola s přesností stupnice 0,02 mm
• Nízká házivost kaleného hrotu vřetena ≤ 0,009 mm
• Pro rozšíření možností obrábění lze zakoupit frézovací nástavec (na objednávku).
• Kvalitní lože má indukčně kalené a broušené vedení
• Posuvný nožový suport ve směru osy x
•  Sériově dodávaná s plynulou regulací otáček, odečítáním  

nastavených otáček na digitálním displeji

Pro přesné upínání válcových obrobků lze 
doobjednat kleštinový upínač ER 25 s upínacím 
rozsahem 1 - 16 mm

Zrychlení výměn 
nožů lze dosáhnout 

rychlovýměnným 
nožovým držákem

Snadný chod nožového suportu a čtyřnožového držáku 
pomocí ruční kola s nastavitelnou jemnou stupnicí

Včetně BERNARDO 
3čelisťové sklíčidlo

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Max. otáčky 
3500 ot./min
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Soustruhy série PRO jsou vybaveny vysokorychlostním rozsahem 
až do 3000 ot / min, stejně tak jako širokou škálu standardních 
příslušenství(např. stejnosměrný motor s frekvenčním měničem, 
uložení hlavního vřetena s třídou přesnosti P5, podélný mikromet-
rickýdoraz pro sériovou výrobu, kluzná spojka (Profi 700 PRO) apod.), což činí tyto modely ideální pro uživatele s vysokými 
očekáváními. Pro snížení neproduktivního času je model Profi 700 PRO k dispozici také s dvouosým digitálním zobrazováním.

Stroj 700 PRO je nově dodáván
s kluznou spojkou a podélným
mikrometrickým dorazem

Průměr soustružení 
300 mm

Rychlá a jednoduchá změna otáček pomocí 
klínového řemenu

3čelisťové ocelové sklíčidlo s vnitřními
a vnějšími čelistmi v základní výbavě

OBSAHUJE
Rychloupínací nožový 

držák velikost 20-2 se 2 
rovnými nástavci

Volitelné příslušenství pro Profi 700 PRO: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo PO4-160 mm, DIN 6350 21-2010F
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-160 21-3203
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS4-160 21-3221
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72-160 mm, DIN 6350 21-5003
Lícní deska pr. 240 mm 03-1789
Příruba 160 mm pro 4čel. nesoustř. sklíčidlo K72 - 160 mm 03-1797
Příruba 160 mm pro čelisťové sklíčidlo DK 11 / DK 12 - 160 03-1799
Frézovací nástavec FA 25 (k montáži u zákazníka) 03-1739
Posuvná luneta 03-1807
Pevná luneta 03-1806
Otočný středící hrot Typ PC - MK 3 22-1002
Kleštinové upínací pouzdro ER 25 - D-100 22-1084
Sada kleštin ER 25, 2 - 16 mm, 15 dílů 26-1022
Výměnný držák s rovnou vložkou pro velikost 20 23-1059B
Výměnný držák s prizmatickou vložkou pro velikost 20 23-1062B
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084
Podstavec D6 Deluxe 56-1062
Podstavec D8 Deluxe 56-1064

Volitelné příslušenství pro Profi 550 PRO: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo PO4-125 mm, DIN 6350, z oceli 21-2009F
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-125 21-3202
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72-125 mm, DIN 6350 21-5002
Lícní deska pr. 240 mm 03-1755
Příruba sklíčidla 125 mm 03-1750
Posuvná luneta 03-1765
Pevná luneta 03-1760
Otočný středící hrot Typ PC - MK 2 22-1001
Sada otočných středících hrotů typ SMA-MK 2 vč. 7 vložek 22-1040
Frézovací nástavec FA 16 (k montáži u zákazníka) 03-1738
Revolverová hlava MK 2, 3 polohy, včetně vložek 22-1068
Kleštinové upínací pouzdro 5C pro Profi(center) 550 série 22-1091
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097 
Chladicí zařízení, 10 litrů - 230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Sada rychloupínacího nožového držáku Bernardo vel. 20 23-1056B
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 5 dílů 44-2021
Podstavec D3 Deluxe 56-1056
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Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-125 mm, DIN 6350 21-0802
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-125 21-0852
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-125 21-0865
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72-125 mm, DIN 6350 21-5002
Lícní deska pr. 240 mm 03-1755
Příruba sklíčidla 125 mm 03-1750
Posuvná luneta 03-1765
Pevná luneta 03-1760
Otočný středící hrot Typ PC - MK 2 22-1001
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 2 vč. 7 vložek 22-1040
Chladicí zařízení, 10 litrů - 230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Sada rychloupínacího nožového držáku Bernardo vel. 20 23-1056B
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Revolverová hlava MK 2, 4 polohy, včetně vložek 22-1069
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084
Podstavec D3 56-1055
Podstavec D3 Deluxe 56-1056

Technická data Proficenter 550 WQV
Soustruh
Vzdálenost hrotů 550 mm 
Výška hrotu 125 mm 
Točný průměr nad ložem 250 mm 
Průchod vřetena 26 mm 
Provedení vřetena MK 4
Otáčky vřetena, plynulá regulace 50 - 2000 / 100 - 2000 ot/min 
Rozsah podélného posuvu (6) 0,07 - 0,40 mm/ot
Příčný posuv  (4) 0,03 - 0,075 mm/ot
Metrický závit (18) 0,2 - 3,5 mm 
Palcové závity (21) 8 - 56 záv./1“ 
Posuv pinoly 70 mm
Kužel pinoly MK 2 
T-drážky na příčných saních 10 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW / 230 V 
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,0 kW / 230 V
Frézovací nástavec
Vrtací výkon v oceli 16 mm
Čelní fréza max. 50 mm
Čelní fréza max. 16 mm
Vyložení 150 mm
Otáčky vřetena, plynulá regulace 50 - 2250 ot/min
Provedení vřetena MK 2
Naklápěcí frézovací hlava -90° až +90°
Výškový posun frézovací hlavy 195 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,50 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,75 kW / 230 V

Rozměry stroje (Š x H x V)* 1210 x 610 x 860 mm 
Celková hmotnost cca 165 kg
Obj. č. 03-1240

* bez podstavce

• Kalené vřeteno s průchodem do 26 mm
•  Plynulá regulace počtu otáček k optimální volbě řezných podmínek
•  Délkový a příčný posuv v základní výbavě
•  Prizmatické lože má velkou kontaktní plochou, je indukčně kalené a broušené
•  Vyrobené podle přísných standardů evropských norem
•  Přesné uložení vřetena ve 2 stavitelných kuželíkových ložiscích
•  Přehledně uspořádané ovládací prvky na hlavě převodovky
•  Snadno ovladatelný bezpečnostní spínač v provedení IP 54 a podpěťovou ochranou
•  Naklápěcí frézovací hlava v úhlu -90° až +90° rozšiřuje oblast využití
•  Frézovací nástavec s digitálním ukazatelem pohybu pinoly a otáček

Kombinovaný soustruh

4čelisťové nesoustředné 
sklíčidlo pr. 100 mm k upínání 
obrobků nepravidelného tvaru 
(na objednávku).

Plynulá regulace otáček vřetena 
s digitálním ukazatelem.

Frézovací hlava 
naklápěcí od 
-90° do +90°

Cena
Top

Hlavní vřeteno 
v P5 přesnosti
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Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Horizontálně - vertikální dělící stůl RT 4 S 27-1034
Sada stopkových fréz  4 - 16 mm, 7 dílů 42-1005
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 25, 4 - 16 mm, 8 dílů 26-1002
Přesný strojní svěrák PS 50 28-2025
Sada stopkových fréz 3 - 12 mm, povrchová úprava TiN, 12 dílů 42-1019

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-125 mm
• Příruba sklíčidla 125 mm
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 2 / B 16
• Pevné středicí hroty
• Indikátor závitů
• Výměnná kola
• Čtyřstranný nožový držák
• Příčné saně s vrchním suportem
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Upínací šroub ve vřeteni M 10
• Ochranný kryt sklíčidla
• Ochranný kryt vodícího šroubu
• Servisní a obslužné nářadí

Vhodné umístění ovládací páky strojního 
podélného a příčného posuvu

Pevná luneta s bronzovým vedením 
pro upínání delších obrobků

Frézovací hlava sériově vybavena 
digitálním ukazatelem otáček a 
hloubky vrtání. Vrtání a frézování 
v libovolném úhlu.

Přehledně uspořádané ovládací 
a obslužné prvky

Plynulá regulace 
otáček

Digitální ukazatel 
rychlosti

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 125 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Standardní funkce zahrnují 
zobrazení teploty motoru

Proficenter 550 WQV splňuje všechny požadavky na  přesnost pro mechaniky, 
výuku a vzdělávání. Obráběcí centrum umožňuje vrtání, frézování na malém 
prostoru.  Je dodáván s digitálním zobrazením hloubky vrtání a rychlosti 
otáček pro vysoký komfort a má velké vrtání ve vřeteni.
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Technická data Proficenter 700 BQV
Soustruh
Vzdálenost hrotů 700 mm
Výška hrotu 150 mm
Točný průměr nad ložem 280 mm
Průchod vřetena 38 mm
Provedení vřetena MK 5
Otáčky vřetena, plynulá regulace 50 - 1000 / 100 - 1800 ot/min
Rozsah podélného posuvu (14) 0,07 - 0,65 mm/ot
Příčný posuv (11) 0,03 - 0,12 mm/ot
Metrický závit (18) 0,2 - 3,5 mm
Palcové závity (21) 8 - 56 záv./1“
Posuv pinoly 85 mm
Kužel pinoly MK 3
T-drážky na příčných saních 12 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 kW / 230 V
Frézovací nástavec
Vrtací výkon max. 20 mm
Čelní fréza max. 63 mm
Čelní fréza max. 20 mm
Vyložení 170 mm
Otáčky vřetena, plynulá regulace 50 - 2250 ot/min
Provedení vřetena MK 2
Naklápěcí frézovací hlava -90° až +90°
Výškový posun frézovací hlavy 260 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,60 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,90 kW / 230 V

Rozměry stroje (Š x H x V)* 1380 x 640 x 1020 mm
Celková hmotnost cca 298 kg
Obj. č. 03-1249

03-1250B (vč. 2osého digitál. odměřování)

* bez podstavce

• Elektronická plynulá regulace otáček pro optimální volbu řezných podmínek
• Dodáván s automatickým Délkovým a příčným posuvem
• Prizmatické lože má velkou kontaktní plochou, je indukčně kalené a broušené
• Vyrobené podle přísných standardů evropských norem
• Směr otáčení frézovacího vřetena vpravo-vlevo v základní výbavě
• Frézovací nástavec s digitálním ukazatelem pohybu pinoly a otáček
• Naklápěcí frézovací hlava rozšiřuje oblast využití
• Posuvný nožový suport ve směru osy x
• Přesný posuv pinoly při frézování pomocí ručního kola
•  Pro práce s dlouhým materiálem je soustruh vybaven  

průchodem vřetena s průměrem do 38 mm

Kombinovaný soustruh

Digitální ukazatel 
rychlosti

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 160 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Hlavní vřeteno 
v P5 přesnosti

Kluzná spojka a délkový 
mikrometrický doraz

Na objednávku: rychloupínací 
nožový držák Multifix a 
kleštinový upínač ER 25

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-160 mm, DIN 6350 21-0803
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-160 21-0853
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-160 21-0866
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72-160 mm, DIN 6350 21-5003
Lícní deska pr. 240 mm 03-1789
Příruba 160 mm pro 4čel. nesoustř. sklíčidlo K72 - 160 mm 03-1797
Příruba 160 mm pro čelisťové sklíčidlo DK 11 / DK 12 - 160 03-1799
Otočný středící hrot PC - MK 3 22-1002
Posuvná luneta 03-1805
Pevná luneta 03-1800
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix velikost A 23-1000
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084
Revolverová hlava MK 2, 4 polohy, včetně vložek 22-1069
Redukční pouzdro MK 3 / 2 24-1022
Podstavec D6 Deluxe 56-1062
Podstavec D8 Deluxe 56-1064
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Naklápěcí frézovací hlava 
poskytuje všestranné 

možnosti využití

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování i200  

s LCD displejem (Obj. č. 03-1250B)
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-160 mm
• Příruba sklíčidla 160 mm
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 2 / B 16
• Délkový mikrometrický doraz
• Příčné saně s vrchním suportem
• Upínací šroub ve vřeteni M 10
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Ochranný kryt sklíčidla
• Ochranný kryt vodícího šroubu
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Pevné středicí hroty
• Výměnná kola
• Čtyřstranný nožový držák
• Kluzná spojka
• Servisní a obslužné nářadí

Pro urychlení práce lze ke stroji 
doobjednat revolverovou upínací 
hlavu.

4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 
pr.160 mm k upnutí nesoustředných 
obrobků (na objednávku).

Suport se jemně ladí pomocí ručních
kol, tento model je navíc vybavený
automatickým příčným posuvem

Plynulá regulace 
otáček

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Závitořezná hlava Super M5 - M12 24-1096
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B16 24-1082
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20 dílů 42-1020
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16 dílů 26-1005
Přesný strojní svěrák PS 50 28-2025
Dotykové čidlo se světelnou signalizací MK 2 32-1062

Standardní funkce zahrnují 
zobrazení teploty motoru

Náš top model Proficenter 700 BQV splňuje nejvyšší požadavky pro 
náročné mechaniky, dílny apod. Vrtání, frézování a soustružení s malými 
prostorovými nároky. Stroje kombinují mnoho prvků, jako například velké 
vrtání vřetena, digitální zobrazení hloubky vrtání a rychlosti otáček. Pro sní-
žení prostojů je tento model k dispozici také s digitálním odměřováním 2os.
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Kombinovaný soustruh s 
stejnosměrným motorem

• Nabízí mnohostranné možnosti použití pro jemné mechaniky, nástrojářské dílny, školy a učiliště
• Variabilní nastavení otáček zajišťuje optimální přizpůsobení řezné rychlosti 
•   Sériově se silným stejnosměrným motorem vřetena soustruhu pro vysoký točivý moment v 

dolním rozsahu počtu otáček a téměř konstantní počet otáček při zatížení  
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Sériově dodávané digitální odměřování 2 os zajišťuje zvýšení produktivity
• Prizmatické lože má velkou kontaktní plochou, je indukčně kalené a broušené
• Dodáván s automatickým podélným a příčným posuvem
• Vyrobené podle přísných standardů Bernardo norem
• Hlavní vřeteno s nastavitelnými kuželíkovými ložisky v třídě přesnosti P5
• Pinolu koníka lze ovládat za pomocí ručního kola s přesností stupnice 0,02 mm
• Naklápěcí frézovací hlava rozšiřuje oblast využití
• Frézovací nástavec s digitálním ukazatelem pohybu pinoly a otáček
• Směr otáčení frézovacího vřetena vpravo-vlevo v základní výbavě

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-160 mm, DIN 6350 21-0803
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-160 21-0853
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-160 21-0866
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72-160 mm, DIN 6350 21-5003
Lícní deska pr. 240 mm 03-1789
Příruba 160 mm pro 4čel. nesoustř. sklíčidlo K72 - 160 mm 03-1797
Příruba 160 mm pro čelisťové sklíčidlo DK 11 / DK 12 - 160 03-1799
Otočný středící hrot PC - MK 3 22-1002
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 3 vč. 7 vložek 22-1041
Kuželový otočný středící hrot MK 3 - 80 mm 22-1051
Posuvná luneta 03-1805
Pevná luneta 03-1800
Kleštinové upínací pouzdro 5C pro Profi(center) 700 série 22-1092
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Kleštinové upínací pouzdro ER 25 - D100 22-1084
Sada kleštin ER 25, 2 - 16 mm, 15 dílů 26-1022
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix velikost A 23-1000
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 6 dílů 44-2052
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084
Revolverová hlava MK 2, 4 polohy, včetně vložek 22-1069
Redukční pouzdro MK 3 / 2 24-1022
Chladicí zařízení, 10 litrů - 230 V (k montáži u zákazníka) 51-1003
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
Podstavec D6 Deluxe 56-1062
Podstavec D8 Deluxe 56-1064

Technická data Proficenter 700 BDC
Soustruh
Vzdálenost hrotů 700 mm
Výška hrotu 150 mm
Točný průměr nad ložem 280 mm
Průchod vřetena 38 mm
Provedení vřetena MK 5
Otáčky vřetena, plynulá regulace 30 – 930 / 90 – 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (14) 0,07 - 0,65 mm/ot
Příčný posuv (11) 0,03 - 0,12 mm/ot
Metrický závit (18) 0,2 - 3,5 mm
Palcové závity (21) 8 - 56 záv./1“
Posuv pinoly 85 mm
Kužel pinoly MK 3
T-drážky na příčných saních 12 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW / 230 V
Frézovací nástavec
Vrtací výkon max. 20 mm
Čelní fréza max. 63 mm
Čelní fréza max. 20 mm
Vyložení 170 mm
Otáčky vřetena, plynulá regulace 50 - 2250 ot/min
Provedení vřetena MK 2
Naklápěcí frézovací hlava -90° až +90°
Výškový posun frézovací hlavy 260 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,60 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,90 kW / 230 V

Rozměry stroje (Š x H x V)* 1380 x 640 x 1020 mm
Celková hmotnost cca 298 kg
Obj. č. 03-1253

* bez podstavce

Pevná luneta s bronzovým vedením 
pro upínání delších obrobků

K upnutí speciálních obrobků lze 
dokoupit lícní desku pr. 240 mm

Pro přesné upínání válcových obrobků lze 
doobjednat kleštinový upínač ER 25 s 
upínacím rozsahem 1 - 16 mm.

Na objednávku: 
kleštinový upínač 5C, 
rozsah upnutí 3 - 26 mm

Lze dodat 4čelisťové sklíčidlo 
pr.160 mm, pro upínání 
čtyřhranných obrobků

Stejnosměrný bezkartáčový motor 
pro optimální provozní chování

Průchod vřetena 
38 mm
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Obráběcí centrum Proficenter 700 BDC je dalším vývojovým stupněm 
osvědčeného modelu Proficenter 700 BQV. Tento model je sériově vybaven 
bezkartáčovým stejnosměrným motorem pro vřeteno soustruhu, čímž 
je zajištěn velice klidný chod a stejnoměrný pohon vřetena. Na základě své 
rozsáhlé základní výbavy (např. uložení hlavního vřetena v třídě přesnosti P5, podélný 
mikrometrický doraz pro sériovou výrobu a kluzná spojka, digitální ukazatel počtu 
otáček, 2-osé digitální zobrazení i200 s LCD displejem, frézovací nástavec,...) je tento 
model ideální pro profesionálního uživatele.

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Závitořezná hlava Super M5 - M12 24-1096
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B16 24-1082
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20 dílů 42-1020
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16 dílů 26-1005
Přesný strojní svěrák PS 50 28-2025
Dotykové čidlo se světelnou signalizací MK 2 32-1062

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování i200  

s LCD displejem
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-160 mm
• Příruba sklíčidla 160 mm
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 2 / B 16
• Pevné středicí hroty
• Výměnná kola
• Čtyřstranný nožový držák
• Kluzná spojka
• Délkový mikrometrický doraz
• Příčné saně s vrchním suportem
• Upínací šroub ve vřeteni M 10
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Ochranný kryt sklíčidla
• Ochranný kryt vodícího šroubu
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Servisní a obslužné nářadí

Frézovací hlava sériově vybavena 
digitálním ukazatelem otáček a 
hloubky vrtání. Vrtání a frézování 
v libovolném úhlu.

Koník s pákovou aretací, přestavitelný pro 
soustružení kuželů, lze na objednávku 
dodat se středicím hrotem

Pro urychlení práce lze ke stroji 
doobjednat revolverovou upínací 
hlavu.

Zrychlení výměn nožů lze 
dosáhnout rychlovýměnným 
nožovým držákem 

Hlavní vřeteno 
v P5 přesnosti

S bezpečnostní spojkou a 
mikrometrickým dorazem

Novinka

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 160 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní
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Kombinovaný soustruh

• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Dodávano s plynulou regulací otáček vřetena
• Nízká házivost kaleného hrotu vřetena ≤ 0,009 mm
• Hlavní vřeteno s nastavitelnými kuželíkovými ložisky v třídě přesnosti P5
• Dodáván s automatickým Délkovým a příčným posuvem
• Kvalitní lože má indukčně kalené a broušené vedení
• Frézovací nástavec s digitálním ukazatelem pohybu pinoly a otáček
• Oboustranně naklápěcí frézovací hlava pro vrtání pod úhlem, frézování úkosů atd.
• Přestavení pinoly rukojetí, jemné nastavení ručním kolem
•  Pro vyšší výkon a kroutící moment je použit třífázový  

motor s frekvenčním měničem

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-160 mm, DIN 6350 21-0803
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-160 21-0853
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-160 21-0866
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72-160 mm, DIN 6350 21-5003
Lícní deska pr. 240 mm 03-1789
Příruba 160 mm pro 4čel. nesoustř. sklíčidlo K72 - 160 mm 03-1797
Příruba 160 mm pro čelisťové sklíčidlo DK 11 / DK 12 - 160 03-1799
Otočný středící hrot PC - MK 3 22-1002
Kuželový otočný středící hrot MK 3 - 80 mm 22-1051
Posuvná luneta 03-1807
Pevná luneta 03-1806
Kleštinové upínací pouzdro 5C pro Profi(center) 700 série 22-1092
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix velikost A 23-1000
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084
Podstavec D6 Deluxe 56-1062
Podstavec D8 Deluxe 56-1064

Technická data Proficenter 700 TOP
Soustruh
Vzdálenost hrotů 700 mm
Výška hrotu 150 mm
Točný průměr nad ložem 300 mm
Průchod vřetena 38 mm
Provedení vřetena MK 5
Otáčky vřetena, plynulá regulace 70 - 380 / 380 - 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (14) 0,07 - 0,65 mm/ot
Příčný posuv (11) 0,03 - 0,12 mm/ot
Metrický závit (18) 0,2 - 3,5 mm
Palcové závity (21) 8 - 56 záv./1“
Posuv pinoly 85 mm
Kužel pinoly MK 3
T-drážky na příčných saních 12 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 kW / 230 V
Frézovací nástavec
Vrtací výkon max. 20 mm
Čelní fréza max. 63 mm
Čelní fréza max. 20 mm
Vyložení 170 mm
Otáčky vřetena, plynulá regulace 50 - 2250 ot/min
Provedení vřetena MK 2
Naklápěcí frézovací hlava -90° až +90°
Výškový posun frézovací hlavy 260 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,60 kW / 230 V
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,90 kW / 230 V

Rozměry stroje (Š x H x V)* 1380 x 640 x 1020 mm
Celková hmotnost cca 298 kg
Obj. č. 03-1251

03-1252B (vč. 2osého digitál. odměřování)

* bez podstavce

Zrychlení výměn nožů lze 
dosáhnout rychlovýměnným 
nožovým držákem 

Včetně BERNARDO 
3čelisťové sklíčidlo

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Hlavní vřeteno v P5 
přesnosti

Digitální ukazatel 
rychlosti
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Nový model Proficenter 700 Top je standardně vybaven kvalitním frekvenčním 
měničem otáček. Mezi hlavní rysy stroje patří vysoký kroutící moment v dolním 
rozsahu otáček a téměř konstantní otáčky při zatížení. Tento model je svou 
rozsáhlou výbavou (například stejnosměrný motor s frekvenčním měničem, 
uložení hlavního vřetena s třídou přesnosti P5, Délkový mikrometrický 
doraz pro sériovou výrobu, kluzná spojka,...) ideálním modelem pro náročné 
uživatele.

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Závitořezná hlava Super M5 - M12 24-1096
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B16 24-1082
Sada stopkových fréz 3 - 20 mm, TiN, 20 dílů 42-1020
Sada upínače MK 2 s kleštinami ER 40, 3 - 25 mm, 16 dílů 26-1005
Přesný strojní svěrák PS 50 28-2025
Dotykové čidlo hran se světelnou signalizací MK 2 32-1062

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování i200  

s LCD displejem (Obj. č. 03-1252B)
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-160 mm
• Příruba sklíčidla 160 mm
• Zubové sklíčidlo 1 - 13 mm / B 16
• Upínací trn MK 2 / B 16
• Délkový mikrometrický doraz
• Příčné saně s vrchním suportem
• Frekvenční měnič
• Upínací šroub M 10 ve vřeteni
• Digitální zobrazení zdvihu pinoly
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Ochranný kryt sklíčidla
• Ochranný kryt vodícího šroubu
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Servisní a obslužné nářadí
• Pevné středicí hroty
• Výměnná kola
• Čtyřstranný nožový držák
• Kluzná spojka

Na objednávku: kleštinový upínač 
5C, rozsah upnutí 3 – 26 mm

Koník s pákovou aretací, přestavitelný pro 
soustružení kuželů, lze na objednávku 
dodat se středicím hrotem

Naklápěcí frézovací hlava 
poskytuje všestranné 

možnosti využití

S frekvenčním měničem DELTA
pro optimální a hladký chod

Pro práce s dlouhým materiálem je 
soustruh vybaven průchodem vřetena 
s průměrem do 38 mm.
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Soustruh 
s vodicím a tažným šroubem

• Snadno ovladatelný stroj s vodicím a tažným šroubem pro řezání závitů a pro automatický posuv
• Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem
• Pro minimalizaci vlivu chvění při obrábění je masivní prizmatické lože vyztuženo žebrováním
• Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
• Silně žebrované prizmatické lože je indukčně kalené a broušené
• Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželových tvarů
• Rychloupínání koníku pomocí páky, ruční kolo posuvu je provedeno s jemným dělením noniusu po 0,04 mm
• Na všech vedeních suportu a koníku lze vymezovat vůle
• Nožový suport je otočný o ± 45° s dělením noniusu po 0,02 mm

Technická data Standard 150 Basic Standard 150 Plus
Vzdálenost hrotů 1000 mm 1000 mm
Výška hrotu 165 mm 165 mm
Točný průměr nad ložem 330 mm 330 mm
Točný průměr nad sedlovou mezerou* 430 mm 430 mm
Točný průměr nad suportem 180 mm 180 mm
Šířka lože 180 mm 180 mm
Průchod vřetena 40 mm 40 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-4 DIN 55029, D1-4
Otáčky vřetena (9) 75 - 1400 ot/min (9) 75 - 1400 ot/min
Rozsah podélného posuvu (40) 0,053 - 1,29 mm/ot (40) 0,053 - 1,29 mm/ot
Příčný posuv (40) 0,013 - 0,31 mm/ot (40) 0,013 - 0,31 mm/ot
Metrický závit (32) 0,4 - 7 mm (32) 0,4 - 7 mm
Palcové závity (36) 4 - 60 záv./1“ (36) 4 - 60 záv./1“
Posuv pinoly 110 mm 110 mm
Kužel pinoly MK 3 MK 3
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW (400 V) 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW (400 V) 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1600 x 700 x 1280 mm 1600 x 700 x 1280 mm
Hmotnost cca 455 kg 470 kg
Obj. č. 03-1255 03-1256

* délka vyjímatelného můstku: 220 mm 

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo DK11 - 160 mm / D4
•  4čelisťové nesoustředné sklíčidlo  

200 mm / D4, DIN 55029
• Pevná luneta – průchod prům. max. 60 mm
• Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 60 mm
• Lícní deska 250 mm
• Čtyřstranný nožový držák
• Ochranný kryt čtyřstranného nožového držáku
• Kluzná spojka
• Délkový mikrometrický doraz
• Vana na třísky (Basic)
• Výsuvná vana na třísky (Plus)
• Ochranný kryt proti ostřiku
• 2 středicí hroty
• Indikátor závitů
• Redukční pouzdro
• LED pracovní osvětlení
• Výměnná kola
• Chladicí zařízení (Plus)
• Motor s magnetickou brzdou dle normy CE
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE (Plus)
• Podstavec
• Servisní a obslužné nářadí

Jednoduché ovládání, všechny ovládací 
a obslužné prvky jsou přehledně 
umístěné na hlavě převodovky

Snadný chod nožového suportu a čtyřnožového držáku 
pomocí ruční kola s nastavitelnou jemnou stupnicí

Snadno ovladatelná převodovka 
posuvu běžící v olejové lázni

4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 200 mm 
(standardně), ideální k upnutí asymetrických 
obrobků

Na objednávku: revolverová hlava s 6 polohami

Dodáváno s kompletní sadou výměnných 
kol pro řezání závitů

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 160 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Cena
Top
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Kompaktní soustruh Bernardo Standard 150 
Basic je svým optimálním poměrem ceny a 
výkonu a výbavou s rozsáhlým příslušenstvím 
ideálním obráběcím strojem pro náročné 
drobné řemeslníky. Model 150 Plus je navíc 
vybavený nožní brzdou a chladicím zařízením.

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-160 mm / D4, DIN 55029 21-0832
4čelisťové sklíčidlo DK12-200 mm / D4, DIN 55029 21-0833F
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-160 21-0853
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-160 21-0866
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-200 21-0867
Příruba sklíčidla FL 160 mm, DIN 55029, D1-4 21-4053
Příruba sklíčidla FL 200 mm, DIN 55029, D1-4 21-4055
Otočný středící hrot typ PC - MK 3 22-1002
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 3 vč. 7 vložek 22-1041
Kuželový otočný středící hrot MK 3 - 100 mm 22-1055

Zrychlení výměn nožů lze 
dosáhnout rychlovýměnným 

nožovým držákem 
(na objednávku)

Široký výběr standardního 
příslušenství

Hlavní vřeteno 
v P5 přesnosti

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix vel. E 23-1001
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Chladicí zařízení 10 litrů (k montáži u zákazníka) 51-1003
Kleštinové upínací pouzdro 5C, D1-4 22-1095
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084
Revolverová hlava MK 3, 6 poloh 22-1071
Nástavce k revolverové hlavě MK 3 22-1076
Digitální odměřování
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Technická data Standard 150 V-Plus
Vzdálenost hrotů 1000 mm
Výška hrotu 165 mm
Točný průměr nad ložem 330 mm
Točný průměr nad sedlovou mezerou* 430 mm
Točný průměr nad suportem 180 mm
Šířka lože 180 mm
Průchod vřetena 40 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-4
Otáčky vřetena, plynulá regulace 70 - 400 / 350 - 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (40) 0,053 - 1,29 mm/ot
Příčný posuv (40) 0,013 - 0,31 mm/ot
Metrický závit (32) 0,4 - 7 mm
Palcové závity (36) 4 - 60 záv./1“
Posuv pinoly 110 mm
Kužel pinoly MK 3
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1600 x 700 x 1280 mm
Hmotnost cca 478 kg
Obj. č. 03-1257

* délka vyjímatelného můstku: 220 mm 

Rozsah dodávky:
• 3čelisťové sklíčidlo DK11 - 160 mm / D4
•  4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 200 mm  

/ D4, DIN 55029
• Pevná luneta – průchod prům. max. 60 mm
•  Pohyblivá luneta – průchod prům.  

max. 60 mm
• Lícní deska 250 mm
• Čtyřstranný nožový držák
•  Ochranný kryt čtyřstranného  

nožového držáku
• Pomocná fixace hřídele (na konci vřeteníku)
• Kluzná spojka
• Délkový mikrometrický doraz
• Výsuvná vana na třísky 
   Ochranný kryt proti ostřiku
• 2 středicí hroty
• Indikátor závitů
• Redukční pouzdro
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Výměnná kola
• Chladicí zařízení (Plus)
• Frekvenční měnič
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Podstavec
• Servisní a obslužné nářadí

NovinkaVč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 160 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Cena
Top

Pohon Vario

Průchod vřetena
40 mm

• Plynulá regulace otáček pomocí frekvenčního měniče v základní výbavě
• Plynulá regulace otáček s odečítáním nastavených otáček na digitálním displeji
• Sériově s velkým průchodem vřetena pro opracování dlouhých obrobků až do průměru 40 mm
• Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem
• Výsuvná vana na třísky usnadní umístění stroje
• Přestavitelný koník k soustružení kuželových tvarů ovládaný pomocí ručního kola se stupnicí po 0,04 mm
• Silně žebrované prizmatické lože je indukčně kalené a broušené
• Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
• Na všech vedeních suportu a koníka lze vymezovat vůle
• Nožový suport je otočný o ± 45° s dělením noniusu po 0,02 mm

Mikrometrický doraz a kluzná spojka v 
základní výbavě

Jednoduché ovládání: všechny ovládací
a obslužné prvky jsou přehledně
umístěné na hlavě převodovky, snadno
ovladatelná převodovka posuvu běžící v
olejové lázni

Výhoda sklíčidla Bernardo DK11-
160 mm: k dodání čelisti monoblokové, 
základní, reverzní a výměnné

Sériově dodávaná pevná, popřípadě 
pohyblivá luneta k stabilizaci dlouhých 
obrobků

Uložení kaleného vřetena v přesných 
kuželíkových ložiscích zajišťuje velmi 
nízkou házivost (≤ 0,009 mm)

Na objednávku: kleštinový 
upínač 5C, rozsah upnutí 

3 – 26 mm

Snadný chod nožového suportu a 
čtyřnožového držáku pomocí ručního 
kola s nastavitelnou jemnou stupnicí

Hrotový soustruh s variabilním 
pohonem
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Hlavní vřeteno 
v P5 přesnosti

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-160 mm / D4, DIN 55029 21-0832
4čelisťové sklíčidlo DK12-200 mm / D4, DIN 55029 21-0833F
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-160 21-0853
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-160 21-0866
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-200 21-0867
Příruba sklíčidla FL 160 mm, DIN 55029, D1-4 21-4053
Příruba sklíčidla FL 200 mm, DIN 55029, D1-4 21-4055
Otočný středící hrot typ PC - MK 3 22-1002
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 3 vč. 7 vložek 22-1041
Kuželový otočný středící hrot MK 3 - 100 mm 22-1055

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix vel. E 23-1001
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Kleštinové upínací pouzdro 5C, D1-4 22-1095
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 6 dílů 44-2052
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084
Revolverová hlava MK 3, 6 poloh 22-1071
Nástavce k revolverové hlavě MK 3 22-1076
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Soustruh Standard 150 V-Plus přesvědčí svou stabilní konstrukcí a 
jednoduchým ovládáním. Je vhodný zejména pro náročné domácí 
kutily, nabízí jim rozsáhlé standardní příslušenství a optimální 
úroveň výkonu při nízké investici. Tento model je vybaven plynulou
regulací otáček pro požadované nastavení řezné rychlosti v závis-
losti na prováděné operaci a druhu obráběného materiálu.

Středicí hrot pr. 100 mm, ideální k 
upínání trubek a dutých těles 

(na objednávku)
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Soustruh s vodicím 
a tažným šroubem

• Všestranný pomocník: ve školních  dílůch, výrobě nástrojů, opravárenských provozech, …
•  Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
•  Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
•  Snadno ovladatelný stroj s vodicím a tažným šroubem pro řezání závitů a pro automatický posuv
•  Koník s pákovou aretací, přestavitelný pro soustružení kuželu
•  Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem
•  Vřeteno je uloženo ve 2 stavitelných přesných ložiscích
•  Kalená a broušená ozubená kola a hřídele
•  Výsuvná vana na třísky usnadní umístění stroje
•  Elektromechanická nožní brzda snižuje výrobní časy

Technická data Standard 165 Plus
Vzdálenost hrotů 1000 mm
Výška hrotu 175 mm
Točný průměr nad ložem 350 mm
Točný průměr nad sedlovou mezerou* 450 mm
Točný průměr nad suportem 190 mm
Šířka lože 180 mm
Průchod vřetena 40 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-4
Otáčky vřetena (8) 70 - 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (40) 0,053 - 1,29 mm/ot
Příčný posuv (40) 0,013 - 0,31 mm/ot
Metrický závit (32) 0,4 - 7 mm
Palcové závity (36) 4 - 60 záv./1“
Posuv pinoly 110 mm
Kužel pinoly MK 3
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1730 x 700 x 1340 mm
Hmotnost cca 495 kg
Obj. č. 03-1258

* délka vyjímatelného můstku: 220 mm 

Rozsah dodávky:
•  Pevná luneta –  

průchod prům. max. 60 mm
•  Pohyblivá luneta –  

průchod prům. max. 60 mm
• Lícní deska 250 mm
• 3čelisťové sklíčidlo DK11 - 160 mm / D4
•  4čelisťové nesoustředné sklíčidlo  

200 mm / D4, DIN 55029
• Čtyřstranný nožový držák
•  Ochranný kryt čtyřstranného  

nožového držáku
• Pomocná fixace hřídele
• Kluzná spojka
• Délkový mikrometrický doraz
• Chladicí zařízení
• Výsuvná vana na třísky
•  Motor s magnetickou  

brzdou dle normy CE
•  Nožní pedál s funkcí  

brzdy dle normy CE
• Ochranný kryt proti ostřiku
• Indikátor závitů
• LED pracovní osvětlení
• Redukční pouzdro
• Výměnná kola
• 2 středicí hroty
• Podstavec

Lehký chod posuvu a regulace 
otáček, kalená a broušená 
ozubená kola běžící v olejové 
lázni v převodovce zajišťují 
klidný chod stroje

Výhoda sklíčidla Bernardo DK11-
160 mm: k dodání čelisti monoblokové, 
základní, reverzní a výměnné

Výkonný hnací motor s magnetickou 
brzdou dle normy CE

Mikrometrický doraz a kluzná 
spojka v základní výbavě

Pevná luneta s bronzovým vedením pro upínání delších obrobků

Kleštiový upínač ER 25 
zaručuje vysokou přesnost 

upnutí obrobků, rozsah 
upnutí 1 - 16 mm

Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců 
s velkým průměrem do 450 mm

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 160 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Optimální poměr 
ceny a výkonu

Soustřednost vřetena 
≤ 0,009 mm

Hlavní vřeteno 
v P5 přesnosti
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Soustruh Standard 165 Plus je další vylepšený model osvědčené řady 150. 
Převodovka posuvu byla přepracována, aby byla komfortnější pro uživatele, 
a design hlavy převodovky dostal moderní vzhled. Je vhodný zejména pro 
náročné domácí kutily, nabízí jim rozsáhlé standardní příslušenství a optimální 
úroveň výkonu při nízké investici.

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-160 mm / D4, DIN 55029 21-0832
4čelisťové sklíčidlo DK12-200 mm / D4, DIN 55029 21-0833F
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-160 21-0853
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-160 21-0866
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-200 21-0867
Příruba sklíčidla FL 160 mm, DIN 55029, D1-4 21-4053
Příruba sklíčidla FL 200 mm, DIN 55029, D1-4 21-4055
Otočný středící hrot Typ PC – MK 3 22-1002
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 3 vč. 7 vložek 22-1041
Kuželový otočný středící hrot MK 3 – 100 mm 22-1055
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 5 dílů 44-2021
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084

Na objednávku: revolverová 
hlava s 6 polohami

Vynikající LED 
osvětlení stroje

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix vel. E 23-1001
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Výměnný držák 25 x 100 s přímou vložkou pro velikost E 23-1006E2
Kleštinové upínací pouzdro 5 C, D1-4 22-1095
Sada kleštin 5C, 3 – 26 mm, 24 dílů 22-1097
Kleštinové upínací pouzdro ER 25 - D 100 22-1084
Sada kleštin ER 25 2 – 16 mm, 15 dílů 26-1022
Revolverová hlava MK 3, 6 poloh 22-1071
Nástavce k revolverové hlavě MK 3 22-1076
Sada středících vrtáků, 12 dílů 41-1070
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Soustruh s vodicím 
a tažným šroubem

• Přestavitelný koník k soustružení kuželových tvarů ovládaný pomocí ručního kola s nastavitelnou stupnicí po 0,04 mm
• Kompletní výbava: 3osé odměřování, LED osvětlení stroje, podstavec, a další.
• Snadno ovladatelný stroj s vodicím a tažným šroubem pro řezání závitů a pro automatický posuv
• Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem
• Pro minimalizaci vlivu chvění při obrábění je masivní prizmatické lože vyztuženo žebrováním
• Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
• Silně žebrované prizmatické lože je indukčně kalené a broušené
• Kalené a broušené hlavní vřeteno běžící v olejové lázni
• Výsuvná vana na třísky usnadní umístění stroje

Technická data Standard 165 D Standard 165 Top
Vzdálenost hrotů 1000 mm 1000 mm
Výška hrotu 175 mm 175 mm
Točný průměr nad ložem 350 mm 350 mm
Točný průměr nad sedlovou mezerou* 450 mm 450 mm
Točný průměr nad suportem 190 mm 190 mm
Šířka lože 180 mm 180 mm
Průchod vřetena 40 mm 40 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-4 DIN 55029, D1-4
Otáčky vřetena (8) 70 - 2000 ot/min (8) 70 - 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (40) 0,053 - 1,29 mm/ot (40) 0,053 - 1,29 mm/ot
Příčný posuv (40) 0,013 - 0,31 mm/ot (40) 0,013 - 0,31 mm/ot
Metrický závit (32) 0,4 - 7 mm (32) 0,4 - 7 mm
Palcové závity (36) 4 - 60 záv./1“ (36) 4 - 60 záv./1“
Posuv pinoly 110 mm 110 mm
Kužel pinoly MK 3 MK 3
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW (400 V) 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW (400 V) 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1730 x 700 x 1340 mm 1730 x 700 x 1340 mm
Hmotnost cca 514 kg 515 kg
Obj. č. 03-1259B 03-1260

* délka vyjímatelného můstku: 220 mm

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem
• 3čelisťové sklíčidlo DK11 - 160 mm / D4
•  4čelisťové nesoustředné sklíčidlo  

200 mm / D4, DIN 55029
• Pevná luneta – průchod prům. max. 60 mm
• Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 60 mm
• Lícní deska 250 mm
• Čtyřstranný nožový držák (Standard 165 D) 
•  Rychloupínací nožový držák vč. 4 přímých vložek 

(165 Top)
• Pomocná fixace hřídele (na konci vřeteníku)
• Ochranný kryt nožového držáku
• Kluzná spojka
• Délkový mikrometrický doraz
• Chladicí zařízení
• Výsuvná vana na třísky
• Motor s magnetickou brzdou dle normy CE
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Ochranný kryt proti ostřiku
• Indikátor závitů
• LED pracovní osvětlení
• Redukční pouzdro
• Výměnná kola
• 2 středicí hroty
• Podstavec
• Servisní a obslužné nářadí

Středicí hrot pr. 100 mm, ideální k 
upínání trubek a dutých těles 
(na objednávku)

Snadný chod nožového suportu a 
čtyřnožového držáku pomocí ruční kola 
s nastavitelnou jemnou stupnicí

Výsuvná vana na třísky 
v základní výbavě

Na objednávku: kleštinový upínač 5C, 
rozsah upnutí 3 – 26 mm

4čelisťové nesoustředné 
sklíčidlo 200 mm s reverzními 
čelistmi

Dodáváno s kompletní 
sadou výměnných kol 

pro řezání závitů

Rychloupínací nožový držák Multifix v 
základní výbavě (Standard 165 Top)

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 160 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Hnací motor s magnetickou 
brzdou podle CE

Hlavní vřeteno 
v P5 přesnosti
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Soustruh s vodicím a tažným šroubem Standard 165 D a 
165 Top přesvědčí svou stabilní konstrukcí a jednoduchým 
ovládáním. Základní výbava obsahuje veškeré důležité 
příslušenství (3osé odměřování, lunety, LED osvětlení 
stroje, bezpečnostní prvky dle normy CE, ...), díky 
kterému je tento stroj univerzálně použitelný. Kromě toho 
je Standard 165 Top vybaven rychloupínacím nožovým 
držákem.

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-160 mm / D4, DIN 55029 21-0832
4čelisťové sklíčidlo DK12-200 mm / D4, DIN 55029 21-0833F
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-160 21-0853
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-160 21-0866
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-200 21-0867
Příruba sklíčidla FL 160 mm, DIN 55029, D1-4 21-4053
Příruba sklíčidla FL 200 mm, DIN 55029, D1-4 21-4055
Otočný středící hrot Typ PC - MK 3 22-1002
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 3 vč. 7 vložek 22-1041
Kuželový otočný středící hrot MK 3 - 100 mm 22-1055
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 5 dílů 44-2021
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084

Sériově dodávané 3-osé odměřování 
zaručuje jednoduchou práci a vyšší 

přesnost.

Soustřednost vřetena 
≤ 0,009 mm

Včetně držáku pro rychlou 
výměnu se 4mi vložkami

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix vel. E 23-1001
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Výměnný držák 25 x 100 s přímou vložkou pro velikost E     23-1006E2
Kleštinové upínací pouzdro 5C, D1-4 22-1095
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Kleštinové upínací pouzdro ER 25 - D 100 22-1084
Sada kleštin ER 25, 1 - 16 mm, 15 dílů 26-1022
Revolverová hlava MK 3, 6 poloh 22-1071
Nástavce k revolverové hlavě MK 3 22-1076
Sada středících vrtáků, 12 dílů 41-1070
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Technická data Standard 165 V-D Standard 165 V-Top
Vzdálenost hrotů 1000 mm 1000 mm
Výška hrotu 175 mm 175 mm
Točný průměr nad ložem 350 mm 350 mm
Točný průměr nad sedlovou mezerou* 450 mm 450 mm
Točný průměr nad suportem 190 mm 190 mm
Šířka lože 180 mm 180 mm
Průchod vřetena 40 mm 40 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-4 DIN 55029, D1-4
Otáčky vřetena, plynulá regulace 70 - 400 / 350 - 2000 ot/min 70 - 400 / 350 - 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (40) 0,053 - 1,29 mm/ot (40) 0,053 - 1,29 mm/ot
Příčný posuv (40) 0,013 - 0,31 mm/ot (40) 0,013 - 0,31 mm/ot
Metrický závit (32) 0,4 - 7 mm (32) 0,4 - 7 mm
Palcové závity (36) 4 - 60 záv./1“ (36) 4 - 60 záv./1“
Posuv pinoly 110 mm 110 mm
Kužel pinoly MK 3 MK 3
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW (400 V) 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW (400 V) 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1730 x 700 x 1340 mm 1730 x 700 x 1340 mm
Hmotnost cca 529 kg 530 kg
Obj. č. 03-1261 03-1262

* délka vyjímatelného můstku: 220 mm

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem
• 3čelisťové sklíčidlo DK11 - 160 mm / D4
•  4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 200 mm  

/ D4, DIN 55029
• Pevná luneta – průchod prům. max. 60 mm
• Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 60 mm
• Lícní deska 250 mm
• Čtyřstranný nožový držák (Standard 165 V-D) 
•  Rychloupínací nožový držák vč. 4 přímých vložek (V-Top)
• Pomocná fixace hřídele (na konci vřeteníku)
• Ochranný kryt nožového držáku
• Kluzná spojka
• Délkový mikrometrický doraz
• Chladicí zařízení
• Výsuvná vana na třísky
• Frekvenční měnič
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Ochranný kryt proti ostřiku
• Indikátor závitů
• LED pracovní osvětlení
• Digitální zobrazení počtu otáček
• Redukční pouzdro
• Výměnná kola
• 2 středicí hroty
• Podstavec
• Servisní a obslužné nářadí

Hrotový soustruh s variabilním 
pohonem

•  Delta frekvenční měnič zajišťuje vysoký kroutící moment v dolním rozsahu otáček a  
téměř konstantní otáčky při zatížení

• Plynulá regulace otáček s odečítáním nastavených otáček na digitálním displeji
• Vhodný typ soustruhu pro odborné školy, opravárenské závody a školící dílny
• Moderní uložení hlavního vřetena v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem 
• Koník s pákovou aretací, přestavitelný pro soustružení kuželu
• Kalená a broušená ozubená kola a hřídele
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem
• Pro minimalizaci vlivu chvění při obrábění je masivní prizmatické lože vyztuženo žebrováním
• Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním

Plynulá regulace otáček vřetena 
s digitálním ukazatelem.

Pro hospodárnou práci 
je stroj sériově vybaven 
rychloupínacím nožovým 
držákem.
(Standard 165 V-Top).

Pevná luneta s bronzovým vedením 
pro upínání delších obrobků

Výsuvná vana na třísky 
v základní výbavě

Novinka

Vč. Bernardo 3-čelisťového 
sklíčidla 160 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Výhoda sklíčidla Bernardo DK11-
160 mm: k dodání čelisti monoblokové, 
základní, reverzní a výměnné

Kleštiový upínač ER 25 
zaručuje vysokou přesnost 

upnutí obrobků, rozsah 
upnutí 1 - 16 mm

Jednoduché ovládání, všechny ovlá-
dací a obslužné prvky jsou přehledně 
umístěné na hlavě převodovky
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Modely Standard 165 V-D a 165 V-Top jsou moderní stroje, 
plně vyhovující současným požadavkům. Díky jednoduché 
obsluze jsou tyto modely vhodné jak pro výukové dílny, 
vzdělávací oblast a školy. Tyto modely jsou sériově 
vybaveny plynulou regulací otáček pro požadované 
nastavení řezné rychlosti.

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-160 mm / D4, DIN 55029 21-0832
4čelisťové sklíčidlo DK12-200 mm / D4, DIN 55029 21-0833F
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-160 21-0853
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-160 21-0866
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-200 21-0867
Příruba sklíčidla FL 160 mm, DIN 55029, D1-4 21-4053
Příruba sklíčidla FL 200 mm, DIN 55029, D1-4 21-4055
Otočný středící hrot Typ PC - MK 3 22-1002
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 3 vč. 7 vložek 22-1041
Kuželový otočný středící hrot MK 3 - 100 mm 22-1055
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 5 dílů 44-2021
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 12 mm, 9 dílů 44-3084

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix vel. E 23-1001
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Výměnný držák 25 x 100 s přímou vložkou pro velikost E     23-1006E2
Kleštinové upínací pouzdro 5C, D1-4 22-1095
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Kleštinové upínací pouzdro ER 25 - D 100 22-1084
Sada kleštin ER 25, 1 - 16 mm, 15 dílů 26-1022
Revolverová hlava MK 3, 6 poloh 22-1071
Nástavce k revolverové hlavě MK 3 22-1076
Sada středících vrtáků, 12 dílů 41-1070
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Pohon Vario

Soustřednost vřetena 
≤ 0,009 mm

Sériově s tříosým digitálním ukazatelem 
Bernardo i200 s LCD displejem.

Koník s pákovou aretací, přestavitelný 
pro soustružení kuželů, lze 

na objednávku dodat se 
středicím hrotem
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• Sériově s velkým průchodem vřetena pro opracování dlouhých obrobků až do průměru 51 mm
• Vhodný typ soustruhu pro odborné školy, opravárenské závody a školící dílny
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem
• Výsuvná vana na třísky usnadní umístění stroje
• Nastavení otáček a posuvu je konstrukčně jednoduché, s lehkým chodem a s přesným přepínáním
• Elektromechanická nožní brzda snižuje výrobní časy
• Moderní uložení hlavního vřetena v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem
• Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
• Koník s pákovou aretací, přestavitelný pro soustružení kuželu
• Zaručená přesnost vřetena ≤ 0,009 mm
• Kalené a broušené hlavní vřeteno běžící v olejové lázni
• U koníku, vřeteníku a na všech ostatních vedeních lze seřizovat vůle

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem (Obj. č. 03-1364XL)
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-200 mm / D5
•  4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 200 mm / D5, DIN 55029
•  Pevná luneta – průchod prům. max. 70 mm
•  Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 50 mm
• Chladicí zařízení
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Výsuvná vana na třísky
• Lícní deska 320 mm
• Čtyřstranný nožový držák
•  Ochranný kryt čtyřstranného  

nožového držáku
• Kluzná spojka
• Délkový mikrometrický doraz
• Indikátor závitů
• LED pracovní osvětlení
• Redukční pouzdro
• Výměnná kola
• 2 středicí hroty
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Motor s magnetickou brzdou dle normy CE
• Podstavec
• Servisní a obslužné nářadí

Průchod vřetena
51 mm

Široký výběr standardního 
příslušenství

Středicí hrot pr. 125 mm, ideální k upínání 
trubek a dutých těles (na objednávku)

Mikrometrický doraz a kluzná spojka v 
základní výbavě

Sériově dodávaná pevná, popřípadě 
pohyblivá luneta ke stabilizaci 
dlouhých obrobků

Lehký chod posuvu a regulace 
otáček, kalená a broušená 
ozubená kola běžící v olejové 
lázni v převodovce zajišťují 
klidný chod stroje

Výkonný hnací motor s magnetickou 
brzdou podle normy CE

Dodáváno s kompletní 
sadou výměnných kol 

pro řezání závitůTechnická data Master 180
Vzdálenost hrotů 1000 mm
Výška hrotu 180 mm
Točný průměr nad ložem 360 mm
Točný průměr nad sedlovou mezerou* 480 mm
Točný průměr nad suportem 220 mm
Šířka lože 185 mm
Průchod vřetena 51 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-5
Otáčky vřetena (8) 70 - 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (32) 0,052 - 1,392 mm/ot
Příčný posuv (32) 0,014 - 0,380 mm/ot
Metrický závit (26) 0,4 - 7,0 mm
Palcové závity (34) 4 - 56 záv./1“
Průměr pinoly 42 mm
Posuv pinoly 110 mm
Kužel pinoly MK 4
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1920 x 750 x 1600 mm
Hmotnost cca 540 kg
Obj. č. 03-1263XL

03-1264XL (vč. 3osého digitál. odměřování)

* délka vyjímatelného můstku: 225 mm

Výhoda sklíčidla Bernardo DK11-
200 mm / D5: k dodání čelisti 

monoblokové, základní, 
reverzní a výměnné

Novinka

Univerzální soustruh 
s digitálním zobrazením polohy
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Včetně bezpečnostní 
spojky

Soustruh Master 180 s vodicím šroubem a tažným hřídelem přesvědčí 
svou stabilní konstrukcí a jednoduchým ovládáním. Již základní výbava 
obsahuje veškeré důležité příslušenství (3osé odměřování, lunety, LED 
osvětlení stroje, bezpečnostní výbavu dle normy CE, ...), díky kterému 
tento stroj je ideání pro odborné školy, opravárenské provozy a školní 
dílny.

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-200 mm / D5, DIN 55029 21-0834
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-200 21-0854
Měkké výměnné čelisti DSTJ-DK11-200 21-0878
Základní čelisti DMJ-DK11-200 21-0900
Reverzní čelisti DTJ-DK11-200 21-0922
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-200 21-0867
Příruba sklíčidla FL 200 mm DIN 55029, D1-5 21-4056
Otočný středící hrot PC, MK 4 22-1003
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 4 vč. 7 vložek 22-1042
Kuželový otočný středící hrot MK 4 - 125 mm 22-1060
Revolverová hlava MK 4, 6 poloh 22-1072

Digitální odměřování Bernardo v 
základní výbavě (Obj. č. 03-1363XL)

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 200 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Cena
Top

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Nástavce k revolverové hlavě MK 4 22-1077
Kleštinové upínací pouzdro 5C, D1-5 22-1093
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix vel. E 23-1001
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Výměnný držák 25 x 100 s přímou vložkou pro velikost E     23-1006E2
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 16 mm, 7 dílů 44-3086
Zařízení pro soustružení kuželů 03-1809
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Vyjímatelný 
můstek pro 
obrábění 
dílců s velkým 
průměrem do 
480 mm

Lehký chod posuvu a regulace 
otáček, kalená a broušená 
ozubená kola běžící v olejové 
lázni v převodovce zajišťují 
klidný chod stroje

• Velmi jednoduchá a stabilní konstrukce strojů s vodicím a tažným šroubem
• Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
• Všestranný pomocník: v školních  dílůch, výrobě nástrojů, …
• Plynulá regulace otáček pomocí frekvenčního měniče v základní výbavě
• Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem
• Elektromechanická nožní brzda snižuje výrobní časy
• Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
• Koník s pákovou aretací, přestavitelný pro soustružení kuželu
• Kalená a broušená ozubená kola a hřídele v hlavě převodovky
• Zaručená přesnost vřetena ≤ 0,009 mm
• Kalené a broušené hlavní vřeteno běžící v olejové lázni
• Pro práce s dlouhým materiálem je soustruh vybaven průchodem vřetena s průměrem do 51 mm.

Soustruh 
pro mechaniky

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-200 mm / D5
•  4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 200 mm / D5, DIN 55029
• Pevná luneta – průchod prům. max. 55 mm
• Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 50 mm
• Lícní deska 255 mm
• Čtyřstranný nožový držák
• Ochranný kryt čtyřstranného nožového držáku
• Kluzná spojka
• Délkový mikrometrický doraz
• Frekvenční měnič
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Chladicí zařízení
• Výsuvná vana na třísky
• Indikátor závitů
• LED pracovní osvětlení
• Redukční pouzdro
• Výměnná kola
• 2 středicí hroty
• Ochranný kryt proti ostřiku
• Podstavec
• Servisní a obslužné nářadí

Díky robustnímu vřeteníku a 
vyváženému hlavnímu vřetenu 
je zajištěna vysová přesnost a 
klidný chod i při vysokých 
otáčkách

Délkový a příčný pohyb suportu, 
popřípadě horního suportu, zajišťuje 
16 přímo volitelných posuvů

Plynulá regulace otáček vřetena 
s digitálním ukazatelem.

4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 
200 mm s reverzními čelistmi v 
základní výbavě

Cena
TopVč. 3-čelisťového 

sklíčidla pr. 200 mm

Technická data Standard 360 V
Vzdálenost hrotů 1000 mm
Výška hrotu 180 mm
Točný průměr nad ložem 360 mm
Točný průměr nad sedlovou mezerou* 480 mm
Točný průměr nad suportem 200 mm
Šířka lože 185 mm
Průchod vřetena 51 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-5
Otáčky vřetena 70 - 2000 ot/min, plynulá regulace
Rozsah podélného posuvu (16) 0,078 - 1,044 mm/ot
Příčný posuv (16) 0,022 - 0,298 mm/ot
Metrický závit (36) 0,45 - 10 mm
Palcové závity (20) 2 ¼ - 40 záv./1“
Posuv pinoly 120 mm
Kužel pinoly MK 4
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1910 x 730 x 1500 mm
Hmotnost cca 575 kg
Obj. č. 03-1269AXL

* délka vyjímatelného můstku: 205 mm

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 200 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Hlavní vřeteno 
v P5 přesnosti
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4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 
200 mm s reverzními čelistmi v 
základní výbavě

Soustruh pro mechaniky Standard 360 V je moderní soustruh, 
plně vyhovující současným požadavkům. Díky jednoduché 
obsluze je vhodný jak pro výukové dílny, tak pro výrobu 
nástrojů a pro opravárenské závody. Tento model vybaven 
plynulou regulací otáček pro požadované nastavení řezné 
rychlosti v závislosti na prováděné operaci a druhu 
obráběného materiálu.

Koník s pákovou aretací, přestavitelný 
pro soustružení kuželů, lze 

na objednávku dodat se 
středicím hrotem

Digitální odměřování Bernardo 
i200 v základní výbavě

Průchod vřetena
51 mm

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-200 mm / D5, DIN 55029 21-0834
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-200 21-0854
Měkké výměnné čelisti DSTJ-DK11-200 21-0878
Základní čelisti DMJ-DK11-200 21-0900
Reverzní čelisti DTJ-DK11-200 21-0922
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-200 21-0867
Příruba sklíčidla FL 200 mm DIN 55029, D1-5 21-4056
Otočný středící hrot Typ PC, MK 4 22-1003
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 4 vč. 7 vložek 22-1042
Revolverová hlava MK 4, 6 poloh 22-1072

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Nástavce k revolverové hlavě MK 4 22-1077
Kleštinové upínací pouzdro 5C, D1-5 22-1093
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix vel. E 23-1001
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Sada středících vrtáků, 12 dílů 41-1070
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 16 mm, 7 dílů 44-3086
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Univerzální soustruh 
s digitálním odměřováním polohy

• Pro minimalizaci vlivu chvění při obrábění je masivní prizmatické lože vyztuženo žebrováním
• Sériově s velkým průchodem vřetena pro opracování dlouhých obrobků až do průměru 52 mm
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem
• Výsuvná vana na třísky usnadní umístění stroje
• Nastavení otáček a posuvu je konstrukčně jednoduché, s lehkým chodem a s přesným přepínáním
• Elektromechanická nožní brzda snižuje výrobní časy
• Moderní uložení hlavního vřetena v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem
• Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
• Zaručená přesnost vřetena ≤ 0,009 mm
• Kalené a broušené hlavní vřeteno běžící v olejové lázni
• U koníku, vřeteníku a na všech ostatních vedeních lze seřizovat vůle
• Koník lze přestavit o ± 5 mm pro soustružení kuželů

Technická data Master 360 Pro
Vzdálenost hrotů 1000 mm
Výška hrotu 180 mm
Točný průměr nad ložem 360 mm
Točný průměr nad sedlovou mezerou* 502 mm
Točný průměr nad suportem 220 mm
Šířka lože 185 mm
Průchod vřetena 52 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-5
Otáčky vřetena (8) 70 - 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (32) 0,052 - 1,392 mm/ot
Příčný posuv (32) 0,014 - 0,380 mm/ot
Metrický závit (26) 0,4 - 7,0 mm
Palcové závity (34) 4 - 56 záv./1“
Průměr pinoly 42 mm
Posuv pinoly 100 mm
Kužel pinoly MK 3
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1825 x 750 x 1600 mm
Hmotnost cca 575 kg
Obj. č. 03-1272XL

* délka vyjímatelného můstku: 205 mm

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-200 mm / D5
•  4čelisťové nesoustředné sklíčidlo  

200 mm / D5, DIN 55029
•  Pevná luneta – průchod prům. max. 70 mm
•  Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 60 mm
• Chladicí zařízení
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Výsuvná vana na třísky
• Lícní deska 280 mm
• Čtyřstranný nožový držák
•  Ochranný kryt čtyřstranného  

nožového držáku
• Kluzná spojka
• Délkový mikrometrický doraz
• Indikátor závitů
• LED pracovní osvětlení
• Redukční pouzdro
• Výměnná kola
• 2 středicí hroty
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Motor s magnetickou brzdou dle normy CE
• Podstavec se zásuvkami
• Servisní a obslužné nářadí

Brzda vřetena 
dle normy CE

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 200 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Cena
Top

Široký výběr standardního 
příslušenství

Přehledně umístěné ovládací 
prvky na převodové skříni s 
kalenými a broušenými 
ozubenými koly, která 
zajišťují klidný a tichý chod

Zrychlení výměn nožů lze 
dosáhnout rychlovýměnným 

nožovým držákem

Středicí hrot pr. 100 mm, ideální k 
upínání trubek a dutých těles 
(na objednávku)

Centricky upínané 4čelisťové sklíčidlo 
200 mm, optimální pro čtyřhranné 
obrobky (na objednávku)

Na objednávku: kleštinový upínač 5C, 
rozsah upnutí 3 - 26 mm

Výměnná kola pro řezání 
závitů v základní výbavě

Integrovaná LED lampa v ochranném 
krytu pro optimální osvětlení při práci.
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Master 360 Pro je kompaktní univerzální soustruh s velkým rozsahem 
využití a přesvědčí především svým točným průměrem soustružení 360 mm 
a průchodem vřetena 52 mm. Díky své konstrukci (technické řešení, výkon, 
posuvy, ...) jej lze úspěšně využít ve výukových  dílůch, výrobnách nástrojů a 
opravárenském provozu.

Průchod vřetena
52 mm

Včetně bezpečnostní 
spojky

Sériově s tříosým digitálním 
ukazatelem Bernardo i200 
s LCD displejem.

Na objednávku: 
revolverová 

hlava s 6 polohami

Novinka

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Nástavce k revolverové hlavě MK 3 22-1076
Kleštinové upínací pouzdro 5C, D1-5 22-1093
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix vel. E 23-1001
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Výměnný držák 25 x 100 s přímou vložkou pro velikost E     23-1006E2
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 16 mm, 7 dílů 44-3086
Zařízení pro soustružení kuželů 03-1809
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-200 mm / D5, DIN 55029 21-0834
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-200 21-0854
Měkké výměnné čelisti DSTJ-DK11-200 21-0878
Základní čelisti DMJ-DK11-200 21-0900
Reverzní čelisti DTJ-DK11-200 21-0922
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-200 21-0867
Příruba sklíčidla FL 200 mm DIN 55029, D1-5 21-4056
Otočný středící hrot PC, MK 3 22-1002
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 3 vč. 7 vložek 22-1041
Kuželový otočný středící hrot MK 3 - 100 mm 22-1055
Revolverová hlava MK 3, 6 poloh 22-1071
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• Sériově s velkým průchodem vřetena pro opracování dlouhých obrobků až do průměru 51 mm
• Vhodný typ soustruhu pro odborné školy, opravárenské závody a školící dílny
• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem
• Výsuvná vana na třísky usnadní umístění stroje
• Nastavení otáček a posuvu je konstrukčně jednoduché, s lehkým chodem a s přesným přepínáním
• Elektromechanická nožní brzda snižuje výrobní časy
• Moderní uložení hlavního vřetena v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem
• Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
• Koník s pákovou aretací, přestavitelný pro soustružení kuželu
• Zaručená přesnost vřetena ≤ 0,009 mm
• Kalené a broušené hlavní vřeteno běžící v olejové lázni
• U koníku, vřeteníku a na všech ostatních vedeních lze seřizovat vůle

Technická data Master 380
Vzdálenost hrotů 1000 mm
Výška hrotu 190 mm
Točný průměr nad ložem 380 mm
Točný průměr nad sedlovou mezerou* 490 mm
Točný průměr nad suportem 220 mm
Šířka lože 185 mm
Průchod vřetena 51 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-5
Otáčky vřetena (8) 70 - 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (32) 0,052 - 1,392 mm/ot
Příčný posuv (32) 0,014 - 0,380 mm/ot
Metrický závit (26) 0,4 - 7,0 mm
Palcové závity (34) 4 - 56 záv./1“
Průměr pinoly 42 mm
Posuv pinoly 120 mm
Kužel pinoly MK 4
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1920 x 800 x 1660 mm
Hmotnost cca 575 kg
Obj. č. 03-1286BXL

* délka vyjímatelného můstku: 225 mm

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-200 mm / D5
•  4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 200 mm / D5, DIN 55029
•  Pevná luneta – průchod  

prům. max. 70 mm
•  Pohyblivá luneta – průchod  

prům. max. 50 mm
• Chladicí zařízení
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Výsuvná vana na třísky
• Lícní deska 320 mm
• Čtyřstranný nožový držák
•  Ochranný kryt čtyřstranného  

nožového držáku
• Kluzná spojka
• Délkový mikrometrický doraz
• Indikátor závitů
• LED pracovní osvětlení
• Redukční pouzdro
• Výměnná kola
• 2 středicí hroty
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Motor s magnetickou brzdou dle normy CE
• Podstavec se zásuvkami
• Servisní a obslužné nářadí

Průchod vřetena
51 mm

Široký výběr standardního 
příslušenství

Včetně bezpečnostní 
spojky

Středicí hrot pr. 125 mm, ideální k upínání 
trubek a dutých těles (na objednávku)

Mikrometrický doraz a kluzná spojka v 
základní výbavě

Sériově dodávaná pevná, popřípadě 
pohyblivá luneta k stabilizaci 
dlouhých obrobků

Lehký chod posuvu a regulace 
otáček, kalená a broušená 
ozubená kola běžící v olejové 
lázni v převodovce zajišťují 
klidný chod stroje

Výkonný hnací motor s magnetickou 
brzdou podle normy CE

Centricky upínané 4čelisťové sklíčidlo 
200 mm, optimální pro čtyřhranné 

obrobky (na objednávku)

Dodáváno s kompletní 
sadou výměnných kol 

pro řezání závitů

Univerzální soustruh 
s digitálním odměřováním polohy
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Soustruh Master 380 s vodicím šroubem a tažným hřídelem přesvědčí 
svou stabilní konstrukcí a jednoduchým ovládáním. Již základní výbava 
obsahuje veškeré důležité příslušenství (3osé odměřování, lunety, LED 
osvětlení stroje, bezpečnostní výbavu dle normy CE, ...), díky kterému 
je tento stroj ideání pro odborné školy, opravárenské provozy a školní 
dílny.

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-200 mm / D5, DIN 55029 21-0834
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-200 21-0854
Měkké výměnné čelisti DSTJ-DK11-200 21-0878
Základní čelisti DMJ-DK11-200 21-0900
Reverzní čelisti DTJ-DK11-200 21-0922
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-200 21-0867
Příruba sklíčidla FL 200 mm DIN 55029, D1-5 21-4056
Otočný středící hrot PC, MK 4 22-1003
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 4 vč. 7 vložek 22-1042
Kuželový otočný středící hrot MK 4 - 125 mm 22-1060
Revolverová hlava MK 4, 6 poloh 22-1072

Digitální odměřování 
Bernardo i200 
v základní výbavě

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 200 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Cena
Top

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Nástavce k revolverové hlavě MK 4 22-1077
Kleštinové upínací pouzdro 5C, D1-5 22-1093
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix vel. E 23-1001
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Výměnný držák 25 x 100 s přímou vložkou pro velikost E     23-1006E2
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 16 mm, 7 dílů 44-3086
Zařízení pro soustružení kuželů 03-1809
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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• Soustruh je vhodný k obrábění oceli, hliníku i plastů
• Elektromechanická nožní brzda snižuje výrobní časy
• Kalená a broušená ozubená kola i v převodové skříni
• Velmi jednoduchá a stabilní konstrukce strojů s vodicím a tažným šroubem
• Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
• Moderní uložení hlavního vřetena v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem
• Masivní provedení lože z litiny
• Koník lze přestavit o ± 5 mm pro soustružení kuželů
• Vhodný typ soustruhu pro odborné školy, opravárenské závody a školící dílny
• Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
• Výsuvná vana na třísky usnadní umístění stroje
• Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem
• Moderní design, optimální poměr ceny a výkonu
• Sériově dodávaný s integrovanou třecí spojkou

Rozsah dodávky:
•  3osé digitální odměřování i200 s LCD displejem
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-200 mm / D5
•  4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 200 mm / D5, DIN 55029
•  Pohyblivá luneta –  

průchod prům. max. 70 mm
•  Chladicí zařízení
•  Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
•  Výsuvná vana na třísky
•  Lícní deska 320 mm
•  Čtyřstranný nožový držák
•  Pevná luneta – průchod prům. max. 90 mm
•  Ochranný kryt čtyřstranného nožového držáku
•  Kluzná spojka
•  Délkový mikrometrický doraz
•  Indikátor závitů
•  LED pracovní osvětlení
•  Redukční pouzdro
•  Výměnná kola
•  2 středicí hroty
•  Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
•  Motor s magnetickou brzdou dle normy CE

Sériově dodávaná lícní deska prům. 
320 mm umožňuje upínání obrobků 
různých tvarů.

Rychloupínací nožový držák Multifix umožňuje 
snížení vedlejších výrobních časů a zaručuje 
vysokou opakovanou přesnost obrábění

Na objednávku: revolverová 
hlava s 6 polohami

Sériově dodávaná pevná, popřípadě 
pohyblivá luneta ke stabilizaci 
dlouhých obrobků

Přehledně umístěné ovládací 
prvky na převodové skříni s 
kalenými a broušenými 
ozubenými koly, která 
zajišťují klidný a tichý chod

Na objednávku: kleštinový upínač 5C, 
rozsah upnutí 3 - 26 mm

Široký výběr standardního 
příslušenství

Vč. 3-čelisťového 
sklíčidla pr. 200 mm

Soustřednost vřetena
≤ 0,009 mm

Technická data Master 400
Vzdálenost hrotů 1000 mm
Výška hrotu 200 mm
Točný průměr nad ložem 400 mm
Točný průměr bez můstku 560 mm
Točný průměr nad suportem 240 mm
Šířka lože 210 mm
Průchod vřetena 52 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-5
Otáčky vřetena (12) 45 - 2000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (27) 0,06 - 2,78 mm/ot
Příčný posuv (22) 0,01 - 0,72 mm/ot
Metrický závit (36) 0,8 - 14 mm
Palcové závity (30) 2 - 28 záv./1“
Průměr pinoly 45 mm
Posuv pinoly 100 mm
Kužel pinoly MK 4
Výkon motoru 2,0 / 2,4 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1860 x 800 x 1600 mm
Hmotnost cca 810 kg
Obj. č. 03-1289BXL

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 200 mm

Jako příslušenství lze 
objednat měkké čelisti, 

horní čelisti, tvrdé čelisti 

Výhoda sklíčidla Bernardo DK11-200 
mm / D5: k dodání čelisti monoblokové, 

základní, reverzní a výměnné

Univerzální soustruh 
s digitálním odměřováním polohy
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Provedení vřetena 
DIN 55029

Průchod vřetena
52 mm

Master 400 je kompaktní univerzální soustruh s velkým rozsahem využití 
a přesvědčí především svým točným průměrem soustružení 400 mm a 
průchodem vřetena 52 mm. Díky své konstrukci (technické řešení, výkon, 
posuvy, ...) jej lze úspěšně využít ve výukových  dílůch, výrobnách nástrojů a 
opravárenském provozu.

Tento stroj je vybavený 
digitálním odměřováním 
pro snížení výrobních časů

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-200 mm / D5, DIN 55029 21-0834
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-200 21-0854
Měkké výměnné čelisti DSTJ-DK11-200 21-0878
Základní čelisti DMJ-DK11-200 21-0900
Reverzní čelisti DTJ-DK11-200 21-0922
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-200 21-0867
Příruba sklíčidla FL 200 mm, DIN 55029, D1-5 21-4056
Otočný středící hrot Typ PC, MK 4 22-1003
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 4 vč. 7 vložek 22-1042
Kuželový otočný středící hrot MK 4 - 125 mm 22-1060
Revolverová hlava MK 4, 6 poloh 22-1072

Novinka
Včetně tříosého 

digitálního zobrazení s 
displejem LCD

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Nástavce k revolverové hlavě MK 4 22-1077
Kleštinové upínací pouzdro 5C, D1-5 22-1093
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix vel. E 23-1001
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Výměnný držák 25 x 100 s přímou vložkou pro velikost E     23-1006E2
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 16 mm, 7 dílů 44-3086
Zařízení pro soustružení kuželů 03-1809
Nivelační kyvný prvek MS 80 53-2000
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Univerzální soustruh 
s digitálním odměřováním

• Pro minimalizaci vlivu chvění při obrábění je masivní prizmatické lože vyztuženo žebrováním
• Všestranné možnosti využití ve všeobecném strojírenství, výrobě, kusové výrobě, …
• Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním 
• Moderní uložení hlavního vřetena v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem
• Kalená a broušená ozubená kola a hřídele, také v posuvové převodovce
• Centrální a snadno ovladatelné zapínání posuvů a řezání závitů prostřednictvím vodicího šroubu a tažné hřídele.
•  Lože stroje odlité v jednom kusu je zvláště odolné vibracím a proti kroucení, což je hlavní podmínkou  

pro přesné soustružení
• Výsuvná vana na třísky usnadní umístění stroje
• Sériově s velkým průchodem vřetena pro opracování dlouhých obrobků až do průměru 52 mm

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 200 mm

Jako příslušenství lze 
objednat měkké čelisti, 

horní čelisti, tvrdé čelisti 

OBSAHUJE
Sada rychloupínacího nožového 

držáku Multifix velikost B, 
vč. 4 přímých vložek

Cena
Top

Technická data Compact 400
Vzdálenost hrotů 850 mm
Výška hrotu 200 mm
Točný průměr nad ložem 400 mm
Točný průměr bez můstku 245 mm
Točný průměr nad suportem 260 mm
Šířka lože 52 mm
Průchod vřetena DIN 55029, D1-5
Provedení vřetena (16) 45 - 1800 ot/min 
Otáčky vřetena (20) 0,025 - 2 mm/ot
Rozsah podélného posuvu (20) 0,012 - 1 mm/ot
Příčný posuv (26) 0,2 - 14 mm
Metrický závit (42) 1 - 80 záv./1“ 
Palcové závity 50 mm
Průměr pinoly 120 mm
Posuv pinoly MK 3
Kužel pinoly 3,0 / 4,5 kW
Výkon motoru 1900 x 1000 x 1610 mm
Rozměry stroje (Š x H x V) 1200 kg
Hmotnost cca 03-1290XL

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 V s LCD displejem
• 3čelisťové sklíčidlo PS3-200 mm / D5
• Lícní deska 320 mm
• Pevná luneta – průchod prům. max. 130 mm
• Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 100 mm
• Chladicí zařízení
• Rychloupínací nožový držák vč. 4 přímých vložek
• Ochranný kryt u rychloupínacího nožového držáku
• Délkový mikrometrický doraz
• Kluzná spojka
• Motor s magnetickou brzdou dle normy CE
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
•  Výsuvná vana na třísky
• LED pracovní osvětlení
• Výměnná kola
• Redukční pouzdro
• 2 středicí hroty
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Servisní a obslužné nářadí

Díky robustnímu vřeteníku a 
vyváženému hlavnímu vřetenu je 
zajištěna vysová přesnost a klidný 
chod i při vysokých otáčkách

Rychloupínací nožový držák 
umožňuje snížení vedlejších 
výrobních časů a zaručuje vysokou 
opakovanou přesnost obrábění.

Výhoda sklíčidla Bernardo 
PS3-200 mm / D5: k dodání čelisti 
monoblokové, základní, reverzní 
a výměnné

4čelisťové nesoustředné 
sklíčidlo pr.250 mm k upnutí 
nesoustředných obrobků (na 
objednávku).

Sériově dodávaná pevná, 
popřípadě pohyblivá luneta ke 
stabilizaci dlouhých obrobků

Délkový a příčný pohyb suportu, 
popřípadě horního suportu, 
zajišťuje 20 přímo volitelných 
posuvů

Dodáváno s kompletní 
sadou výměnných kol 
pro řezání závitů

Novinka
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Univerzální soustruh Compact 400 je moderní soustruh, plně vyhovující 
současným požadavkům. Základní výbava obsahuje veškeré důležité 
příslušenství (3osé odměřování, lunety, LED osvětlení stroje, 
bezpečnostní prvky dle normy CE, ...), díky kterému je tento stroj 
univerzálně použitelný. Díky jednoduché obsluze je vhodný jak pro výukové 
dílny, tak pro výrobu nástrojů a pro opravárenské závody.

Soustřednost vřetena
≤ 0,009 mm

Průchod vřetena
52 mm

Brzda vřetena 
dle normy CE

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 3 vč. 7 vložek 22-1041
Kuželový otočný středící hrot MK 3 – 100 mm 22-1055
Kleštinové upínací pouzdro 5C, D1-5 22-1093
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Výměnný držák 25x120 mm s přímou vložkou pro velikost B 23-1007B1
Výměnný držák 32x140 mm s přímou vložkou pro velikost B 23-1007B4
Výměnný držák 32 x 130 mm s prizmatickou vložkou pro vel. B 23-1012
Soustr. nože s destičkami, 20mm, 6 dílů, seřizov. klíč 44-2054
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 20 mm, 7 dílů 44-3088
Vrtací tyče, sada 4dílná, Rozměr stopky 10, 12, 16, 20 mm 46-1009
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
3čelisťové sklíčidlo PS3-250 / D5, DIN 55029 21-1055F1
4čelisťové sklíčidlo DK12-200 mm / D5, DIN 55029 21-0834
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-200 21-0867
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-200 21-3204
Měkké výměnné čelisti STJ-PS3-200 21-3242
Základní čelisti MJ-PS3-200 21-3282
Reverzní výměnné čelisti TJ-PS3-200 21-3322
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-250 21-3205
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 250 mm / D5, DIN 55029 21-5062B
Příruba sklíčidla FL 200 mm, DIN 55029, D1-5 21-4056
Otočný středící hrot Typ PC, MK 3 22-1002
Otočný středicí hrot pro velké zatížení NCK-A MK 3 22-1025

Sériově s tříosým digitálním 
ukazatelem Bernardo ES-12 V 
s LCD displejem.
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•  Centrální a snadno ovladatelné zapínání posuvů a řezání závitů prostřednictvím vodicího šroubu a tažné hřídele
• Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
•  Elektromechanická nožní brzda snižuje výrobní časy
•  Moderní uložení hlavního vřetena v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem
•  Ozubená kola,dostatečně dimenzovaná, jsou kalená a přesně broušená
•  Kalená a broušená ozubená kola a hřídele, také v posuvové převodovce
•  Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
•  Posuvný koník na soustružení kuželu, ruční kolo s nastavitelnou jemnou stupnicí (0,02 mm)
•  Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 V s LCD displejem
• 3čelisťové sklíčidlo DK11-200 mm / D6
• Lícní deska 350 mm
• Pevná luneta – průchod prům. max. 135 mm
• Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 65 mm
• Chladicí zařízení
• Čtyřstranný nožový držák
• Ochranný kryt čtyřstranného nožového držáku
• Délkový mikrometrický doraz
• Kluzná spojka
• Doraz revolverové hlavy s jemným nastavováním
• Indikátor závitů
• Motor s magnetickou brzdou dle normy CE
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• LED pracovní osvětlení
• Výměnná kola
• Redukční pouzdro
• 2 středicí hroty
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Nářadí k obsluze

Díky robustnímu vřeteníku a vyváženému 
hlavnímu vřetenu je zajištěna vysová 
přesnost a klidný chod i při vysokých 
otáčkách

Pevná luneta k podepření 
dlouhých a tenkých obrobků

4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 
pr.250 mm k upnutí nesoustředných 
obrobků (na objednávku).

Výměnná kola pro řezání 
závitů v základní výbavě

Převodovka posuvů s lehkým a přesným 
řazením, broušená ozubená kola 
zajišťují tichý chod

Na objednávku: Kuželový otočný 
středící hrot prům. 125 mm 
k upínání trubek

4 nastavitelné dorazy a Délkový 
mikrometrický doraz, ideální 
pro sériovou výrobu

Soustřednost vřetena 
≤ 0,009 mmTechnická data Smart 410 x 1000 Smart 410 x 1500

Vzdálenost hrotů 1000 mm 1500 mm 
Výška hrotu 205 mm 205 mm 
Točný průměr nad ložem 410 mm 410 mm 
Točný průměr bez můstku 580 mm 580 mm 
Točný průměr nad suportem 255 mm 255 mm 
Šířka lože 250 mm 250 mm
Průchod vřetena 52 mm 52 mm 
Provedení vřetena DIN 55029, D1 - 6 DIN 55029, D1 - 6 
Otáčky vřetena (16) 45 - 1800 ot/min (16) 45 - 1800 ot/min 
Rozsah podélného posuvu (17) 0,05 - 1,7 mm/ot (17) 0,05 - 1,7 mm/ot 
Příčný posuv (17) 0,025 - 0,85 mm/ot (17) 0,025 - 0,85 mm/ot 
Metrický závit (42) 0,2 - 14 mm (42) 0,2 - 14 mm 
Palcové závity (45) 2 - 72 záv./1“ (45) 2 - 72 záv./1“ 
Průměr pinoly 50 mm 50 mm 
Posuv pinoly 120 mm 120 mm 
Kužel pinoly MK 4 MK 4 
Výkon motoru 3,0 / 4,5 kW 3,0 / 4,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 2030 x 1000 x 1450 mm 2530 x 1000 x 1450 mm 
Hmotnost cca 1550 kg 1810 kg 
Obj. č. 03-1297XL 03-1299XL

Univerzální soustruh 
s digitálním odměřováním
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Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 200 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Univerzální soustruh Smart 410 je vhodný k provádění lehkých a středně 
těžkých soustružnických operací. Již základní výbava obsahuje veškeré důležité 
příslušenství (3čelisťové sklíčidlo, lunety, výměnná kola, ...), díky kterému tento 
stroj má univerzální využití. Tento model je sériově vybavený trojosým digitálním 
odměřováním, které zajišťuje snížení výrobních časů.

Zrychlení výměn nožů lze 
dosáhnout rychlovýměnným 
nožovým držákem Stabilní hodnoty

Včetně bezpečnostní 
spojky

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 4 vč. 7 vložek 22-1042
Zařízení pro soustružení kuželů 03-1810
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix velikost B 23-1002
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Revolverová hlava MK 4, 6 poloh 22-1072
Nástavce k revolverové hlavě MK 4 22-1077
Kleštinové upínací pouzdro 5C, D1-6 22-1096
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 20 mm, 7 dílů 44-3088
Nivelační kyvný prvek NE 160 53-2012
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
3čelisťové sklíčidlo PS3-250 / D6, DIN 55029 21-1056F
4čelisťové sklíčidlo DK12-200 mm / D6, DIN 55029 21-0835
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-200 21-0854
Měkké výměnné čelisti DSTJ-DK11-200 21-0878
Základní čelisti DMJ-DK11-200 21-0900
Reverzní čelisti DTJ-DK11-200 21-0922
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-200 21-0867
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-250 21-3205
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 250 mm / D6, DIN 55029 21-5063B
Příruba sklíčidla FL 200 mm, DIN 55029, D1-6 21-4057
Otočný středící hrot Typ PC, MK 4 22-1003
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•  Centrální a snadno ovladatelné zapínání posuvů a řezání závitů prostřednictvím vodicího šroubu a tažné hřídele.
• Moderní uložení hlavního vřetena v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem
•  Kalená a broušená ozubená kola a hřídele, také v posuvové převodovce
•  Ozubená kola, dostatečně dimenzovaná, jsou kalená a přesně broušená
•  Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
•  Včetně 4 nastavitelných vaček k automatickému vypnutí podélného posuvu
•  Lože stroje odlité v jednom kusu je zvláště odolné vibracím a proti kroucení,  

což je hlavní podmínkou pro přesné soustružení

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 V s LCD displejem
• 3čelisťové sklíčidlo PS3-250 mm / D8
• Lícní deska 350 mm
• Chladicí zařízení
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
•  Pevná luneta –  

průchod prům. max. 150 mm
•  Pohyblivá luneta –  

průchod prům. max. 110 mm
• Rychloupínací nožový držák vč. 4 přímých vložek
• Ochranný kryt u rychloupínacího nožového držáku
• Motor s magnetickou brzdou dle normy CE
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Kluzná spojka
• Výměnná kola
• 2 středicí hroty
• Redukční pouzdro
• Indikátor závitů
• LED pracovní osvětlení
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Servisní a obslužné nářadí

Posuvná luneta pro opracování 
tenkých hřídelí.

Délkový a příčný pohyb suportu, 
popřípadě horního suportu, zajišťuje 
42 přímo volitelných posuvů

Robustní koník s kuželem MK 4 lze 
přestavit pro soustružení kuželů

Rychloupínací nožový držák 
umožňuje snížení vedlejších 
výrobních časů a zaručuje vysokou 
opakovanou přesnost obrábění.

Univerzální soustruh 
s digitálním odměřováním

Výhoda sklíčidla Bernardo PS3-250 mm 
/ D8: k dodání čelisti monoblokové, 
základní, reverzní a výměnné

Zařízení pro soustružení kuželů 
lze dodat na objednávku, délka 
soustružení 455 mm, úhel 
nastavení ± 8°

Soustřednost vřetena 
≤ 0,009 mm

Technická data Solid 460

Vzdálenost hrotů 1000 mm 1500 mm 2000 mm
Výška hrotu 230 mm 230 mm 230 mm
Točný průměr nad ložem 460 mm 460 mm 460 mm
Točný průměr bez můstku 690 mm 690 mm 690 mm
Točný průměr nad suportem 274 mm 274 mm 274 mm
Šířka lože 300 mm 300 mm 300 mm
Průchod vřetena 80 mm 80 mm 80 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-8
Otáčky vřetena (12) 25 - 1700 ot/min
Rozsah podélného posuvu (42) 0,031 - 1,7 mm/ot
Příčný posuv (42) 0,014 - 0,784 mm/ot
Metrický závit (41) 0,1 - 14 mm
Palcové závity (60) 2 - 112 záv./1“
Průměr pinoly 60 mm 60 mm 60 mm
Posuv pinoly 130 mm 130 mm 130 mm
Kužel pinoly MK 4 MK 4 MK 4
Výkon motoru 5,5 kW (7,5 PS) 5,5 kW (7,5 PS) 5,5 kW (7,5 PS)

Rozměry stroje
Délka 2200 mm 2750 mm 3250 mm
Šíře x výška 1080 x 1370 mm 1080 x 1370 mm 1080 x 1370 mm

Hmotnost cca 1750 kg 2020 kg 2310 kg
Obj. č. 03-1311XL 03-1316XL 03-1317XL
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Tento stroj je vybavený 
digitálním odměřováním 
pro snížení výrobních časů

Univerzální soustruh Solid 460 Vario byl navržen speciálně pro hospodárnost 
kusové a malosériové výroby s vysokou přesností. Již základní výbava obsahuje 
veškeré důležité příslušenství, díky kterému je tento stroj univerzálně použitelný. 
 

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 250 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

OBSAHUJE
Sada rychloupínacího nožového 

držáku Multifix velikost B, 
vč. 4 přímých vložek

Průchod vřetena
80 mm

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo DK12-250 mm / D8, DIN 55029 21-0837
4čelisťové sklíčidlo PS4-250, DIN 6350 21-2003F
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-250 21-3205
Základní čelisti MJ-PS3-250 21-3283
Reverzní výměnné čelisti TJ-PS3-250 21-3323
Měkké výměnné čelisti STJ-PS3-250 21-3243
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-250 21-0868
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS4-250 21-3223
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 320 mm / D8, DIN 55029 21-5066B
Příruba sklíčidla FLD 250 mm, DIN 55029, D1-8 21-4109
Otočný středící hrot Typ PC, MK 4 22-1003

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 4 vč. 7 vložek 22-1042
Zařízení pro soustružení kuželů 03-1811
Výměnný držák 25x120 mm s přímou vložkou pro velikost B 23-1007B1
Revolverová hlava MK 4, 6 poloh 22-1072
Nástavce k revolverové hlavě MK 4 22-1077
Kleštinové upínací pouzdro 5C, D1-8 22-1094
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Rychloupínací sklíčidlo 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 20 mm, 7 dílů 44-3088
Nivelační kyvný prvek NE 160 53-2012
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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• Všestranné možnosti využití ve všeobecném strojírenství, výrobě, kusové výrobě, ...
• Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem
• Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
• Včetně 4 nastavitelných vaček k automatickému vypnutí podélného posuvu
• Centrální a snadno ovladatelné zapínání posuvů a řezání závitů prostřednictvím vodicího šroubu a tažné hřídele.
•  Lože stroje odlité v jednom kusu je zvláště odolné vibracím a proti kroucení,  

což je hlavní podmínkou pro přesné soustružení
• Moderní uložení hlavního vřetena v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem
• Koník s jemnou stupnicí lze přestavit pro soustružení kuželů
• Centrální mazání podélného suportu

Produkční soustruh 
s digitálním odměřováním

Jednoduché ovládání, všechny 
ovládací a obslužné prvky přehledně 
umístěné na hlavě převodovky

Na objednávku: Kuželový otočný středící 
hrot prům. 150 mm k upínání trubek

Převodovka posuvů s lehkým a 
přesným řazením, broušená 
ozubená kola zajišťují tichý chod

Pro hospodárnou práci je stroj 
sériově vybaven rychloupínacím 
nožovým držákem.

Soustřednost vřetena 
≤ 0,009 mm

Průchod vřetena
105 mm

OBSAHUJE
Sada rychloupínacího nožového 

držáku Multifix velikost C, 
vč. 4 přímých vložek

Technická data Titan 560

Vzdálenost hrotů 1500 mm 2000 mm 3000 mm
Výška hrotu 280 mm 280 mm 280 mm
Točný průměr nad ložem 560 mm 560 mm 560 mm 
Točný průměr bez můstku 785 mm 785 mm 785 mm 
Točný průměr nad suportem 350 mm 350 mm 350 mm 
Šířka lože 350 mm 350 mm 350 mm
Průchod vřetena 105 mm 105 mm 105 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1 - 8 
Otáčky vřetena (12) 25 - 1500 ot/min 
Rozsah podélného posuvu (35) 0,059 - 1,646 mm/ot 
Příčný posuv (35) 0,020 - 0,573 mm/ot 
Metrický závit (47) 0,2 - 14 mm 
Palcové závity (60) 2 - 112 záv./1“ 
Průměr pinoly 75 mm 75 mm 75 mm 
Posuv pinoly 180 mm 180 mm 180 mm 
Kužel pinoly MK 5 MK 5 MK 5 
Výkon motoru 7,5 kW (10,0 PS) 7,5 kW (10,0 PS) 7,5 kW (10,0 PS) 

Rozměry stroje
Délka 2840 mm 3340 mm 4340 mm
Šíře x výška 1150 x 1460 mm 1150 x 1460 mm 1150 x 1460 mm

Hmotnost cca 2370 kg 2720 kg 3000 kg
Obj. č. 03-1341XL 03-1344XL 03-1345XL
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Provedení vřetena 
DIN 55029

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 315 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Produkční soustruh Titan 560 byl navržen speciálně pro hospodárnou kusovou 
a malosériovou výrobu s vysokou přesností. Již základní výbava obsahuje veškeré 
důležité příslušenství, díky kterému je tento stroj univerzálně použitelný.

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 V s LCD displejem
• 3čelisťové sklíčidlo PS3-315 mm / D8
• Lícní deska 450 mm
• Pevná luneta – průchod prům. max. 180 mm
• Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 120 mm
• 2 středicí hroty
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Motor s magnetickou brzdou dle normy CE
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Chladicí zařízení
• Rychloupínací nožový držák vč. 4 přímých vložek
• Ochranný kryt u rychloupínacího nožového držáku
• Kluzná spojka
• LED pracovní osvětlení
• Výměnná kola
• Redukční pouzdro
• Indikátor závitů
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Servisní a obslužné nářadí

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
3čelisťové sklíčidlo DK11-250 mm / D8, DIN 55029 21-0787
4čelisťové sklíčidlo PO4-315/D8, DIN 55029, ocelové 21-2042F
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK11-250 21-0855
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-315 21-3206
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS4-315 21-3224
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 400 mm / D8, DIN 55029 21-5070B
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 5 vč. 7 vložek 22-1043
Otočný středicí hrot pro velké zatížení NCK-A MK 5 22-1027
Kuželový otočný středící hrot MK 5 - 150 mm 22-1065
Zařízení pro soustružení kuželů 03-1812
Výměnný držák 40 x 150 mm s přímou vložkou pro velikost C 23-1008C3
Výměnný držák 40 x 160 mm s prizmatickou vložkou pro vel. C 23-1013
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 20 mm, 7 dílů 44-3088
Nivelační kyvný prvek NE 160 53-2012
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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• Všestranné možnosti využití ve všeobecném strojírenství, výrobě, kusové výrobě, …
• Centrální a snadno ovladatelné zapínání posuvů a řezání závitů prostřednictvím vodicího šroubu a tažné hřídele.
• Sériově dodávaný s Délkovým a příčným rychloposuvem pro snížení vedlejších výrobních časů
• Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
• Moderně uložené hlavní vřeteno v přesných kuželíkových ložiscích
• Kalená a broušená ozubená kola a hřídele, také v posuvové převodovce
• Velký průchod vřetena (105 mm) pro obrobky s velkým průměrem
• Mechanická lamelová spojka pro zajištění měkkého rozběhu
• Elektromechanická nožní brzda snižuje výrobní časy
• Nejvyšší obráběcí výkon i při čelním soustružení
•  Masivní provedení tuhého prizmatického lože vyztuženého  

silným žebrováním snižuje vibrace na minimum.

Produkční soustruh 
s digitálním odměřováním

Sériově dodávaná pevná luneta ke
stabilizaci dlouhých obrobků

4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 
pr.400 mm k upnutí nesoustředných 
obrobků (na objednávku).Sériově dodávaný s rychloposu-

vem pro snížení vedlejších 
výrobních časů

Na objednávku: Otočný středicí hrot 
MK 5

Průchod vřetena
105 mm

Osvědčená 
kvalita

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 315 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Technická data Titan 660 x 1500 Titan 660 x 2000 Titan 660 x 3000
Vzdálenost hrotů 1500 mm 2000 mm 3000 mm
Výška hrotu 330 mm 330 mm 330 mm
Točný průměr nad ložem 660 mm 660 mm 660 mm
Točný průměr bez můstku 900 mm 900 mm 900 mm
Točný průměr nad suportem 460 mm 460 mm 460 mm
Šířka lože 400 mm 400 mm 400 mm
Průchod vřetena 105 mm 105 mm 105 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-8 DIN 55029, D1-8 DIN 55029, D1-8
Otáčky vřetena (16) 25 - 1600 ot/min (16) 25 - 1600 ot/min (16) 25 - 1600 ot/min
Rozsah podélného posuvu (25) 0,044 - 1,48 mm/ot (25) 0,044 - 1,48 mm/ot (25) 0,044 - 1,48 mm/ot
Příčný posuv (25) 0,022 - 0,740 mm/ot (25) 0,022 - 0,740 mm/ot (25) 0,022 - 0,740 mm/ot
Metrický závit (54) 0,45 - 120 mm (54) 0,45 - 120 mm (54) 0,45 - 120 mm
Palcové závity (54) 7/16 - 80 záv./1“ (54) 7/16 - 80 záv./1“ (54) 7/16 - 80 záv./1“
Průměr pinoly 90 mm 90 mm 90 mm
Posuv pinoly 235 mm 235 mm 235 mm
Kužel pinoly MK 5 MK 5 MK 5
Výkon motoru 7,5 kW (10,0 PS) 7,5 kW (10,0 PS) 7,5 kW (10,0 PS)
Rozměry stroje (Š x H x V) 3130 x 1200 x 1520 mm 3630 x 1200 x 1520 mm 4630 x 1200 x 1520 mm 
Hmotnost cca 2700 kg 2900 kg 3300 kg
Obj. č. 03-1350XL 03-1351XL 03-1352XL
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Soustřednost vřetena
≤ 0,009 mm

Mechanická lamelová 
spojka

Produkční soustruh Titan 660 je moderní stroj, odpovídající dnešním 
technickým požadavkům. Tento model je svou velmi snadnou obsluhou 
(rychloposuv, rychloupínací nožový držák, mechanická lamelová spojka, 
digitální odměřování a vysoký rozsah výkonu) obzvlášť vhodný pro 
strojírenství, kusovou výrobu, výrobu a stavbu zařízení.

Rozsah dodávky:
• Kluzná spojka
• Délkový a příčný rychloposuv
• LED pracovní osvětlení
• 3osé digitální odměřování ES-12 V s LCD displejem
• 3čelisťové ocelové sklíčidlo PO3-315 mm / D8
• Lícní deska 450 mm
• Pevná luneta – průchod prům. max. 180 mm
• Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 120 mm
• 2 středicí hroty
• Motor s magnetickou brzdou dle normy CE
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Chladicí zařízení
• Rychloupínací nožový držák vč. 4 přímých vložek
• Ochranný kryt u rychloupínacího nožového držáku
• Výměnná kola
• Redukční pouzdro
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Uložení kabelu v energetickém řetězu
• Servisní a obslužné nářadí

Standarně s 
ocelovým sklíčidlem 

priůměru 315 mm

VČETNĚ
Sada rychloupínacího nožového 

držáku Multifix velikost C, 
vč. 4 přímých vložek

Včetně uložení kabelu v 
energetickém řetězu

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo PO4-315/D8, DIN 55029, ocelové 21-2042F
3čelisťové sklíčidlo PO3-400/D8, DIN 55029, ocelové 21-1049F
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-315 21-3206
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-400 21-3207
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS4-315 21-3224
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 400 mm / D8, DIN 55029 21-5070B
Příruba sklíčidla FL 315 mm, DIN 55029, D1-8 21-4061
Příruba sklíčidla FL 400 mm, DIN 55029, D1-8 21-4063
Otočný středicí hrot NCK-A MK 5 22-1027
Otočný středicí hrot SMA - MK 5 včetně 7 vložek 22-1043
Kuželový otočný středící hrot MK 5 - 150 mm 22-1065
Zařízení pro soustružení kuželů 03-1813
Výměnný držák 40 x 150 mm s přímou vložkou pro velikost C 23-1008C3
Výměnný držák 40 x 160 mm s prizmatickou vložkou pro vel. C 23-1013
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 20 mm, 7 dílů 44-3088
Nivelační kyvný prvek NE 160 53-2012
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Produkční soustruh  
s digitálním odměřováním

• Masivní provedení tuhého prizmatického lože vyztuženého silným žebrováním snižuje vibrace na minimum.
• Centrální a snadno ovladatelné zapínání posuvů a řezání závitů prostřednictvím vodicího šroubu a tažné hřídele
• Všestranné možnosti využití ve všeobecném strojírenství, výrobě, kusové výrobě, …
• Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
• Moderně uložené hlavní vřeteno v přesných kuželíkových ložiscích
• Sériově dodávaný s Délkovým a příčným rychloposuvem pro snížení vedlejších výrobních časů
• Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem
• Elektromechanická nožní brzda snižuje výrobní časy
• Kalená a broušená ozubená kola a hřídele, také v posuvové převodovce
• Nejvyšší obráběcí výkon i při čelním soustružení
• Velký průchod vřetena (105 mm) pro obrobky s velkým průměrem
• Mechanická lamelová spojka pro zajištění měkkého rozběhu

Technická data Titan 800 x 2000 Titan 800 x 3000
Vzdálenost hrotů 2000 mm 3000 mm
Výška hrotu 400 mm 400 mm
Točný průměr nad ložem 800 mm 800 mm
Točný průměr bez můstku 1000 mm 1000 mm
Točný průměr nad suportem 540 mm 540 mm
Šířka lože 400 mm 400 mm
Průchod vřetena 105 mm 105 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-8 DIN 55029, D1-8
Otáčky vřetena (16) 25 - 1600 ot/min (16) 25 - 1600 ot/min
Rozsah podélného posuvu (25) 0,044 - 1,48 mm/ot (25) 0,044 - 1,48 mm/ot
Příčný posuv (25) 0,022 - 0,74 mm/ot (25) 0,022 - 0,74 mm/ot
Metrický závit (54) 0,45 - 120 mm (54) 0,45 - 120 mm
Palcové závity (54) 7/16 - 80 záv./1" (54) 7/16 - 80 záv./1"
Průměr pinoly 90 mm 90 mm
Posuv pinoly 235 mm 235 mm
Kužel pinoly MK 5 MK 5
Výkon motoru 7,5 kW (10,0 PS) 7,5 kW (10,0 PS)
Rozměry stroje (Š x H x V) 3800 x 1320 x 1580 mm 4800 x 1320 x 1580 mm
Hmotnost cca 3455 kg 3820 kg
Obj. č. 03-1356XL 03-1357XL

Průchod vřetena
105 mm

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 315 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Výhoda sklíčidla Bernardo PO3-315 mm / D8: 
k dodání čelisti monoblokové, základní, 
reverzní a výměnné

Převodovka 
posuvů s lehkým 
a přesným 
řazením, 
broušená 
ozubená kola 
zajišťují tichý 
chod

Včetně podélného a příčného 
rychloposuvu

Rychloupínací nožový držák 
umožňuje snížení vedlejších 
výrobních časů a zaručuje vysokou 
opakovanou přesnost obrábění
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Provedení vřetena 
 DIN 55029

Produkční soustruh Titan 800 se vyznačuje vysokou přesností a výkonem a 
je vhodný zejména ke střednímu a těžkému obrábění. Tento model nalezne 
svou oblast využití v hospodárné kusové a sériové výrobě ve strojírenství, 
zemědělské a produkční výrobě, atd.

Rozsah dodávky:
• Uložení kabelu v energetickém řetězu
• 3osé digitální odměřování ES-12 V s LCD displejem
• 3čelisťové ocelové sklíčidlo PO3-315 mm / D8
• Lícní deska 500 mm
• Pevná luneta – průchod prům. max. 180 mm
• Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 100 mm
• 2 středicí hroty
• Motor s magnetickou brzdou dle normy CE
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Délkový a příčný rychloposuv
• Kluzná spojka
• Chladicí zařízení
• Rychloupínací nožový držák vč. 4 přímých vložek
• Ochranný kryt u rychloupínacího nožového držáku
• LED pracovní osvětlení
• Výměnná kola
• Redukční pouzdro
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Servisní a obslužné nářadí

Soustřednost vřetena 
≤ 0,009 mm

Dodáváno s rychloposuvem 
Délkovým i křížovým

VČETNĚ
Sada rychloupínacího nožového 

držáku Multifix velikost D, 
vč. 4 přímých vložek

standardně s 
ocelovým sklíčidlem 

průměru 315 mm

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo PO4-315/D8, DIN 55029, ocelové 21-2042F
3čelisťové sklíčidlo PO3-400/D8, DIN 55029, ocelové 21-1049F
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-315 21-3206
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-400 21-3207
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS4-315 21-3224
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 400 mm / D8, DIN 55029 21-5070B
Příruba sklíčidla FL 315 mm, DIN 55029, D1-8 21-4061
Příruba sklíčidla FL 400 mm, DIN 55029, D1-8 21-4063
Otočný středicí hrot NCK-A MK 5 22-1027
Otočný středicí hrot SMA - MK 5 včetně 7 vložek 22-1043
Kuželový otočný středící hrot MK 5 - 150 mm 22-1065
Zařízení pro soustružení kuželů 03-1813
Výměnný držák 50 x 180 mm s přímou vložkou pro velikost C 23-1009D2
Výměnný držák 50 x 180 mm s prizmatickou vložkou pro vel. D 23-1014
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 20 mm, 7 dílů 44-3088
Nivelační kyvný prvek NE 160 53-2012
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Univerzální soustruh 
s plynulou regulací otáček

•  Delta frekvenční měnič zajišťuje vysoký kroutící moment v dolním  
rozsahu otáček a téměř konstantní otáčky při zatížení

• Plynulá regulace otáček s odečítáním nastavených otáček na digitálním displeji
• Pro minimalizaci vlivu chvění při obrábění je masivní prizmatické lože vyztuženo žebrováním
• Všestranné možnosti využití ve všeobecném strojírenství, výrobě, kusové výrobě, …
• Moderní uložení hlavního vřetena v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem
•  Lože stroje odlité v jednom kusu je zvláště odolné vibracím a proti kroucení, což je hlavní  

podmínkou pro přesné soustružení
• Výsuvná vana na třísky usnadní umístění stroje
• Sériově s velkým průchodem vřetena pro opracování dlouhých obrobků až do průměru 52 mm

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 200 mm

Jako příslušenství lze 
objednat měkké čelisti, 

horní čelisti, tvrdé čelisti 

OBSAHUJE
Sada rychloupínacího nožového 

držáku Multifix velikost B, 
vč. 4 přímých vložek

Cena
Top

Technická data Compact 400 V
Vzdálenost hrotů 850 mm
Výška hrotu 200 mm
Točný průměr nad ložem 400 mm
Točný průměr nad suportem 245 mm
Šířka lože 260 mm
Průchod vřetena 52 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-5
Otáčky vřetena, 2 stupně 50 - 450 / 450 - 2500 ot/min
Rozsah podélného posuvu (20) 0,025 - 2 mm/ot
Příčný posuv (20) 0,012 - 1 mm/ot
Metrický závit (26) 0,2 - 14 mm
Palcové závity (42) 1 - 80 záv./1“
Průměr pinoly 50 mm
Posuv pinoly 120 mm
Kužel pinoly MK 3
Výkon motoru 5,5 kW (7,5 PS)
Rozměry stroje (Š x H x V) 1900 x 1000 x 1610 mm
Hmotnost cca 1185 kg
Obj. č. 03-1291XL

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 V s LCD displejem
• 3čelisťové sklíčidlo PO3-200 mm / D5
• Lícní deska 320 mm
• Pevná luneta – průchod prům. max. 130 mm
• Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 100 mm
• Chladicí zařízení
• Rychloupínací nožový držák vč. 4 přímých vložek
• Ochranný kryt u rychloupínacího nožového držáku
• Délkový mikrometrický doraz
• Kluzná spojka
• Motor s magnetickou brzdou dle normy CE
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Frekvenční měnič
• Digitální zobrazení počtu otáček
•  Výsuvná vana na třísky
• LED pracovní osvětlení
• Výměnná kola
• Redukční pouzdro
• 2 středicí hroty
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Servisní a obslužné nářadí

Výhoda sklíčidla Bernardo 
PO3-200 mm / D5: k dodání čelisti 
monoblokové, základní, reverzní a 
výměnné

Sériově dodávaná pevná, 
popřípadě pohyblivá luneta ke 
stabilizaci dlouhých obrobků

Dodáváno s kompletní 
sadou výměnných kol 
pro řezání závitů

Lehký chod posuvu a regulace 
otáček, kalená a broušená 
ozubená kola běžící v olejové 
lázni v převodovce zajišťují 
klidný chod stroje. Plynulá 
regulace otáček vřetena s 
digitálním ukazatelem.

4čelisťové nesoustředné 
sklíčidlo pr.250 mm k upnutí 
nesoustředných obrobků (na 
objednávku).

Rychloupínací nožový držák 
umožňuje snížení vedlejších 
výrobních časů a zaručuje vysokou 
opakovanou přesnost obrábění.

Na objednávku: kleštinový upínač 5C, 
rozsah upnutí 3 - 26 mm

Standardně s ocelovým 
sklíčidlem průměru 200 mm



297

Compact 400 V
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ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
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Univerzální soustruh Compact 400 Vario byl navržen speciálně 
pro hospodárnost kusové a malosériové výroby s vysokou 
přesností. Model je svou snadnou obsluhou vhodný pro 
strojírenství, výrobu a stavbu zařízení a kusovou výrobu. 
Tento model vybaven plynulou regulací otáček pro požadované nastavení řezné 
rychlosti v závislosti na prováděné operaci a druhu obráběného materiálu.

Průchod vřetena
52 mm

Brzda vřetena 
dle normy CE

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 3 vč. 7 vložek 22-1041
Kuželový otočný středící hrot MK 3 – 100 mm 22-1055
Kleštinové upínací pouzdro 5C, D1-5 22-1093
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097
Výměnný držák 25x120 mm s přímou vložkou pro velikost B 23-1007B1
Výměnný držák 32x140 mm s přímou vložkou pro velikost B 23-1007B4
Výměnný držák 32 x 130 mm s prizmatickou vložkou pro vel. B 23-1012
Soustr. nože s destičkami, 20mm, 6 dílů, seřizov. klíč 44-2054
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 20 mm, 7 dílů 44-3088
Vrtací tyče, sada 4dílná, Rozměr stopky 10, 12, 16, 20 mm 46-1009
Nivelační kyvný prvek NE 120 53-2011
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo PO4-200-D5, DIN 55029, ocelové 21-2037F
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-200 21-3204
Měkké výměnné čelisti STJ-PS3-200 21-3242
Základní čelisti MJ-PS3-200 21-3282
Reverzní výměnné čelisti TJ-PS3-200 21-3322
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS4-200 21-3222
Základní čelisti MJ-PS4-200 21-3302
Reverzní výměnné čelisti TJ-PS4-200 21-3342
Měkké výměnné čelisti STJ-PS4-200 21-3262
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 250 mm / D5, DIN 55029 21-5062B
Příruba sklíčidla FL 200 mm, DIN 55029, D1-5 21-4056
Otočný středicí hrot pro velké zatížení NCK-A MK 3 22-1025

Sériově s tříosým digitálním 
ukazatelem Bernardo ES-12 V 
s LCD displejem.

Variabilní řezná 
rychlost

Novinka
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•  Delta frekvenční měnič zajišťuje vysoký kroutící moment v dolním  
rozsahu otáček a téměř konstantní otáčky při zatížení

• Plynulá regulace otáček s odečítáním nastavených otáček na digitálním displeji
• Centrální a snadno ovladatelné zapínání posuvů a řezání závitů prostřednictvím vodicího šroubu a tažné hřídele
• Prizmatický tvar lože má indukčně kalené a broušené plochy
• Moderní uložení hlavního vřetena v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem
• Sériově vybavený frekvenčním měničem a trojosým digitálním odměřováním
• Kalená a broušená ozubená kola a hřídele, také v posuvové převodovce
• Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
• Posuvný koník na soustružení kuželu, ruční kolo s nastavitelnou jemnou stupnicí (0,02 mm)
• Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem

Rozsah dodávky:
• Trojosé digitální odměřování ES-12 V s LCD displejem
•  3čelisťové ocelové sklíčidlo PO3-200 mm / D6
•  Lícní deska 350 mm
•  Pevná luneta – průchod prům. max. 135 mm
•  Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 65 mm
•  Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
•  Čtyřstranný nožový držák
•  Ochranný kryt čtyřstranného nožového držáku
•  Délkový mikrometrický doraz
•  Doraz revolverové hlavy s jemným nastavováním
•  Frekvenční měnič
•  Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
•  Chladicí zařízení
•  Kluzná spojka
•  Indikátor závitů
•  LED pracovní osvětlení
•  Výměnná kola
•  Redukční pouzdro
•  2 středicí hroty
•  Zadní stěna na zachytávání třísek
•  Servisní a obslužné nářadí

Součástí dodávky je délkový 
mikrometrický doraz a doraz 
revoverové hlavy.

Výhoda ocelového sklíčidla 
Bernardo: velmi nízká házivost 
a delší životnost.

Díky robustnímu vřeteníku a vyváženému 
hlavnímu vřetenu je zajištěna vysová 
přesnost a klidný chod i při vysokých 
otáčkách

Výměnná kola pro řezání závitů v 
základní výbavě.

Převodovka posuvů s lehkým a přesným 
řazením, broušená ozubená kola zajišťují 
tichý chod.

Pevná luneta k podepření 
dlouhých a tenkých obrobků.

Technická data Smart 410 x 1000 V Smart 410 x 1500 V
Vzdálenost hrotů 1000 mm 1500 mm
Výška hrotu 205 mm 205 mm
Točný průměr nad ložem 410 mm 410 mm
Točný průměr bez můstku 580 mm 580 mm
Točný průměr nad suportem 255 mm 255 mm
Šířka lože 250 mm 250 mm
Průchod vřetena 52 mm 52 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1 - 6 DIN 55029, D1 - 6
Otáčky vřetena, 2 stupně 30 - 550 / 550 - 3000 ot/min 30 - 550 / 550 - 3000 ot/min
Rozsah podélného posuvu (17) 0,05 - 1,7 mm/ot (17) 0,05 - 1,7 mm/ot
Příčný posuv (17) 0,025 - 0,85 mm/ot (17) 0,025 - 0,85 mm/ot
Metrický závit (42) 0,2 - 14 mm (42) 0,2 - 14 mm
Palcové závity (45) 2 - 72 záv./1“ (45) 2 - 72 záv./1“
Průměr pinoly 50 mm 50 mm
Posuv pinoly 120 mm 120 mm
Kužel pinoly MK 4 MK 4
Výkon motoru 5,5 kW (7,5 PS) 5,5 kW (7,5 PS)
Rozměry stroje (Š x H x V) 2030 x 1000 x 1450 mm 2530 x 1000 x 1450 mm
Hmotnost cca 1550 kg 1810 kg
Obj. č. 03-1301XL 03-1302XL

Variabilní řezná 
rychlost

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 200 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Rychloupínací nožový držák  
umožňuje snížení vedlejších 

výrobních časů a zaručuje vysokou 
opakovanou přesnost obrábění.

Zařízení pro soustružení kuželů 
lze dodat na objednávku, délka 
soustružení 300 mm, úhel nastavení 
± 10°

Univerzální soustruh s 
digitálním odměřováním polohy
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Včetně bezpečnostní 
spojky

Soustřednost vřetena 
≤ 0,009 mm

Univerzální soustruh Smart 410 Vario je vhodný k provádění lehkých a středně 
těžkých soustružnických operací. Již základní výbava obsahuje veškeré 
důležité příslušenství (3čelisťové sklíčidlo, lunety, výměnná kola, trojosé 
odměřování,...), díky kterému tento stroj má univerzální využití. Tento 
model je dále vybavený plynulou regulací otáček vřetena do 3000 ot/min, 
která umožňuje optimální přizpůsobení otáček obrobku a rychlosti posuvu.

Standardně s ocelovým 
sklíčidlem průměru 200 mm

Volitelné příslušenství: Obj. č.
3čelisťové sklíčidlo PO3-250 / D6, DIN 55029, ocelové 21-1044F
4čelisťové sklíčidlo PO4-200 / D6, DIN 55029, ocelové 21-2038F
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-200 21-3204
Měkké výměnné čelisti STJ-PS3-200 21-3242
Základní čelisti MJ-PS3-200 21-3282
Reverzní výměnné čelisti TJ-PS3-200 21-3322
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS4-200 21-3222
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-250 21-3205
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 250 mm / D6, DIN 55029 21-5063B
Otočný středící hrot Typ PC, MK 4 22-1003
Otočný středicí hrot SMA - MK 4 včetně 7 vložek 22-1042

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Otočný středicí hrot pro velké zatížení NCK-A MK 4 22-1026
Zařízení pro soustružení kuželů 03-1810
Sada rychloupínacího nožového držáku Multifix velikost B 23-1002
Montáž rychloupínacího držáku ** 23-1092
Výměnný držák 25x120 mm s přímou vložkou pro velikost B 23-1007B1
Revolverová hlava MK 4, 6 poloh 22-1072
Nástavce k revolverové hlavě MK 4 22-1077
Soustr. nože s destičkami, 20mm, 6 dílů, seřizov. klíč 44-2054
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 20 mm, 7 dílů 44-3088
Nivelační kyvný prvek NE 160 53-2012
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

• Centrální a snadno ovladatelné zapínání posuvů a řezání závitů prostřednictvím vodicího šroubu a tažné hřídele.
•  Delta frekvenční měnič zajišťuje vysoký kroutící moment v dolním rozsahu otáček a  

téměř konstantní otáčky při zatížení.
• Nastavování velikosti posuvů je snadno ovladatelné s lehkým a přesným přepínáním
• Plynulá regulace otáček s odečítáním nastavených otáček na digitálním displeji
• Moderní uložení hlavního vřetena v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem 
• Kalená a broušená ozubená kola a hřídele, také v posuvové převodovce
• Včetně 4 nastavitelných vaček k automatickému vypnutí podélného posuvu
• Ozubená kola,dostatečně dimenzovaná, jsou kalená a přesně broušená
•  Lože stroje odlité v jednom kusu je zvláště odolné vibracím a proti  

kroucení, což je hlavní podmínkou pro přesné soustružení

Plynulá regulace otáček vřetena 
s digitálním ukazatelem

Délkový a příčný pohyb suportu, 
popřípadě horního suportu, zajišťuje 
42 přímo volitelných posuvů

Posuvná luneta pro opracování 
tenkých hřídelí.

Pro hospodárnou práci je stroj 
vybavený rychloupínacím nožovým 
držákem.

Robustní koník s kuželem MK 4 lze 
přestavit pro soustružení kuželů.

4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 
pr.320 mm k upnutí nesoustředných 
obrobků (na objednávku).

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 V s LCD displejem
• 3čelisťové sklíčidlo PS3-250 mm / D8
• Pevná luneta – průchod prům. max. 150 mm
• Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 110 mm
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Rychloupínací nožový držák vč. 4 přímých vložek
• Ochranný kryt u rychloupínacího nožového držáku
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Lícní deska 350 mm
• Chladicí zařízení
• Frekvenční měnič
• Kluzná spojka
• Výměnná kola
• Redukční pouzdro
• 2 středicí hroty
• Indikátor závitů
• LED pracovní osvětlení
• Servisní a obslužné nářadí

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 250 mm

Variabilní řezná 
rychlost

Kalené hlavní vřeteno s 
přesnými kuželíkovými ložisky 

zajišťuje velmi nízkou 
házivost, optimální přenos 

výkonu zajišťuje ozubený 
řemen Optibelt

Technická data Solid 460 Vario

Vzdálenost hrotů 1000 mm 1500 mm 2000 mm
Výška hrotu 230 mm 230 mm 230 mm
Točný průměr nad ložem 460 mm 460 mm 460 mm
Točný průměr bez můstku 690 mm 690 mm 690 mm
Točný průměr nad suportem 274 mm 274 mm 274 mm
Šířka lože 300 mm 300 mm 300 mm
Průchod vřetena 80 mm 80 mm 80 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-8
Otáčky vřetena 25 - 250 / 250 - 1700 ot/min
Rozsah podélného posuvu (42) 0,031 - 1,7 mm/ot
Příčný posuv (42) 0,014 - 0,784 mm/ot
Metrický závit (41) 0,1 - 14 mm
Palcové závity (60) 2 - 112 záv./1“
Průměr pinoly 60 mm 60 mm 60 mm
Posuv pinoly 130 mm 130 mm 130 mm
Kužel pinoly MK 4 MK 4 MK 4
Výkon motoru 5,5 kW (7,5 PS) 5,5 kW (7,5 PS) 5,5 kW (7,5 PS)

Rozměry stroje
Délka 2200 mm 2750 mm 3250 mm
Šíře x výška 1080 x 1370 mm 1080 x 1370 mm 1080 x 1370 mm

Hmotnost cca 1750 kg 2020 kg 2310 kg
Obj. č. 03-1320XL 03-1321XL 03-1322XL

Univerzální soustruh s 
digitálním odměřováním polohy
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Univerzální soustruh Solid 460 Vario byl navržen speciálně pro 
hospodárnost kusové a malosériové výroby s vysokou přesností. 
Tento model je svou velmi snadnou obsluhou obzvlášť vhodný pro 
strojírenství, kusovou výrobu, výrobu a stavbu zařízení.

Soustřednost vřetena 
≤ 0,009 mm

Široký výběr standardního 
příslušenství

VČETNĚ
Sada rychloupínacího nožového 

držáku Multifix velikost B, 
vč. 4 přímých vložek

Průchod vřetena
80 mm

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Otočný středicí hrot SMA - MK 4 včetně 7 vložek 22-1042
Zařízení pro soustružení kuželů 03-1811
Výměnný držák 25x120 mm s přímou vložkou pro velikost B 23-1007B1
Výměnný držák 32x140 mm s přímou vložkou pro velikost B 23-1007B4
Revolverová hlava MK 4, 6 poloh 22-1072 
Nástavce k revolverové hlavě MK 4 22-1077 
Kleštinové upínací pouzdro 5C, D1-8 22-1094 
Sada kleštin 5C, 3 - 26 mm, 24 dílů 22-1097 
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 20 mm, 7 dílů 44-3088
Soustr. nože s destičkami, 20mm, 6 dílů, seřizov. klíč 44-2054
Nivelační kyvný prvek NE 160 53-2012 
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové sklíčidlo DK12-250 mm / D8, DIN 55029 21-0837 
4čelisťové sklíčidlo PS4-250 mm, DIN 6350 21-2003F
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-250 21-3205 
Měkké výměnné čelisti STJ-PS3-250 21-3243
Základní čelisti MJ-PS3-250 21-3283
Reverzní výměnné čelisti TJ-PS3-250 21-3323
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS4-250 21-3223 
Měkké čelisti monoblokové DSJ-DK12-250 21-0868 
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 320 mm / D8, DIN 55029 21-5066B
Příruba sklíčidla FLD 250 mm DIN 55029, D1-8 21-4109
Příruba sklíčidla FL 250 mm DIN 55029, D1-8 21-4059 
Otočný středící hrot Typ PC, MK 4 22-1003 
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Technická data Titan 560 Vario

Vzdálenost hrotů 1500 mm 2000 mm 3000 mm
Výška hrotu 280 mm 280 mm 280 mm
Točný průměr nad ložem 560 mm 560 mm 560 mm 
Točný průměr bez můstku 785 mm 785 mm 785 mm 
Točný průměr nad suportem 350 mm 350 mm 350 mm 
Šířka lože 350 mm 350 mm 350 mm
Průchod vřetena 105 mm 105 mm 105 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1 - 8 
Otáčky vřetena 25 - 200 / 200 - 1500 ot/min
Rozsah podélného posuvu (35) 0,059 - 1,646 mm/ot 
Příčný posuv (35) 0,020 - 0,573 mm/ot 
Metrický závit (47) 0,2 - 14 mm 
Palcové závity (60) 2 - 112 záv./1“ 
Průměr pinoly 75 mm 75 mm 75 mm 
Posuv pinoly 180 mm 180 mm 180 mm 
Kužel pinoly MK 5 MK 5 MK 5 
Výkon motoru 7,5 kW (10,0 PS) 7,5 kW (10,0 PS) 7,5 kW (10,0 PS) 

Rozměry stroje
Délka 2840 mm 3340 mm 4340 mm
Šíře x výška 1150 x 1460 mm 1150 x 1460 mm 1150 x 1460 mm

Hmotnost cca 2370 kg 2720 kg 3000 kg
Obj. č. 03-1348XL 03-1349XL 03-1347XL

•  Delta frekvenční měnič zajišťuje vysoký kroutící moment v dolním  
rozsahu otáček a téměř konstantní otáčky při zatížení.

•  Plynulá regulace otáček s odečítáním nastavených otáček na digitálním displeji
• Centrální a snadno ovladatelné zapínání posuvů a řezání závitů prostřednictvím vodicího šroubu a tažné hřídele
• Všestranné možnosti využití ve všeobecném strojírenství, výrobě, kusové výrobě, ...
• Vyjímatelný můstek pro obrábění dílců s velkým průměrem
• Moderní uložení hlavního vřetena v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem
•  Lože stroje odlité v jednom kusu je zvláště odolné vibracím a proti  

kroucení, což je hlavní podmínkou pro přesné soustružení
• Má přestavitelný koník k soustružení kuželových tvarů
• Centrální mazání podélného suportu

Jednoduché ovládání, všechny ovládací 
a obslužné prvky jsou přehledně 
umístěné na hlavě převodovky

Na objednávku: Kuželový otočný středící 
hrot prům. 150 mm k upínání trubek

Převodovka posuvů s lehkým a 
přesným řazením, broušená 
ozubená kola zajišťují tichý chod

Výhoda ocelového sklíčidla Bernardo 
PS3–315 mm / D8: velmi nízká 
házivost a delší životnost

Rozsah dodávky:
• 3osé digitální odměřování ES-12 V s LCD displejem
• 3čelisťové sklíčidlo PS3-315 mm / D8
• Pevná luneta – průchod prům. max. 180 mm
• Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 120 mm
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Ochranný kryt u rychloupínacího nožového držáku
• LED pracovní osvětlení
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Lícní deska 450 mm
• 2 středicí hroty
• Frekvenční měnič
• Kluzná spojka
• Chladicí zařízení
• Rychloupínací nožový držák vč. 4 přímých vložek
• Výměnná kola
• Redukční pouzdro
• Indikátor závitů
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Servisní a obslužné nářadí

VČETNĚ
Sada rychloupínacího nožového 

držáku Multifix velikost C, 
vč. 4 přímých vložek

Vč. BERNARDO 3čelisťové 
sklíčidlo 315 mm

Jako příslušenství lze ob- 
jednat čelisti monoblokové, 

základní, tvrdé,  reverzní

Výrobní soustruh s 
digitálním odměřováním polohy



303

Titan 560  
Vario

INDUSTRY

So
us

tr
uh

y

Produkční soustruh Titan 560 Vario je moderní stroj, odpovídající 
dnešním technickým požadavkům. Již základní výbava obsahuje veškeré 
důležité příslušenství (3čelisťové sklíčidlo, lunety, výměnná kola, trojosé 
odměřování, rychloupínací nožový držák, …), díky kterému je tento stroj 
univerzálně použitelný. Tento model je dále vybavený plynulou regulací 
otáček vřetena do 1500 ot/min, která umožňuje optimální přizpůsobení 
otáček obrobku a rychlosti posuvu.

Digitální odměřování zajistí 
zvýšení produktivity až o 50 %

Soustřednost vřetena 
≤ 0,009 mm Variabilní řezná 

rychlost

Průchod vřetena
105 mm

Volitelné příslušenství: Obj. č.
4čelisťové sklíčidlo PO4-315-D8, DIN 55029, ocelové 21-2042F
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-315 21-3206
Měkké výměnné čelisti STJ-PS3-315 21-3244
Základní čelisti MJ-PS3-315 21-3284
Reverzní čelisti TJ-PS3-315 21-3324
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS4-315 21-3224
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 400 mm / D8, DIN 55029 21-5070B
Příruba sklíčidla FL 315 mm, DIN 55029, D1-8 21-4061

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Sada otočných středících hrotů typ SMA - MK 5 vč. 7 vložek 22-1043 
Otočný středicí hrot pro velké zatížení NCK-A MK 5 22-1027 
Zařízení pro soustružení kuželů 03-1812
Výměnný držák 40x150 mm s přímou vložkou pro velikost C 23-1008C3
Výměnný držák prům. 40 x 160 mm s prizmatickou vložkou, vel. C 23-1013
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 20 mm, 7 dílů 44-3088 
Nivelační kyvný prvek NE 160 53-2012
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Technická data Titan 660 Vario

Vzdálenost hrotů 1500 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm
Výška hrotu 330 mm 330 mm 330 mm 400 mm 400 mm
Točný průměr nad ložem 660 mm 660 mm 660 mm 800 mm 800 mm
Točný průměr bez můstku 900 mm 900 mm 900 mm 1000 mm 1000 mm
Točný průměr nad suportem 460 mm 460 mm 460 mm 540 mm 540 mm
Šířka lože 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm
Průchod vřetena 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm
Provedení vřetena DIN 55029, D1-8 DIN 55029, D1-8
Otáčky vřetena 16 - 70 / 50 - 215 / 100 - 475 / 350 - 1500 ot/min 16 - 70/50 - 215/100 - 475/350 - 1500 ot/min
Rozsah podélného posuvu (25) 0,044 - 1,48 mm/ot (25) 0,044 - 1,48 mm/ot
Příčný posuv (25) 0,022 - 0,740 mm/ot (25) 0,022 - 0,74 mm/ot
Metrický závit (54) 0,45 - 120 mm (54) 0,45 - 120 mm
Palcové závity (54) 7/16 - 80 záv./1“ (54) 7/16 - 80 záv./1"
Průměr pinoly 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Posuv pinoly 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm
Kužel pinoly MK 5 MK 5 MK 5 MK 5 MK 5
Výkon motoru 7,5 kW (10,0 PS) 7,5 kW (10,0 PS) 7,5 kW (10,0 PS) 7,5 kW (10,0 PS) 7,5 kW (10,0 PS)

Rozměry stroje
Délka 3130 mm 3630 mm 4630 mm 3800 mm 4800 mm
Šíře x výška 1200 x 1520 mm 1200 x 1520 mm 1200 x 1520 mm 1320 x 1580 mm 1320 x 1580 mm

Hmotnost cca 2700 kg 2900 kg 3300 kg 3455 kg 3820 kg
Obj. č. 03-1353XL 03-1354XL 03-1355XL 03-1358XL 03-1359XL

•   Sériově dodávaný s Délkovým a příčným rychloposuvem pro snížení vedlejších výrobních časů
•   Kompletní výbava: 3osé odměřování, rychloupínací nožový držák, 3čelisťové sklíčidlo a mnoho dalších
•  Plynulá regulace otáček, umístěná na hlavě převodovky, umožňuje optimální  

přizpůsobení řezné rychlosti obráběnému výrobku a rychlosti posuvu.
•   Tuhé prizmatické lože je vyztuženo silným žebrováním, které snižuje vibrace na minimum
•   Moderně uložené hlavní vřeteno v přesných kuželíkových ložiscích
•   Velký průchod vřetena (105 mm) pro obrobky s velkým průměrem
•   Koník s jemnou stupnicí lze přestavit pro soustružení kuželů
•   Elektromechanická nožní brzda snižuje výrobní časy
•   Mechanická lamelová spojka pro zajištění měkkého rozběhu

Pevná luneta ke stabilizaci 
dlouhých obrobků

4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 
pr.400 mm k upnutí nesoustředných 
obrobků (na objednávku).

Sériově vybavený rychloposuvem 
pro snížení vedlejších výrobních 
časů

Rychloupínací nožový držák 
umožňuje snížení vedlejších 
výrobních časů a zaručuje vysokou 
opakovanou přesnost obrábění

Variabilní řezná 
rychlost

standardně s 
ocelovým sklíčidlem 

průměru 315 mm

Výrobní soustruh s 
digitálním odměřováním polohy
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Produkční soustruh Titan 660 a 800 Vario se vyznačuje vysokou přesností a 
výkonem a je vhodný zejména ke střednímu a těžkému obrábění. Tento model 
je určen pro použití při hospodárné kusové a sériové výrobě ve strojírenství, 
mechanických  dílůch, výrobě, atd. Díky sériově dodávanému frekvenčnímu 
měniči vyplývají hlavní výhody použití soustruhu, například vysoký točivý 
moment v dolním rozsahu otáček a téměř konstantní řezná rychlost i při 
zatížení.

Včetně uložení kabelu v 
energetickém řetězu

Rozsah dodávky:
• Frekvenční měnič
• Lícní deska 500 mm
• Délkový a příčný rychloposuv
• 3osé digitální odměřování ES-12 V s LCD displejem
• 3čelisťové ocelové sklíčidlo PO3-315 mm / D8
• Pevná luneta – průchod prům. max. 180 mm
• Pohyblivá luneta – průchod prům. max. 100 mm
• 2 středicí hroty
• Nožní pedál s funkcí brzdy dle normy CE
• Prvotní olejová náplň Shell Tellus 46
• Rychloupínací nožový držák vč. 4 přímých vložek
• Ochranný kryt u rychloupínacího nožového držáku
• Uložení kabelu v energetickém řetězu
• Kluzná spojka
• Chladicí zařízení
• LED pracovní osvětlení
• Výměnná kola
• Redukční pouzdro
• Zadní stěna na zachytávání třísek
• Servisní a obslužné nářadí

VČETNĚ
Sada rychloupínacího 

nožového držáku Multifix, 
vč. 4 přímých vložek

Dodáváno s rychloposuvem 
Délkovým i křížovým

Volitelné příslušenství: Obj. č. 
4čelisťové sklíčidlo PO4-315/D8, DIN 55029, ocelové 21-2042F
4čelisťové sklíčidlo PO3-400/D8, DIN 55029, ocelové 21-1049F
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-315 21-3206
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS3-400 21-3207
Měkké čelisti monoblokové SJ-PS4-315 21-3224
4čelisťové nesoustředné sklíčidlo 400 mm / D8, DIN 55029 21-5070B
Příruba sklíčidla FL 315 mm DIN 55029, D1-8 21-4061
Příruba sklíčidla FL 400 mm DIN 55029, D1-8 21-4063
Otočný středící hrot Typ PC, MK 5 22-1004
Otočný středicí hrot NCK-A MK 5 22-1027
Otočný středicí hrot SMA - MK 5 včetně 7 vložek 22-1043
Zařízení pro soustružení kuželů 03-1813
Soustružnické nože s výměnnými destičkami 20 mm, 7 dílů 44-3088
Nivelační kyvný prvek NE 160 53-2012
Koncentrát univerzální chladicí kapaliny RK 12, v 5l kanystru 54-1206
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Cyklicky řízený soustruh

• Sériově dodávaný s 2 elektronickými kolečky pro ruční ovládání pojezdu v osách x, z.
• Obě osy jsou vybavené AC servomotory a kuličkovými šrouby
• Široký příčný suport pro upínání různých systémů nožových držáků
•  Stabilní koník se zvětšeným vyložením, ideální pro automatické 8polohové revolverové hlavy
• Plynulé nastavení otáček se 2 pneumaticky řazenými stupni převodovky
• Vysoká rychlost rychloposuvu pro snížení vedlejších výrobních časů
• Bezkartáčové střídavé motory (AC) pro hlavní pohon a pohony posuvu
•  Vysokou přesnost hl. vřetena zaručují předpjatá přesná kul. ložiska s kosoúhlým stykem
• Uživatelsky komfortní, snadno zvládnutelný řídicí systém Fagor 8055 TC
• Stabilní vřeteník s přesně uloženým hlavním vřetenam (průchod vřetena 65 mm)

Rozsah dodávky:
• Řídicí systém Fagor 8055 TC
• Chladicí zařízení
• Čtyřstranný nožový držák
• Pracovní osvětlení
• Otočný středicí hrot MK 4
• Pohyblivý ovládací panel
•  Automatické mazání  

vřeteníku
•  Automatické mazání  

podélného a příčného suportu
• 2 elektronická ovládací kolečka
• Sériové rozhraní RS 232
• Úplný ochranný kryt stroje
• Servisní a obslužné nářadí

Na přání lze stroj vybavit hydraulicky 
ovládanou pinolou koníku

Sériově je dodáván řídicí systém Fagor 8055 
TC s mnoha předprogramovanými funkcemi

Hydraulické 3čelisťové sklíčidlo prům. 200 
mm k dodání na objednávku

Na objednávku lze dodat automatická 
8polohová revolverová nástrojová hlava

Průchod vřetena
65 mm

Technická data FEL 1840 ENC - 460 x 900 FEL 1860 ENC - 460 x 1400
Vzdálenost hrotů 900 mm 1400 m
Výška hrotu 230 mm 230 mm
Točný průměr nad ložem 460 mm 460 mm
Točný průměr nad suportem 260 mm 260 mm
Šířka lože 305 mm 305 mm
Průchod vřetena 65 mm 65 mm
Provedení vřetena A2-6 A2-6
Otáčky vřetena, plynulá regulace 270 - 830 / 831 - 2500 ot/min 270 - 830 / 831 - 2500 ot/min
Dráha pojezdu v ose x 230 mm 230 mm
Dráha pojezdu v ose z 850 mm 1350 mm
Rychloposuv pro osy x / z 7,5 / 10 m/min 7,5 / 10 m/min
Průměr pinoly 68 mm 68 mm
Posuv pinoly 152 mm 152 mm
Kužel pinoly MK 4 MK 4
Jmenovitý výkon S1 100 % 7,5 kW 7,5 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 11,0 kW 11,0 kW
Hmotnost cca 2350 kg 2600 kg
Obj. č. 03-1419XL 03-1423XL
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Soustruh s řídícím systémem FEL byl navržen speciálně pro hospodárnou 
kusovou a malosériovou výrobu s vysokou přesností a lze jej bez problémů 
využít při obrábění těžkých obrobků.

Rozměrná nádrž na chladicí kapalinu s vanou 
na třísky na zadní straně stroje.

FEL 1860 ENC s hydraulickým 3čelisťovým sklíčidlem, 8polohovou 
revolverovou nástrojovou hlavou a hydraulicky ovládanou pinolou koníku

Řídící systém 
Fagor 8055 TC

Penumatické 
řazení

Volitelné příslušenství:
3čelisťové sklíčidlo pr. 250 mm A2-6*
3čelisťové sklíčidlo prům. 200 mm s hydraulickou jednotkou*
Automatický 4polohový otočný nožový držák H4*
Automatická 8polohová revolverová nástrojová hlava*

na dotazHydraulické ovládání pinoly koníka*
Dopravník třísek pro FEL 1840*
Dopravník třísek pro FEL 1860*
Pevná luneta*
Posuvná luneta*
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3čelisťové sklíčidlo Bernardo, litinové

3-jaw chuck Bernardo - cast iron

3čelisťové sklíčidlo Bernardo, litinové

3-jaw chuck Bernardo - cast iron

3čelisťové sklíčidlo Bernardo, litinové

3-jaw chuck Bernardo - cast iron

4čelisťové sklíčidlo Bernardo, litinové

4-jaw chuck Bernardo - cast iron

Typ DK11, dle DIN 6350
Točný průměr 80 - 630 mm 
Typ DK11, according to DIN 6350
Diameter 80 - 630 mm

Typ DK11-C, dle DIN 55027
Točný průměr 125/3 - 400/11 
Typ DK11-C, according to DIN 55027
Diameter 125/3 - 400/11

4čelisťové sklíčidlo Bernardo, litinové

4-jaw chuck Bernardo - cast iron

Typ DK11-D, dle DIN 55029
Točný průměr 125/3 - 400/11 
Typ DK11-D, according to DIN 55029
Diameter 125/3 - 400/11

Typ DK12, dle DIN 6350
Točný průměr 80 - 630 mm 
Typ DK12, according to DIN 6350
Diameter 80 - 630 mm

4čelisťové sklíčidlo Bernardo, litinové

4-jaw chuck Bernardo - cast iron

Různé čelisti BERNARDO-otočné vložky

Various jaws for BERNARDO chucks

Různé čelisti BERNARDO-otočné vložky

Various jaws for BERNARDO chucks

Typ DK12-D, dle DIN 55029
Točný průměr 125/3 - 400/11 
Typ DK12-D, according to DIN 55029
Diameter 125/3 - 400/11

Typ DK12-C, dle DIN 55027
Točný průměr 125/3 - 400/11 
Typ DK12-C, according to DIN 55027
Diameter 125/3 - 400/11

3čelisťové sklíčidlo Bernardo, litinové

3-jaw chuck Bernardo - cast iron

3čelisťové sklíčidlo Bernardo, ocel

3-jaw chuck Bernardo - steel

3čelisťové sklíčidlo Bernardo, ocel

3-jaw chuck Bernardo - steel

3čelisťové sklíčidlo Bernardo, ocel

3-jaw chuck Bernardo - steel

Různé vrtací, otočné a základní čelisti 
pro BERNARDO-otočné vložky
Various solid jaws and  
hard base jaws for BERNARDO chucks

Různé monoblokové, otočné, výměnné 
čelisti pro BERNARDO-otočné vložky
Various soft solid jaws, soft top jaws 
hard top jaws for BERNARDO chucks

4čelisťové sklíčidlo Bernardo, ocel

4-jaw chuck Bernardo - steel

Typ PS3, dle DIN 6350
Točný průměr 80 - 630 mm
Typ PS3, according to DIN 6350
Diameter 80 - 630 mm

Typ PO3, dle DIN 6350
Točný průměr 80 - 630 mm
Typ PO3, according to DIN 6350
Diameter 80 - 630 mm

Typ PO3-C, dle DIN 55027
Točný průměr 125/3 - 400/11
Typ PO3-C, according to DIN 55027
Diameter 125/3 - 400/11

Typ PO3-D, dle DIN 55029
Točný průměr 125/3 - 500/11
Typ PO3-D, according to DIN 55029
Diameter 125/3 - 500/11

3čelisťové sklíčidlo Bernardo, ocel

3-jaw chuck Bernardo - cast iron

4čelisťové sklíčidlo Bernardo, ocel

4-jaw chuck Bernardo - cast iron

4čelisťové sklíčidlo Bernardo, ocel

4-jaw chuck Bernardo - steel

Typ PO4-C, dle DIN 55027
Točný průměr 160/4 - 400/11 
Typ PO4-C, according to DIN 55027
Diameter 160/4 - 400/11

Typ PS3-D, dle DIN 55029 
Točný průměr 125/4 - 500/11 
Typ PS3-D, according to DIN 55029 
Diameter 125/4 - 500/11

Typ PS4, dle DIN 6350
Točný průměr 100 - 630 mm
Typ PS4, according to DIN 6350
Diameter 100 - 630 mm

Typ PO4, dle DIN 6350
Točný průměr 125 - 630 mm
Typ PO4, according to DIN 6350
Diameter 125 - 630 mm

Příslušenství
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4čelisťové sklíčidlo Bernardo, ocel

4-jaw chuck Bernardo - steel

Příruby s krátkým kuželem FL, litinové   

Cast iron adapter FL

Příruby s krátkým kuželem BISON, litinové   

Adapter plates for BISON chucks

Příruby s krátkým kuželem FLD, litinové   

Cast iron adapter FLD

Typ PO4-D, dle DIN 55029
Točný průměr 160/4 - 400/11 
Typ PO4-D, according to DIN 55029
Diameter 160/4 - 400/11

DIN 55029, rovinné ke straně sklíčidla    
průměry 125/3 - 630/15 
DIN 55029, semi machined
Diameter 125/3 - 630/15 

Typ 8230, DIN 55027
Točný průměr 160/4 - 630/15
Typ 8230, DIN 55027
Diameter 160/4 - 630/15

DIN 55029, otočné a předvrtané ke straně 
sklíčidla průměry 125/3 - 630/15
DIN 55029, fully machined
Diameter 125/3 - 630/15

4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72

Independent chuck BERNARDO K72

Typ K72, dle normy DIN 6350
Točný průměr 80 - 1250 mm 
Typ K72, according to DIN 6350
Diameter 80 - 1250 mm

4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72

Independent chuck BERNARDO K72

4čelisťové nesoustředné sklíčidlo K72

Independent chuck BERNARDO K72

Sklíčidla s přírubou BISON (RHU)

Key bar lathe chuck BISON (RHU)

Typ 3434, dle normy DIN 55027 
Točný průměr 125/3 - 315/11 
Typ 3434, according to DIN 55027 
Diameter 125/3 - 315/11 

Sklíčidla s přírubou BISON (RHU)

Key bar lathe chuck BISON (RHU) 

Typ 3444, dle normy DIN 55029 
Točný průměr 125/3 - 315/11 mm 
Typ 3444, according to DIN 55029 
Diameter 125/3 - 315/11 mm 

Čelisti pro sklíčidlo s přírubou

Jaws for key bar lathe chuck 

Různé otočné, základní, měkké
a hrubé výměnné čelisti
Various reversible jaws, base-jaws, 
soft and hardened top-jaws 

Otočné hroty Typ PC 

Economy live center Typ PC

Typ K72-C, dle normy DIN 55027
Točný průměr 160/3 - 1600/15 
Typ K72-C, according to DIN 55027
Diameter 160/3 - 1600/15

MK 1 / MK 2 / MK 3 / MK 4 / MK 5

MT 1 / MT 2 / MT 3 / MT 4 / MT 5

Výkonné otočné hroty typ NCK-A    

High performance live center NCK-A

MK 3 / MK 4 / MK 5 / MK 6

MT 3 / MT 4 / MT 5 / MT 6

Výkonné otočné hroty typ NCK-B    

High performance live center NCK-B

S prodlouženou špičkou hrotu
MK 3B / MK 4B / MK 5B
With long nose
MT 3B / MT 4B / MT 5B

Typ K72-D, dle normy DIN 55029
Točný průměr 160/3 - 1600/15 
Typ K72-D, according to DIN 55029
Diameter 160/3 - 1600/15

Otočné hroty typ SMA 

Medium duty live center SMA

se 7 vložkami  
MK 2 / MK 3 / MK 4 / MK 5
With 7 interchangeable tips
MT 2 / MT 3 / MT 4 / MT 5

Kuželové otočné hroty  

Ball nose live center

MK 2 - 60 mm / MK 3 - 80 mm
MK 3 - 100 mm / MK 4 - 125 mm
MK 4 - 150 mm / MK 5 - 150 mm

Revolverové hlavy  6-ti polohové    

6 station revolving tailstock turret

MK 2 / MK 3 / MK 4
bez příslušenství
MT 2 / MT 3 / MT 4
without inserts

Příslušenství
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Revolverová hlava 3polohová    

3 station revolving tailstock turret

Upínání MK 2, 
s příslušenstvím
MT 2
including inserts

Revolverová hlava 4polohová    

4 station revolving tailstock turret 

Upínání MK 2, 
s příslušenstvím
MT 2
including inserts

Sklíčidlo 3-čelisťové

3-jaw chuck 

Točný průměr: 80 mm 
S 5C uložením upínacího pouzdra
Diameter: 80 mm 
with 5C collet taper 

Kleštinové upínací pouzdro ER 25

ER 25 collet fixture 

Pro upnutí kleštin rozsahu 1 - 16 mm 
 
For collets from 1 - 16 mm 

Sada kleštin ER 25 

ER 25 round hole collets set 

Průměr kleštin: 1 - 16 mm, 15 ks
Pro kleštinový upínač typ ER 25
1 - 16 mm, 15 pcs. 
For ER 25 collet fixture

Kleštinové upínací pouzdro 5C

5C collet fixture 

Pro kleštiny rozsahu 3 - 26 mm

For collets from 3 - 26 mm

Sada kleštin pro typ 5C

5C round hole collets set

S upínáním pr. 3 - 26 mm, 24 ks
Pro kleštinový upínač typ  5C
3 - 26 mm, 24 pcs.
for 5C collet fixture

Kleštinové upínače typ 5C, DIN 55029   

5C collet fixture, DIN 55029 

S upínáním D1-4 / D1-6
Pro kleštiny rozsahu 3 - 26 mm
With mounting D1-4 / D1-6 
For collets from 3 - 26 mm

Kleštinové upínací pouzdro ER - D

ER - D collet fixture

ER 16 - D 22
Oblast upnutí / Clamping range: 1 - 10 mm 
ER 32 - D 72 / ER 32 - D 95 
Oblast upnutí / Clamping range: 3 - 20 mm

Kleštinové upínací pouzdro ER - D

ER - D collet fixture

ER 25 - D 72 / ER 25 - D 52 / 
ER 25 - D 100
Oblast upnutí / Clamping range:
2 - 16 mm

Sada kleštin ER

ER round hole collets set

ER 16, 1 - 10 mm, 10 dílů
ER 25, 2 - 16 mm, 15 dílů
ER 32, 3 - 20 mm, 18 dílů
ER 40, 4 - 26 mm, 23 dílů

Rychloupínací sklíčidlo

Keyless drill chuck

Rychloupínací
MK 5, 1 - 25 mm
with direct mount
MT 5, 1 - 15 mm

Rychloupínací sklíčidlo

Keyless drill chuck

Rychloupínací MK 2
1 - 13 mm / 1 - 16 mm
with direct mount MT 2
1 - 13 mm / 1 - 16 mm

Rychloupínací sklíčidlo

Rychloupínací MK 3, 1 - 16 mm /
MK 4, 1 - 16 mm
with direct mount MT 3, 1 - 16 mm / 
MT 4, 1 - 16 mm

Keyless drill chuck

Příslušenství

Sada rychloupínacího nožového držáku 

Quick change set

Model BERNARDO velikost 10
pro výšku hrotu až 120 mm
Model BERNARDO size 10
for center height up to 120 mm

Sada rychloupínacího nožového držáku 

Quick change set

Model BERNARDO velikost 5-4
pro výšku hrotu až 90 mm
Model BERNARDO size 5-4
for center height up to 90 mm
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Sada rychloupínacího nožového držáku 

Quick change set

Model BERNARDO velikost 20
pro výšku hrotu až 150 mm
Model BERNARDO size 20
for center height up to 150 mm

Sada rychloupínacího nožového držáku 

40 pos. tool post & holder set

Systém Multifix, typ A, včetně 4 nástavců
Pro točný průměr 150 - 300 mm
System Multifix, Typ A, incl. 4 inserts
For working diameter 150 - 300 mm

Posuvné měřítko s kruhovou stupnicí

Dial caliper

Rozsah měření 150 x 0,02 mm,
300 x 0,02 mm
Range: 150 x 0,02 mm,
300 x 0,02 mm

Sada rychloupínacího nožového držáku 

Quick change set

Model BERNARDO velikost 30
pro výšku hrotu až 203 mm
Model BERNARDO size 30
for center height up to 203 mm

Sada rychloupínacího nožového držáku 

40 pos. tool post & holder set

Systém Multifix, typ E, včetně 4 nástavců
Pro točný průměr 200 - 400 mm
System Multifix, Typ E, incl. 4 inserts
For working diameter 200 - 400 mm

Sada rychloupínacího nožového držáku 

40 pos. tool post & holder set

Systém Multifix, typ B, včetně 4 nástavců
Pro točný průměr 300 - 500 mm
System Multifix, Typ B, incl. 4 inserts
For working diameter 300 - 500 mm

Sada rychloupínacího nožového držáku 

40 pos. tool post & holder set

Systém Multifix, typ C, včetně 4 nástavců
Pro točný průměr 400 - 700 mm
System Multifix, Typ C, incl. 4 inserts
For working diameter 400 - 700 mm

Sada rychloupínacího nožového držáku 

40 pos. tool post & holder set

Systém Multifix, typ D, včetně 4 nástavců
Pro točný průměr 600 - 1000 mm
System Multifix, Typ D, incl. 4 inserts
For working diameter 600 - 1000 mm

Hloubkoměr

Depth vernier gauge 

Rozsah měření: 200 x 0,02 mm,
s nosem
Range: 200 x 0,02 mm,
with hook

Dílenské posuvné měřítko

Mono block vernier caliper

Rozsah měření: 500 nebo 1000 x 0,02 mm,
s měřicími hroty 150 mm
Range: 500 or 1000 x 0,02 mm,
with upper jaws 150 mm

Digit. dílenské posuvné měřítko

Big size digital caliper

Rozsah měření: 500 x 0,01 mm,
s měřicími hroty 200 mm
Range: 500 x 0,01 mm,
with upper jaws 200 mm

Digitální posuvné měřítko

Digital caliper

Rozsah měření: 150 x 0,01 mm,
300 x 0,01 mm
Range: 150 x 0,01 mm,
300 x 0,01 mm

Dvousloupový výškoměr

Double beam dial height gauge

S číselníkem, Rozsah měření:
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm
With dial gauge, Range: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm

Digit. dvousloupový výškoměr

Double column digital height gauge

Rozsah měření:
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm
Range: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm

Úhloměr s příslušenstvím

Combination square set protractor

Délka: 300 x 0,5 mm

Length: 300 x 0,5 mm

Příslušenství
Sada rychloupínacího nožového držáku 

40 pos. tool post & holder set

Systém Multifix, typ Aa, včetně 4 nástavců
Pro točný průměr 120 - 220 mm
System Multifix, Typ Aa, incl. 4 inserts
For working diameter 120 - 220 mm
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Univerzální úhloměr

Univeral bevel protractor

Délka čepele: 300 mm
Rozsah měření: 0 - 360°, s lupou
Length: 300 mm
Range: 0 – 360°, with magnifier

Profes. sada měřících nástr. 3 ks Sada měřících nástr. 4 ks Precizní sada měřících nástr. 5 ks

Professional measuring tool set

Posuvné měřítko, mikrometr a
mikrometrický odpich v dřevěné kazetě
Vernier caliper, micrometer and
inside micrometer in wooden box

General purpose measuring tool set

Posuvné měřítko, mikrometr, měřicí pravítko
a vlasový úhloměr v dřevěné kazetě
Vernier caliper, micrometer, edge 
square and steel ruler in plastic box

Precision measuring tool set

Měřidla z nerezové oceli, matově
pochromované, v dřevěné kazetě
Different stainless steel measuring
tools, packed in wooden box

Mikrometr třmenový 6 dílů

Outside micrometer set

Rozsah měření: 0 – 150 x 0,01 mm

Range: 0 – 150 x 0,01 mm

Mikrometr třmenový 6 dílů

Outside micrometer set

Rozsah měření: 150 – 300 x 0,01 mm

Range: 150 – 300 x 0,01 mm

Sada digit. mikrometrů 4 ks

Electronic digital micrometer set

Rozsah měření: 0 – 100 x 0,001 mm

Range: 0 – 100 x 0,001 mm

Hloubkový mikrometr

Depth micrometer

Rozsah měření: 0 – 100 x 0,01 mm

Range: 0 – 100 x 0,01 mm

Digitální hloubkový mikrometr

Electronic digital depth micrometer

Rozsah měření: 0 – 100 x 0,001 mm

Range: 0 – 100 x 0,001 mm

Sada vnitřních mikrometrů 4 ks

Inside micrometer set

Rozsah měření: 5 – 100 x 0,01 mm

Range: 5 – 100 x 0,01 mm

Digit. vnitřní mikrometr 4 ks

4 pcs. digital inside micrometer set

Rozsah měření: 5 – 100 x 0,001 mm

Range: 5 – 100 x 0,001 mm

Úchylkoměr

Dial indicator general style

Úchylkoměr vodotěsný

Dial indicator

Úchylkomĕr s velkým rozsahem Digitální úchylkomĕr

Large size dial indicator Digital indicator

Rozsah měření: 10 x 0,01 mm

Range: 10 x 0,01 mm

Rozsah měření: 10 x 0,01 mm
Ochrana proti prachu
Range: 10 x 0,01 mm
With dust resistant function

Rozsah měření: 100 x 0,01 mm

Range: 100 x 0,01 mm

Rozsah měření: 10 x 0,01 mm

Range: 10 x 0,01 mm

Páčkový úchylkoměr

Dial test indicator

Rozsah měření: 0 – 0,8 x 0,01 mm

Range: 0 – 0,8 x 0,01 mm

Příslušenství
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Spárové měrky 20 kusů

20 pcs. feeler gauge

Rozsah měření: 0,05 – 1,0 mm
Délka listu: 100 mm
Range: 0,05 – 1,0 mm
Length: 100 mm

Digit. páčkový úchylkoměr

Digital dial test indicator

Rozsah měření: 0 – 0,5 x 0,01 mm

Range: 0 – 0,5 x 0,01 mm

Digitální tloušťkoměr

Digital thickness gauge

Rozsah měření: 0 – 25 x 0,01 mm

Range: 0 – 25 x 0,01 mm

Mechanický magnetický stativ

Mechanical universal magnetic base

Hydraulický magnetický stativ

Hydraulic universal magnetic base

Sada vymezovacích měrek 47 kusů

Metric gage block set 47 pcs.

Sada vymezovacích měrek 87 kusů

Metric gage block set 87 pcs.

Přídržná síla: 50 kg

Adhesive force: 50 kg

S hydraulickou aretací
Přídržná síla: 50 kg
With hydraulic clamping
Adhesive force: 50 kg

Přesnost podle DIN 861/1
Obsah 1,005 – 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,005 – 100 mm

Přesnost podle DIN 861/1
Obsah 1,001 – 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,001 – 100 mm

Sada měřících a zkušebních trnů 41 ks

Precision steel plug gauge set 

Sada měřících a zkušebních kolíků 91 ks

Precision steel plug gauge set

Přesná vodováha

Master precision level

Přesná rámová vodováha

Precision frame bubble

DIN 2269, Obsah 1,0 – 5,0 mm
odstupňování 0,1 mm
DIN 2269, from 1,0 - 5,0 mm
Graduation: 0,1 mm

DIN 2269, Obsah 1,0 – 10,0 mm
odstupňování 0,1 mm
DIN 2269, from 1,0 - 10,0 mm
Graduation: 0,1 mm

Délka: 200 mm
Přesnost: 0,02 mm
Length: 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Rozměry: 200 x 200 mm
Přesnost: 0,02 mm
Measurement: 200 x 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Tvrdoměr RW 150

Rockwell hardness tester RW 150

Kontrolní přístroj házivosti

Precision heavy duty bench center

Měřící a profilový projektor

Measuring and contour projector

Digitální úhloměr Level Box

Digital angle finder Level Box

Rozsah měření: HRC 20 – 70

Rockwell range: HRC 20 – 70

Vzdálenost hrotů: 500 mm
Výška hrotu: 170 mm
Distance between centers: 500 mm
Center height: 170 mm

K bezdotykovému dvojrozměrnému
měření malých dílů
For non-contact 2D measuring
of small parts

Cenově výhodný úhloměr s vodováhou

Cheap angle finder
with water level 

Elektronická vodováha

Digital level

Se snímačem sklonu a bodovým laserem,
Ukazatel ve stupních nebo v procentech, L=60 cm
With incline sensor and laser point,
Indication in degree or percent, L=60 cm

Příslušenství
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Multifunkční úhloměr

Multifunction angle finder

Rozsah měření: 360°
Rozlišení: 0,2°
Range: 360°
Accuracy: 0,2°

Digitální odměřování v sadě

Conversion kit digital readout

pro Profi(center) 450 V
Ukazatelé pro podélné a příčné supporty
For Profi(center) 450 V
Indication for longitudial and cross slide

Sada soustruž. nožů 8 mm, 11dílná

Carbide tipped tool set 8 mm

s HM destičkami
Rozměr stopky: 8 mm
With carbide tips
Shank 8 mm

Sada soustruž. nožů 12 mm, 8dílná 

Carbide tipped tool set 12 mm

s HM destičkami
Rozměr stopky: 12 mm,
With carbide tips
Shank 12 mm

Sada soustružnických nožů, 38dílná

Carbide tipped tool set 38 pcs.

s HM destičkami
Rozměr stopky: 10 / 12 mm,
With carbide tips
Shank 10 / 12 mm

3os zobrazovací přístroj SDS 6 - 3V

Three axis digital readout system

Univerzálně využitelné na vrtačkách, 
frézkách a bruskách
Universal useable for drilling, milling,
turning lathes and grinding machines

Měřicí systém délky KA 200

Linear measuring system KA 200

Měřící délky od 70 - 370 mm
Průřez 16 x 16 mm
Measuring lengths from 70 - 370 mm
Cross section 16 x 16 mm

Měřicí systém délky KA 500

Linear measuring system KA 500

Měřicí systém délky KA 300

Linear measuring system KA 300

Měřicí systém délky KA 600

Linear measuring system KA 600

Měřící délky od 70 - 470 mm
Průřez 25 x 34 mm
Measuring lengths from 70 - 470 mm
Cross section 25 x 34 mm

Měřící délky od 70 - 1020 mm
Průřez 18 x 20 mm
Measuring lengths from 70 - 1020 mm
Cross section 18 x 20 mm

Měřící délky od 1120 - 3020 mm
Průřez 40 x 42 mm
Measuring lengths from 1120 - 3020 mm
Cross section 40 x 42 mm

3os zobrazovací přístroj ES-12 H

Three axis digital readout system

S LCD displejem, univerzálně použitelné

with LCD display, universal useable

3os zobrazovací přístroj ES-12 V

Three axis digital readout system

S LCD displejem, univerzálně použitelné

with LCD display, universal useable

3os zobrazovací přístroj i200

Three axis digital readout system

S LCD displejem, univerzálně použitelné

with LCD display, universal useable

Digitální odměřování v sadě

Conversion kit digital readout

pro Hobby 300 Super / 400 Super
Ukazatelé pro podélné a příčné supporty
Für Hobby 300 Super / 400 Super
Indication for longitudial and cross slide

Digitální zobrazení počtu otáček

Digital spindle speed readout

pro KF 20 / Hobby 300 Super / 
Hobby 400 Super
Suitable for KF 20 / Hobby 300 Super / 
Hobby 400 Super

Sada středících vrtáků, 12dílná

12 pcs.  set metric size center drills

po 1 ks. 1 x 3,15 / 1,6 x 4 / 5 x 12,5 mm
po 2 ks. 2 x 5 / 2,5 x 6 / 3,4 x 10 mm
po 3 ks. 3,15 x 8 mm

Příslušenství
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Machine accessoriesMachine accessories
Soustružnické nože s HM destičkou

Indexable carbide turning tool set

5dílná sada, v Alu kazetě
Rozměr stopky: 10 / 12 / 16 / 20 mm
5 pcs. / set in alu case
Shank 10 / 12 / 16 / 20 mm

Soustružnickénože  HSS

HSS turning tool set

8dílná sada, v dřevěné kazetě
Rozměr stopky: 10 / 12 / 16 mm
8 pcs. / set, in wooden case
Shaft: 10 / 12 / 16 mm

Soustružnické nože s HM destičkou

Multipurpose turning tool set 

4dílná sada, s vrtacími noži, TiN povlak
Rozměr stopky: 10 / 12 / 16 mm 
4 pcs., with boring bar, TiN-coated 
Shank 10 / 12 / 16 mm

Soustružnické nože s HM destičkou

Multipurpose turning tool set 

6dílná sada, s vrtacími noži, TiN povlak
Rozměr stopky: 8 / 10 /12 /16 / 20 mm 
6 pcs., with boring bar, TiN-coated 
Shank 8 / 10 /12 /16 / 20 mm

Soustružnické nože s HM destičkou

Multipurpose turning tool set 

7dílná sada, povlak TiN
Rozměr stopky 8 / 10 / 16 mm 
7 pcs., TiN-coated 
Shank 8 / 10 / 16 mm 

Soustružnické nože s HM destičkou

Multipurpose turning tool set 

9dílná sada v dřevěné krabici
Rozměr stopky 12 mm 
9 pcs., in wooden case 
Shank 12 mm 

Soustružnické nože s HM destičkou

Multipurpose turning tool set 

7dílná sada v dřevěné krabici
Rozměr stopky 20 mm 
7 pcs., in wooden case 
Shank 20 mm 

Vrtací tyče, sada 3- dílů  / 4- dílů

Boring bar set, 3 pcs. / 4 pcs.  

Rozměr stopky: 8 / 10 / 12 mm (3dílná) 
Rozměr stopky: 10/12 /16 /20 mm (4dílná) 
Shank: 8 / 10 / 12 mm (3 pcs.) 
Shank: 10 / 12 / 16 / 20 mm (4 pcs.)

Rýhovací nástroj, pevný

Knurling holder

Rozměry držáku  12,7 x 12,7 x 112 mm
Upíná se do nožových držáků soustruhů
Shaft size 12,7 x 12,7 x 112 mm
For use on lathes

Rýhovací nástroj klešťový, 25

Adjusting knurling holder

S naklápěcí a seřizovací konzolí
šíře otvoru 3- 25 mm
With tilting and adjustable arm
Working capacity 3 - 25 mm

Rýhovací nástroj, otočný

Knurling holder, rotatable

Rozměr stopky: 8 x 19 x 125 mm
3 rýhovací páry
Shaft size: 8 x 19 x 125 mm
3 pairs of knurls

Rýhovací nástroj klešťový, 20 nebo 56

Adjusting knurling holder

Šíře otvoru:
5 - 20 mm resp. 1,6 - 56 mm
Working capacity:
5 - 20 mm or 1,6 - 56 mm

Chladicí zařízení

Coolant pump

Kompl. s nádobou a flexibilní hadicí, 400 V

Compl. with tank (11 l) and flexible tube
400 V

Chladicí zařízení

Universal coolant pump

S plastovou nádobou (10 litrů) a flexibilní
hadicí, 230 V / 400 V
With plastic tank (10 l) and flexible tube
230 V / 400 V

Nivelační kyvný prvek MS 80

Machine mount MS 80

Zatížitelnost: 500 kg
Průměr 80 mm
Capacity: 500 kg
Diameter 80 mm

Vrtací tyče, sada 3dílná  / 4dílná

4 pcs. boring bar set

4dílná sada
Rozměr stopky; 10 / 12 / 16 / 20 mm
4 pcs. set
Shaft: 10 / 12 / 16 / 20 mm

Příslušenství
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Machine accessories
Strojní osvětlení LED 1

LED lamp 1

Strojní osvětlení LED 2

LED lamp 2

Univerzální chladicí kapalina

Universal coolant fluid

RK 12, v 5l kanystru

RK 12, 5 l canister

Napětí: 230 V
S flexibilním ramenem a magnetem
Voltage: 230 V
With flexible arm and magnet

Zvětšovací sklo

Magnifier lamp

Napětí: 230 V / 22 W

Voltage: 230 V / 22 W

Napětí: 24 V nebo 230 V s trafem
S flexibilním ramenem
Voltage: 24 V or 230 V with transformer
With flexible arm

Strojní osvětlení LED 4

LED lamp 4

Napětí: 24 V

Voltage: 24 V 

Strojní osvětlení LED 4

LED lamp 4

Napětí: 230 V
s trafem
Voltage: 230 V
With transformer

Zatížitelnost: 500 / 800 / 1000 kg
Průměr: 80 / 120 / 160 mm
Capacity: 500 / 800 / 1000 kg
Diameter: 80 / 120 / 160 mm

Nivelační kyvný prvek NE 80 / 120 / 160

Machine mounts NE 80 / 120 / 160

Magnetický sběrač třísek

Magnetic chip collector

Ke snadnému odstranění špon
 
For easy removal of chips 

Strojní osvětlení LED 3

LED lamp 3

Strojní osvětlení LED 3-130

LED lamp 3-130

Napětí: 24 V, volitelný průměr 90 nebo
130 mm
Voltage: 24 V, diameter optionally
90 or 130 mm

Napětí: 230 V
s trafem
Voltage: 230 V
With transformer

Příslušenství
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Machine accessories
Ochranný kryt PTO 01

Safety guard PTO 01

Vhodné pro soustruhy
Různé velikosti na vyžádání
Useable for turning lathes
Different sizes on requiest

Ochranný kryt PTO 02

Safety guard PTO 02

Vhodné pro soustruhy
Různé velikosti na vyžádání
Useable for turning lathes
Different sizes on requiest

Ochranný kryt PTO 03

Safety guard PTO 03

Vhodné pro soustruhy
Různé velikosti na vyžádání
Useable for turning lathes
Different sizes on requiest

Ochranný kryt PTO 04

Safety guard PTO 04

Vhodné pro soustruhy
Různé velikosti na vyžádání
Useable for turning lathes
Different sizes on requiest

Ochranný kryt PTO 021

Safety guard PTO 021

Vhodné pro soustruhy
Různé velikosti na vyžádání
Useable for turning lathes
Different sizes on requiest

Ochranný kryt PTO 22

Safety guard PTO 22

Vhodné pro soustruhy
Různé velikosti na vyžádání
Useable for turning lathes
Different sizes on requiest

Stavitelný ochranný kryt PTO 20

Sliding safety guard PTO 20

Vhodné pro soustruhy
Různé velikosti na vyžádání
Useable for turning lathes
Different sizes on requiest

Ochranný kryt PTO 12

Safety guard PTO 12

Vhodné pro soustruhy
Různé velikosti na vyžádání
Useable for turning lathes
Different sizes on requiest

Ochranný kryt PTO 10

Safety guard PTO 10

Vhodné pro soustruhy
Různé velikosti na vyžádání
Useable for turning lathes
Different sizes on requiest

Zadní stěna PTO 31

Rear sagety guard PTO 31

Vhodné pro soustruhy
Různé velikosti na vyžádání
Useable for turning lathes
Different sizes on requiest

Kryt vodicího a posuvového šroubu PAT 01

Roll-up safety guard PAT 01

Vhodné pro soustruhy
Různé velikosti na vyžádání
Useable for turning lathes
Different sizes on requiest

Bezpečnsotní páka PLT 02

Safety lever PLT 02

Univerzální bezpečnostní řadicí páka pro 
směr otáčení hlavního vřetena
Double-movement universal device, for the 
insertion of chuck rotation

Příslušenství



TSM 355
MKS 355

CS 225 
CS 250 eco

CS 250
CS 315 L
CS 350 L
CS 275 H
CS 315 H

CS 350 SA
EBS 85 B

EBS 100 B



VMS 460
VMS 520
VMS 610

VMS 1000
VMS 520 A
VMS 610 A

VMS 1000 A
FRS-Serie
RS-Serie
RB-Serie
LS-Serie

RB-A-Serie

GBS 200 G 
MCB 210 eco 
MCB 270 eco
MCB 320 eco

HBS 150 Z
HBS 210 Vario

HBS 210
HBS 275

HBS 275 Vario
HBS 275 PRO

HBS 275 Vario PRO
MBS 280 DG

MBS 280 DG-V

MBS 300 DG PRO
MBS 300 DG-V PRO

MBS 315 DG-VR PRO
MBS 350 DG-VR PRO

MBS 350 DGA
MBS 350 DGA-V
MBS 530 DGA-V

DGS 460 H
MSB 440 DGH

MSB 320 H
MSB 320 HL
MSB 320 HG 

MSB 320 HGL

MSB 360 H
MSB 460 H
MSB 560 H
MSB 810 H

MSB 1110 H
MSB 320 V

MSB 320 VL
MSB 325 VC
MSB 360 V
MSB 460 V
MSB 560 V

VMS 310
VMS 360

EBS 100 C
EBS 100 S
Vario 85

Vario 125
Vario 150
EBS 150 B

EBS 150 GC
EBS 150 BC

EBS 115
EBS 128 C

EBS 181
EBS 181 G
GBS 200 B

PÁSOVÉ A KOTOUCOVÉ PILY
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• Převodovka se spirálovým ozubením v hliníkové skříni zajišťuje vysokou trvanlivost
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť snižuje únavu při delších pracích
• Výkonný hnací motor 1500 W, ideální pro sériovou výrobu
• Aretace vřetena umožňuje jednoduchou výměnu kotouče
• Rychloupínací svěrák, stavitelný v úhlu +30° až -45°
• K dělení profilů a trubek z oceli, hliníku, nerezové oceli a kamene
• Stabilní vedení zajišťuje přímý řez

Rozbrušovačka  
Rozbrušovačka TSM 355 se skvěle hodí k rychlému dělení nejrůznějších materiálů. 
Tento stroj je díky své nízké hmotnosti ideální k použití při přenášení na staveništích 
a při montážních pracích.

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací svěrák
• Rozbrušovací kotouč 355 mm
• Servisní a obslužné nářadí

Stabilní vedení zajišťuje 
přímý řez

Včetně rychloupínacího svěráku, 
stavitelného v úhlu +30° až -45°

Včetně držadla, ideální 
k montážním pracím

TSM 355 s 
podstavcem 

(na objednávku)

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Rozbrušovací kotouč 355 x 3 x 25,4 mm 48-1080
Podstavec 56-1075

Technická data TSM 355
Prořez pod úhlem - kruh 90° 115 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 90° 115 x 115 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 70 x 230 mm
Prořez pod úhlem - L profil 90° 137 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 90 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 45° 90 x 90 mm
Prořez pod úhlem - L profil 45° 90 mm
Rozměr rozbrušovacího kotouče 355 mm
Otáčky 3000 ot/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,1 kW
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 300 x 550 x 630 mm
Hmotnost cca 18 kg
Obj. č. 04-1001
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MKS 355

SEMIPROFESSIONAL

K
ot

ou
čo

vé
 p

ilyKotoučová pila  
Stolní kotoučová pila MKS 355 je ideální pracovní nářadí k využití na stavbách a při montážních 
pracích. Tento model má ve srovnání se stávajícími pásovými pilami 2,5krát rychlejší čas na 
provedení řezu. Současně je šetrný k životnímu prostředí, protože není zapotřebí používat 
maziva a chladicí kapaliny.

Otočný svěrák pro řezání šikmých úhlů 
do 45°

Ergonomický tvar rukojeti 
zjednodušuje transport pily

Ergonomický tvar rukojeti pro 
usnadnění obsluhy

• Hnací motor 2100 W s vysokým točivým momentem garantuje výkon i při delším provozu
•  Ochranný kryt pilového kotouče dle normy CE se automaticky uzavře při  

odklopení směrem nahoru
• K řezání profilů a trubek z oceli, hliníku, plastů a nerezové oceli, bez otřepů a chladicí kapaliny
• Šetrná k životnímu prostředí, protože se nepoužívají žádná maziva a chladicí kapaliny
• Rychloupínací svěrák pro úhlové řezy, stavitelný od 45° - 90°
• Rychlost pásu 2,5krát vyšší než u srovnatelných pásových pil
• Stabilní a lehká konstrukce z hliníkového odlitku
• Přesné vedení pilového kotouče

Rozsah dodávky:
• Rychloupínací svěrák
• Ochranný kryt pilového kotouče
• Bez SK pilového kotouče
• Klíče pro obsluhu

Technická data MKS 355
Prořez pod úhlem - kruh 90° 110 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 150 x 90 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 90° 110 x 110 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 70 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 45° 50 x 50 mm
Rozměry pilového kotouče 355 x 2,4 x 25,4 mm
Otáčky 1450 ot/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 2,1 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,4 kW
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 310 x 750 x 620 mm
Hmotnost cca 21 kg
Obj. č. 04-1009

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový kotouč SK pr.355 x 2,4 x 25,4 mm, 58Z na ocel 48-1060
Pilový kotouč SK pr.355 x 2,4 x 25,4 mm, 80Z na hliník 48-1064
Podstavec 56-1075
Magnetický sběrač třísek 51-1050

Pro ocel, hliník, 
neželezné kovy, atd

Stabilní vedení umožňuje rovné řezání
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Obrázek s 
podstavcem 
(na objednávku)

Ochranný kryt pilového 
kotouče dle normy CE se 
automaticky uzavře při 
odklopení směrem nahoru

Montážní kotoučová pila  
Kompaktní montážní kotoučová pila CS 225 s nízkou vlastní hmotností 
a malými rozměry je ideální pracovní nástroj pro použití na stavbách a 
montážích.

 

•  Stabilní pomaloběžná převodovka v olejové lázni
• Včetně automatického membránového čerpadla s filtrem chladicí kapaliny
• K řezání profilů, trubek, plných materiálů, …
• Litinový podstavec s integrovanou nádrží na chladicí kapalinu (objem: cca 1,5 l)
• Ergonomická ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
• Kvalitní zpracování pily zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Optimální poměr ceny a výkonu umožňuje více možností použití
• S dorazem délky obrobku pro opakující se práce

Rozsah dodávky:
• Pilový kotouč HSS 225 x 2,0 x 32 mm, Z 150
• Chladicí zařízení s filtrem
• Délkový doraz obrobku

Technická data CS 225
Rozměry pilového kotouče 225 x 32 mm
Otáčky 86 ot/min
Max. rozevření svěráku 70 mm
Objem chladicí kapaliny cca 1,5 l
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 kW
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 570 x 650 x 720 mm
Hmotnost cca 33 kg
Obj. č. 04-1839

Řezná kapacita
90° 60 mm 60 x 60 mm 70 x 60 mm 45 mm 40 x 40 mm
45° vlevo 60 mm 55 x 55 mm 70 x 55 mm 45 mm 40 x 40 mm

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový kotouč HSS 225 x 2,0 x 32 mm, Z 150 48-1036
Pojízdný podstavec 56-1081
Magnetický sběrač třísek 51-1050
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Použitelná pro přímé a pokosové 
řezání do úhlu vlevo 45°

Ergonomické držadlo umožňuje 
snadnou přepravu

Včetně 
kotouče HSS

Optimální poměr 
ceny a výkonu
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Manuální kovová okružní pila CS 250 eco nabízí uživateli, který vyžaduje nízké náklady, 
optimální poměr ceny a výkonu. Díky robustnímu provedení, precizním výsledkům řezu 
a jednoduché obsluze je tento model ideální pro hobby domácí uživatele, ale také pro 
použití na stavbách a montážích.

• Naklápěcí hlava převodovky k pokosovému řezání v úhlu 45° vpravo a vlevo
• Převodovka s kaleným a broušeným šnekovým hřídelem, bronzové šnekové kolo
• K řezání oceli, lehkých kovů a plastů
• Ergonomický tvar rukojeti s tlačítkovým spínačem umožňuje snadné ovládání při řezání
• Stabilní pomaloběžná tichá převodovka v olejové lázni
• Přesný, 4násobně vedený samostředicí dvojstranný svěrák
• Ochranný kryt kotouče se v průběhu řezání automaticky rozevírá

Technická data CS 250 eco
Rozměry pilového kotouče 250 x 32 mm
Otáčky 64 ot/min
Max. rozevření svěráku 110 mm
Pracovní výška 880 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,1 kW
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 825 x 700 x 1560 mm
Hmotnost cca 85 kg
Obj. č. 04-1838

Novinka

Řezná kapacita
90° 50 mm 60 mm 60 x 60 mm 35 x 70 mm
45° 45 mm 60 mm 60 x 60 mm 35 x 70 mm

Rozsah dodávky:
• Chladicí zařízení s filtrem
• Podstavec
• Délkový doraz obrobku
• Svěrák s automatickým středěním

Svěrák s automatickým středěním a 
podélně posuvnými upínacími čelistmi

Ochranný kryt se otevírá automaticky 
při naklonění hlavy převodovky

Naklápěcí hlava převodovky (v úhlu 45° vpravo / vlevo), optimální k 
pokosovému řezání

Včetně chladicího 
zařízení

Sériově dodávaná s 
podstavcem

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový kotouč HSS, povrchová úprava 250x2,5x32 mm, Z 128 48-1037
Magnetický sběrač třísek 51-1050
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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• Převodovka s kaleným a broušeným šnekovým hřídelem, bronzové šnekové kolo
• Naklápěcí hlava převodovky k pokosovému řezání v úhlu 45° vpravo a vlevo
• Stabilní pomaloběžná převodovka v olejové lázni
• K řezání profilů, trubek, plných materiálů, …
• Ochranný kryt kotouče se v průběhu řezání automaticky rozevírá
• Masivní litinový podstavec s integrovanou nádrží na chladicí kapalinu
•  Dostatečně dimenzovaný svěrák s hvězdicovou rukojetí a  

rychloupínací pákou - ideální pro sériovou výrobu
• Ergonomická ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
• Včetně automatického membránového čerpadla s filtrem chladicí kapaliny
• Masivní svěrák s automatickým středěním a podélně posuvnými upínacími čelistmi

Manuální kotoučové pily na kov
Cenově výhodná kotoučová pila na kov CS 250 s naklápěcí hlavou převodovky je 
ideální stroj pro staveniště, montážní práce, zemědělství a domácí kutily.

Rozsah dodávky:
• Chladicí zařízení s filtrem
• Podstavec
• Délkový doraz obrobku
• Svěrák s rychloupínací pákou

Dostatečně dimenzovaný svěrák s hvězdicovou rukojetí, 
rychloupínací pákou a speciálními upínacími čelistmi 
zajišťuje přesné řezy bez otřepů

Naklápěcí hlava převodovky v úhlu 45° vpravo a vlevo

Optimální poměr 
ceny a výkonu

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový kotouč HSS, povrchová úprava 250x2,5x32 mm, Z 128 48-1037
Pilový kotouč HSS, povrchová úprava 315x2,5x32 mm, Z 160 48-1040
Pilový kotouč HSS, povrchová úprava 350x2,5x32 mm, Z 160 48-1044
Magnetický sběrač třísek 51-1050
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Technická data CS 250
Rozměry pilového kotouče 250 x 32 mm
Otáčky 40 / 80 ot/min
Max. rozevření svěráku 115 mm
Pracovní výška 850 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 / 1,1 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,1 / 1,6 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 840 x 1150 x 1570 mm
Hmotnost cca 124 kg
Obj. č. 04-1841

Řezná kapacita
90° 60 mm 65 mm 65 x 65 mm 90 x 50 mm
45° 50 mm 50 mm 50 x 50 mm 55 x 50 mm

Nízká rychlost 40 / 80 
otáček za minutu
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Kotoučová pila na kov CS 315 L nabízí svou kompletní výbavou optimální poměr 
ceny a výkonu pro kovozpracující provozy. Speciální svěrák zaručuje přesné řezy 
bez otřepů.

Rozsah dodávky:
• Chladicí zařízení s filtrem
• Svěrák s automatickým středěním
• Pilový kotouč s povrchovou úpravou TiN
• Délkový doraz obrobku
• Podstavec

• Dvojitý svěrák s dorazem materiálu, k pokosovému řezání do 45°
• K řezání oceli, lehkých kovů a plastů
• Ochranný kryt pilového kotouče podle normy CE se automaticky uzavře při odklopení směrem nahoru
• Ergonomická ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem 24 V
•  Speciální svěrák zajišťuje přesné výsledky řezu, obrobek je  

upnutý vpravo a vlevo od pilového kotouče
• Sériově dodávaná s pilovým kotoučem s povrchovou úpravou TiN
• Nízké otáčky pilového kotouče, optimální k řezání nerezové oceli
• Kalená a broušená ozubená kola běží v olejové lázni
• Chladicí zařízení je integrováno v podstavci stroje

Masivní svěrák s automatickým středěním a 
podélně posuvnými upínacími čelistmi

Naklápěcí hlava převodovky (v úhlu 45° vpravo / 
vlevo), optimální k pokosovému řezání

Včetně 
kotouče HSS

Nízká rychlost 18 / 36 
otáček za minutu

Technická data CS 315 L CS 350 L
Rozměry pilového kotouče 315 x 32 mm 350 x 32 mm
Otáčky 18 / 36 ot/min 18 / 36 ot/min
Max. rozevření svěráku 140 mm 145 mm
Pracovní výška 960 mm 960 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 / 1,3 kW 0,75 / 1,3 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,1 / 1,8 kW 1,1 / 1,8 kW
Napětí 400 V 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 550 x 1000 x 1860 mm 550 x 1000 x 1910 mm
Hmotnost cca 210 kg 215 kg
Obj. č. 04-1885 04-1887

Řezná kapacita
90° 55 mm 100 mm 95 x 95 mm 50 x 50 mm 140 x 85 mm 
60° 45 mm 100 mm 90 x 90 mm 40 x 40 mm 110 x 90 mm 
45° 45 mm 100 mm 90 x 90 mm 40 x 40 mm 100 x 90 mm

Řezná kapacita
90° 60 mm 110 mm 110 x 110 mm 60 x 60 mm 140 x 100 mm
60° 55 mm 110 mm 100 x 100 mm 45 x 45 mm 120 x 100 mm
45° 55 mm 105 mm 100 x 100 mm 45 x 45 mm 100 x 100 mm
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Ruční kotoučová pila na kov CS 275 H a 315 H je díky 2 rychlostem otáček vhodná k řezání profilů, trubek, 
plných materiálů z železa, nerezové oceli a barevných kovů. Tento stroj je svým robustním provedením, 
přesným řezem a jednoduchou obsluhou nepostradatelným pro kovozpracující provozy.

• Nastavitelná hlava převodovky pro úhlové řezy do 90° vpravo a vlevo
• Integrovaná vyjímatelná nádrž na chladicí kapalinu v robustním podstavci
• Převodovka s kaleným a broušeným šnekovým hřídelem, bronzové šnekové kolo
• Ochranný kryt kotouče se v průběhu řezání automaticky rozevírá
• Přesný, 4násobně vedený samostředicí dvojstranný svěrák
• Ergonomický tvar rukojeti s tlačítkovým spínačem umožňuje snadné ovládání při řezání.
• Nízké otáčky pilového kotouče (19 / 38 ot/min), optimální k řezání plných materiálů (CS 315 H)
• Stabilní pomaloběžná tichá převodovka v olejové lázni

Rozsah dodávky:
• Chladicí zařízení s filtrem
• Svěrák s automatickým středěním
• Podstavec

Technická data CS 275 H CS 315 H
Rozměry pilového kotouče 275 x 40 mm 315 x 40 mm
Otáčky 48 / 96 ot/min 19 / 38 ot/min
Max. rozevření svěráku 110 mm 150 mm
Pracovní výška 900 mm 920 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,4 / 2,0 kW 0,75 / 1,5 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,0 / 2,8 kW 1,0 / 2,1 kW
Napětí 400 V 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 460 x 840 x 1740 mm 530 x 1000 x 1740 mm
Hmotnost cca 175 kg 235 kg
Obj. č. 04-1890 04-1891

Řezná kapacita CS 275 H
90° 70 mm 70 mm 70 x 70 mm 70 x 70 mm 70 x 60 mm 70 x 60 mm 
45 ° 60 mm 60 mm 60 x 60 mm 60 x 60 mm 80 x 50 mm 70 x 50 mm 

Řezná kapacita CS 315 H
90° 80 mm 80 mm 80 x 80 mm 80 x 80 mm 90 x 80 mm 90 x 80 mm 
45 ° 70 mm 70 mm 70 x 70 mm 70 x 70 mm 80 x 70 mm 80 x 70 mm

Svěrák s automatickým středěním a 
podélně posuvnými upínacími čelistmi

Výkonné chladicí zařízení, úsporně 
integrované v podstavci

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový kotouč HSS, povrchová úprava 275 x 2,5 x 40 mm, Z 140 48-1025
Pilový kotouč HSS, povrchová úprava 315 x 2,5 x 40 mm, Z 160 48-1026
Magnetický sběrač třísek 51-1050
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Nízká rychlost 19 / 38 
otáček za minutu

CS 315 H



327

CS 350 SA

•

PROFESSIONAL

K
ot

ou
čo

vé
 p

ily

Řezná kapacita
90° 95 mm 95 mm 95 x 95 mm 95 x 95 mm 100 x 90 mm 100 x 90 mm
45° 95 mm 95 mm 75 x 75 mm 75 x 75 mm 100 x 75 mm 100 x 75 mm

Technická data CS 350 SA
Rozměry pilového kotouče 350 x 40 mm
Otáčky 19 / 38 ot/min
Max. rozevření svěráku 150 mm
Pracovní výška 930 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 / 1,5 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,0 / 2,1 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 750 x 1100 x 1400 mm
Hmotnost cca 270 kg
Obj. č. 04-1892

• Přesný, 4násobně vedený samostředicí dvojstranný svěrák
• Automaticky otevíraný ochranný kryt zajišťuje optimální bezpečnost při řezání
• Těžký podstavec stroje je připraven pro připojení různých válečkových drah
• Převodovka s kluznou spojkou zabraňuje poškození pilového kotouče
• Výkonné chladicí zařízení je integrováno v podstavci stroje
• Pneumatické spouštění řezné hlavy s nastavitelnou velikostí přítlaku a zpětného pohybu 
•  2 rychlosti otáček využitelné pro řezání profilů, trubek, plných železných  

materiálů, nerezové oceli a barevných kovů

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový kotouč HSS, povrchová úprava 350 x 2,5 x 40 mm, Z 160 48-1027
Magnetický sběrač třísek 51-1050
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Rozsah dodávky:
• Chladicí zařízení s filtrem
• Pneumatický svěrák
• Nožní pedál
• Podstavec

Pneumatický 
svěrák

Popis funkce poloautomatického provozu:
• Pneumatické upnutí materiálu ve svěráku
• Pneumatické spuštění řezné hlavy do řezu
• Po skončení řezu - návrat řezné hlavy do výchozí polohy
• Otevření pneumatického svěráku

Poloautomatické pily na kov 
Poloautomatická kotoučová pila na kov CS 350 SA byla navržena speciálně pro 
hospodárné řezání jednotlivých dílů a malých sérií. Tento stroj je určený pro 
provozy, které potřebují spolehlivý stroj pro každodenní práci.

Pneumatický rychloupínací svěrák zajišťuje 
krátké přípravné časy

Nastavitelná hlava převodovky pro 
úhlové řezy do 90° vpravo a vlevo
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• Kvalitní zpracování pily zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Plynulá regulace Rychlost pásu umožňuje nastavení optimálních řezných podmínek
• Optimální vedení pilového pásu kuličkovými ložisky
• Šetrná k životnímu prostředí, protože se nepoužívají žádná maziva a chladicí kapaliny
• Optimální poměr ceny a výkonu umožňuje více možností použití
• Výkonný hnací motor s dobrými vlastnostmi řízení
• Pro pokosové řezy lze naklopit řezné rameno
• S dorazem délky obrobku pro opakující se práce

Pásová pila Vario 
Pásová pila Vario EBS 85 B je pro svoji nízkou hmotností vhodná k používání na stavbách a 
montážích. Plynulá regulace Rychlost pásu umožňuje nastavení optimálních řezných pod-
mínek.

Technická data EBS 85 B
Prořez pod úhlem - kruh 90° 85 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 85 x 105 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 70 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 55 x 70 mm
Rozměr pilového pásu 1325 x 13 x 0,65 mm
Rychlost pásu, plynulá regulace 30 - 80 m/min
Výkon motoru 1,0 kW
Napětí 230 V
Rozměry stroje (D x H x V) 700 x 320 x 430 mm
Hmotnost cca 19 kg
Obj. č. 04-1018

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Regulace rychlosti pilového pásu
• Ergonomická rukojeť

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás HSS 1325 x 13 x 0,65 - 14 TPI 47-1206
Pilový pás HSS 1325 x 13 x 0,65 - 8 TPI 47-1207
Pilový pás BiFlex 1325 x 13 x 0,65 - 14 TPI 47-1208
Pilový pás BiFlex 1325 x 13 x 0,6 - Vario 6/10 TPI 47-1209

Rám pily s aretací umožňuje 
lepší manipulaci při přenášení

Silný výkonný motor s plynulou 
regulací otáček

Vedení pilového pásu 
lze nastavit na šířku 
materiálu



329

EBS 100 B

HOBBY

EBS 100 B

HOBBY

K
ot

ou
čo

vé
 p

ily

• K řezání profilů, trubek, plných materiálů z ocele, neželezných kovů a dřeva
• Optimální k využití na stavbách a na montážních pracovištích
• Díky malé hmotnosti lze pilu snadno přenášet
• Plynule nastavitelná rychlost pilového pásu v rozsahu 20 - 70 m/min
• Tělo stroje a rám pily jsou vyrobeny z kvalitní slitiny
• Silný výkon motoru i při delším provozu
• Hnací kolo odlité ze slitiny hliníku zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Vedení pilového pásu v kuličkových ložiscích s posuvnou podpěrou materiálu
• Nastavitelný doraz obrobku pro opakující se operace

Pásová pila Vario 
Malá pásová pila na kov EBS 100 B s jednostranným pokosem. Elektronická regulace rychlosti 
pilového pásu umožňuje používání při řezání širokého rozsahu profilů a materiálů.

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Regulace rychlosti pilového pásu

Plynule nastavitelná rychlost 
pilového pásu pro optimální 
nastavení řezných podmínek

Vedení pilového pásu v kuličkových 
ložiscích, s přizpůsobením šířce 
obrobku, zaručuje optimální 
výsledek řezu

S dorazem délky obrobku pro řezy v malých sériích

Kvalitní hliníkové pohonné kolo 
s gumovým povrchem na obvodu 

zaručuje klidný chod

Řezné rameno lze nastavit pro 
pokosové řezy

Pohon Vario

Technická data EBS 100 B
Prořez pod úhlem - kruh 90° 100 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 100 x 100 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 60 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 55 x 60 mm
Rozměr pilového pásu 1140 x 13 x 0,65 mm
Rychlost pásu, plynulá regulace 20 - 70 m/min 
Výkon motoru 1,5 kW
Napětí 230 V
Rozměry stroje (D x H x V) 550 x 340 x 400 mm
Hmotnost cca 16 kg
Obj. č. 04-1020

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás HSS 1140 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1000
Pilový pás HSS 1140 x 13 x 0,65 mm - 8 TPI 47-1001
Pilový pás BiFlex 1140 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1002P
Pilový pás BiFlex 1140 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 TPI 47-1004
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Pásová pila na kov EBS 100 C s výhodným poměrem ceny a výkonu 
je vhodnou variantou pro drobné řemeslníky a domácí kutily.

• Optimální poměr ceny a výkonu s mnohostranným využitím
• S dorazem délky obrobku pro opakující se práce
• Nastavitelný rám pily pro řezání pod úhlem do 45°
• Nízká hmotnost je výhodou pro použití na stavbách
• Vana na třísky je součástí dodávky
• Optimální vedení pilového pásu kuličkovými ložisky
• Součástí dodávky je rychloupínací svěrák

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Rychloupínací svěrák
• Ergonomická rukojeť
• Vana na třísky

Silný motor s vysokým 
točivým momentem i 
při trvalém zatížení

Uložení pilového pásu v kuličkových 
ložiscích zajišťuje optimální 
výsledky řezu

Včetně rychloupínacího svěráku a vany na třísky

Pro pokosové řezy lze naklopit 
řezné rameno do úhlu 45°

Technická data EBS 100 C
Prořez pod úhlem - kruh 90° 100 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 100 x 150 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 65 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 60 x 100 mm
Rozměr pilového pásu 1470 x 13 x 0,65 mm
Rychlost pásu 45 m/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,37 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,55 kW
Napětí 230 V
Rozměry stroje (D x H x V) 700 x 320 x 420 mm
Hmotnost cca 26 kg
Obj. č. 04-1025

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás HSS 1470 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1005
Pilový pás HSS 1470 x 13 x 0,65 mm - 8 TPI 47-1006
Pilový pás BiFlex 1470 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1007P
Pilový pás BiFlex 1470 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 TPI 47-1009
Podstavec 56-1075
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Technická data EBS 100 S
Prořez pod úhlem - kruh 90° 100 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 100 x 150 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 65 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 60 x 100 mm
Rozměr pilového pásu 1470 x 13 x 0,65 mm
Rychlost pásu 45 m/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,37 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,55 kW
Napětí 230 V
Rozměry stroje (D x H x V) 730 x 320 x 420 mm
Hmotnost cca 23 kg
Obj. č. 04-1040

• K řezání profilů, trubek, plných materiálů z ocele, neželezných kovů a dřeva
• Díky malé hmotnosti lze pilu snadno přenášet pomocí rukojeti
• Automatické vypnutí pily po ukončení řezu
• 3polohové nastavení řezného tlaku umožňuje volbu klesání řezného ramene
• Kvalitní zpracování pily zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Pilový pás vedený kuličkovými ložisky vylepšuje průběh řezání
• Včetně rychloupínacího svěráku a dorazu délky obrobku
• Kvalitní zpracování hliníkových odlitků základny a ramene pily

Pásová pila na kov 
Přenosná pásová pila EBS 100 S je ideální stroj k montážním pracím na 
staveništích. Klidný chod bez vibrací zajišťuje přesné řezy.

Nastavitelný rám pily k pokosovému řezání

3polohové nastavení řezného tlaku rámu pily

Rychloupínací svěrák součástí dodávky

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Rychloupínací svěrák
• Vana na třísky
• Automatické vypínání koncovým spínačem
•  Samostatné tlačítko nouzového 

zastavení dle normy CE

Optimální poměr 
ceny a výkonu

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás HSS 1470 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1005
Pilový pás HSS 1470 x 13 x 0,65 mm - 8 TPI 47-1006
Pilový pás BiFlex 1470 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1007P
Pilový pás BiFlex 1470 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 TPI 47-1009
Podstavec 56-1075
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Pásové pily na kov Vario jsou k dispozici v provedení s řeznou kapacitou buď 
85, 125 nebo 150 mm. Plynulá regulace rychlosti pásu a nízká hmotnost činí 
tyto modely ideálními pro opravy a práce na stavbách.

• Plynulá regulace Rychlost pásu umožňuje nastavení optimálních řezných podmínek
• Pro pokosové řezy lze naklopit řezné rameno do úhlu 60°
• S dorazem délky obrobku pro opakující se práce
• Optimální vedení pilového pásu kuličkovými ložisky
• Silný výkon motoru i při delším provozu
• Elektronika motoru udržuje řeznou rychlost na přibližně konstantní úrovni i při zatížení
• Šetrná k životnímu prostředí, protože se nepoužívají žádná maziva a chladicí kapaliny
• Tichý a klidný chod bez vibrací zajišťuje optimální výsledky při řezání
• Tělo stroje a rám pily jsou vyrobeny z kvalitní slitiny
• Nízká hmotnost je výhodou pro použití na stavbách

S délkovým dorazem pro zajištění hospodárné 
práce, ideální pro opakované řezy

Naklápěcí rameno pily pro pokosové 
řezání do úhlu 60°  

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Ergonomická rukojeť
• Regulace rychlosti pilového pásu

Výkonný hnací motor s elektronickou 
regulací otáček

Pohon Vario

Technická data Vario 85 Vario 125 Vario 150
Prořez pod úhlem - kruh 90° 85 mm 125 mm 150 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 100 x 85 mm 130 x 125 mm 150 x 140 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 65 mm 95 mm 100 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 60 x 65 mm 95 x 95 mm 100 x 90 mm
Rozměr pilového pásu 1325 x 13 x 0,65 mm 1440 x 13 x 0,65 mm 1735 x 13 x 0,9 mm
Rychlost pásu, plynulá regulace 30 - 72 m/min 30 - 80 m/min 30 - 80 m/min
Výkon motoru 0,85 kW 1,25 kW 2,0 kW
Napětí 230 V 230 V 230 V
Rozměry stroje (D x H x V) 720 x 270 x 440 mm 730 x 310 x 390 mm 900 x 330 x 450 mm
Hmotnost cca 15 kg 21 kg 25 kg
Obj. č. 04-1065 04-1070 04-1075

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás HSS 1325 x 13 x 0,65 - 14 TPI p. Vario 85 47-1206
Pilový pás BiFlex 1325 x 13 x 0,65 - 14 TPI p. Vario 85 47-1208
Pilový pás BiFlex 1325 x 13 x 0,6 - Vario 6/10 TPI p. Vario 85 47-1209
Pilový pás HSS 1440 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI p. Vario 125 47-1210
Pilový pás BiFlex 1440 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI p. Vario 125 47-1212
Pilový pás HSS 1735 x 13 x 0,65 - 14 TPI p. Vario 150 47-1200
Pilový pás HSS 1735 x 13 x 0,65 - 8 TPI p. Vario 150 47-1201
Pilový pás BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 14 TPI p. Vario 150 47-1202
Pilový pás BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 8 TPI p. Vario 150 47-1203
Podstavec 56-1080
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Kvalitní pásová pila na kov s naklápěcím rámem pily, který umožňuje 
prostorově úspornou práci. Pila je vybavena pohonem s klínovým 
řemenem. Nalezne svou oblast využití u profesionálních uživatelů.

• K řezání dutých profilů a plných materiálů z nerezové oceli a nástrojové oceli.
• 3 rychlosti pilového pásu zajišťují optimální výsledky řezu
• Stabilní rám pily zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Pilový pás vedený v kuličkových ložiscích zajišťuje přesné výsledky řezu
• Pro pokosové řezy lze naklopit řezné rameno
• S dorazem délky obrobku pro opakující se práce
• Sériově dodávaná s pojízdným podstavcem

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Rychloupínací svěrák
• Délkový doraz obrobku
• Pojízdný podstavec

Včetně rychloupínacího svěráku a dorazu 
délky obrobku  

Při pokosovém řezání lze 
rám pily naklápět do 
úhlu 60°  

Řeznou rychlost lze rychle a jednoduše 
změnit pomocí klínového řemenu  

Technická data EBS 150 B
Prořez pod úhlem - kruh 90° 150 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 150 x 180 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 125 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 150 x 125 mm
Prořez pod úhlem - kruh 60° 70 mm
Pracovní výška 870 mm
Rozměr pilového pásu 1735 x 12,7 x 0,9 mm
Rychlost pásu 28 / 42 / 68  m/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,37 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,55 kW
Napětí 230 V
Rozměry stroje (D x H x V) 950 x 400 x 1640 mm
Hmotnost cca 62 kg
Obj. č. 04-1054

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás HSS 1735 x 13 x 0,65 - 14 TPI 47-1200
Pilový pás HSS 1735 x 13 x 0,65 - 8 TPI 47-1201
Pilový pás BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 14 TPI 47-1202
Pilový pás BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 8 TPI 47-1203

Přehledné uspořádání ovládacích 
prvků na rámu pily

Vedení pilového pásu 
lze nastavit na šířku 
materiálu

3 rychlosti pro optimální 
řezné výsledky
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Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás HSS 1735 x 13 x 0,65 - 14 TPI 47-1200
Pilový pás HSS 1735 x 13 x 0,65 - 8 TPI 47-1201
Pilový pás BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 14 TPI 47-1202
Pilový pás BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 8 TPI 47-1203
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Technická data EBS 150 GC / EBS 150 BC
Prořez pod úhlem - kruh 90° 140 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 150 x 140 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 100 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 120 x 100 mm
Prořez pod úhlem - kruh 60° 70 mm
Pracovní výška 845 mm
Rozměr pilového pásu 1735 x 13 x 0,65 mm
Rychlost pásu (EBS 150 GC) 34 m/min
Rychlost pásu (EBS 150 BC) 23 / 33 / 52 m/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,55 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,75 kW
Napětí 230 V
Rozměry stroje (D x H x V) 1000 x 880 x 1550 mm
Hmotnost cca 92 kg / 98 kg
Obj. č. 04-1056 (EBS 150 GC)

04-1057 (EBS 150 BC)

Pásová pila na kov 
Cenově výhodná pásová pila na kov EBS 150 GC a 150 BC s rozsáhlou základní 
výbavou (podstavec, chladicí zařízení, pilový pás,...) je ideální stroj pro uživatele, 
který chce snížit náklady. Rám pily se naklápí do úhlu 60° a umožňuje řezání 
dlouhého materiálu v omezeném pracovním prostoru.

• K řezání profilů, trubek, plných materiálů ze železa, neželezných kovů, plastů
• Rám pily z šedé litiny, zaručuje vysokou přesnost řezu
• Optimální vedení pilového pásu kuličkovými ložisky
• Optimální poměr ceny a výkonu je ideální variantou pro náročné domácí kutily
• Délkový doraz obrobku vhodný pro opakující se procesy
• Automatické vypnutí pily po ukončení řezu
• Podstavec a chladicí zařízení jsou součástí dodávky

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Rychloupínací svěrák
• Chladicí zařízení

Naklápěcí rameno pily pro 
pokosové řezání do úhlu 60°

Chladicí zařízení je součástí 
dodávky

Dodáváno s podstavcem 
a chladicím zařízením

Řeznou rychlost (23 / 33 / 52 m/min) 
lze rychle a jednoduše změnit 

přesunutím klínového řemenu  
(EBS 150 BC)

Jednoduché nastavení svěráku pomocí 
rychloupínací páky

• Podstavec
• Délkový doraz obrobku
• Motorový jistič
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• Může být využita také ke svislému řezání plechů
• Pomocí klínového řemenu lze nastavit 3 Rychlost pásu
• Rám pily z šedé litiny zaručuje chod bez vibrací
• S dorazem délky obrobku pro opakující se práce
• Podvozek a držadlo pro přepravu umožňují snadnou změnu stanoviště
• Nastavitelný svěrák k pokosovému řezání (od 90° do 45°)
• Nastavitelný přítlak pásu do řezu je možné nastavit vždy podle druhu řezaného materiálu
• Automatické vypnutí pásové pily po skončení řezu
• Optimální poměr ceny a výkonu, ideální pro domácí kutily

Pásová pila na kov 
Praxí osvědčená kombinovaná pásová pila pro vertikální a horizontální řezání. Univerzálně 
použitelný model s obzvlášť atraktivním poměrem ceny a výkonu je ideální volbou pro kutily 
i profesionální řemeslníky.

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Rychloupínací svěrák
• Délkový doraz obrobku
• Opěrný stůl
• Automatické vypínaní koncovým spínačem
• Pojízdný podstavec
• Samostatné tlačítko nouzového zastavení dle normy CE

Řeznou rychlost lze rychle a jednoduše změnit 
přesunutím klínového řemenu

Pilový pás vedený v kuličkových ložiscích 
zajišťuje přesné výsledky řezu

Pohon klínovým 
řemenem

Technická data EBS 115
Prořez pod úhlem - kruh 90° 100 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 100 x 150 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 76 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 76 x 115 mm
Pracovní výška 610 mm
Rozměr pilového pásu 1638 x 13 x 0,65 mm
Rychlost pásu 20 / 29 / 50 m/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,37 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,55 kW
Napětí 230 V nebo 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 895 x 400 x 950 mm
Hmotnost cca 62 kg
Obj. č. 04-1085 (230 V)

04-1090 (400 V)

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás HSS 1638 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1010
Pilový pás HSS 1638 x 13 x 0,65 mm - 8 TPI 47-1011
Pilový pás BiFlex 1638 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1012P
Pilový pás BiFlex 1638 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 TPI 47-1014

Bezpečnostní spínač s podpěťovou spouští 
a samostatný nouzový vypínač, automatické 
vypínání koncovým spínačem po ukončení řezu

Výkonný motor z šedé litiny s krytím IP 54, na 
objednávku s napětím 230 V nebo 400 V
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Cenově výhodná pásová pila na kov EBS 128 C s optimálním rozsahem řezu pro náročnější 
kutily v sobě spojuje vysoký výkon a jednoduché ovládání.

• Je možný dvojitý pokosový řez (od -45° do +60°)
• Hydraulické spuštění ramene pily s plynulou regulací
• Automatické vypnutí pily po ukončení řezu
• Dostatečně dimenzovaný rám pily, odolný proti zkroucení
• Pomocí klínového řemenu lze nastavit 3 Rychlost pásu
• Robustní konstrukce zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Nastavení pokosu se provádí naklopením ramene pily
• Včetně rychloupínacího svěráku a dorazu délky obrobku

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Rychloupínací svěrák
• Délkový doraz obrobku
• Automatické vypínaní koncovým spínačem
• Pojízdný podstavec
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Samostatné tlačítko nouzového zastavení dle normy CE

Naklápěcí rameno pily pro 
dvojitě pokosové řezání v úhlu 

od -45° do +60°Sériově dodávaná s automatickým koncovým 
spínačem, hlavním vypínačem s krytím IP 54

Sériově vybavená hydraulickým 
válcem, který umožňuje citlivé 
spouštění ramene pily

Vedení pilového pásu uložené 
v kuličkových ložiscích, 
nastavitelné dle šířky 
zpracovávaného obrobku

Technická data EBS 128 C
Prořez pod úhlem - kruh 90° 125 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 100 x 150 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 95 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 95 x 76 mm
Prořez pod úhlem - kruh 60° 50 mm
Prořez pod úhlem - plochý 60° 50 x 56 mm
Pracovní výška 730 mm
Rozměr pilového pásu 1638 x 13 x 0,65 mm
Rychlost pásu 23 / 34 / 54 m/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,55 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,75 kW
Napětí 230 V nebo 400 V
Rozměry stroje (D x Š x V) 1000 x 550 x 1100 mm
Hmotnost cca 68 kg
Obj. č. 04-1106 (230 V)

04-1107 (400 V)

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás HSS 1638 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1010
Pilový pás HSS 1638 x 13 x 0,65 mm - 8 TPI 47-1011
Pilový pás BiFlex 1638 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1012P
Pilový pás BiFlex 1638 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 TPI 47-1014
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• K řezání profilů, trubek, plných materiálů, …
• Rychloupínací svěrák pro úhlové řezy, nastavitelný až do 45°
• Dvojité uložení pilového pásu v kuličkových ložiscích zajišťuje optimální běh pásu
• Řezný tlak rámu pily lze regulovat hydraulickým ventilem
• Automatické vypnutí pásové pily po skončení řezu
• Včetně chladicího zařízení, úsporně umístěného v podstavci stroje
• Klidný chod bez vibrací zajišťuje optimální výsledky řezu
• Dostatečně dimenzovaný rám pily z šedé litiny, odolný proti zkroucení
• S dorazem délky obrobku pro opakující se práce

Pásová pila na kov 
Stabilní konstrukce velmi kvalitní pásové pily na kov EBS 181 zabraňuje uhýbání pilového pásu 
a zaručuje přesné řezné výsledky. Tento model nalezne uplatnění převážně u uživatele, který 
chce snížit náklady.

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Chladicí zařízení
• Délkový doraz obrobku
• Rychloupínací svěrák
• Pojízdný podstavec
• Motorový jistič
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Samostatné tlačítko nouzového zastavení dle normy CE

Přehledné uspořádání 
ovládacích prvků 

na rámu pily

Dostatečně dimenzovaný hydraulický 
válec zajišťuje plynulé spouštění 
ramene pily

4 rychlosti pro optimální 
řezné výsledky

NEJLEPŠÍ 
CENA!

Technická data EBS 181
Prořez pod úhlem - kruh 90° 180 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 180 x 210 mm
Prořez pod úhlem- kruh 45° 90 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 140 x 80 mm
Pracovní výška 550 mm
Rozměr pilového pásu 2360 x 20 x 0,9 mm
Rychlost pásu 21 / 34 / 46 / 56 m/min
Nádrž na chladicí kapalinu 9 litrů
Čerpadlo chladicí kapaliny 25 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,1 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 1250 x 520 x 1000 mm
Hmotnost cca 130 kg
Obj. č. 04-1130

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 TPI 47-1015
Pilový pás HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 8 TPI 47-1016
Pilový pás BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 TPI 47-1017
Pilový pás BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 8/12 TPI 47-1019
Pilový pás BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 6/10 TPI 47-1020
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Výkonné chladicí zařízení zabudované 
ve stojanu
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Pásová pila na kov EBS 181 G díky své 3stupňové převodovce umožňuje rychlé 
a jednoduché nastavení Rychlost pásu a je vhodná zejména pro domácí kutily, 
malé dílny a vzdělávací zařízení.

• Natáčecí svěrák (až 45°) pro pokosové řezání
• Převodovka se 3 volitelnými řeznými rychlostmi
• K řezání dutých profilů a plných materiálů, nerezové oceli, nástrojové oceli, …
• Součástí dodávky je chladicí zařízení a vana na třísky
• Rám pily z šedé litiny, zaručuje vysokou přesnost řezu
• Automatické vypnutí pásové pily po skončení řezu
•  Optimální přenos výkonu kaleným a broušeným šnekovým hřídelem  

na bronzové šnekové oběžné kolo

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Chladicí zařízení
• Motorový jistič
• Rychloupínací svěrák
• Pojízdný podstavec
• Délkový doraz obrobku
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Samostatné tlačítko nouzového zastavení dle normy CE

Přehledné uspořádání ovládacích 
prvků na pilovém rameni

Rychloupínací svěrák s dorazem 
materiálu

Sériově vybavená hydraulickým válcem, 
který umožňuje plynulé spouštění 
ramene pily

Rychlá změna 
otáček

Ozubený převod

Technická data EBS 181 G
Prořez pod úhlem - kruh 90° 180 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 180 x 210 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 90  mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 140 x 80 mm
Pracovní výška 560 mm
Rozměr pilového pásu 2360 x 20 x 0,9 mm
Rychlost pásu 31 / 50 / 60 m/min
Nádrž na chladicí kapalinu 9 litrů
Čerpadlo chladicí kapaliny 25 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 1250 x 520 x 1000 mm
Hmotnost cca 136 kg
Obj. č. 04-1131

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 TPI 47-1015
Pilový pás HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 8 TPI 47-1016
Pilový pás BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 TPI 47-1017
Pilový pás BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 8/12 TPI 47-1019
Pilový pás BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 6/10 TPI 47-1020
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Cena

Top

Vedení pilového pásu uložené v 
kuličkových ložiscích, nastavitelné 
dle šířky zpracovávaného obrobku 

a přívod chladicí kapaliny
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Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 TPI 47-1015
Pilový pás HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 8 TPI 47-1016
Pilový pás BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 TPI 47-1017
Pilový pás BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 8/12 TPI 47-1019
Pilový pás BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 6/10 TPI 47-1020
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Technická data GBS 200 B / GBS 200 G
Prořez pod úhlem - kruh 90° 205 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 215 x 205 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° L/P 140 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° L/P 140 x 115 mm
Pracovní výška 820 mm
Rozměr pilového pásu 2360 x 20 x 0,9 mm
Rychlost pásu (GBS 200 B) 24 / 41 / 61 / 82 m/min
Rychlost pásu (GBS 200 G) 31 / 50 / 60 m/min
Nádrž na chladicí kapalinu 13 litrů
Čerpadlo chladicí kapaliny 0,03 PS
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 1200 x 625 x 1240 mm
Hmotnost cca 190 kg / 194 kg
Obj. č. 04-1155 (GBS 200 B)

04-1156 (GBS 200 G)

Pásová pila, dvojitý pokos 
Pásová pila s oboustranným naklápěním ramene GBS 200 B a 200 G umožňuje prostorově 
úspornou práci, protože při pokosovém řezání není nutné měnit polohu materiálu. Tento 
model je svým optimálním rozsahem řezu a 4 nastavitelnými řeznými rychlostmi ideální 
pro profesionální řemeslníky.

• Pro pokosové řezy lze naklopit řezné rameno do úhlu ± 45°
• 4 rychlostní stupně zajišťují optimální přizpůsobení Rychlost pásu podle obrobku (GBS 200 B)
• K řezání profilů, trubek, plných materiálů z železa, neželezných materiálů, plastů, …
• Kvalitní zpracování pily zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Přítlak pilového ramene do řezu lze regulovat hydraulickým ventilem
• Optimální poměr ceny a výkonu je ideální varinatou pro náročné domácí kutily
• Včetně chladicího zařízení, úsporně umístěného v podstavci stroje
• Převodovka se 3 volitelnými řeznými rychlostmi (GBS 200 G)

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Chladicí zařízení
• Motorový jistič
• Svěrák
• Pojízdný podstavec
• Délkový doraz obrobku
• Automatické vypínání koncovým spínačem
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Transportní madlo
• Samostatné tlačítko nouzového zastavení dle normy CE

Naklápěcí rameno pily s nastavením úhlu 
od -45° do +45° pro pokosové řezání

Centrální uspořádání ovládacích 
prvků na pilovém rameni

Převodovka s kaleným a broušeným 
šnekovým hřídelem, bronzové šnekové kolo
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Novinka

Horizontální pásová pila
Cenově výhodná horizontální pásová pila na kov MCB 210 eco s rozsáhlou základní výbavou 
(podstavec, chladicí zařízení, pilový pás,...) je ideální stroj pro uživatele, který chce snížit náklady. 
Rám pily se naklápí do úhlu 60° a umožňuje řezání dlouhého materiálu v omezeném pracovním 
prostoru.

• K řezání profilů, trubek, plných materiálů ze železa, neželezných kovů, plastů
• Rám pily z šedé litiny, zaručuje vysokou přesnost řezu
• Optimální vedení pilového pásu kuličkovými ložisky
• Optimální poměr ceny a výkonu je ideální varinatou pro náročné domácí kutily
• Délkový doraz obrobku vhodný pro opakující se procesy
• Automatické vypnutí pily po ukončení řezu
• Podstavec a chladicí zařízení jsou součástí dodávky

Technická data MCB 210 eco
Prořez pod úhlem - kruh 90° 170 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 140 x 200 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 125 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 100 x 125 mm
Prořez pod úhlem - plochý 60° 80 x 70 mm
Pracovní výška 890 mm
Rozměr pilového pásu 2110 x 20 x 0,9 mm
Rychlost pásu 32,5 / 65 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 45 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 / 0,95 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,1 / 1,4 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 1250 x 650 x 1340 mm
Hmotnost cca 144 kg
Obj. č. 04-1162

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Podstavec
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Svěrák s rychlou aretací
• Chladicí zařízení
• Motor s ochranou proti přehřátí
• Automatické vypínaní koncovým spínačem
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 2110 x 20 x 0,9 - Vario 8/12 TPI 47-1025
Válečková dráha RB 4 - 1000 07-1461
Válečková dráha RB 7 - 2000 07-1462
Odměřování délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatečné montáži) 07-1467
Výstupní válečková dráha RB 2000 A vč. dorazu 07-1510
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Naklápěcí rameno pily pro 
pokosové řezání do úhlu 60°

Chladicí zařízení je 
součástí dodávky

Masivní svěrák z šedé litiny vybaven rychlou 
aretací - optimální pro sériovou výrobu

Optimální poměr 
ceny a výkonu
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Model MCB 270 je přesná horizontální pásová pila k univerzálnímu použití. Mezi hlavní 
vlastnosti tohoto stroje patří hydraulický válec k citlivému spouštění rámu pily a 
integrované chladicí zařízení.

Technická data MCB 270 eco
Prořez pod úhlem - kruh 90° 225 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 90° 180 x 180 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 265 x 120 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 160 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 45° 160 x 160 mm
Prořez pod úhlem - kruh 60° 100 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 60° 100 x 100 mm
Pracovní výška 920 mm
Rozměr pilového pásu 2450 x 27 x 0,9 mm
Rychlost pásu 37,5 / 75 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 45 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 / 1,5 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 / 2,2 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 1200 x 710 x 1490 mm
Hmotnost cca 219 kg
Obj. č. 04-1164

• Plynule regulované spouštění ramene pily pomocí hydraulického spouštěcího válce
• Při pokosovém řezání lze rám pily naklápět do úhlu 60°
• Dostatečně dimenzovaný rám pily z šedé litiny, odolný proti zkroucení
• 2 rychlosti pilového pásu zajišťují optimální výsledky řezu
• Robustní svěrák z šedé litiny s rychlou aretací
• Automatické vypnutí pily po ukončení řezu
• Robustní konstrukce zajišťuje klidný chod bez vibrací

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 2450 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ 47-1030
Válečková dráha RB 4 - 1000 07-1461
Válečková dráha RB 10 - 3000 07-1463XL
Sada válečků z PVC pro RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 ks)* 07-1465
Odměřování délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatečné montáži) 07-1468XL
Výstupní válečková dráha RB 2000 A vč. dorazu 07-1510
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Novinka

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Podstavec
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Svěrák s rychlou aretací
• Chladicí zařízení
• Motor s ochranou proti přehřátí
• Automatické vypínaní koncovým spínačem
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene

Výkonný motor z šedé 
litiny s krytím IP 54

Hydraulický válec umožňuje 
plynulé spouštění ramene pily

Pilový pás vedený v kuličkových ložiscích 
zajišťuje přesné výsledky řezu

Dodáváno s podstavcem 
a chladicím zařízením

Rychlá změna 
otáček



342

MCB 320 eco

K
ot

ou
čo

vé
 p

ily

• K řezání dutých profilů a plných materiálů z nerezové oceli a nástrojové oceli
• Dostatečně dimenzovaný rám pily z šedé litiny, odolný proti zkroucení
• 2 rychlosti pilového pásu (35 / 70 m/min) zajišťují optimální výsledky řezu
• Regulovatelný hydraulický válec k nastavení  řezného tlaku rámu pily
• Naklápěcí rameno pily k dvojitému pokosovému řezání v úhlu vlevo (-45°) a vpravo (+60°)
• Kvalitní zpracování pily zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Masivní svěrák z šedé litiny s dorazem obrobku, ideální pro sériovou výrobu
•  Vedení pilového pásu s rychlým přizpůsobením šířce obrobku zaručuje  

optimální výsledek řezu
• Robustní konstrukce zajišťuje klidný chod bez vibrací

Pásová pila s dvojitým pokosem

Posuvný rychloupínací svěrák k 
dvojitému pokosovému řezání

Technická data MCB 320 eco
Prořez pod úhlem - kruh 90° 240 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 90° 225 x 225 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 310 x 180 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 200 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 45° 180 x 180 mm
Prořez pod úhlem - kruh 60° 140 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 60° 140 x 140 mm
Pracovní výška 950 mm
Rozměr pilového pásu 2680 x 27 x 0,9 mm
Rychlost pásu 400 V 35 / 70 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 45 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 / 1,5 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 / 2,2 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 1550 x 870 x 1490 mm
Hmotnost cca 313 kg
Obj. č. 04-1166

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás  BiFlex 2680 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ 47-1033
Válečková dráha RB 4 - 1000 07-1461
Válečková dráha RB 7 - 2000 07-1462
Válečková dráha RB 10 - 3000 07-1463XL
Výstupní válečková dráha RB 1000 A vč. dorazu 07-1505
Výstupní válečková dráha RB 2000 A vč. dorazu 07-1510
Výstupní válečková dráha RB 3000 A vč. dorazu 07-1515XL
Sada válečků z PVC pro RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 ks)* 07-1465
Odměřování délky LS 1 pro RB 4-1000 (k dodatečné montáži) 07-1466
Odměřování délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatečné montáži) 07-1467
Odměřování délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatečné montáži) 07-1468XL
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Vedení pilového pásu v kuličkových 
ložiscích a stírací kartáč na třísky 
zajišťují optimální výsledky řezu

Přehledně uspořádaná ovládací 
skříň na přední straně stroje 
zajišťuje komfort obsluhy

Při pokosovém řezání lze rám pily 
naklápět v úhlu od 90° do 60°

S délkovým dorazem pro zajištění 
hospodárné práce, ideální pro 
opakované řezy

Dostatečně dimenzovaný 
hydraulický válec zajišťuje 
plynulé spouštění ramene pily

Rám pily z šedé litiny zaručuje 
vysokou přesnost řezu

Ergonomická rukojeť, napnutí 
pilového pásu se provádí ručním 
kolem
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Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Podstavec
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Svěrák s rychlou aretací
• Chladicí zařízení
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič
• Automatické vypínaní koncovým spínačem
• Automatická kontrola přetržení pásu

Automatický nebo 
manuální režim

Kompaktní pásová pila MCB 320 eco s dvojitým pokosem a otočným rámem pily 
umožňuje prostorově úspornou práci, protože při pokosovém řezání není nutné 
měnit polohu materiálu. Mezi hlavní vlastnosti tohoto stroje patří zařízení k 
přenastavení na manuální provoz, posuvný svěrák s rychlou aretací a 
automatická kontrola přetržení pásu.

Novinka

Výkonné chladicí zařízení zabudované 
ve stojanu

Vedení pásu s destičkami 
z tvrdokovu
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• Plynule stavitelná Rychlost pásu zajišťuje optimální výsledky řezu
• Včetně rychloupínacího svěráku a dorazu délky obrobku
• Převodovka s kaleným a broušeným šnekovým hřídelem, bronzové šnekové kolo
• Podstavec a chladicí zařízení jsou součástí dodávky
• 3bodové pevné vedení pilového pásu uložené v kuličkových ložiscích
•  Rám pily se pro pokosové řezání naklápí do úhlu 60° a umožňuje řezání  

dlouhého materiálu v omezeném pracovním prostoru
• Dostatečně dimenzovaný rám pily, odolný proti zkroucení

Horizontální pásová pila
Kompaktní horizontální pásová pila HBS 150 Z je sériově vybavena plynule nastavitelnou řeznou 
rychlostí a chladicím zařízením. Naklápěcí rameno pily k pokosovému řezání do úhlu 60°.

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Podstavec
• Rychloupínací svěrák 
• Chladicí zařízení
• Motorový jistič
•  Hydraulický válec pro spouštění  

pilového ramene

Čerpadlo chladicí kapaliny 
v základní výbavě  

Plynulá regulace řezné rychlosti umožňuje
nastavení optimálních řezných podmínek na 
uživatelsky komfortním ovládacím panelu

Jednoduchá aretace svěráku pomocí rychloupínací páky

Pohon Vario

Technická data HBS 150 Z
Prořez pod úhlem - kruh 90° 150 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 145 x 150 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 100 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 90 x 150 mm
Prořez pod úhlem - kruh 60° 70 mm
Pracovní výška 890 mm
Rozměr pilového pásu 1735 x 13 x 0,9 mm
Rychlost pásu, plynulá regulace 20 - 65 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 100 W
Výkon motoru 0,37 kW 
Napětí 230 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 1000 x 510 x 1520 mm
Hmotnost cca 100 kg
Obj. č. 04-1689

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás HSS 1735 x 13 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1200
Pilový pás HSS 1735 x 13 x 0,65 mm - 8 TPI 47-1201
Pilový pás BiFlex 1735 x 13 x 0,9 mm - 14 TPI 47-1202
Pilový pás BiFlex 1735 x 13 x 0,9 mm - 8 TPI 47-1203
Válečková dráha RB 4 - 1000 07-1461
Válečková dráha RB 7 - 2000 07-1462
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Novinka
Nově s hydraulickým 

válcem



345

HBS 210 Vario 
HBS 210

PROFESSIONAL

K
ot

ou
čo

vé
 p

ilyHorizontální pásové pily
Ekonomická horizontální pila s naklápěním rámu pro použití v omezeném pracovním
prostoru. Hydraulický válec s nastavitelnou regulací umožňuje citlivé spouštění.
Model Vario je vybaven plynule nastavitelnou řeznou rychlostí. Ideální převážně 
pro profesionální uživatele.

• Tlakoměr umožňuje nastavit optimální napnutí pilového pásu
• Robustní svěrák z šedé litiny s rychlou aretací a dorazem obrobku
• Plynule regulované spouštění ramene pily pomocí hydraulického válce s nastavitelným ventilem.
• Plynulá regulace Rychlost pásu umožňuje nastavení optimálních řezných podmínek (HBS 210 Vario)
• K řezání dutých profilů a plných materiálů, nerezové oceli, nástrojové oceli, ...
• Dvojité uložení pilového pásu v kuličkových ložiscích zajišťuje optimální běh pásu
• Rychlost pásu, volitelná pomocí 2stupňového motoru (HBS 210)
• Stabilní rám pily zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Automatické vypnutí pily po ukončení řezu

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Podstavec
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Svěrák s rychlou aretací
•  Hydraulický válec pro spouštění  

pilového ramene
• Chladicí zařízení
• Motorový jistič
•  Automatické vypínaní  

koncovým spínačem 
•  EMV filtr podle normy CE  

(230 V)

Dostatečně dimenzovaný svěrák s rychloupínací pákou 
- ideální pro sériovou výrobu

Tlakoměr umožňuje nastavit 
optimální napnutí pilového pásu

Hydraulický válec umožňuje 
plynulé spouštění ramene pily

Všechny ovládací 
prvky jsou přehledně 

umístěny

Technická data HBS 210 HBS 210 Vario
Prořez pod úhlem - kruh 90° 170 mm 170 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 140 x 210 mm 140 x 210 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 125 mm 125 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 100 x 125 mm 100 x 125 mm
Pracovní výška 890 mm 890 mm
Rozměr pilového pásu 2080 x 20 x 0,9 mm
Rychlost pásu 40 / 80 m/min 20 - 90 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 100 W 100 W
Výkon motoru 0,56 / 0,75 kW 0,75 kW
Napětí 400 V 230 V nebo 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 1250 x 540 x 1600 mm
Hmotnost cca 157 kg 157 kg
Obj. č. 04-1690 04-1691 (230 V)

04-1692 (400 V)

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 2080 x 20 x 0,9 mm / Vario 8/12 TPI 47-1345
Podvozek 07-1531
Válečková dráha RB 4 - 1000 07-1461
Válečková dráha RB 7 - 2000 07-1462
Odměřování délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatečné montáži) 07-1467
Výstupní válečková dráha RB 2000 A vč. dorazu 07-1510
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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• K řezání profilů, trubek, plných materiálů z železa a neželezných materiálů
• Při pokosovém řezání lze rám pily naklápět do úhlu 60°
• Plynule regulované spouštění ramene pily pomocí hydraulického spouštěcího válce
• Dostatečně dimenzovaný rám pily z šedé litiny, odolný proti zkroucení
• 2 rychlosti pilového pásu zajišťují optimální výsledky řezu (HBS 275 / 400 V)
• Robustní konstrukce zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Automatické vypnutí pily po ukončení řezu
• Robustní svěrák z šedé litiny s rychlou aretací
• Plynulá regulace Rychlost pásu umožňuje nastavení optimálních řezných podmínek (HBS 275 Vario)
•  Vedení pilového pásu v kuličkových ložiscích s opěrkou  

dle šířky obrobku zaručuje optimální výsledek řezu

Horizontální pásová pila
Model HBS 275 je přesná horizontální pásová pila k univerzálnímu použití. 
Mezi hlavní vlastnosti tohoto stroje patří hydraulický válec k citlivému 
spouštění rámu pily a tlakoměr k zobrazení napnutí pilového pásu.

Ovládací prvky jsou přehledně umístěny 
na panelu s elektrickým ovládáním

Sériově dodávaný tlakoměr umožňuje nastavit 
optimální napnutí pilového pásu

Při pokosovém řezání lze 
rám pily naklápět v úhlu 

od 90° do 60°

Cena

Top

Standardně s manometrem 
zobrazujícím napnutí pásu

Technická data HBS 275 
Prořez pod úhlem - kruh 90° 225 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 90° 200 x 200 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 245 x 150 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 160 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 45° 160 x 160 mm
Prořez pod úhlem - kruh 60° 100 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 60° 100 x 100 mm
Pracovní výška 910 mm
Rozměr pilového pásu 2480 x 27 x 0,9 mm
Rychlost pásu 230 V 72 m/min
Rychlost pásu 400 V 45 / 90 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 100 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW 
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 kW
Napětí 230 V nebo 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 1430 x 720 x 1700 mm
Hmotnost cca 190 kg
Obj. č. 04-1696 (230 V)

04-1695 (400 V)

Volitelné příslušenství: HBS 275 / HBS 275 Vario: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 2480 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 TPI 47-1032
Válečková dráha RB 4 - 1000 07-1461
Válečková dráha RB 10 - 3000 07-1463XL
Sada válečků z PVC pro RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 ks)* 07-1465
Odměřování délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatečné montáži) 07-1468XL
Upínací deska pro RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Výstupní válečková dráha RB 2000 A vč. dorazu 07-1510
Podvozek 07-1531
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Horizontální pásová pila HBS 275 Vario je vybavená plynulou regulací Rychlost pásu, díky tomu 
ji lze optimálně přizpůsobit nejrůznějším materiálům. Tlakoměr k nastavení napnutí pásu je 
součástí dodávky.

Rozsah dodávky  
HBS 275 a HBS 275 Vario:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Podstavec
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Svěrák s rychlou aretací
• Chladicí zařízení
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič
• EMV filtr podle normy CE (HBS 275 Vario -230 V)
• Automatické vypínaní koncovým spínačem

Sériově vybavená hydraulickým 
válcem, který umožňuje citlivé 
spouštění rámu pily

Masivní svěrák z šedé litiny vybaven rychlou aretací 
- optimální pro sériovou výrobu

Nově!!!
 s vystuženým rámem

Osvědčená 
kvalita

Pohon Vario

Technická data HBS 275 Vario
Prořez pod úhlem - kruh 90° 225 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 90° 200 x 200 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 245 x 150 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 160 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 45° 160 x 160 mm
Prořez pod úhlem - kruh 60° 100 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 60° 100 x 100 mm
Pracovní výška 910 mm
Rozměr pilového pásu 2480 x 27 x 0,9 mm
Řezná rychlost, plynule 45 - 90 m/min (230 V)

20 - 90 m/min (400 V)
Čerpadlo chladicí kapaliny 100 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW (230 V)

1,5 kW (400 V)
Napětí 230 V nebo 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 1430 x 720 x 1700 mm
Hmotnost cca 200 kg
Obj. č. 04-1697 (230 V)

04-1697A (400 V)
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Technická data HBS 275 PRO
Prořez pod úhlem - kruh 90° 225 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 90° 200 x 200 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 245 x 150 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 160 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 45° 160 x 160 mm
Prořez pod úhlem - kruh 60° 100 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 60° 100 x 100 mm
Pracovní výška 910 mm
Rozměr pilového pásu 2480 x 27 x 0,9 mm
Rychlost pásu 45 / 90 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 100 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 1430 x 720 x 1700 mm
Hmotnost cca 180 kg
Obj. č. 04-1705

Horizontální pásová pila
Model HBS 275 PRO je přesná horizontální pásová pila k univerzálnímu použití. 
Hlavní vlastností tohoto stroje jsou vedení pilového pásu s vložkami z tvrdokovu 
a integrované zařízení na chladicí kapalinu.

• Vedení pilového pásu v kombinovaném systému válečků a čelistí s vložkami z tvrdokovu
• Profesionální pásové pily k univerzálnímu použití v dílnách, zámečnictvích,....
• K řezání dutých profilů a plných materiálů z nerezové oceli a nástrojové oceli
• Dostatečně dimenzovaný rám pily z tvárné litiny, odolný proti zkroucení
• Jednoduché plynulé nastavení Rychlost pásu (HBS 275 Vario PRO)
• Regulovatelný hydraulický válec k nastavení  řezného tlaku rámu pily
• 2 rychlosti pilového pásu zajišťují optimální výsledky řezu (HBS 275 PRO)
• Převodovka s kaleným a broušeným šnekovým hřídelem, bronzové šnekové kolo
• Automatické vypnutí pily po ukončení řezu
•  Vedení pilového pásu s rychlým přizpůsobením šířce obrobku 

šířce obrobku zaručuje optimální výsledek řezu

Sériově vybavená hydraulickým 
válcem, který umožňuje plynulé 
spouštění rámu pily

Čerpadlo chladicí kapaliny v 
základní výbavě

Přehledně uspořádaná 
ovládací skříň na přední straně 

stroje zajišťuje komfort obsluhy

Vedení pásu s destičkami 
z tvrdokovu

Volitelné příslušenství HBS 275 PRO / Vario PRO: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 2480 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 TPI 47-1032
Válečková dráha RB 4 - 1000 07-1461
Válečková dráha RB 10 - 3000 07-1463XL
Sada válečků z PVC pro RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 ks) 07-1465
Odměřování délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatečné montáži) 07-1468XL
Upínací deska pro RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Výstupní válečková dráha RB 2000 A vč. dorazu 07-1510
Výstupní válečková dráha RB 3000 A vč. dorazu 07-1515XL
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206



349

HBS 275 Vario 
PRO

K
ot

ou
čo

vé
 p

ily
Technická data HBS 275 Vario PRO
Prořez pod úhlem - kruh 90° 225 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 90° 200 x 200 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 245 x 150 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 160 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 45° 160 x 160 mm
Prořez pod úhlem - kruh 60° 100 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 60° 100 x 100 mm
Pracovní výška 910 mm
Rozměr pilového pásu 2480 x 27 x 0,9 mm
Rychlost pásu, plynulá regulace 20 - 90 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 100 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW
Napětí 230 V nebo 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 1430 x 720 x 1700 mm
Hmotnost cca 185 kg
Obj. č. 04-1706 (230 V)

04-1706A (400 V)

Pásová pila s pokosem
Horizontální pásová pila HBS 275 Vario PRO je vybavená plynulou regulací Rychlost pásu a pro-
to ji lze optimálně přizpůsobit nejrůznějším materiálům. Tento model je navíc vybaven vedením 
pilového pásu s vložkami z tvrdokovu.

Rozsah dodávky 
HBS 275 PRO / 275 Vario PRO:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Podstavec
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Vedení pilového pásu s destičkami z tvrdokovu
• Svěrák s rychlou aretací
• Chladicí zařízení
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič 
• EMV filtr podle normy CE (HBS 275 Vario PRO - 230 V)
• Automatické vypínaní koncovým spínačem

Naklápěcí rám pily k pokosovému řezání 
v úhlu od 90° do 60°

Kombinované vedení s válečky a tvrdokovem 
zamezuje rychlému opotřebení pilového pásu

Pohon Vario

Standardně s manometrem 
zobrazujícím napnutí pásu

Moderní design
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• Dostatečně dimenzované rameno pily z tvárné litiny, odolné proti zkroucení
• 2 rychlosti pilového pásu (45 / 90 m/min) zajišťují optimální výsledky řezu (MBS 280 DG)
• Vedení pilového pásu vodicími kladkami a destičkami z tvrdokovu zajišťuje optimální běh pásu
• Robustní konstrukce zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Plynule regulované spouštění ramene pily pomocí hydraulického válce
• Převodovka s kaleným a broušeným šnekovým hřídelem, bronzové šnekové kolo
• Masivní svěrák z šedé litiny s dorazem obrobku, ideální pro sériovou výrobu
• Podstavec a chladicí zařízení jsou součástí dodávky
• Automatické vypnutí pily po ukončení řezu
• Naklápěcí rameno pily k dvojitému pokosovému řezání v úhlu vlevo (-45°) a vpravo (+60°)
• Včetně tlakoměru ke kontrole a optimálnímu napnutí pilového pásu

Pásová pila s dvojitým pokosem 

Dostatečně dimenzovaný svěrák s rychloupínací pákou
 - ideální pro sériovou výrobu

Vedení pilového pásu v kuličkových ložiscích, 
s rychlým přizpůsobením šířce obrobku, 
zaručuje optimální výsledek řezu

Posuvný svěrák s rychlou aretací pro dvojité pokosové řezání Jednoduchá obsluha 
ovládacích prvků na 
přední straně panelu s 
elektrickým ovládáním

Plynule stavitelné spouštění 
ramene pily regulačním 
ventilem

Standardně s manometrem 
zobrazujícím napnutí pásu

Technická data MBS 280 DG / MBS 280 DG-V
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 90° 225 mm / 200 x 200 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 245 x 180 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° L 130 mm / 130 x 130 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° L 140 x 100 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° P 150 mm / 150 x 150 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° P 145 x 215 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 60° P 90 mm / 90 x 90 mm
Prořez pod úhlem - plochý 60° P 90 x 110 mm
Pracovní výška 950 mm
Rozměr pilového pásu 2480 x 27 x 0,9 mm
Rychlost pásu (MBS 280 DG) 45 / 90 m/min
Rychlost pásu (MBS 280 DG-V) 20 – 90 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 100 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 1750 x 1110 x 1900 mm
Hmotnost cca 295 kg
Obj. č. 04-1698 (MBS 280 DG)

04-1702 (MBS 280 DG-V)

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 2480 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 TPI 47-1032
Podvozek 07-1530
Válečková dráha RB 4 - 1000 07-1461
Válečková dráha RB 7 - 2000 07-1462
Válečková dráha RB 10 - 3000 07-1463XL
Výstupní válečková dráha RB 1000 A vč. dorazu 07-1505
Výstupní válečková dráha RB 2000 A vč. dorazu 07-1510
Výstupní válečková dráha RB 3000 A vč. dorazu 07-1515XL
Odměřování délky LS 1 pro RB 4-1000 (k dodatečné montáži) 07-1466
Odměřování délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatečné montáži) 07-1467
Odměřování délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatečné montáži) 07-1468XL
Sada válečků z PVC pro RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 ks)* 07-1465
Upínací deska pro RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Model MBS 280 DG je přesná horizontální pásová pila určená k univerzálnímu použití. Hlavní přednosti tohoto 
stroje jsou: otočný rám pro dvojité pokosové řezání od -45° do +60° a hydraulický válec pro citlivé snižování 
pilového rámu pomocí regulačního ventilu. Model MBS 280 DG-V má navíc plynule regulovanou řeznou rychlost.

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Podstavec
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Vedení pilového pásu s destičkami z tvrdokovu
• Rychloupínací svěrák
• Chladicí zařízení
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič
• Automatické vypínaní koncovým spínačem

Tlakoměr umožňuje nastavit 
optimální napnutí pilového pásu

TOP-Cena!

Model DG-V má krokové 
nastavení rychlosti pásu

Vedení pásu s destičkami 
z tvrdokovu
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• Profesionální pásové pily k univerzálnímu použití v dílnách, zámečnictvích, ...
• K řezání dutých profilů a plných materiálů, nerezové oceli, nástrojové oceli, ...
• Dostatečně dimenzovaný rám pily z tvárné litiny, odolný proti zkroucení
• Snadné a plynulé nastavení řezné rychlosti (V-model)
• Regulovatelný hydraulický válec k nastavení  řezného tlaku rámu pily
• Naklápěcí rameno pily k dvojitému pokosovému řezání v úhlu vlevo (-45°) a vpravo (+60°)
• Kvalitní zpracování pily zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Robustní svěrák z šedé litiny s rychlou aretací
•  Vedení pilového pásu s rychlým přizpůsobením šířce  

obrobku zaručuje optimální výsledek řezu

Pásová pila s dvojitým pokosem

Posuvný rychloupínací svěrák 
k dvojitému pokosovému řezání

Tažná pružina se stavěcí pákou k 
přepnutí na ruční provoz

Sériově dodáváno s 
válečkovým stojanem pro 
dělení dlouhých obrobků

Technická data MBS 300 DG PRO/ DG-V PRO
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 90° 255 mm / 210 x 210 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 310 x 210 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° L 220 mm / 210 x 210 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° L 220 x 200 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° P 230 mm / 200 x 200 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° P 230 x 200 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 60° P 135 mm / 135 x 135 mm
Prořez pod úhlem - plochý 60° P 135 x 135 mm
Pracovní výška 930 mm
Rozměr pilového pásu 2750 x 27 x 0,9 mm
Rychlost pásu (MBS 300 DG PRO) 35 / 70 m/min
Rychlost pásu (MBS 300 DG-V PRO) 20 – 80 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 100 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 2000 x 1250 x 1900 mm
Hmotnost cca 350 kg
Obj. č. 04-1707 (MBS 300 DG PRO)

04-1708 (MBS 300 DG-V PRO)

Vedení pilového pásu v kuličkových ložiscích a stírací 
kartáč na třísky zajišťují optimální výsledky řezu

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 2750 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 TPI 47-1034
Válečková dráha RB 4 - 1000 07-1461
Válečková dráha RB 7 - 2000 07-1462
Válečková dráha RB 10 - 3000 07-1463XL
Výstupní válečková dráha RB 1000 A vč. dorazu 07-1505
Výstupní válečková dráha RB 2000 A vč. dorazu 07-1510
Výstupní válečková dráha RB 3000 A vč. dorazu 07-1515XL
Odměřování délky LS 1 pro RB 4-1000 (k dodatečné montáži) 07-1466
Odměřování délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatečné montáži) 07-1467
Odměřování délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatečné montáži) 07-1468XL
Upínací deska pro RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Kompaktní pásová pila s dvojitým pokosem MBS 300 DG PRO je vybavená zařízením k přepnutí na ruční provoz. 
Dalšími vlastnostmi tohoto stroje jsou posuvný svěrák s rychlou aretací, tlakoměr napnutí pásu a regulace řezného 
tlaku rámu pily regulačním ventilem na přední straně stroje. Model MBS 300 DG-V PRO má 
navíc plynulou regulaci Rychlost pásu, která 
zajišťuje její optimální přizpůsobení podle 
obrobku.

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Podstavec
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Vedení pilového pásu s destičkami z tvrdokovu
• Rychloupínací svěrák
• Chladicí zařízení
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič
• Automatické vypínaní koncovým spínačem

Kontrola napnutí pilového 
pásu tlakoměrem

Komfortní nastavení rychlosti 
spouštění ramene pily pomocí 
regulačního ventilu

Standardně s manometrem 
zobrazujícím napnutí pásu

Automatický nebo 
manuální režim

Model DG-V PRO má krokové 
nastavení rychlosti pásu

Seriově dodávaný s kuličkovým 
ložiskem k podepření obrobků
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•  Řezná drážka v otočném stolu pily se pohybuje společně s naklápěním rámu pily, 
Výhoda: upínací stůl nebude nikdy pořezán při jakémkoli libovolném úhlu

•  Posuvný rychloupínací svěrák k dvojitému pokosovému řezání
•  Vedení pilového pásu s vložkami z tvrdokovu a integrovaným chladicím zařízením
•  Dostatečně dimenzovaný svěrák s rychloupínací pákou a upínací plochou materiálu - ideální pro sériovou výrobu
•  Převodovka s kaleným a broušeným šnekovým hřídelem, bronzové šnekové kolo
•  K řezání profilů, trubek, plných materiálů z železa a neželezných materiálů
•  Dostatečně dimenzovaný rám pily z šedé litiny, odolný proti zkroucení
•  Automatické vypnutí pily po ukončení řezu
•  Plynulá regulace Rychlost pásu umožňuje nastavení optimálních řezných podmínek
•  Naklápěcí rameno pily k dvojitému pokosovému řezání v úhlu vlevo (-45°) a vpravo (+60°)

Technická data MBS 315 DG-VR PRO
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 90° 255 mm / 230 x 230 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 315 x 230 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° L 195 mm / 190 x 190 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° L 195 x 230 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° P 180 mm / 160 x 160 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° P 160 x 160 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 60° P 115 mm / 115 x 115 mm
Prořez pod úhlem - plochý 60° P 115 x 160 mm
Pracovní výška 985 mm
Rozměr pilového pásu 2750 x 27 x 0,9 mm
Rychlost pásu, plynulá regulace 20 - 80 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 100 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 2000 x 1300 x 1900 mm
Hmotnost cca 390 kg
Obj. č. 04-1709

Sériově dodávaný tlakoměr 
umožňuje nastavit optimální 
napnutí pilového pásu

Výkonné čerpadlo chladicí kapaliny 
je součástí dodávky

Automatický nebo 
manuální režim

Tažná pružina se stavěcí pákou 
k přepnutí na ruční provoz

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 2750 x 27 x 0,9 mm, Vario 6/10 TPI 47-1034
Válečková dráha RB 4 - 1000 07-1461
Válečková dráha RB 7 - 2000 07-1462
Válečková dráha RB 10 - 3000 07-1463XL
Válečková dráha RB 13 - 4000 07-1464XL
Výstupní válečková dráha RB 1000 A vč. dorazu 07-1505
Výstupní válečková dráha RB 2000 A vč. dorazu 07-1510
Výstupní válečková dráha RB 3000 A vč. dorazu 07-1515XL
Odměřování délky LS 1 pro RB 4-1000 (k dodatečné montáži) 07-1466
Odměřování délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatečné montáži) 07-1467
Odměřování délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatečné montáži) 07-1468XL
Sada válečků z PVC pro RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 ks)* 07-1465
Upínací deska pro RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Pásová pila s dvojitým pokosem MBS 315 DG-VR PRO má 
výhodu, že se otočný svěrák pohybuje současně s rámem 
pily. Plynulá regulace Rychlost pásu, přepínání z auto-
matického na ruční provoz a tlakoměr k zobrazení napnutí 
pilového pásu jsou další důvody, proč je tento stroj zajímavý 
pro každého profesionálního uživatele.

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Podstavec
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Vedení pilového pásu s destičkami z tvrdokovu
• Rychloupínací svěrák
• Chladicí zařízení
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič
• Automatické vypínaní koncovým spínačem

Řezná drážka v otočném stolu 
pily se pohybuje společně s 

naklápěným rámem pily

Otočný spínač k plynulému ovládání rychlosti 
řezu a regulační ventil jsou přehledně 

umístěné na ovládacím panelu

Standardně s manometrem 
zobrazujícím napnutí pásu

Plynule nastavitelná 
Rychlost pásu

Včetně otočného stolu

ideální pro řezání v 
rozsahu úhlů 

+60° a -45° 

Vedení pásu s destičkami 
z tvrdokovu
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• Profesionální pásová pila pro zámečnictví, strojírenství, výrobu forem, ...
• Dostatečně dimenzované rameno pily z tvárné litiny, odolné proti zkroucení
• Plynulá regulace Rychlost pásu zajišťuje její optimální přizpůsobení podle obrobku (20 - 80 m/min)
•  Řezná drážka v otočném stolu pily se pohybuje společně s naklápěním rámu pily,  

Výhoda: upínací stůl nebude nikdy pořezán při jakémkoli libovolném úhlu
• Vedení pilového pásu vodicími kladkami a destičkami z tvrdokovu zajišťuje optimální běh pásu
• Robustní konstrukce zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Plynule regulované spouštění ramene pily pomocí hydraulického válce
• Převodovka s kaleným a broušeným šnekovým hřídelem, bronzové šnekové kolo
• Masivní svěrák z šedé litiny s dorazem obrobku, ideální pro sériovou výrobu
• Automatické vypnutí pily po ukončení řezu
• Naklápěcí rameno pily k dvojitému pokosovému řezání v úhlu vlevo (-45°) a vpravo (+60°)

Pásová pila 
s dvojitým pokosem

Sériově dodávaný tlakoměr umožňuje nastavit 
optimální napnutí pilového pásu

Vedení pilového pásu v kuličkových ložiscích a stírací 
kartáč na třísky zajišťují optimální výsledky řezu

Jednoduchá obsluha ovládacích prvků na přední straně 
panelu s elektrickým ovládáním

Sériově vybavená hydraulickým 
válcem, který umožňuje citlivé 
spouštění ramene pily

Řezná drážka v otočném stolu pily se 
pohybuje společně s naklápěným 
rámem pily

Čerpadlo chladicí kapaliny v 
základní výbavě

Technická data MBS 350 DG-VR PRO
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 90° 270 mm / 260 x 260 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 350 x 240 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° P 230 mm / 210 x 210 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° P 230 x 150 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° L 200 mm / 170 x 170 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° L 200 x 140 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 60° P 140 mm / 140 x 140 mm
Pracovní výška 975 mm
Rozměr pilového pásu 2925 x 27 x 0,9 mm
Rychlost pásu 20 - 80 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 100 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,9 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,8 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 2000 x 1300 x 2000 mm
Hmotnost cca 550 kg
Obj. č. 04-1711

Včetně otočného stolu

ideální pro řezání v 
rozsahu úhlů 

+60° a -45° 

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 2925 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 TPI 47-1037
Válečková dráha RB 4 - 1000 07-1461
Válečková dráha RB 7 - 2000 07-1462
Válečková dráha RB 10 - 3000 07-1463XL
Výstupní válečková dráha RB 1000 A vč. dorazu 07-1505
Výstupní válečková dráha RB 2000 A vč. dorazu 07-1510
Výstupní válečková dráha RB 3000 A vč. dorazu 07-1515XL
Odměřování délky LS 1 pro RB 4-1000 (k dodatečné montáži) 07-1466
Odměřování délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatečné montáži) 07-1467
Odměřování délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatečné montáži) 07-1468XL
Upínací deska pro RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Model MBS 350 DG-VR PRO je přesná horizontální pásová pila k 
univerzálnímu použití. Hlavní vlastnosti tohoto stroje jsou: naklápěcí 
rám pily k dvojitým pokosovým řezům v úhlu od -45° do +60°, otočný 
svěrák a plynulé nastavení Rychlost pásu.

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Podstavec
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Vedení pilového pásu s destičkami z tvrdokovu
• Rychloupínací svěrák
• Chladicí zařízení
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič
• Automatické vypínaní koncovým spínačem

Standardně s manometrem 
zobrazujícím napnutí pásu

Plynule nastavitelná 
Rychlost pásu 20-80 m/min

Vedení pásu s destičkami 
z tvrdokovu
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• Vyšší hospodárnost díky svým poloautomatickým funkcím
• Můžete s zvolit ruční nebo poloautomatický provoz při řezání
• Dvě přepínatelné rychlosti pásu (36 / 72 m/min) (MBS 350 DGA)
• Posuvný svěrák, upnutí se provádí ručně nebo hydraulicky
• Rozsah naklápění ramena pily (-45° až +60°) se odečítá na stupnici
• Profesionální pásová pila s dobrým poměrem ceny a výkonu
• Klidný chod bez vibrací zaručuje vysokou přesnost řezu
• Optimální přenos výkonu kaleným a broušeným šnekovým hřídelem na bronzové šnekové oběžné kolo
• Regulovatelný hydraulický válec k nastavení  řezného tlaku rámu pily

Poloautomatická 
pásová pila s dvojitým pokosem 

Dostatečně dimenzovaný hydraulický 
válec, navržený pro trvalý provoz

Přehledné uspořádání ovládacích 
prvků na naklápěcím ovládacím 
panelu

Okamžité nastavení požadované 
šířky rozevření

Kontrola napnutí pilového pásu 
tlakoměrem

Komfortní nastavení řezného tlaku 
 regulačním ventilem

Posuvný rychloupínací svěrák k 
dvojitému pokosovému řezání

Vedení pilového pásu 
v kombinovaném systému 

válečků a čelistí s vložkami 
z tvrdokovu

Standardně s manometrem 
zobrazujícím napnutí pásu

Technická data MBS 350 DGA / MBS 350 DGA-V
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 90° 270 mm / 260 x 260 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 350 x 240 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° P 230 mm / 210 x 210 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° P 230 x 150 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° L 200 mm / 170 x 170 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° L 200 x 140 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 60° P 140 mm / 140 x 140 mm
Pracovní výška 950 mm
Rozměr pilového pásu 2925 x 27 x 0,9 mm
Rychlost pásu (MBS 350 DGA) 36 / 72 m/min
Rychlost pásu (MBS 350 DGA-V) 0 – 70 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 100 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,9 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,8 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 2010 x 1230 x 1820 mm
Hmotnost cca 600 kg
Obj. č. 04-1701 (MBS 350 DGA)

04-1704 (MBS 350 DGA-V)

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 2925 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 TPI 47-1037
Válečková dráha RB 4 - 1000 07-1461
Válečková dráha RB 7 - 2000 07-1462
Válečková dráha RB 10 - 3000 07-1463XL
Válečková dráha RB 13 - 4000 07-1464XL
Výstupní válečková dráha RB 1000 A vč. dorazu 07-1505
Výstupní válečková dráha RB 2000 A vč. dorazu 07-1510
Výstupní válečková dráha RB 3000 A vč. dorazu 07-1515XL
Odměřování délky LS 1 pro RB 4-1000 (k dodatečné montáži) 07-1466
Odměřování délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatečné montáži) 07-1467
Odměřování délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatečné montáži) 07-1468XL
Sada válečků z PVC pro RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 ks)* 07-1465
Upínací deska pro RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Pásová pila s dvojitým pokosovým řezem MBS 350 DGA 
zaručuje svou konstrukcí přesný řez při řezání dutých 
profilů, plných materiálů, nerezové oceli, nástrojové oceli 
atd. Svými Poloautomatická funkcemi navíc zvyšuje 
produktivitu a je proto ideální stroj pro zámečnictví, 
strojírenství, výrobu forem, ... 
Model MBS 350 DGA-V má navíc plynulou regulaci řezné 
rychlosti, která zajišťuje její optimální přizpůsobení podle obrobku.

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Podstavec
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Vedení pilového pásu s destičkami z tvrdokovu
• Rychloupínací svěrák
• Chladicí zařízení
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič
• Automatické vypínaní koncovým spínačem

Popis funkce poloautomatického provozu:
• Hydraulické upnutí svěráku
• Hydraulické spuštění ramene pily
• Zvednutí ramene pily

Poloautomatická

DGA-V model má krokové 
nastavení rychlosti

Vedení pásu s destičkami 
z tvrdokovu
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pásová pila s dvojitým pokosem 

Technická data MBS 530 DGA-V
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 90° 355 mm / 300 x 300 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 530 x 300 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° P 355 mm / 290 x 290 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° P 360 x 290 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° L 300 mm / 270 x 270 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° L 270 x 270 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 60° P 240 mm / 170 x 170 mm
Pracovní výška 965 mm
Rozměr pilového pásu 3770 x 34 x 1,1 mm
Rychlost pásu, plynulá regulace 0 - 72 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 100 W
Jmenovitý výkon S1 100 % 2,2 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 3,0 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 2200 x 1400 x 2050 mm
Hmotnost cca 640 kg
Obj. č. 04-1712

• Vedení pilového pásu prostřednictvím kombinovaného vodicího systému z válečků a čelistí s vložkami z tvrdokovu
• Naklápěcí rám pily k dvojitému pokosovému řezání v úhlu vlevo (-45°) a vpravo (+60°)
• Plynulá regulace Rychlost pásu zajišťuje její optimální přizpůsobení podle obrobku (20 - 72 m/min)
• Vyšší hospodárnost díky poloautomatickému způsobu fungování
• Můžete s zvolit ruční nebo poloautomatický provoz při řezání
• Posuvný svěrák, upnutí se provádí ručně nebo hydraulicky
• Profesionální pásová pila s dobrým poměrem ceny a výkonu
•  Optimální přenos síly na oběžné kolo kaleným a broušeným šnekovým  

hřídelem a bronzovým šnekovým kolem
• Regulovatelný hydraulický válec k nastavení  řezného tlaku rámu pily
• K řezání profilů, trubek, plných materiálů ze železa a neželezných materiálů

Svěrák s rychlou aretací pro dvojité pokosové řezání, posuvný

Sériově dodávaný tlakoměr umožňuje nastavit 
optimální napnutí pilového pásu

Regulovatelný hydraulický válec k nastavení  
řezného tlaku rámu pily

Otočný spínač k plynulému ovládání rychlosti řezu a 
regulační ventil pro dosedací přítlak na ergonomicky 
umístěném ovládacím panelu

Posuvný svěrák, upnutí se provádí ručně 
nebo hydraulicky

Standardně s manometrem 
zobrazujícím napnutí pásu

Vedení pásu s destičkami 
z tvrdokovu

Poloautomatická

Plynule nastavitelná 
Rychlost pásu 20-72 m/min

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 3770 x 34 x 1,1 mm - Vario 6/10 TPI 47-1272
Válečková dráha RB 4 - 1000 07-1461
Válečková dráha RB 7 - 2000 07-1462
Válečková dráha RB 10 - 3000 07-1463XL
Válečková dráha RB 13 - 4000 07-1464XL
Výstupní válečková dráha RB 1000 A vč. dorazu 07-1505
Výstupní válečková dráha RB 2000 A vč. dorazu 07-1510
Výstupní válečková dráha RB 3000 A vč. dorazu 07-1515XL
Odměřování délky LS 1 pro RB 4-1000 (k dodatečné montáži) 07-1466
Odměřování délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatečné montáži) 07-1467
Odměřování délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatečné montáži) 07-1468XL
Sada válečků z PVC pro RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 ks)* 07-1465
Upínací deska pro RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Model MBS 530 DGA-V je poloautomatická pásová pila 
s dvojitým pokosovým řezem k pokosovému řezání do 
úhlu 60°. Plynule regulovaná Rychlost pásu a hydraulický 
svěrák zajišťují komfort při práci. Tento model svojí pevnou 
konstrukcí zaručuje přesný řez při řezání dutých profilů, plných materiálů, nerezové oceli, nástrojové oceli 
atd. Tento stroj najde uplatnění v zámečnictvích, opravárenských provozech, ve výrobě forem a nástrojů, ...

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Podstavec
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Vedení pilového pásu s vložkami z tvrdokovu
• Hydraulický rychloupínací svěrák
• Chladicí zařízení
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič
• Automatické vypínaní koncovým spínačem

Sériově vybaveno hydraulickým válcem 
pro plynulé spouštění rámu pily a 

automatickým koncovým vypnutím po 
ukončení řezání materiálu

Cena

Top

Popis funkce poloautomatického provozu:
• Hydraulické upnutí svěráku
• Hydraulické spuštění ramene pily
• Zvednutí ramene pily
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• Vyšší hospodárnost díky svým poloautomatickým funkcím
• Dvě přepínatelné rychlosti pásu (40 / 80 m/min)
• Posuvný svěrák s hydraulickým upnutím
• Klidný chod bez vibrací zaručuje vysokou přesnost řezu
• Regulovatelný hydraulický válec k nastavení  řezného tlaku rámu pily
• Dostatečně dimenzovaný rám pily z tvárné litiny, odolný proti zkroucení
• Automatické vypnutí pily po ukončení řezu
• Naklápěcí rameno pily k dvojitému pokosovému řezání v úhlu vlevo (-45°) a vpravo (+60°)
•  Vedení pilového pásu v kuličkových ložiscích s opěrkou dle šířky  

obrobku zaručuje optimální výsledek řezu

Robustní svěrák z šedé litiny s 
hydraulickým upnutím

Sériově vybavená hydraulickým válcem pro plynulé 
spouštění ramene pily a automatickým vypnutím 
pomocí koncového spínače po ukončení řezání

Popis funkce poloautomatického provozu:
• Hydraulické upnutí svěráku
• Hydraulické spuštění ramene pily
• Zvednutí ramene pily

Cena

Top

Silný motor a dostatečně 
dimenzovaná převodovka 

zajišťují optimální 
přenos výkonu

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 3960 x 27 x 0,9 mm -  4/6 TPI Vario 47-1274
Válečková dráha RB 7 - 2000 07-1462
Válečková dráha RB 10 - 3000 07-1463XL
Výstupní válečková dráha RB 2000 A vč. dorazu 07-1510
Výstupní válečková dráha RB 3000 A vč. dorazu 07-1515XL
Odměřování délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatečné montáži) 07-1467

Technická data DGS 460 H
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 90° 330 mm / 330 x 330 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 460 x 250 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° P 305 mm / 305 x 305 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° P 305 x 250 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° L 305 mm / 305 x 305 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° L 305 x 250 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 60° P 205 mm / 205 x 205 mm
Pracovní výška 860 mm
Rozměr pilového pásu 3960 x 27 x 0,9 mm
Rychlost pásu 40 / 80 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 45 W
Výkon motoru 1,5 / 2,2 kW
Rozměry stroje (D x H x V) 2230 x 1040 x 1900 mm
Hmotnost cca 750 kg
Obj. č. 04-1764XL
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Model DGS 460 H je cenově výhodná pásová pila s dvojitým pokosovým 
řezem k řezání dutých profilů, plných materiálů z nerezové oceli a 
nástrojové oceli. Svými Poloautomatická funkcemi navíc zvyšuje 
produktivitu a je proto ideální stroj pro zámečnictví, strojírenství, 
výrobu forem, ...

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Hydraulický svěrák
• Chladicí zařízení
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič
• Automatická regulace řezného tlaku
• Automatické vypínaní koncovým spínačem

Poloautomatická

Posuvný rychloupínací svěrák 
posuvný k dvojitému pokoso-
vému řezání

Ergonomicky umístěný ovládací 
panel na přední straně stroje 
umožňuje pohodlnou práci
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• K řezání profilů, trubek, plných materiálů z železa a neželezných materiálů
• Vyšší hospodárnost díky svým poloautomatickým funkcím
• Hydraulický svěrák zajišťuje jednoduché upnutí obrobku
• Plynulá regulace Rychlost pásu zajišťuje optimální přizpůsobení podle obrobku
• Kontrola napnutí pilového pásu tlakoměrem
• Regulace řezného tlaku je prováděna automaticky
• Oboustranně naklápěcí rameno pily k pokosovému řezání do úhlu 60°
• Robustní konstrukce bez vibrací je vhodná k profesionálnímu použití

Poloautomatická 
pásová pila s dvojitým pokosem 

Oboustranně naklápěcí rameno pily k 
pokosovému řezání do úhlu 60°

Uložení pilového 
pásu v kuličkových ložiscích 
a výškově stavitelný kartáč 

na třísky zajišťují dlouhou 
životnost pilového pásu  

Konstantní spouštění ramene pily 
zajišťuje robustní hydraulický válec  

Popis funkce 
poloautomatického provozu:
• Hydraulické upnutí svěráku
• Hydraulické spuštění ramene pily
• Zvednutí ramene pily

Pohon Vario

Technická data MSB 440 DGH
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 90° 440 mm / 440 x 440 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 610 x 440 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45° 410 mm / 410 x 410 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 440 x 410 mm
Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 60° 320 mm / 290 x 290 mm
Prořez pod úhlem - plochý 60° 440 x 290 mm
Pracovní výška 860 mm
Rychlost pásu, plynulá regulace 20 - 100 m/min
Rozměr pilového pásu 5200 x 34 x 1,1 mm
Čerpadlo chladicí kapaliny 120 W
Výkon motoru 3,0 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 2800 x 1210 x 1870 mm
Hmotnost cca 1500 kg
Obj. č. 04-1765XL

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 5200 x 34 x 1,1 mm - Vario 4/6 TPI 47-1040
Válečková dráha RB 10 - 3000 07-1463XL
Výstupní válečková dráha RB 3000 A vč. dorazu 07-1515XL
Odměřování délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatečné montáži) 07-1468XL
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Model MSB 440 DGH je poloautomatická pásová pila s dvojitým 
pokosovým řezem k pokosovému řezání do úhlu 60°. Plynule 
regulovaná Rychlost pásu a hydraulický svěrák zajišťují komfort 
při práci. Tento stroj nalezne svou oblast využití v zámečnictvích, 
opravárenských provozech, ve výrobě forem a nástrojů, ...

Hydraulický válec zajistí rameno 
pily v nastaveném úhlu řezání 

Sériově dodávaný 
tlakoměr umožňuje 
přesně nastavit správné 
napnutí pilového pásu

Vedení pilového pásu s rychlým přizpůsobením 
šířce obrobku zaručuje optimální výsledek 
řezu

Přehledně uspořádaná 
ovládací skříň na přední 
straně stroje zajišťuje 
komfort obsluhy

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Hydraulický svěrák
• Chladicí zařízení
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič
• Automatická regulace řezného tlaku
• Automatické vypínaní koncovým spínačem

Poloautomatická
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• Model MSB 320 HL s rozšířeným řezným rozsahem
• Natáčecí svěrák pro pokosové řezání do úhlu 45°
• Sériově dodáváno s válečkovým stojanem pro dělení dlouhých obrobků
• Použité vysoce kvalitní materiály zajišťují robustní konstrukci bez vibrací
• Plynule nastavitelná rychlost pilového pásu pro optimální nastavení řezných podmínek
• Dostatečně dimenzované rameno pily, odolné proti zkroucení, zajišťuje přesné výsledky řezu
• Automatické vypnutí pily po ukončení řezu
• Stabilní rám pily zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Automatická kontrola přetržení pásu zastaví pilu při porušení pilového pásu
• Uložení pilového pásu v kuličkových ložiscích a stírací kartáč na třísky zajišťují optimální výsledky řezu

Poloautomatické 
pásové pily na kov 

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Rychloupínací svěrák
• Chladicí zařízení
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič
• Automatická kontrola přetržení pásu
• Automatické vypínaní koncovým spínačem
• Válečkový stojan

Sériově dodávaný válečkový 
stojan usnadňuje dělení 

dlouhých obrobků

Dynamicky vyvážená hnací kola 
z šedé litiny zajišťují klidný 
chod stroje

Sériově dodávaný tlakoměr 
umožňuje nastavit optimální 

napnutí pilového pásu  

Poloautomatická

Na objednávku 
s hydraulickým 
napínáním 
pilového pásu

Technická data MSB 320 H MSB 320 HL
Prořez pod úhlem - kruh 90° 320 mm 320 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 400 x 220 mm 610 x 310 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 90° 320 mm 320 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 280 mm 320 mm
Prořez pod úhlem - plochý 45° 280 x 200 mm 460 x 180 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 45° 260 x 260 mm 320 x 320 mm
Pracovní výška 650 mm 650 mm
Rozměr pilového pásu 3660 x 27 x 0,9 mm 4160 x 27 x 0,9 mm
Rychlost pásu, plynulá regulace 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 120 W 120 W
Výkon motoru 1,5 kW 1,5 kW
Rozměry stroje (D x H x V) 1850 x 850 x 1250 mm 2100 x 850 x 1250 mm
Hmotnost cca 600 kg 660 kg
Obj. č. 04-1220XL 04-1240XL
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Tyto pásové pily na kov zaručují vyšší hospodárnost díky svým 
poloautomatickým funkcím. Naklápění ramene pily umožňuje 
pokosové řezání do úhlu 45°. Tyto stroje, díky své robustní 
konstrukci a chodem bez vibrací, jsou optimální pro dílny, 
opravárenské provozy a nástrojařskou výrobu.

Masivní vedení pilového pásu s 
kuličkovými ložisky, nastavitelné 

po obou stranách obrobku, 
zajišťuje optimální výsledky řezu  

Ergonomicky umístěný ovládací panel 
na přední straně stroje umožňuje 
pohodlnou práci

Pohon Vario

Automaticky řízená 
brzda pásu

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 3660 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 TPI 47-1270
Pilový pás BiFlex 3660 x 34 x 0,9 mm - Vario 4/6 TPI 47-1271
Pilový pás BiFlex 4160 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 TPI 47-1280
Pilový pás BiFlex 4160 x 34 x 1,1 mm - Vario 4/6 TPI 47-1281
Točna 04-1442
Mikromazací systém 04-1456

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Dopravník třísek 04-1568
Hydraulické napínání pilového pásu 04-1575
Hydraulický svěrák 04-1582
Automatická regulace řezného tlaku 04-1623
Hydraulické zařízení na upínání svazků 04-1624
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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• K řezání profilů, trubek, plných materiálů z železa, neželezných materiálů, …
• Model MSB 320 HGL s rozšířeným řezným rozsahem
• Automatická kontrola přetržení pásu zastaví pilu při porušení pilového pásu
• Plynule nastavitelná Rychlost pásu zajišťuje pohodlnou práci
• Automatické zvednutí ramene pily s nastavitelnou výškou zdvihu po skončení řezu
• Naklápěcí rameno pily pro pokosové řezání do úhlu 60°
• Plynule nastavitelná rychlost pilového pásu pro optimální nastavení řezných podmínek
• Automatické vypnutí pily po ukončení řezu
• Stabilní rám pily zajišťuje klidný chod bez vibrací
• Dostatečně dimenzované rameno pily, odolné proti zkroucení, zajišťuje přesné výsledky řezu

Poloautomatické 
pásové pily na kov 

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Rychloupínací svěrák
• Chladicí zařízení
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič
• Automatická kontrola přetržení pásu
• Automatické vypínaní koncovým spínačem
• Válečková dráha

Sériově vybavená hydraulickým 
válcem, který umožňuje citlivé 
spouštění ramene pily

Rychlé a jednoduché nastavení požadovaného 
úhlu řezu pomocí stupnice

Vedení pilového pásu v kuličkových 
ložiscích a stírací kartáč na třísky zajišťují 

optimální výsledky řezu 

Sériově dodávaná s 
válečkovou dráhou pro 
dělení dlouhých obrobků

Automaticky řízená 
brzda pásu

Pohon Vario

Standardně s manometrem 
zobrazujícím napnutí pásuTechnická data MSB 320 HG MSB 320 HGL

Prořez pod úhlem - kruh / - plochý 90° 320 mm / 350 x 320 mm 320 mm / 610 x 320 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 90° 320 x 320 mm 320 x 320 mm
Prořez pod úhlem - kruh / - plochý 75° 320 mm / 350 x 200 mm 320 mm / 580 x 320 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 75° 300 x 300 mm 320 x 320 mm
Prořez pod úhlem - kruh / - plochý 60° 300 mm / 300 x 200 mm 320 mm / 510 x 320 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 60° 250 x 250 mm 320 x 320 mm
Prořez pod úhlem - kruh / - plochý 45° 260 mm / 250 x 180 mm 320 mm / 355 x 320 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 45° 180 x 180 mm 320 x 320 mm
Prořez pod úhlem - kruh 30° 160 mm 260 mm
Prořez pod úhlem - plochý 30° 150 x 150 mm 280 x 200 mm
Pracovní výška 740 mm 740 mm
Rozměr pilového pásu 3660 x 27 x 0,9 mm 4160 x 27 x 0,9 mm
Rychlost pásu, plynulá regulace 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min
Čerpadlo chladicí kapaliny 120 W 120 W
Výkon motoru 1,5 kW 1,5 kW
Rozměry stroje (D x H x V) 1850 x 1200 x 1340 mm 2100 x 1200 x 1340 mm
Hmotnost cca 900 kg 1000 kg
Obj. č. 04-1300XL 04-1320XL
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Pásové pily na kov MSB 320 HG a 320 HGL jsou vybavené naklápěcím 
ramenem pily pro pokosové řezání v úhlu do 60°. Plynulé nastavení 
Rychlost pásu a automatická kontrola přetržení pásu zajišťují 
pohodlnou a bezpečnou práci.

Přehledně uspořádaná ovládací skříň 
s vysoce kvalitními elektrickými 

součástkami  

Poloautomatická

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 3660 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 TPI 47-1270
Pilový pás BiFlex 3660 x 34 x 0,9 mm - Vario 4/6 TPI 47-1271
Pilový pás BiFlex 4160 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 TPI 47-1280
Pilový pás BiFlex 4160 x 34 x 1,1 mm - Vario 4/6 TPI 47-1281
Mikromazací systém 04-1456

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Hydraulický svěrák 04-1582
Hydraulické napínání pilového pásu 04-1575
Automatická regulace řezného tlaku 04-1623
Hydraulické zařízení na upínání svazků 04-1624
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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• Automatické zvednutí ramene pily s nastavitelnou výškou zdvihu po skončení řezu
• Natáčecí svěrák pro pokosové řezání v úhlu od 90° do 45° (neplatí pro MSB 1110 H)
• Přesně broušené lineární vedení zajišťuje zvýšenou stabilitu při paralelních řezech
• Automatická kontrola přetržení pásu zastaví pilu při porušení pilového pásu
• Automatické vypnutí pily po ukončení řezu
• Plynule regulovaná Rychlost pásu zajišťuje optimální nastavení pro zpracovávaný materiál
• Vstupní válečková dráha pro dlouhé obrobky je součástí dodávky.
• Vedení pilového pásu je vybavené kuličkovými ložisky a destičkami z tvrdokovu
• Robustní převodovka zajišťuje optimální přenos výkonu na oběžné kolo
• Dostatečně dimenzované rameno pily, odolné proti zkroucení, zajišťuje přesné výsledky řezu

Poloautomatická 
pásová pila na kov

Přehledně uspořádané ovládací 
prvky zajišťují pohodlné ovládání

Vstupní válečková dráha pro 
dlouhé obrobky je součástí 
dodávky

Dle potřeby lze posuvné vedení 
pilového listu nastavit na šířku 

obrobku

Hnací motor s vysokým točivým 
momentem zajišťuje optimální 
přenos výkonu

Automaticky řízená 
brzda pásu

Technická data MSB 360 H MSB 460 H MSB 560 H MSB 810 H MSB 1110 H
Prořez pod úhlem - kruh 90° 380 mm 460 mm 560 mm 810 mm 1110 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 90° 380 x 380 mm 460 x 460 mm 560 x 560 mm 810 x 810 mm 1110 x 1110 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 520 x 380 mm 650 x 460 mm 750 x 560 mm 850 x 810 mm 1110 x 1110 mm
Prořez pod úhlem - kruh 45° 380 mm  460 mm  560 mm  480 mm -
Prořez pod úhlem - čtverec 45° 270 x 270 mm 380 x 380 mm 430 x 430 mm 480 x 480 mm -
Prořez pod úhlem - plochý 45° 270 x 380 mm 380 x 460 mm 430 x 560 mm 480 x 850 mm -
Pracovní výška 590 mm 590 mm 590 mm 585 mm 545 mm
Rychlost pásu, plynulá regulace 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min
Rozměr pilového pásu 4800 x 34 x 1,1 mm 5200 x 41 x 1,3 mm 6000 x 41 x 1,3 mm 8200 x 41 x 1,3 mm 10500 x 67 x 1,6 mm
Čerpadlo chladicí kapaliny 120 W 120 W 120 W 120 W 200 W
Výkon motoru 3,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 11,0 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 3060 x 1000 x 1650 mm 3100 x 1000 x 1800 mm 3400 x 1100 x 1950 mm 3900 x 1200 x 2350 mm 8500 x 1500 x 2975 mm
Hmotnost cca 1115 kg 1410 kg 1700 kg 3100 kg 8020 kg
Obj. č. 04-1361XL 04-1381XL 04-1401XL 04-1420XL 04-1440XL 
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Tato řada poloautomatických pásových pil nalezne díky velkému rozsahu řezů 
využití v mnoha oblastech. Poloautomatické funkce stroje umožňují rychlé a 
snadné opracování obrobku.

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu (neplatí pro MSB 1110 H)
• Hydraulický svěrák
• Hydraulické napínání pilového pásu (MSB 1110 H)
• Automatická regulace řezného tlaku (MSB 1110 H)
• Dopravník třísek (MSB 1110 H)
• Chladicí zařízení 
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič
• Automatická kontrola přetržení pásu
• Automatické vypínaní koncovým spínačem
• Vstupní válečková dráha

Masivní svěrák z šedé litiny zajišťuje 
bezpečné upnutí obrobku. 

Při pokosovém řezání lze svěrák 
natáčet v úhlu od 90° do 45°

Napnutí pásu lze nastavit pomocí 
tlakoměru, což zvyšuje životnost 
pilového pásu

Pohon Vario

Poloautomatická

Lineární vedení

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 4800 x 34 x 1,1 - Vario 4/6 TPI 47-1039
Pilový pás BiFlex 5200 x 34 x 1,1 - Vario 4/6 TPI 47-1040
Pilový pás BiFlex 6000 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 TPI 47-1300
Pilový pás BiFlex 8200 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 TPI 47-1320
Mikromazací systém 04-1456
Hydraulické zařízení na upínání svazků p. MSB 360 H 04-1447
Hydraulické zařízení na upínání svazků p. MSB 460 H / 560 H 04-1448
Točna p. MSB 360 H / 460 H / 560 H 04-1443
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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• Posuv materiálu pomocí motorem poháněných válečků ve svěráku
• Plnoautomatické funkce včetně automatického zvedání rámu pily
• Ručně stavitelná délka posuvu obrobku
• Počet řezů lze naprogramovat, ideální k sériové výrobě
• Součástí dodávky je tlakoměr k optimálnímu nastavení napnutí pilového pásu
• Plynule regulovaná Rychlost pásu, ideální pro různé druhy materiálů
• Automatická kontrola přetržení pásu zastaví pilu při porušení pilového pásu
• Součástí dodávky je zařízení na upínání svazků (určeno pro řezání materiálů ve svazcích)

Automatická 
pásová pila na kov 

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Chladicí zařízení
• Motorový jistič
• Zařízení na upínání svazků
• Automatická kontrola přetržení pásu
• Automatické vypínaní koncovým spínačem
• Válečkový stojan

Přehledně uspořádaná 
ovládací skříň s vysoce 
kvalitními elektrickými 

součástkami  

Svěrák je dodáván s motorovým 
pohonem válečků pro posun 
materiálu

Zarážka s koncovým vypínačem 
posuvu materiálu je ideální 
pro práci v sériích

Sériově dodávaná s válečkovou 
dráhou pro dělení dlouhých obrobků

Plně automatické

Standardně s manometrem 
zobrazujícím napnutí pásu

Technická data MSB 320 V MSB 320 VL
Prořez pod úhlem - kruh 90° 320 mm 320 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 320 x 300 mm 500 x 320 mm
Prořez pod úhlem čtverec 90° 300 x 300 mm 320 x 320 mm
Pracovní výška 650 mm 650 mm
Rychlost pásu, plynulá regulace 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min
Rozměr pilového pásu 3660 x 27 x 0,9 mm 4160 x 27 x 0,9 mm
Čerpadlo chladicí kapaliny 120 W 120 W
Výkon motoru 1,5 kW 1,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1850 x 850 x 1250 mm 2100 x 850 x 1250 mm
Hmotnost cca 660 kg 720 kg
Obj. č. 04-1480XL 04-1500XL 
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Profesionální pásové pily na kov k řezání trubek, profilů a plných 
materiálů z oceli nebo barevných kovů. Tyto stroje nabízí širokou 
základní výbavu jako například: tlakoměr k napínání pásu, 
automatickou kontrolu přetržení pásu a zařízení na upínání 
svazků.

Pro zvýšení životnosti pilového 
pásu lze provést pomocí tlakoměru 

optimální nastavení napnutí pásu

Pohon Vario

Komfortní obsluha pomocí přehledně 
uspořádaných ovládacích prvků  

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 3660 x 27 x 0,9 - 4/6 TPI (MSB 320 V) 47-1270
Pilový pás BiFlex 3660 x 34 x 0,9 - 4/6 TPI (MSB 320 V) 47-1271
Pilový pás BiFlex 4160 x 27 x 0,9 - 4/6 TPI (MSB 320 VL) 47-1280
Pilový pás BiFlex 4160 x 34 x 1,1 - 4/6 TPI (MSB 320 VL) 47-1281
Mikromazací systém 04-1456
Automatická regulace řezného tlaku 04-1565
Dopravník třísek (MSB 320 V / 320 VL) 04-1567
Hydraulické napínání pilového pásu (MSB 320 V / 320 VL) 04-1576
Hydraulický svěrák (MSB 320 V / MSB 320 VL) 04-1583
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• Plnoautomatické funkce včetně automatického zvedání rámu pily
• Ručně stavitelná délka posuvu obrobku
• Posuv materiálu pomocí motorem poháněných válečků ve svěráku
• Součástí dodávky je zařízení na upínání svazků (určeno pro řezání materiálů ve svazcích)
• Plynule regulovaná Rychlost pásu, ideální pro různé druhy materiálů
• Automatická kontrola přetržení pásu zastaví pilu při porušení pilového pásu
• Počet řezů lze naprogramovat, ideální k sériové výrobě
• Součástí dodávky je tlakoměr k optimálnímu nastavení napnutí pilového pásu
• Přesně broušené lineární vedení zajišťuje zvýšenou stabilitu při paralelních řezech

Automatická 
pásová pila na kov 

Na objednávku s 
hydraulickým napínáním 

pilového pásu

Motorový pohon válečků zajišťuje optimální 
dopravu materiálu

Manuální předvolba délky materiálu pomocí 
mikrospínače, posun a zobrazování počtu 
kusů jsou ovládány z obslužného pultu

Plně automatické

S lineárním vedením

Technická data MSB 325 VC MSB 360 V MSB 460 V MSB 560 V
Prořez pod úhlem - kruh 90° 325 mm 380 mm 460 mm 560 mm
Prořez pod úhlem - plochý 90° 350 x 325 mm 430 x 380 mm 470 x 460 mm 570 x 560 mm
Prořez pod úhlem - čtverec 90° 325 x 325 mm 380 x 380 mm 460 x 460 mm 560 x 560 mm
Pracovní výška 580 mm 590 mm 590 mm 590 mm
Rychlost pásu, plynulá regulace 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min
Rozměr pilového pásu 4160 x 34 x 1,1 mm 4800 x 34 x 1,1 mm 5200 x 41 x 1,3 mm 6000 x 41 x 1,3 mm
Čerpadlo chladicí kapaliny 250 W 120 W 120 W 120 W
Výkon motoru 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 4,0 kW
Rozměry stroje (D x H x V) 2450 x 900 x 1500 mm 2900 x 950 x 1660 mm 3100 x 1000 x 1800 mm 3500 x 1050 x 2050 mm
Hmotnost cca 880 kg 1250 kg 1500 kg 2010 kg
Obj. č. 04-1510XL 04-1520XL 04-1540XL 04-1560XL 

Vstupní válečková dráha pro dlouhé 
obrobky je součástí dodávky
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Rozsah dodávky:
• Pilový pás
• Délkový doraz obrobku
• Hydraulický ukazatel napnutí pásu
• Hydraulický svěrák
• Chladicí zařízení
• Hydraulický válec pro spouštění pilového ramene
• Motorový jistič
• Automatická kontrola přetržení pásu
• Automatické vypínaní koncovým spínačem
• Zařízení na upínání svazků
• Vstupní válečková dráha

Plnoautomatická pásová pila na kov má konstrukční výhodu ve vedení 
ramene pily po přesně broušených sloupech. Proto je tento stroj ideální 
k opracování bloků z plného materiálu. Velký řezný rozsah, silný pohon 
a rozměr řezného pásu předurčuje používání této série v nástrojárnách 
a nejrůznějších těžších provozech včetně mnoha oblastí průmyslové 
výroby.

Silný a výkonný motor s 
převodovkou se šikmým 

ozubením. Výkonné motory 
od 2,2 kW do 4,0 kW

Pohon Vario

Standardně s manometrem 
zobrazujícím napnutí pásu

Přehledně uspořádaný 
ovládací panel s kvalitními 
elektrokomponenty

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás BiFlex 4160 x 34 x 1,1 - 4/6 TPI (MSB 325 VC) 47-1281
Pilový pás BiFlex 4800 x 34 x 1,1 - 4/6 TPI (MSB 360 V) 47-1039
Pilový pás BiFlex 5200 x 41 x 1,3 - 4/6 TPI (MSB 460 V) 47-1299
Pilový pás BiFlex 6000 x 41 x 1,3 - 4/6 TPI (MSB 560 V) 47-1300
Mikromazací systém 04-1456
Dopravník třísek (MSB 325 VC) 04-1567
Dopravník třísek (MSB 360 V) 04-1568
Dopravník třísek (MSB 460 V) 04-1569
Dopravník třísek (MSB 560 V) 04-1570
Hydraulické napínání pilového pásu (MSB 325 VC / 360 V) 04-1576
Hydraulické napínání pilového pásu (MSB 460 V / 560 V) 04-1577
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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• Masivní stůl z šedé litiny s velkou pracovní plochou zaručuje bezpečnou práci
• Součástí dodávky je svářečka pilového pásu, zařízení na žíhání pásu, nůžky a brousek
• Sériově dodávaná s plynulou regulací řezné rychlosti
• Klidný chod je zajištěn díky robustní ocelové konstrukci rámu stroje
• Přesné vedení pásu zajišťuje optimální výsledky řezu
• Vhodné k řezání složitých obrysů a tvarů
• Pracovní stůl naklápěcí ve všech 4 směrech v úhlu 15°
• Součástí dodávky je ofukovací zařízení s kompresorem
• K radiálnímu řezání se dají objednat pilové pásy v šířce od 3 mm

Vertikální pásové pily

Dynamicky vyvážená hnací kola z šedé litiny 
zajišťují klidný chod stroje.

Součástí dodávky je svářečka 
pilového pásu, zařízení na žíhání 
pásu, nůžky a brousek.

Vedení pilového pásu uložené v 
kuličkových ložiscích, nastavitelné 
na výšku obrobku.  

Zahrnuje svařovací 
jednotku pásu

Technická data VMS 310 VMS 360 VMS 460 VMS 520 VMS 610 
Šířka řezu 310 mm 355 mm 455 mm 520 mm 610 mm
Prořez 175 mm 230 mm 255 mm 310 mm 340 mm
Pracovní výška 890 mm 960 mm 935 mm 1000 mm 1015 mm
Rychlost pásu 1.stupeň 20 - 90 m/min 20 - 90 m/min 25 - 115 m/min 25 - 85 m/min 25 - 85 m/min
Rychlost pásu 2.stupeň - - - 120 - 500 m/min 120 - 500 m/min
Délka pilového pásu 2520 mm 2840 mm 3490 mm 3880 mm 3970 mm
Šířka pilového pásu 3 - 16 mm 3 - 16 mm 3 - 16 mm 3 - 16 mm 3 - 16 mm
Velikost stolu 500 x 400 mm 500 x 400 mm 600 x 500 mm 600 x 500 mm 600 x 500 mm
Velikost přídavného stolu - - - - 220 x 500 mm
Rozsah naklápění stolu (ve 4 směrech) 15° 15° 15° 15° 15°
Výkon motoru 0,4 kW 0,75 kW 0,75 kW 1,5 kW 1,5 kW
Svářečka pilových pásů 2,4 kVA 2,4 kVA 2,4 kVA 2,4 kVA 2,4 kVA
Rozměry stroje (D x H x V) 920 x 550 x 1680 mm 940 x 560 x 1850 mm 1110 x 660 x 2020 mm 1300 x 760 x 2140 mm 1420 x 760 x 2140 mm
Hmotnost cca 225 kg 250 kg 300 kg 500 kg 700 kg
Obj. č. 04-1790 04-1791 04-1795 04-1800 04-1805

VMS 310



377

VMS-Serie

PROFESSIONAL

K
ot

ou
čo

vé
 p

ily

Vertikální pásová pila VMS-série je vhodná k řezání široké škály materiálů 
(např. ocel, plast, neželezné kovy, barevné kovy, ...). Tento model se především 
využije v nástrojařských a vývojových dílnách při výrobě děrovacích a řezných 
nástrojů.

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
•  Součástí dodávky je svářečka 

pilového pásu se zařízením 
na žíhání pásu

•  Halogenové osvětlení
•  Nůžky
•  Brousek
•  Kartáč na třísky
•  Ofukovací zařízení
•  Podélná drážka stolu 

(VMS 460)
•  LED digitální displej 

(VMS 520)

Svářečka pilových pásů 
SG 316 na objednávku. 
Včetně brusky a 
střihacího přípravku.

Požadované napnutí pilového pásu se provádí 
ručním kolem

Pohon Vario

Technická data VMS 1000
Šířka řezu 1010 mm
Prořez 340 mm
Pracovní výška 1000 mm
Rychlost pásu 1.stupeň 25 - 85 m/min
Rychlost pásu 2.stupeň 120 - 500 m/min
Délka pilového pásu 4540 mm
Šířka pilového pásu 3 - 16 mm
Velikost stolu 600 x 500 mm
Velikost přídavného stolu 450 x 490 mm
Rozsah naklápění stolu (ve 4 směrech) 15°
Výkon motoru 1,5 kW
Svářečka pilových pásů 2,4 kVA
Rozměry stroje (D x H x V) 1770 x 760 x 1930 mm
Hmotnost cca 800 kg
Obj. č. 04-1806

Technická data SG 316
Výšky pilového pásu 3 - 16 mm
Připojovací příkon 2,4 kVA
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 280 x 290 x 650 mm
Hmotnost cca 27 kg
Obj. č. 04-1813

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Podélná drážka stolu pro VMS 310 / VMS 360* 04-1810
Podélný doraz* 04-1811
Úhlový doraz* 04-1812
Pilový pás HSS 2520 x 8 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1047
Pilový pás HSS 2840 x 8 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1049
Pilový pás HSS 3490 x 8 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1055
Pilový pás HSS 3880 x 8 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1060
Pilový pás HSS 3970 x 8 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1065
Pilový pás HSS 4540 x 8 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1050

SG 316

VMS 460
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Technická data VMS 520 A VMS 610 A VMS 1000 A
Šířka řezu 520 mm 610 mm 1010 mm
Prořez 310 mm 340 mm 340 mm
Pracovní výška 1000 mm 1015 mm 1000 mm
Rychlost pásu 1.stupeň 20 – 85 m/min 20 – 85 m/min 20 – 85 m/min
Rychlost pásu 2.stupeň 120 – 500 m/min 120 – 500 m/min 120 – 500 m/min
Délka pilového pásu 3880 mm 3970 mm 4540 mm
Šířka pilového pásu 3 – 20 mm 3 – 20 mm 3 – 20 mm
Velikost stolu 660 x 700 mm 660 x 700 mm 660 x 700 mm
Velikost přídavného stolu - - 450 x 490 mm
Rozsah naklápění stolu L 5° / P 15° L 5° / P 15° L 5° / P 15°
Dráha pojezdu stolu 350 mm 350 mm 350 mm
Výkon motoru 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
Svářečka pilových pásů 4,2 kVA 4,2 kVA 4,2 kVA
Rozměry stroje (D x H x V) 1450 x 1100 x 2140 mm 1570 x 1100 x 2140 mm 1920 x 1110 x 2140 mm
Hmotnost cca 650 kg 850 kg 950 kg
Obj. č. 04-1807 04-1808 04-1809

Vertikální pásové pily s 
automatickým posuvem stolu

• Masivní stůl z šedé litiny s velkou pracovní plochou zaručuje bezpečnou práci
• Součástí dodávky je svářečka pilového pásu, zařízení na žíhání pásu, nůžky a brousek
• Sériově dodávaná s plynule stavitelnou řeznou rychlostí do 500 m/min
• Klidný chod je zajištěn díky robustní ocelové konstrukci rámu stroje
• Vedení pásu v kalených a broušených vodicích čelistech ve tvaru V
• Vhodný k řezání složitých obrysů a tvarů
• Požadované napnutí pilového pásu se provádí ručním kolem
• Součástí dodávky je vyfukovací zařízení s kompresorem
• K radiálnímu řezání se dají objednat pilové pásy v šířce od 3 mm

VMS 520 A

Rozsah dodávky:
• Pilový pás
•  Součástí dodávky je svářečka pilového 

pásu se zařízením na žíhání pásu
• Halogenové osvětlení
• Nůžky
• Brousek
• Kartáč na třísky
• Ofukovací zařízení
• LED digitální displej
• Podélný doraz
• Úhlový doraz
• Podélná drážka stolu

Včetně ofukovacího zařízení, 
které zajišťuje optimální 
výhled na dráhu řezu

Hydraulický válec pro posuv stolu

Včetně svářečky pilového pásu 
se zařízením na žíhání pásu, 
nůžkami a bruskou

Komfortní přepínání ze 
stupně 1 na stupeň 2

Zahrnuje svařovací 
jednotku pásu

Sériově dodávaný s 
automatickým posuvem stolu
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VMS 520 ATechnická data SG 316
Výšky pilového pásu 3 - 16 mm
Připojovací příkon 2,4 kVA
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x H x V) 280 x 290 x 650 mm
Hmotnost cca 27 kg
Obj. č. 04-1813

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pilový pás HSS 3880 x 8 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1060
Pilový pás HSS 3970 x 8 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1065
Pilový pás HSS 4540 x 8 x 0,65 mm - 14 TPI 47-1050

Svářečka pilových pásů 
SG 316 na objednávku. 
Včetně brusky a 
střihacího přípravku.

SG 316

Hnací kolo se speciální 
gumovou páskou zajišťuje 
tichý chod a prodlužuje 
životnost pilového pásu.

Sériově dodávaný podélný doraz pro přímé 
řezy a úhlový doraz pro pokosové řezy

Dodáváno s LED displejem, 
který umožňuje snadné 
nastavení rychlosti. Pohon Vario

Vertikální pásové pily řady VMS-A jsou vybaveny automatickým 
posuvem stolu. Tyto modely jsou vhodné pro řezání téměř všech 
řezaných materiálů (např. ocel, plast, neželezné kovy, barevné 
kovy atd.). Používají se především ve výrobě, při konstrukci 
nástrojů a zařízení, při výrobě děrovacích a řezných nástrojů.
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• Optimální pomůcka k ukládání dlouhých a těžkých obrobků 
• Velký výběr různých modelů pro různé aplikace
•  Univerzálně použitelné pro např. kotoučové pily na kov, pásové  

pily, stroje na zpracování dřeva

• Sklápěcí provedení šetří místo při uskladnění
•  Díky lehké konstrukci se hodí i k  

přenášení
•  Model CFRS-8 je podle aplikace použitelný s  

válečkovým nebo kuličkovým uložením
•  Model KFRS-8 s nastavením úhlu pro optimální  

uložení kulatých obrobků, profilů, ...

FRS-1 CFRS-8 KFRS-8

•  Válečkové uložení s plynulým nastavením výšky a 
upnutím

•  Model CRS je podle aplikace použitelný s válečkovým 
nebo kuličkovým uložením

•  Model KRS s 8 chromovanými kuličkovými válečky, 
vhodný pro pohyb všemi směry

LRS CRS KRS

Sklápěcí provedení

Kompaktní provedení

Technické údaje FRS-1 CFRS-8 KFRS-8

Šířka válečků 400 mm 400 mm 420 mm
Průměr válečků 57 mm 57 mm -
Výškové nastavení 675 - 1000 mm 670 - 995 mm 630 - 955 mm
Zatížitelnost, max. 80 kg 80 kg 70 kg
Průměr trubkového stojanu 30 mm 30 mm 30 mm
Hmotnost cca 5 kg 6 kg 6 kg
Obj.č. 07-1401 07-1402 07-1403

Technická data LRS CRS KRS

Šířka válečků 400 mm 400 mm 400 mm
Průměr válečků 57 mm 50 mm -
Výškové nastavení 665 - 1145 mm 685 - 1170 mm 700 - 1110 mm
Zatížitelnost, max. 100 kg 100 kg 90 kg
Průměr trubkového stojanu 57 / 40 mm 57 / 40 mm 57 / 40 mm
Hmotnost cca 8 kg 8 kg 7,5 kg
Obj.č. 07-1400 07-1420 07-1425
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•  Bezpečné uložení obrobku prostřednictvím masivních pozinkovaných  

ocelových válečků s vysokou zatížitelností
• Válečkové uložení s plynulým nastavením výšky a upnutím
• Bezproblémová a účelná doprava materiálu pro přísun a odsun obrobků

•  Těžké provedení s třemi nohami pro nejvyšší zatížení
• Válečkové uložení s plynulým nastavením výšky a upnutím
•  Bezpečné uložení obrobku prostřednictvím masivních pozinkovaných 

ocelových válečků s vysokou zatížitelností
•  Válečkový stojan VRS s dvěma válečky s délkou 125 mm, optimální pro 

trubky, …

RS

• Rámy válečkových drah se skládají z jednoho stabilního profilu U
• Ocelové válečky se zdvojenými  kuličkovými ložisky pro vysoké zatížení
•  Jednotlivě výškově nastavitelné nohy pro optimální úpravu podle výšky 

stroje a k vyrovnání nerovností podlahy

RB 2 - 1650

VRS

RB 3 - 1800

Těžké provedení

Válečkové dráhy - odlehvené provedení

Technická data RS VRS

Šířka válečků 350 mm 2 x 125 mm
Průměr válečků 51 mm 51 mm
Výškové nastavení 575 – 975 mm 560 - 975 mm
Zatížitelnost, max. 700 kg 700 kg
Průměr trubkového stojanu 74 / 52 mm 74 / 52 mm
Hmotnost cca 20 kg 20 kg
Obj.č. 07-1405 07-1415

Technická data RB 2 - 1650 RB 3 - 1800

Délka dráhy 1650 mm 1800 mm
Šířka válečků 395 mm 410 mm
Průměr válečků 57 mm 38 mm
Výškové nastavení 665 - 1140 mm 640 - 1110 mm
Zatížitelnost, max. 500 kg 500 kg
Průměr trubkového stojanu 40 mm 40 mm
Hmotnost cca 29 kg 27 kg
Obj.č. 07-1455 07-1460
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ve stabilním provedení
• Rámy válečkových drah se skládají z jednoho stabilního profilu U
• Bezproblémová a účelná doprava materiálu pro přísun a odsun obrobků
• Univerzálně použitelné pro např. kotoučové pily na kov, pásové pily, stroje na zpracování dřeva
• Válečkové uložení s plynulým nastavením výšky (620 - 1 055) a aretací polohy
• Optimální k dopravě dlouhých a těžkých obrobků
•  Bezpečné uložení obrobku prostřednictvím masivních pozinkovaných ocelových válečků s  

vysokou zatížitelností

Válečky potažené PVC (volitelné) jako 
ochrana proti poškrábání obrobku

Ocelové válečky se 
zdvojenými  kuličkovými 
ložisky pro vysoké zatížení

Technická data RB 4 - 1000 RB 7 - 2000 RB 10 - 3000 RB 13 - 4000

Délka dráhy 1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm
Šířka válečků 360 m 360 mm 360 mm 360 mm
Průměr válečků 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Výškové nastavení 620 - 1055 mm 620 - 1055 mm 620 - 1055 mm 620 - 1055 mm
Zatížitelnost, max. 500 kg 700 kg 900 kg 1200 kg
Průměr trubkového stojanu 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Rozměry (D x Š) 1000 x 450 mm 2000 x 450 mm 3000 x 450 mm 4000 x 450 mm
Hmotnost cca 38 kg 50 kg 66 kg 80 kg
Obj.č. 07-1461 07-1462 07-1463XL 07-1464XL

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Sada válečků s PVC pro RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 ks)* 07-1465
Odměřování délky LS 1 pro RB 4-1000 (k dodatečné montáži) 07-1466
Odměřování délky LS 2 pro RB 7-2000 (k dodatečné montáži) 07-1467
Odměřování délky LS 3 pro RB 10-3000 (k dodatečné montáži) 07-1468XL
Upínací deska p. RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
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Válečkové dráhy RB 4 / 7 / 10 a 13 jsou obzvláště praktickou pomůckou pro 
uložení a dopravu dlouhých a těžkých obrobků. Lze je používat jednotlivě 
a volitelně prodloužit, prostřednictvím možnosti dodatečné montáže válečků 
potažených PVC je lze použít i pro choulostivé materiály.

Výškově nastavitelná pozinkovaná 
ocelová noha s vyrovnávacími 

patkami

K dostání volitelně: válečky potažené 
PVC, včetně montážního materiálu pro 
RB 4 / 7 / 10 / 13

Systém měření délky LS, možnost 
dodatečné montáže na RB 4 / 7 / 10

Cena

Top

Univerzálně 
použitelné
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pro montáž na válečkové dráhy
• Jednoduchý a přesný odečet prostřednictvím digitálního LCD displeje (přesnost +/- 0,1 mm/m)
• Ideálně se hodí pro montáž na nejrůznější válečkové dráhy
• Vodicí saně lze upevnit pomocí upínací páky
• Rychlá montáž na válečkové dráhy bez komplikací
• Snímání rozměrů probíhá pomocí magnetického pásku a snímače
• Snímací zařízení je napájeno baterií s dlouhou životností
• Doraz materiálu lze v případě potřeby odklopit vzhůru
• Funkce: zap/vyp, nulování (reset), přepínání mm/palce

Odklápěcí doraz materiálu. Instalace 
volitelně zprava nebo zleva

Dobře čitelné zobrazení LCD

Přesně vedené saně lze lehce přesouvat

Technická data LS 1 LS 2 LS 3

Délka saní 1150 mm 2150 mm 3150 mm
Dráha pojezdu 1000 mm 2000 mm 3000 mm
Obj.č. 07-1466 07-1467 07-1468XL
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• Doraz materiálu vyklápěcí vzhůru, volitelně použitelný vpravo nebo vlevo
• Výškově nastavitelná pozinkovaná ocelová trubka a vyrovnávacíma nohama
• Rámy válečkových drah se skládají z jednoho stabilního profilu U
• Bezproblémová a účelná doprava materiálu pro přísun a odsun obrobků
• Bezpečné uložení obrobku na masivních pozinkovaných ocelových válečcích s vysokou zatížitelností
• Univerzálně použitelné pro např. kotoučové pily na kov, pásové pily, stroje na zpracování dřeva
• Lehce posouvatelný vozík dorazu, doraz materiálu lze odklopit vzhůru

Ocelové válečky 
se zdvojenými  

kuličkovými 
ložisky pro 

vysoké zatížení 
dráhy

Válečkové dráhy s 
délkovým dorazem

Stupnice v mm umožňuje přesně 
nastavit a odečítat hodnoty 

požadované délky

Technická data RB 1000 A RB 2000 A RB 3000 A

Délka dráhy 1000 mm 2000 mm 3000 mm
Šířka válečků 360 mm 360 mm 360 mm
Průměr válečků 60 mm 60 mm 60 mm
Výškové nastavení 620 - 1055 mm 620 - 1055 mm 620 - 1055 mm
Zatížitelnost, max. 500 kg 700 kg 900 kg
Průměr trubkového stojanu 50 mm 50 mm 50 mm
Hmotnost cca 42 kg 54 kg 70 kg
Obj.č. 07-1505 07-1510 07-1515XL

Dodáváno s připojovacím nástavcem

Masivní délkový doraz s nastavením 
dle potřeby 
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Všeobecná upozornění ohledně strojních pil

Rozhodující pro kvalitu řezu Vašich 
pilových pásů jsou samozřejmě 
základní funkce stroje, které musí 
být pravidelně kontrolovány:

1. Napnutí pásu
2. Rychlost pásu
3. Vedení pilového pásu
4. Chladicí kapalina
5. Kartáče odstraňující třísky

Výběr pásu

Výběr správného pilového pásu závisí na více faktorech, aby 
bylo dosaženo co nejlepších výsledků řezu a byla zaručena 
dlouhá životnost pásu:

1.Délka pásu:
Každé zařízení s pilovým pásem má specifickou délku pásu, 
které je nutné převzít z údajů o stroji.

2. Šířka pásu:
Horizontální stroje s pilovými pásy mají většinou od výrobce 
pevně stanovenou šířku pásu.
Vertikální stroje umožňují větší variaci šířky pásu - čím širší 
pás, tím větší stabilita pilového pásu. Pokud jsou řezány 
kontury, šířka pásu bude omezena nejmenším poloměrem, 
který je nutné vyříznout.

3. Kvalita materiálu:
Výběr pilového pásu závisí na obrobitelnosti řezaného 
pracovního materiálu. U nás získáte pilové pásy HSS a 
BiFlex, které se řídí následující tabulkou (vpravo).

4. Ozubení (rozteč zubů):
Rozteč zubů se uvádí v zubech na palec (= 25,4 mm). 
Rozhoduje se mezi pravidelnou a proměnlivou 
roztečí zubů.

Proměnlivá rozteč (Vario) = v rámci 
skupiny zubů jsou rozteče mezi zuby 
plynulou; vhodné k provádění větších 
příčných řezů (plné materiály), vibrace 
při řezání v podélném a příčném směru 
jsou redukovány.

Konstantní rozteč = pravidelná 
rozteč zubů, vhodná k dělení 
trubek a profilů s menšími rozměry 
nebo malou tloušťkou stěn.

 

Kovový pilový pás HSS

Tento pás se skládá z nástrojové oceli, 
která pomocí tvrdého karbidu žele-
za dosahuje odolnosti proti obrusu na 
špičce zubu. Špičky zubů jsou povrchově 
kaleny, nosný materiál je zušlechtěný. 
Prostřednictvím speciálního zpracování 
zušlechtěním zadní části pásu je dosaže-
no zvýšené pevnosti a tím je dosaženo i 
omezení vlastnosti obrusu, což umožňuje 
vyšší parametr rozteče zubů. Tento pás je 
optimální pro jednoduché použití v dílnách 
k řezání normální oceli.

Kovový pilový pás BiFlex
 
Nosný materiál se skládá z vysoce 
legované ušlechtilé oceli. Je velmi 
ohebná a trvale pružná. Špičky zubů jsou 
ze zušlechtěné výkonné rychlořezné oceli 
(HSS) v kvalitě M42.
Obě tyto oceli jsou neoddělitelně 
spojeny elektrickým nebo laserovým 
svarem dohromady. Pás BiFlex je 
univerzální pro obrábění všech běžných 
druhů oceli  (rovněž nerezové oceli) až do 
tvrdosti 45 HRC.

Pásové pily



387

Způsoby upínání obrobků

Optimální nastavení posuvu a rychlosti pilového pásu

Prostřednictvím vzhledu třísek můžete 
rychle a jednoduše určit, zda jsou posuv a 
rychlost pilového pásu nastaveny správně.

Stříbrné, volné, rovnoměrně spirálovité 
třísky jsou optimální a dokazují, že posuv a 
rychlost pilového pásu jsou zvoleny správně.

Pokud jsou třísky spálené a pevné, snižte 
rychlost posuvu a/nebo pilového pásu.

Tenké, roztřepené třísky jsou znakem toho, 
že rychlost posuvu je nutné zvýšit a rychlost 
pilového pásu snížit.

Všeobecná upozornění ohledně strojních pil

Správným záběhem pilového 
pásu se lze vyhnout předčasnému 
vylomení špiček zubů a zuby pásu 
se zostří a zpevní, čímž lze 
dosáhnout nejvyššího potenciálního 
výkonu a výrazně prodloužit 
životnost pásu.

Záběh pilového pásu

Dbejte, aby obrobek byl pevně 
uchycen v požadované / 
správné poloze, aby 
nevibroval a nemohl se otáčet. 
Proto nepoužívejte žádné 
deformované nebo poškozené 
obrobky, protože ty nelze tak 
dobře upnout. Nejlepších
výsledků řezu lze dosáhnout  
umístěním vedení pilového 
pásu co možná nejblíže k 
obrobku.

Optimálně tvořené třísky Tenké / prachové třísky Spálené třísky

Jak funguje zabíhání pilových pásů?

Určete pro Váš dělený materiál a rozměry obrobku vhodnou rychlost řezu (m/min) a posuvu (mm/min). 
Začínejte řezat s poloviční hodnotou normálního posuvu (doba řezání se tak zdvojnásobí) a cca 70 % doporučené rychlosti 
řezu. Pokud se vyskytnou vibrace nebo zvuky oscilace, snižte řeznou rychlost na minimum. Po cca 15 – 20 min. lze posuv 
částečně zvyšovat, až do dosažení normálního řezného výkonu.

Nový pilový pás Pilový pás po správném záběhu Pilový pás bez záběhu
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Příslušenství pil

Pilové pásy - HSS / BiFlex

Obj.č. Označení

47-1000 HSS 1140 x 13 x 0,65 - 14 TPI

47-1001 HSS 1140 x 13 x 0,65 - 8 TPI

47-1002P BiFlex 1140 x 13 x 0,65 - 14 TPI

47-1004 BiFlex 1140 x 13 x 0,60 - Vario 6/10 TPI

47-1206 HSS 1325 x 13 x 0,65 - 14 TPI

47-1207 HSS 1325 x 13 x 0,65 - 8 TPI

47-1208 BiFlex 1325 x 13 x 0,65 - 14 TPI

47-1209 BiFlex 1325 x 13 x 0,6 - Vario 6/10 TPI

47-1210 HSS 1440 x 13 x 0,65 - 14 TPI

47-1211 HSS 1440 x 13 x 0,65 - 8 TPI

47-1212 BiFlex 1440 x 13x 0,65 - 14 TPI

47-1214 BiFlex 1440 x 13 x 0,6 - Vario 6/10 TPI

47-1005 HSS 1470 x 13 x 0,65 - 14 TPI

47-1006 HSS 1470 x 13 x 0,65 - 8 TPI

47-1007P BiFlex 1470 x 13 x 0,65 - 14 TPI

47-1009 BiFlex 1470 x 13 x 0,6 - Vario 6/10 TPI

47-1010 HSS 1638 x 13 x 0,65 - 14 TPI

47-1011 HSS 1638 x 13 x 0,65 - 8 TPI

47-1012P BiFlex 1638 x 13 x 0,65 - 14 TPI

Obj.č. Označení

47-1014 BiFlex 1638 x 13 x 0,6 - Vario 6/10 TPI

47-1200 HSS 1735 x 13 x 0,65 - 14 TPI

47-1201 HSS 1735 x 13 x 0,65 - 8 TPI

47-1202 BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 14 TPI

47-1203 BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 8 TPI

47-1345 BiFlex 2080 x 20 x 0,9 - Vario 8/12 TPI

47-1025 BiFlex 2110 x 20 x 0,9 - Vario 8/12 TPI

47-1240 HSS 2190 x 25 x 0,9 - 14 TPI

47-1241 HSS 2190 x 25 x 0,9 - 8 TPI

47-1242 BiFlex 2190 x 27 x 0,9 - 14 TPI

47-1243 BiFlex 2190 x 27 x 0,9 - 8 TPI

47-1244 BiFlex 2190 x 27 x 0,9 - Vario 8/12 TPI

47-1015 HSS 2360 x 20 x 0,9 - 14 TPI

47-1016 HSS 2360 x 20 x 0,9 - 8 TPI

47-1017 BiFlex 2360 x 20 x 0,9 - 14 TPI

47-1019 BiFlex 2360 x 20 x 0,9 - Vario 8/12 TPI

47-1020 BiFlex 2360 x 20 x 0,9 - Vario 6/10 TPI

47-1030 BiFlex 2450 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 TPI

47-1032 BiFlex 2480 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 TPI

47-1033 BiFlex 2680 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 TPI

47-1038 BiFlex 2725 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 TPI

47-1034 BiFlex 2750 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 TPI

47-1037 BiFlex 2925 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 TPI

47-1045 BiFlex 3045 x 20 x 0,9 - Vario 5/8 TPI

47-1035 BiFlex 3160 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 TPI

47-1036 BiFlex 3280 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 TPI

47-1250 HSS 3280 x 25 x 0,9 - 14 TPI

47-1251 HSS 3280 x 25 x 0,9 - 8 TPI

47-1254 BiFlex 3280 x 27 x 0,9 - Vario 8/12 TPI

47-1260 BiFlex 3400 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 TPI

47-1270 BiFlex 3660 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 TPI

47-1271 BiFlex 3660 x 34 x 0,9 - Vario 4/6 TPI

47-1272 BiFlex 3770 x 34 x 1,1 - Vario 6/10 TPI

47-1274 BiFlex 3960 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 TPI 

47-1280 BiFlex 4160 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 TPI

47-1281 BiFlex 4160 x 34 x 1,1 - Vario 4/6 TPI

47-1039 BiFlex 4800 x 34 x 1,1 -  Vario 4/6 TPI

47-1290 BiFlex 5000 x 34 x 1,1 - Vario 4/6 TPI

47-1040 BiFlex 5200 x 34 x 1,1 - Vario 4/6 TPI

47-1299 BiFlex 5200 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 TPI

47-1300 BiFlex 6000 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 TPI

47-1310 BiFlex 6800 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 TPI

47-1320 BiFlex 8200 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 TPI

47-1330 BiFlex 8400 x 54 x 1,3 - Vario 4/6 TPI

47-1340 BiFlex 10500 x 67 x 1,6 - Vario 2/3 TPI

Tento pás se skládá z nástrojové oceli, která pomocí tvrdého karbidu 
železa dosahuje odolnosti proti obrusu na špičce zubu. Špičky zubů jsou 
povrvrchově kaleny, nosný materiál je zušlechtěný. Prostřednictvím 
speciálního zpracování zušlechtěním zadní části pásu je dosaženo
zvýšené pevnosti a tím je dosaženo i omezení vlastnosti obrusu, což 
umožňuje vyšší parametr rozteče zubů. Tento pás je optimální pro 
jednoduché používání v dílně k řezání normální oceli.

Nosný materiál se skládá z vysoce legované ušlechtilé oceli. Je velmi 
ohebná a trvale pružná. Špičky zubů jsou ze zušlechtěné výkonné 
rychlořezné oceli (HSS) v kvalitě M42. Obě tyto oceli jsou dohromady 
neoddělitelně spojeny elektrickým nebo laserovým svarem. Pás 
BiFlex je univerzální pro obrábění všech běžných druhů oceli 
(rovněž nerezové oceli) až do tvrdosti 45 HRC.

Pilové pásy HSS

Pilové pásy BiFlex
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Různé příslušenství

Třísky jsou přitahovány silnými 
magnety a po zatažení za 
tlačítko odpadnou.

Snadné odstraňování a sběr 
magnetických třísek z řezání.

Zajišťuje čisté pracoviště.

Pro rozbrušovací stroje

Vhodný k dělení profilů a 
trubek z oceli, hliníku, 
nerezové oceli a kamene.

Pro kotoučové pily na kov

Pilové kotouče pro kotoučové 
pily na kov, potažení vrstvou 
TiN zvyšuje životnost a tím 
i hospodárnost. Vhodné pro 
nerezovou ocel, ocel, hliník, 
neželezné materiály atd.

Optimální pro vnitřní a 
vnější řezy, popřípadě k 
řezání nejmenších poloměrů.

Pro dělicí kotoučové pily

Univerzální pilové kotouče HM 
pro dělicí kotoučové pily k řezání 
profilů, trubek, sandwichových 
desek, kabelových kanálů, roštů 
atd. Bez chladicí kapaliny. 
Vhodné pro ocel, hliník, 
neželezné materiály, umělé 
hmoty atd.

Příslušenství pil

Rozbrušovací kotouč

48-1060 SK-Pilový kotouč pro ocel 355 x Z 58

48-1064 SK-Pilový kotouč pro hliník 355 x Z 80

51-1050 Magnetický sběrač třísek

48-1080 Rozbrušovací kotouč 355 x 3,0 x 25,4 mm

Pilové pásy pro svislé pásové pily

Obj.č. Označení

47-1046 HSS 2520 x 4 x 0,65 - 14 TPI 

47-1047 HSS 2520 x 8 x 0,65 - 14 TPI 

47-1048 HSS 2840 x 4 x 0,65 - 14 TPI

47-1049 HSS 2840 x 8 x 0,65 - 14 TPI

47-1056 HSS 3490 x 4 x 0,65 - 14 TPI

47-1055 HSS 3490 x 8 x 0,65 - 14 TPI

47-1061 HSS 3880 x 4 x 0,65 - 14 TPI

47-1060 HSS 3880 x 8 x 0,65 - 14 TPI 

47-1066 HSS 3970 x 4 x 0,65 - 14 TPI 

47-1065 HSS 3970 x 8 x 0,65 - 14 TPI 

47-1051 HSS 4540 x 4 x 0,65 - 14 TPI 

47-1050 HSS 4540 x 8 x 0,65 - 14 TPI 

Pilové kotouče

Obj.č. Označení

48-1037 Pilový kotouč HSS, povrchová úprava 250x2,5x32 mm, Z 128

48-1040 Pilový kotouč HSS, povrchová úprava 315x2,5x32 mm, Z 160

48-1044 Pilový kotouč HSS, povrchová úprava 350x2,5x32 mm, Z 160

48-1025 Pilový kotouč HSS, povrchová úprava 275x2,5x40 mm, Z 140

48-1026 Pilový kotouč HSS, povrchová úprava 315x2,5x40 mm, Z 160

48-1027 Pilový kotouč HSS, povrchová úprava 350x2,5x40 mm, Z 160

54-1206 Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l

Chladicí kapalina mísitelná s vodou s vynikajícím 
spektrem výkonu a skvělou úsporností -
obsah kanystru postačuje až na 200 l chladicí 
emulze.

Speciální příměsi prodlužují délku životnosti a 
zlepšují proudění třísek, tím zajišťují lepší
řez na obráběném materiálu.

Tento koncentrát je navržen pro všechny práce 
třískového obrábění oceli a neželezných
kovů, jako např. vrtání, frézování, řezání, 
soustružení atd.

Používaná koncentrace  (olej:voda)
Soustružení, vrtání, frézování 1:20 až 1:40



DG 13 M 
DG 13 MD
DG 20 M

DG 32 MD
DG 32 Pro

EMG 14
EMG 30

EMG 14 Pro
EMG 30 Pro

STG 20
STG 42
CM 14 

U3M 



BSG 3060 TDC
BSG 4080 TDC

BSG 40100 TDC
BSG 50100 PLC
BSG 50120 PLC
BSG 60120 PLC
BSG 60160 PLC
BSG 60220 PLC

Untergestelle 
MSA 300
MSA 500
MSA 750 

MSA 1500

KSA 200
KMS 200 S

KMS 250
DS 175 S
DS 200 S
DS 250 S
DS 300 S

PS 150
SPM 150
KSE 200
PS 200 S
PS 250 S

PS 350

MPS 350
TS 250
TS 300

TS 300 TOP
TS 300 Pro

UWS 320
BDS 75

BDS 75-2
BS 100 x 1220 S

BS 100 x 1220 S-2
MS 75 x 2000 S

MS 150 x 2000 S
MS 75 x 2000 S-2

MS 150 x 2000 S-2
KRPS 100 x 2000  

DUO 
USM 500

URS 500 N
URS 800 N

URS 1000 N
URS 1500 N
URS 2000 N
URS 3000 N

BSG 2040 MC
BSG 2040 TDC
BSG 2550 TDC

KFM 200 M 
KFM 500 M 
KSM 500 S 

DP 120
KNS 150
TBS 620
TBS 760

NTS 250 Top
NTS 250 Vario 

DSA 150
DSA 200
DSA 250
KSA 150

BRUSKY
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DG 13 M

SEMIPROFESSIONAL

Br
us

ky

• Rychlý a jednoduchý postup broušení
• Univerzálně nastavitelný vrcholový úhel 90° - 135°
• K broušení válcových vrtáků průměrů 2 - 13 mm z rychlořezné oceli (HSS) nebo tvrdokovu
• Včetně zařízení k vybrušování špičky vrtáku
• Speciálně vedená kleština zajišťuje optimální výsledek broušení
• Kleštiny ER 20 umožňují také upnutí vrtáků nestandardních průměrů

Bruska na spirálové vrtáky 
Snadno ovladatelná bruska na vrtáky DG 13 M je ideální k broušení spirálových vrtáků z 
rychlořezné oceli (HSS) a tvrdokovu. Tento model je díky nastavitelnému vrcholovému 
úhlu od 90° do 135° univerzálně použitelný pro spirálové vrtáky se 2 břity.

Rozsah dodávky:
• Brusný kotouč CBN
• Kleštiny ER 20, 3 - 13 mm, 11 ks.
   (3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 mm)
• Kleštinový upínač ER 20

Nastavení nástroje

Vybrušování špičky

Broušení vrcholového úhlu

Rychlé a snadné broušení 
spirálových vrtáků

Cena

Top

Tisíckrát
ověřeno

Technická data DG 13 M
Průměr vrtáku 2 - 13 mm
Vrcholový úhel 90° - 135°
Otáčky 4800 ot/min
Výkon motoru 0,12 kW 
Napětí 230 V
Délka 280 mm
Šířka 135 mm
Výška 165 mm
Hmotnost cca 8 kg
Obj. č. 05-1612

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč CBN pro HSS vrtáky 05-1708
Diamantový brusný kotouč SDC na tvrdokov 05-1709

Novinka
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DG 13 MD

SEMIPROFESSIONAL

Br
us

ky

Bruska na spirálové vrtáky 
Snadno ovladatelná bruska na vrtáky DG 13 MD je ideální k broušení spirálových vrtáků z rychlořezné oceli 
(HSS), tvrdokovu, kobaltu atd. Výhodou tohoto modelu - ve srovnání s DG 13 M - je možnost podbroušení 
ploch břitů, čímž je zaručen perfektní výsledek vrtání.

•  Včetně zařízení k vybroušení, tzn. lepšímu centrování špičky vrtáku na obrobku  
a snížení nezbytné posuvné síly

• Dodatečná stanice k podbroušení břitů vrtáku (úhel podbroušení)
• Univerzálně nastavitelný vrcholový úhel 90° - 135°
• K broušení válcových vrtáků průměrů 2 - 13 mm z rychlořezné oceli (HSS) nebo tvrdokovu
• Rotor uložený v přesných kuličkových ložiscích zaručuje velice klidný chod
• Rychlé a přesné výsledky práce díky snadné obsluze

Technická data DG 13 MD
Průměr vrtáku 2 - 13 mm
Vrcholový úhel 90° - 135°
Otáčky 4800 ot/min
Výkon motoru 0,12 kW 
Napětí 230 V
Délka 280 mm
Šířka 135 mm
Výška 165 mm
Hmotnost cca 8,1 kg
Obj. č. 05-1613

Nastavení nástroje

Vybrušování špičky

Broušení vrcholového úhlu

Podbroušení úhlu 

Novinka

Rozsah dodávky:
• Brusný kotouč CBN
• Kleštiny ER 20, 3 - 13 mm, 11 ks.
   (3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 mm)
• Kleštinový upínač ER 20

Stanice k vybroušení příčného 
břitu a podbroušení úhlu

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč CBN pro HSS vrtáky 05-1710
Diamantový brusný kotouč SDC na tvrdokov 05-1711
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DG 20 M

SEMIPROFESSIONAL

Br
us

ky

Bruska na spirálové vrtáky 
Snadno ovladatelná bruska na vrtáky DG 20 M je ideální k broušení spirálových vrtáků 
z rychlořezné oceli (HSS), kobaltu a tvrdokovu. Tento model je díky nastavitelnému 
vrcholovému úhlu od 90° do 135° univerzálně použitelný pro spirálové vrtáky se 2 břity.

Technická data DG 20 M
Průměr vrtáku 2 - 20 mm
Vrcholový úhel 90° - 135°
Otáčky 4800 ot/min
Výkon motoru 0,12 kW 
Napětí 230 V
Délka 285 mm
Šířka 130 mm
Výška 170 mm
Hmotnost cca 8,6 kg
Obj. č. 05-1614

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč CBN pro HSS vrtáky 05-1712
Diamantový brusný kotouč SDC na tvrdokov 05-1713

Rozsah dodávky:
• Brusný kotouč CBN
•  Kleštiny ER 20, 3 – 12 mm, 11 ks. 

(3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm)
•  Kleštiny ER 25, 14 – 20 mm, 7 ks. 

(14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 mm)
• Kleštinový upínač ER 20 nebo ER 25

• K broušení válcových vrtáků průměrů 2 - 20 mm z rychlořezné oceli (HSS) nebo tvrdokovu
• Kleštiny ER 20 a ER 25 umožňují také upnutí vrtáků nestandardních průměrů
• Speciálně vedená kleština zajišťuje optimální výsledek broušení
• Včetně zařízení k vybrušování špičky vrtáku
• Univerzálně nastavitelný vrcholový úhel 90° - 135°
• Rychlý a jednoduchý postup broušení

Rychlé a snadné broušení 
spirálových vrtáků

Nejlepší cena

Novinka

Nastavení nástroje

Vybrušování špičky

Broušení vrcholového úhlu
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DG 32 MD

SEMIPROFESSIONAL

Br
us

ky

Rozsah dodávky:
• Brusný kotouč CBN
•  Kleštiny ER 40, 8 – 32 mm, 25 ks. 

 (8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 /  
20 / 21 / 22 /  23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 /  
31 / 32 mm)

• Kleštinový upínač ER 40

•   Včetně zařízení k vybroušení, tzn. lepšímu centrování špičky vrtáku na obrobku  
a snížení nezbytné posuvné síly

• Dodatečná stanice k podbroušení břitů vrtáku (úhel podbroušení)
•  Součástí dodávky je 25 ks kleštin ER 40, které jsou vhodné také k upnutí nestandardních průměrů vrtáků
• K broušení válcových vrtáků průměrů 8 - 30 mm z rychlořezné oceli (HSS), tvrdokovu nebo vrtáků s povlakem
• Rotor uložený v přesných kuličkových ložiscích zaručuje velice klidný chod
• Vysoká vlastní hmotnost a pryžové patky zajišťují chod bez vibrací
• Nastavitelný vrcholový úhel pro všechny běžné válcové vrtáky

Bruska na spirálové vrtáky 
Bruska na vrtáky DG 32 MD je vhodná pro všechny běžné 2břité spirálové vrtáky z rychlořezné 
oceli (HSS), kobaltu nebo tvrdokovu a podobné s průměrem 8 - 32 mm. Výhodou tohoto modelu 
je možnost podbroušení ploch břitů, čímž je zaručen perfektní výsledek vrtání.

Technická data DG 32 MD
Průměr vrtáku 8 – 32 mm
Vrcholový úhel 90° - 140°
Otáčky 4800 ot/min
Výkon motoru 0,25 kW
Napětí 230 V
Délka 425 mm
Šířka 220 mm
Výška 235 mm
Hmotnost cca 30 kg
Obj. č. 05-1615

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč CBN pro HSS vrtáky 05-1714
Diamantový brusný kotouč SDC na tvrdokov 05-1415

Novinka

Nastavení nástroje

Vybrušování špičky

Broušení vrcholového úhlu

Podbroušení úhlu 

Stanice k vybroušení příčného 
břitu a podbroušení úhlu
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DG 32 PRO
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PROFESSIONAL
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Bruska na spirálové vrtáky 

Technická data DG 32 PRO
Průměr vrtáku 2 – 32 mm
Vrcholový úhel 90° - 135°
Otáčky 4800 ot/min
Výkon motoru 0,25 kW
Napětí 230 V
Délka 350 mm
Šířka 210 mm
Výška 305 mm
Hmotnost cca 32 kg
Obj. č. 05-1616

Rozsah dodávky:
• Diamantový brusný kotouč SDC
•  Kleštiny ER 20, 3 – 12 mm, 10 ks. 

(3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm)
•  Kleštiny ER 40, 13 – 32 mm, 20 ks. 

(13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 /  
24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 mm)

• Kleštinový upínač ER 20 nebo ER 40

Novinka

1. Nastavení nástroje Ø 2 - 13 mm
2. Nastavení nástroje Ø 8 - 32 mm

1. Vybrušování špičky Ø 2 - 13 mm / 2. Vybrušování špičky Ø 8 - 32 mm

1. Broušení vrcholového úhlu Ø 2 - 13 mm
2. Broušení vrcholového úhlus Ø 8 - 32 mm

1. Podbroušení úhlu  Ø 2 - 13 mm
2. Podbroušení úhlu  Ø 8 - 32 mm

Nejlepší kvalita

Rychlé a snadné broušení 
spirálových vrtáků

Stanice k vybroušení příčného 
břitu a podbroušení úhlu

Vhodné pro téměř všechny 
typy spirálových vrtáků

•  Včetně zařízení k vybroušení, tzn. lepšímu centrování špičky vrtáku na obrobku  
a snížení nezbytné posuvné síly

•  Součástí dodávky je 30 ks kleštin ER , které jsou vhodné také k upnutí  
nestandardních průměrů vrtáků

• Dodatečná stanice k podbroušení břitů vrtáku (úhel podbroušení)
• Univerzálně nastavitelný vrcholový úhel 90° - 135°
• Rotor uložený v přesných kuličkových ložiscích zaručuje velice klidný chod
• Rychlé a přesné výsledky práce díky snadné obsluze
• Vysoká vlastní hmotnost a pryžové patky zajišťují chod bez vibrací
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DG 32 PRO

DAS ORIGINAL
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ky

Rozsah dodávky obsahuje 
10 ks upínacích kleštin ER 20 
(3 - 12 mm), resp. 20 ks 
upínacích kleštin ER 40 
(13 - 32 mm).

Diamantové brusné kotouče SDC obsaženy v rozsahu dodávky

Cena

Top

Bruska na spirálové vrtáky 
Bruska na vrtáky DG 32 Pro je vhodná pro všechny běžné 2břité spirálové vrtáky z rychlořezné oceli 
(HSS), kobaltu nebo tvrdokovu a podobné s průměrem 2 - 32 mm. Výhodou tohoto modelu je možnost 
podbroušení ploch břitů, čímž je zaručen perfektní výsledek vrtání. Rychlý průběh broušení zajišťuje 
vysokou hospodárnost při nízkých investičních nákladech.

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč CBN (3 - 12 mm) pro HSS vrtáky 05-1710
Diamantový brusný kotouč SDC (3 - 12 mm) na tvrdokov 05-1711
Brusný kotouč CBN (12,1 - 32 mm) pro HSS vrtáky 05-1714
Diamantový brusný kotouč SDC (12,1 - 32 mm) na tvrdokov 05-1715
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EMG 14
EMG 30
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ky

• Lze brousit frézy se 2, 3 a 4 břity, od prům. 12 mm se 6 břity
• K čelnímu broušení fréz z rychlořezné oceli (HSS) a tvrdokovu
• Vysoká vlastní hmotnost a pryžové patky zajišťují chod bez vibrací
• Rychlé a přesné výsledky práce díky snadné obsluze
• Rotor uložený v přesných kuličkových ložiscích zaručuje velice klidný chod
• K dodání 2 modely, volitelně od 4 - 14 mm nebo 12 - 30 mm

Technická data EMG 14 EMG 30
Průměr frézy 4 – 14 mm 12 – 30 mm
Vrcholový úhel 0° - 5° 0° - 5°
Otáčky 4800 ot/min 4800 ot/min
Výkon motoru 0,16 kW 0,25 kW
Napětí 230 V 230 V
Délka 300 mm 350 mm
Šířka 190 mm 270 mm
Výška 200 mm 300 mm
Hmotnost cca 13 kg 25 kg
Obj. č. 05-1619 05-1622

Rozsah dodávky:
• Brusný kotouč CBN
•  Kleštiny ER 20, 3 – 14 mm, 6 ks. (EMG 14) 

(4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm)
•  Kleštiny ER 40, 12 – 30 mm, 10 ks. (EMG 30) 

(12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 mm)
• Kleštinový upínač

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč CBN pro EMG 14 05-1718
Diamantový brusný kotouč SDC pro EMG 14 05-1719
Brusný kotouč CBN pro EMG 30 05-1720
Diamantový brusný kotouč SDC pro EMG 30 05-1721

Nastavení nástroje

Broušení řezné hrany 1 a 3

Broušení vrcholového úhlu

Novinka

Broušení úhlu podbroušení 
u 2břitých fréz

Broušení úhlu podbroušení 
u 3 a 4břitých fréz

Brusky na ostření stopkových fréz
Brusky na ostření stopkových fréz EMG 14 a EMG 30 jsou ideální k broušení stopkových 
fréz z rychlořezné oceli (HSS) a tvrdokovu. Tento model je díky nastavitelnému 
vrcholovému úhlu od 0° do 5° univerzálně použitelný pro frézy se 2, 3 a 4 břity.
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EMG 14 Pro
EMG 30 Pro
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Brusky na ostření 
stopkových fréz

Technická data EMG 14 Pro EMG 30 Pro
Průměr frézy 4 – 14 mm 12 - 30 mm
Vrcholový úhel 0° - 5° 0° - 5°
Otáčky 4800 ot/min 4800 ot/min
Výkon motoru 0,16 kW 0,25 kW
Napětí 230 V 230 V
Délka 380 mm 550 mm
Šířka 190 mm 300 mm
Výška 285 mm 360 mm
Hmotnost cca 20 kg 39 kg
Obj. č. 05-1623 05-1624

Nastavení nástroje

Broušení řezné hrany 1 a 3

Broušení vrcholového úhlu

Broušení úhlu podbroušení 
u 2břitých fréz

Broušení úhlu podbroušení 
u 3 a 4břitých fréz

Broušení vnějšího 
spirálového břitu Rozsah dodávky:

• Brusný kotouč CBN
•  Kleštiny ER 20, 3 – 14 mm, 6 ks. (EMG 14 Pro) 

(4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm)
•  Kleštiny ER 40, 12 – 30 mm, 10 ks. (EMG 30 Pro) 

(12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 mm)
• Kleštinový upínač

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč CBN pro čelní stranu pro EMG 14 Pro 05-1718
Diamantový brusný kotouč SDC pro čelní stranu pro EMG 14 Pro 05-1719
Brusný kotouč CBN pro boční břit pro EMG 14 Pro 05-1722
Diamantový brusný kotouč SDC pro boční břit pro EMG 14 Pro 05-1723
Brusný kotouč CBN pro čelní stranu pro EMG 30 Pro 05-1724
Diamantový brusný kotouč SDC pro čelní stranu pro EMG 30 Pro 05-1725
Brusný kotouč CBN pro boční břit pro EMG 30 Pro 05-1726
Diamantový brusný kotouč SDC pro boční břit pro EMG 30 Pro 05-1727

Novinka

• K čelnímu broušení fréz z rychlořezné oceli (HSS) a tvrdokovu
• Dodatečná stanice k broušení vnějšího spirálového břitu
• Lze brousit frézy se 2, 3 a 4 břity, od prům. 12 mm se 6 břity
• Vysoká vlastní hmotnost a pryžové patky zajišťují chod bez vibrací
• Rotor uložený v přesných kuličkových ložiscích zaručuje velice klidný chod
• Rychlé a přesné výsledky práce díky snadné obsluze
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STG 20
STG 42
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•  Přenosná bruska závitníků k broušení závitníků se 2, 3 a 4  
upínacími drážkami

• Rotor uložený v přesných kuličkových ložiscích zaručuje velice klidný chod
• Vhodná k broušení závitníků z rychlořezné oceli (HSS) popř. z tvrdokovu
• Rychlé a přesné výsledky práce díky snadné obsluze
• K dodání 2 modely, volitelně od M5 - M20 mm nebo M16 - M42

Technická data STG 20 STG 42
Rozsah broušení M5 – M20 M16 - M42
Vrcholový úhel 5° - 30° 5° - 30°
Otáčky 4800 ot/min 4800 ot/min
Výkon motoru 0,16 kW 0,25 kW
Napětí 230 V 230 V
Délka 320 mm 400 mm
Šířka 235 mm 300 mm
Výška 265 mm 310 mm
Hmotnost cca 14 kg 24 kg
Obj. č. 05-1628 05-1629

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč CBN pro STG 20 05-1730
Diamantový brusný kotouč SDC pro STG 20 05-1731
Brusný kotouč CBN pro STG 42 05-1732
Diamantový brusný kotouč SDC pro STG 42 05-1733

Brusky závitníků
Brusky závitníků STG 20 a STG 42 jsou ideální k broušení závitníků z rychlořezné oceli 
(HSS) a tvrdokovu. Tyto modely jsou díky nastavitelnému vrcholovému úhlu od 5° do 30° 
univerzálně použitelné pro závitníky se 2, 3 a 4 upínacími drážkami.

Novinka

Nastavení nástroje

Broušení břitu

Broušení délky náběhu

Broušení čelní plochy

Rozsah dodávky:
• Brusný kotouč CBN
•  Kleštiny ER 20, 5 – 14 mm, 6 ks. (STG 20) 

(5 / 7 / 8 / 9 / 13 / 14 mm)
•  Kleštiny ER 40, 13 – 30 mm, 9 ks. (STG 42) 

(13 / 14 / 16 / 18 / 20 / 23 / 25 / 28 / 30 mm)
• Kleštinový upínač
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Rozbrušovačka
Rozbrušovačka CM 14 je ideální stroj ke zkracování válcových nástrojů od 4 - 14 mm 
(např. vyrážecích kolíků), k rovinnému broušení čelní plochy vrtáku, resp. frézy, 
broušení drážek,.....

Technická data CM 14
Rozsah upínání 4 – 14 mm
Nastavení úhlu -30° do +30°
Otáčky 4800 ot/min
Výkon motoru 0,16 kW
Napětí 230 V
Délka 320 mm
Šířka 190 mm
Výška 200 mm
Hmotnost cca 11 kg
Obj. č. 05-1631

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč CBN pro HSS 05-1734
Diamantový brusný kotouč SDC pro tvrdokov 05-1735

• Rychlé a přesné výsledky práce díky snadné obsluze
• Rotor uložený v přesných kuličkových ložiscích zaručuje velice klidný chod
• Vysoká vlastní hmotnost a pryžové patky zajišťují chod bez vibrací
•  Součástí dodávky je 11 ks kleštin ER 20, které jsou vhodné také k upnutí  

nestandardních průměrů vrtáků
• K řezání obrobků z rychlořezné oceli (HSS) nebo tvrdokovu

Nastavení nástroje

V rozsahu dodávky obsaženy upínací kleštiny 
ER 20 od 4 - 14 mm

Nastavitelný vrcholový úhel od -30° 
do +30°

Příklad použití

Novinka

Rozsah dodávky:
• Brusný kotouč CBN
•  Kleštiny ER 20, 4 – 14 mm, 11 ks. 

(4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm)
• Kleštinový upínač ER 20
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Ostřičky nástrojů
Bruska na vrtáky U3M je univerzálně použitelná díky svým všestranným možnostem naklápění 
a nastavení. Tento model nabízí svým rozsáhlým standardním příslušenstvím optimální výkon 
za nízkou pořizovací cenu.

• K broušení například: razníků, spirálových vrtáků, elektrod, rydel, středicích hrotů, atd.
• Jednoduchá obsluha a ovládání
• Masivní základna brusky zajišťuje dlouholetou přesnost
• Dělicí hlava s 24 polohami k broušení mnohoúhelníků na raznících nebo elektrodách
• Ideální k broušení jehel (zahlubovacích fréz)
•  Rozsáhlé základní příslušenství: držák válcových vrtáků, stopkových fréz a  

soustružnických nožů, diamantový kotouč, kleštiny, …
• Mnoho možností naklápění a nastavení vhodných k výrobě gravírovacích jehel (válcové, středové, kuželové, …)
• Přesný běh vřetena s pohonem bez vibrací zajišťuje optimální výsledek broušení

Rozsah dodávky:
• Korundový brusný kotouč
• Diamantový brusný kotouč
• Diamantový orovnávač
• Příruba kotouče
• LED pracovní světlo
• Kleštiny 4, 6, 8, 10, 12 mm
• Přípravek pro upnutí vrtáku
• Přípravek pro upnutí  
   stopkových fréz
• Přípravek pro upnutí  
   soustružnických nožů
• Náhradní řemen

Přípravek pro upnutí soustružnických nožů

Přípravek pro upnutí stopkových fréz

Rozsah dodávky: držák válcových vrtáků, 
stopkových fréz, soustružnických nožů, 
kleštiny, korundový brusný kotouč, 
diamantový brusný kotouč, hnací řemen

Přípravek pro upnutí vrtáku

K broušení např.:
- razníků
- válcových vrtáků
- elektrod
- dlát či struhů
- středicích vrtáků

NEJLEPŠÍ CENA!

Technická data U3M
Průměr kleštiny min./max. 3 - 18 mm 
Průměr broušení max. 25 mm
Úhel broušení 0 - 180°
Úhel podbroušení 0 - 45°
Negativní úhel 0 - 25°
Otáčky 5000 ot/min
Hrncový kotouč 100 x 50 x 20 mm
Počet poloh dělicí hlavy 24 (každých 15°)
Výkon motoru 0,37 kW
Napětí 230 V nebo 400 V
Délka 450 mm
Šířka 500 mm
Výška 400 mm
Hmotnost cca 45 kg
Obj. č. 05-1639 (230 V)

05-1641 (400 V)

Volitelné příslušenství: Obj. č.
 05-1786
Diamantový brusný kotouč 05-1787
Příruba kotouče 05-1788B
Orovnávací diamant 05-1788C
Kleština 3 mm 05-1789
Kleština 14 mm 05-1795
Kleština 16 mm 05-1796
Kleština 18 mm 05-1796B

Novinka
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Úkosovačka ruční
Úkosovací stroj KFM 200 M je určený k odstraňování otřepů, ke zkosení hran nejrůznějších 
materiálů a hospodárné přípravě úkosů svarů. Tyto modely jsou vhodné pro použití 
převážně v kovozpracujícím průmyslu.

Technická data KFM 200 M
Max. šířka fazety při 45° 10 mm
Nastavení úhlu 15° - 45°
Vodicí lišta 200 mm
Otáčky 2800 ot/min
Výkon motoru 0,37 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x Š x V) 370 x 250 x 230 mm
Hmotnost cca 11 kg
Obj. č. 05-1632

Volitelné příslušenství: Obj. č.
SK břitové destičky (9 ks) 05-1736
Náhradní frézovací hlava 05-1737

Rozsah dodávky:
• Vodicí lišta 200 mm
• Frézovací hlava
• SK břitové destičky
• Servisní a obslužné nářadí

Ideální pro ekonomické 
řešení přípravy svarů

Pro ocel, hliník, 
neželezné kovy, atd

Plynulé nastavení úhlu zkosení 
hrany od 15° do 45°

Nastavení výšky / hloubky 
zkosené hrany bez nástrojů

Včetně frézovací hlavy 
s běžnými SK břitovými 
destičkami

•  Používá se přímo na obrobku, proto je ideální k opracování rozměrných  
desek, ocelových nosníků a profilů s úhlem hran 90°

•  Vyvinuto k provádění zkosení přímých hran a k přípravě úkosů svarů
•  Ergonomické dvouruční ovládání snižuje námahu při delší práci
•  Rychlé a jednoduché odstranění otřepů
•  Cenově výhodný model pro lehké až střední zatížení
•  Nepostradatelný pomocník v kovozpracujícím průmyslu, strojírenství a  

při montážních pracích

Novinka
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KFM 500 M
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Úkosovačka ruční
Úkosovací stroj KFM 500 M je nejvhodnější k odstraňování otřepů, zkosení hran nejrůznějších 
materiálů a k hospodárné přípravě úkosů pro sváry. Tento model nalezne své využití převážně 
v kovozpracujícím průmyslu.

• Jednoduché nastavení hloubky frézování a požadovaného úhlu
•  Ideální k odstraňování otřepů a zkosení hran (pohledové hrany) z různých  

materiálů, například: ocel, hliník, neželezné materiály, plasty, atd.
• Optimální stroj pro hospodárnou přípravu úkosů svarů
• Plynulé nastavení úhlu úkosu od 15° do 45°
• Cenově výhodný model pro lehké až střední zatížení

Technická data KFM 500 M
Max. šířka fazety při 45° 5 mm
Nastavení úhlu 15° - 45°
Vodicí lišta 500 mm
Otáčky 2800 ot/min
Výkon motoru 0,55 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x Š x V) 500 x 370 x 265 mm
Hmotnost cca 33 kg
Obj. č. 05-1633

Rozsah dodávky:
• Vodicí lišta 500 mm
• Frézovací hlava
• SK břitové destičky
• Servisní a obslužné nářadí

Dostatečně dimenzovaná vodicí lišta 
pro bezpečné vedení obrobku Cena

Top

Pro ocel, hliník, 
neželezné kovy, atd

Výkonný hnací motor (400 V) s 
vysokým krouticím momentem

Výška zkosené hrany je plynule 
nastavitelná od 0 - 3 mm

Volitelné příslušenství: Obj. č.
SK břitové destičky (9 ks) 05-1736
Náhradní frézovací hlava 05-1737

Nastavitelný úhel fazety od 15° - 45°

Novinka
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Pásová bruska na hrany
Pásová bruska na hrany KSM 500 S je vhodná k odstranění otřepu a zkosení hran nejrůznějších 
materiálů jako např. hliníku, mědi, mosazi, plastů atd., ale také speciálně tvrdých materiálů do 
HRC63. Tento model je především vhodný pro oblast použití v kovozpracujícím průmyslu.

• Nejvhodnější pro odstraňování otřepu a zkosení (45°) rovných hran
•  Sériově s korundovým brusným kotoučem, ideálně vhodný pro tvrzené materiály do 

HRC63, ale také pro hliník, neželezné materiály, plasty atd.
•  Stabilní a jednoduchá pásová bruska na hrany k obrábění malých a středních obrobků 

od tloušťky 2 mm
• Cenově výhodný model pro lehké až střední zatížení
• Vysoká vlastní váha pro práci bez vibrací

Technická data KSM 500 S
Max. šířka fazety při 45° 5 mm
Nastavení úhlu 45°
Vodicí lišta 500 mm
Otáčky 2800 ot/min
Výkon motoru 0,55 kW
Napětí 400 V
Rozměry stroje (D x Š x V) 500 x 360 x 360 mm
Hmotnost cca 37 kg
Obj. č. 05-1637

Rozsah dodávky:
• Vodicí lišta 500 mm
• Korundový brusný kotouč
• Servisní a obslužné nářadí

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Korundový brusný kotouč 05-1747

Dostatečně dimenzovaná vodicí lišta 
pro bezpečné vedení obrobku

Plynulé nastavení výšky fazety pomocí 
stavěcího šroubu

Tvrzené a broušené vodicí lišty

Kvalitní hnací motor má klidný chod a 
je výkonný

Novinka

Cena

Top

Včetnĕ korundový 
brusný kotouč
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DP 120
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• Optimální pro satinování, leštění, kartáčování, strukturování, odstraňování otřepů a rzi, dočišťování
• Ideální k opracování nerezové oceli, litiny, neželezných kovů, hliníku, plastů, dřeva,...
• Tuhá konstrukce z tlakového hliníkového odlitku zajišťuje dlouhou životnost
• 6 stupňů otáček zajišťuje optimální přizpůsobení velikosti otáček podle obrobku
• Ergonomické dvouruční ovládání snižuje námahu při delší práci
• Hnací motor s vysokým krouticím momentem, pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
• Řídicí elektronika zajišťuje při zatížení stálou rychlost brusného pásu

Technická data DP 120
Max. průměr brusného kotouče 120 mm
Brusná šířka min./max. 100 mm
Průměr hřídele 19 mm
Otáčky naprázdno (6) 700 - 3000 ot/min
Výkon 800 W
Napětí 230 V
Hmotnost cca 3,7 kg
Obj. č. 05-1323

Cena

Top

Rozsah dodávky DP 120:
• Rukojeť s krytem
• Brusný válec
• Servisní a obslužné nářadí

Výškově, ve 3 stupních, 
nastavitelná rukojeť

Pohodlná plynulá regulace 
otáček na rukojeti

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Pryžový vzduchový váleček 49-1100
Vzduchová pumpa pro pryžový vzduchový váleček 49-1101
Hnací válec 49-1102
Brusný pás pr. 90 mm x 100 mm, K 60 (5 ks) 49-1105
Brusný pás pr. 90 mm x 100 mm, K 100 (5 ks) 49-1107
Brusný pás pr. 90 mm x 100 mm, K 180 (5 ks) 49-1109
Brusný pás rounový pr. 90 mm x 100 mm (5 ks) 49-1110
Lamelový brusný kotouč 105 x 100 x 19 mm (2 ks) 49-1115
Brusný pás se suchým zipem 40 x 600 mm, K 120 (10 ks) 49-1124
Rounový brusný pás se suchým zipem 40 x 600 mm (2 ks) 49-1126
Hnací řemen se suchým zipem 30 x 700 mm (2 ks) 49-1130

Pryžový vzduchový váleček, který 
se přizpůsobí povrchu obrobku 

(na objednávku)

Vynikající kvalita povrchů při 
satinování, leštění, strukturování 

a matování

Rounový brusný pás k opracování 
zábradlí z nerezové oceli 

(na objednávku)

Univerzální použití

Lešticí válcová bruska
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KNS 150
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Bruska na koutové sváry

Cena

Top

• Ideální bruska pro opracování svarů na těžko přístupných místech
• Přídavnou rukojeť  lze otočit o 180°, ideální pro místa s omezeným přístupem
• Navržená k broušení a leštění konstrukcí z nerezové oceli
• Určená k použití leštících a brusných kotoučů do max. průměru 150 mm
• Řídicí elektronika zajišťuje i při zatížení stálé otáčky
• Výkonný hnací motor s 6 stupni otáček

Rozsah dodávky:
• Kotouč na koutové svary prům. 150 mm
• Rukojeť
• Ochranný kryt
• 2 náhradní náhradní uhlíkové kartáče
• Servisní a obslužné nářadí

Pohodlná plynulá regulace otáček 
na rukojeti

Příklad použití

Ergonomická rukojeť umožňuje snadné ovládání při 
práci, použitelná buď vlevo nebo vpravo

Nastavitelný ochranný kryt

Výkonný hnací 
motor 800 W

Technická data KNS 150
Brusný kotouč 150 x 25,4 x 6 mm
Otáčky naprázdno (6) 1100 - 4500 ot/min
Výkon 800 W
Napětí 230 V
Hmotnost cca 3,3 kg
Obj. č. 05-1326
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TBS 620
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Technická data TBS 620
Délka pásu 620 mm
Šířka pás 40 mm
Průměr trubky max. 120 mm
Rychlost pásu 3,1 - 11,6 m/s
Otáčky naprázdno (6) 500 - 2800 ot/min
Výkon 800 W
Napětí 230 V
Hmotnost cca 4,1 kg
Obj. č. 05-1324

• Pohyblivé sklopné rameno zajišťuje přizpůsobení brusného pásu průměru broušené trubky
•  Velký kontaktní válec umožňuje odbroušení svarů na rovných plochách  

bez vzniku hran nebo zvlnění
• Ergonomické dvouruční ovládání snižuje námahu při delší práci
•  Brusný pás odvádí vzniklé teplo, proto je ideální k broušení  

svarů nerezové oceli bez modrání povrchu obrobku
• Hnací motor se 6 stupni otáček 
• Řídicí elektronika zajišťuje při zatížení stálou rychlost brusného pásu
• Vysoce výkonný hnací motor zajišťuje efektivní zbroušení svarů.
• Jednoduchá a nekomplikovaná výměna brusného pásu bez pomoci nářadí

Rozsah dodávky:
• Rukojeť
• Rounový brusný pás
• 2 náhradní náhradní uhlíkové kartáče

Rozsah dodávky

Pohodlná plynulá regulace 
otáček (6 stupňů) na rukojeti

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný pás 40 x 620 mm - K 60 (10 ks) 49-1136
Brusný pás 40 x 620 mm - K 100 (10 ks) 49-1138
Brusný pás 40 x 620 mm - K 180 (10 ks) 49-1141
Rounový brusný pás 40 x 620 mm, hrubý (5 ks) 49-1142
Rounový brusný pás 40 x 620 mm, střední (5 ks) 49-1143
Rounový brusný pás 40 x 620 mm, velmi jemný (5 ks) 49-1144

Cena

Top

Příklad použití

Aretační šroub umožňuje rychlou 
výměnu pásu bez použití nástrojů

Pásová bruska/leštička 
na trubky
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TBS 760
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Pásová bruska na trubky
Pásová bruska na trubky TBS 760 je obzvlášť snadno ovladatelný a flexibilně použitelný přístroj 
k různému broušení, leštění a satinování. Určeno především pro použití v kovovýrobě, opracování 
kovových konstrukcí a zábradlí v zámečnických dílnách.

Technická data TBS 760
Délka pásu 760 mm
Šířka pás 40 mm
Průměr trubky max. 180 mm
Rychlost pásu 2,4 - 9,1 m/s
Otáčky naprázdno (6) 900 - 2800 ot/min
Výkon 800 W
Napětí 230 V
Hmotnost cca 3,9 kg
Obj. č. 05-1325

Rozsah dodávky:
• Rukojeť
• Rounový pás
• 2 náhradní uhlíkové kartáče

Pohodlná plynulá regulace otáček 
(6 stupňů) na rukojeti

Příklad použití

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný pás 40 x 760 mm, K 80 (10 ks) 49-1147
Brusný pás 40 x 760 mm, K 120 (10 ks) 49-1148
Brusný pás 40 x 760 mm, K 220 (10 ks) 49-1149
Rounový brusný pás 40 x 760 mm, hrubý (5 ks) 49-1155
Rounový brusný pás 40 x 760 mm, střední (5 ks) 49-1156
Rounový brusný pás 40 x 760 mm, velmi jemný (5 ks) 49-1157

Univerzální použití

Pohyblivě uložené rameno 
zajišťuje optimální opásání 
trubek do max. 270°

• Ideální pro broušení a leštění potrubních konstrukcí
• Vhodné pro následné práce (broušení, satinování a leštění) u namontovaných kolejnic
•  Rukojeť lze otáčet o 180°, což vytváří minimální nároky na prostor,  

např.  zábradlí v blízkosti stěn
• Výkonný hnací motor s vysokým točivým momentem, pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
• Speciální elektronika umožňuje konstantní rychlost brusného pásu
• Efektivní odstranění svarového materiálu díky výkonnému motoru
• Snadná a jednoduchá výměna brusného pásu, není nutné nářadí
• 2 kroky umožňují obroušení obvodu trubky o 360
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NTS 250 Top
NTS 250 Vario
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• Model NTS 250 Vario je díky plynulé regulaci otáček ideálním pro použití na  každý materiál
•  Univerzálně použitelná k broušení nožů, seker, soustružnických  

dlát, nožů hoblíků, nůžek atd.
•  Profesionální model z pevného ocelového plechu a s hnacím motorem s vysokým krouticím  

momentem umožňuje optimální výsledky broušení
•  Korundový brusný kotouč běží v nádrži s vodou (odnímatelné), proto 

se ostří při broušení chladí a nedochází k popouštění nebo přehřátí nástroje
•  Na univerzální výškově stavitelné podpěře lze použít i různé přípravky jiných výrobců 
•  Je vhodná jak pro amatéry, tak pro profesionální domácí kutily, kteří 

potřebují perfektně nabrousit své nástroje v relativně krátkém čase
•  Nízké otáčky brusného kotouče zajišťují bezpečnou práci, bez nebezpečí odlétávání jisker

Technická data NTS 250 Top NTS 250 Vario
Brusný kotouč 250 x 50 x 12 mm 250 x 50 x 12 mm
Kožený obtahovací kotouč 210 x 30 x 12 mm 210 x 30 x 12 mm
Otáčky 90 ot/min 90 - 180 ot/min
Příkon motoru 200 W 200 W
Napětí 230 V 230 V
Šířka 470 mm 470 mm
Hloubka 300 mm 300 mm
Výška 440 mm 440 mm
Hmotnost cca 19 kg 18,5 kg
Obj. č. 05-1082 05-1083

Včetně koženého obtahovacího kotouče 
k odstranění otřepu po broušení

Univerzální přípravek UNI-100, vhodný na nejrůznější 
nástroje s přímým ostřím (součástí dodávky)

Jednoduché nastavení optimálního úhlu pomocí 
úhlové měrky WL-60 (součástí dodávky)

Brusky na broušení 
za mokra a sucha

Součástí dodávky je i zásuvka 
pro uložení příslušenství

Moderní design
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NTS 250 Vario
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Rozsah dodávky:
• Korundový brusný kotouč K 220
• Kožený obtahovací kotouč
• Univerzální podpěra
• Univerzální přípravek UNI-100
• Úhlová měrka WL-60
• Nádrž na vodu

S bruskou na broušení za mokra a sucha série NTS 250 můžete 
rychle a bez velké námahy docílit perfektní výsledky broušení. 
Pomocí příslušných přípravků lze brousit bez problémů i 
zalomená dutá řezbářská dláta, kulatá soustružnická dláta, 
oválné sekáče atd.
Pro zajištění stálého výkonu broušení, je model NTS 250 Vario 
vybaven plynulou regulací otáček pro omezení  obrušování 
brusného kotouče.

Orovnávací a oživovací kámen 05-2050: 
slouží k přípravě brusného kotouče 
(jemný / hrubý)

05-2054 Přípravek na přímá ostří: Pro hoblíky 
a dláta, s max. šířkou 70 mm a max. tloušťkou 
6,5 mm

05-2055 Přípravek na nůžky: Vhodné pro 
rovné nůžky a zahradnické nůžky

05-2057 Přípravek na dlouhé nože: Pro nože 
s délkou čepele od 100 mm , vhodný pro 
hoblovací nože

05-1809A Profilovaný kožený obtahovací kotouč: 
Pro opracování a leštění soustružnických dlát 
a páčidel

05-2051 Univerzální úhlová 
měrka: Pro měření stávajících 
úhlů  nebo k nastavení úhlu 
broušení od 15° do 75°, vhodný 
pro brusné kotouče s průměrem 
od 150 do 250 mm 

05-2053 Přípravek na plochá a dutá dláta: 
Max. šířka nástroje 35 mm, max. průměr 
nástroje 20 mm

05-2052 Přípravek na soustružnická dláta: 
Max. průměr nástroje 20 mm

Diamantový orovnávač kotoučů 05-2058: 
ke kruhovému a přímému orovnávání 
brusného kotouče

05-2056 Opěrný stůl: Ideální pro práci na malých 
částech

Cena

Top

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Korundový brusný kotouč 250 x 50 x 32 mm, K220 05-1808
Kožený obtahovací kotouč 210 x 30 x 12 mm 05-1809
Profilovaný kožený obtahovací kotouč 05-1809A
Orovnávací a oživovací kámen 05-2050
Univerzální úhlová měrka 05-2051
Přípravek na soustružnická dláta 05-2052

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Přípravek na plochá a dutá dláta 05-2053
Přípravek na přímá ostří 05-2054
Přípravek na nůžky 05-2055
Opěrný stůl 05-2056
Přípravek na dlouhé nože 05-2057
Diamantový orovnávač kotoučů 05-2058
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ISO 9001

DSA-Serie
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Rozsah 
dodávky:
• Hrubovací kotouč K 36
• Dokončovací kotouč K 80
• Oboustranný ochranný kryt proti jiskření
• Opěrka obrobku
• LED pracovní světlo
• Vestavěná nádrž na chladicí kapalinu
• Orovnávač brusných kotoučů

Součástí dodávky je osvětlení, 
orovnávač kotoučů a ochranné 
sklo s lupou

DSA 200

Dvoukotoučové brusky
Dvoukotoučová bruska série DSA, univerzálně použitelná a vhodná pro poloprofesionální 
uživatele. Tichý bezúdržbový indukční motor. Kvalitní brusné kotouče zajišťují optimální 
výsledek při broušení a odstraňování otřepů nástrojů.

• Vybavená stabilní a stavitelnou opěrkou obrobku, která zajišťuje lepší pracovní výsledky
• Rotor uložený v kuličkových ložiscích zajišťuje velice klidný chod a dlouhou životnost
• Univerzálně použitelná pro nejrůznější materiály (kov, plast, dřevo, ...)
• Tělo brusky je vyrobeno ze hliníkového tlakového odlitku
• Součástí dodávky je osvětlení a orovnávač brusných kotoučů
• Nádržka na chladicí kapalinu integrovaná v tělese stroje
• Velký kryt chrání před odlétávajícími jiskrami
• Výkonný hnací motor umožňuje silný brusný výkon
• Uzavřený ochranný boční kryt zabraňuje odlétávání jisker

Technická data DSA 150 DSA 200 DSA 250
Brusný kotouč Ø x Š 150 x 25,4 mm 200 x 25,4 mm 250 x 25,4 mm
Upínací otvor brusného kotouče 12,7 mm 15,88 mm 20 mm
Zrnitost brusného kotouče K 36 / K 80 K 36 / K 80 K 36 / K 80
Otáčky 2850 ot/min 2850 ot/min 2850 ot/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,50 kW 0,75 kW 1,0 kW
Napětí 230 V 230 V nebo 400 V 230 V nebo 400 V
Šířka 345 mm 410 mm 450 mm
Hloubka 270 mm 340 mm 360 mm
Výška 275 mm 330 mm 370 mm
Hmotnost cca 10 kg 18 kg 26 kg
Obj. č. 05-1090 05-1092 (230 V) 05-1096 (230 V)

05-1094 (400 V) 05-1098 (400 V)

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč korund Ø 150 x 25,4 mm, K 36 05-1810
Brusný kotouč korund Ø 150 x 25,4 mm, K 60 05-1811
Brusný kotouč korund Ø 200 x 25,4 mm, K 36 05-1812
Brusný kotouč korund Ø 200 x 25,4 mm, K 60 05-1813
Brusný kotouč korund Ø 250 x 25,4 mm, K 36 05-1814
Brusný kotouč korund Ø 250 x 25,4 mm, K 60 05-1815
Držák na stěnu WH 56-1049
Podstavec model C pro série-DSA 56-1042
Podstavec model F pro DSA 150, DSA 200 56-1045

DSA 150

Obrázek s držákem na stěnu WH 
(na objednávku)
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Rozsah dodávky:
• Brusný kotouč K 36
• Brusný pás K 80
• Ochranný kryt
• Opěrka obrobku
• LED pracovní světlo
• Vestavěná nádrž na chladicí kapalinu
• Orovnávač brusných kotoučů

Sériově dodávaná s 
hrubovacím kotoučem, 
nastavitelnou opěrkou 
obrobku, na boku 
uzavřeným ochranným 
krytem a ochranou očí

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Plátěný brusný pás 685 x 50 mm - K 60 ( 10 ks) 11-2116A
Plátěný brusný pás 685 x 50 mm - K 80 (10 ks) 11-2116
Plátěný brusný pás 685 x 50 mm - K 100 (10 ks) 11-2117
Plátěný brusný pás 685 x 50 mm - K 120 (10 ks) 11-2117A
Plátěný brusný pás 685 x 50 mm - K 150 (10 ks) 11-2118
Plátěný brusný pás 685 x 50 mm - K 180 (10 ks) 11-2119
Plátěný brusný pás - kombinovaná sada 685 x 50 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180  (každý po 2 ks)

11-2119A

Brusný kotouč korund Ø 150 x 20 mm, K 36 05-1800
Brusný kotouč korund Ø 150 x 20 mm, K 80 05-1801
Brusný kotouč korund Ø 200 x 20 mm, K 36 05-1827
Brusný kotouč korund Ø 200 x 20 mm, K 80 05-1828
Čistič brusných pásů 11-2175
Podstavec model C 56-1042
Podstavec model F 56-1045

Technická data KSA 150 KSA 200
Brusný kotouč Ø x Š 150 x 20 mm 200 x 20 mm
Upínací otvor brusného kotouče 12,7 mm 15,88 mm
Zrnitost brusného kotouče K 36 K 36
Brusný pás 685 x 50 mm 685 x 50 mm
Rychlost brusného pásu 15,4 m/s 15,4 m/s
Brusná plocha 125 x 50 mm 125 x 50 mm
Otáčky 2850 ot/min 2850 ot/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,25 kW 0,37 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,35 kW 0,50 kW
Napětí 230 V 230 V
Šířka 370 mm 420 mm
Hloubka 280 mm 300 mm
Výška 350 mm 390 mm
Hmotnost cca 11 kg 16 kg
Obj. č. 05-1030 05-1035

KSA 150

Kombinované brusky
Kombinované brusky série KSA jsou vhodné pro snadné a časté broušení široké škály 
materiálů - jako jsou kovy, neželezné kovy, plasty, dřevo, barva, plexisklo a mnoho dalších. 
Ideální brusky pro široké spektrum aplikací a tvrdé nasazení v každé hobby dílně.

•  Tvarově stálá konstrukce z tlakového hliníkového odlitku zajišťuje dlouhou životnost
•  Nádržka na chladicí kapalinu integrovaná v tělese stroje
•  Kombinace pásového a čelního broušení
•  Snadná výměna brusného pásu bez pomoci nástrojů
•  Tichý bezúdržbový indukční motor
•  Vhodné pro odstraňování otřepů, broušení ploch a obrysů
•  Velmi klidný chod zajišťuje vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky
•  Vysoce kvalitní zpracování zajišťuje dlouhou životnost
•  Univerzální použití pro různé materiály (kov, plast, dřevo, …) 
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Kombinovaná bruska
Model KMS 200 S je obzvlášť hospodárná kombinovaná bruska s výhodnou pořizovací cenou. 
Tento stroj je svým výkonným motorem a robustní konstrukcí určený k profesionálnímu 
použití v dílnách.

Jednoduché nastavení paralelního běhu 
pásu pomocí seřizovacích šroubů

Rozsah dodávky:
• Hrubovací kotouč K 36
• Brusný pás K 80
• Brusný nástavec SA 1
• Grafitový povlak
• Opěrka obrobku
• Ochranný kryt

Univerzální použití

Brusný nástavec - optimální 
k odstraňování otřepů a 
broušení ploch

Novinka

• Vybavená stabilní a stavitelnou opěrkou obrobku, která zajišťuje lepší pracovní výsledky
• Univerzálně použitelná pro nejrůznější materiály (kov, plast, dřevo, ...)
• Tělo brusky odlité z kvalitní tvárné litiny
•  Brusný nástavec lze použít jak ve vodorovné, tak ve svislé poloze
• Snadná výměna brusného pásu pomocí rychloupínací páky
• Rotor uložený v kuličkových ložiscích zajišťuje velice klidný chod a dlouhou životnost
• Vhodné pro odstraňování otřepů, broušení ploch a obrysů
• Kombinace pásového a čelního broušení
• Vysoce kvalitní zpracování zajišťuje dlouhou životnost

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1818A
Brusný kotouč Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1819A
Plátěný brusný pás 762 x  75 mm - K 60 - (10 ks) 49-0970
Plátěný brusný pás 762 x  75 mm - K 80 - (10 ks) 49-0971
Plátěný brusný pás 762 x  75 mm - K 100 - (10 ks) 49-0972
Plátěný brusný pás 762 x  75 mm - K 120 - (10 ks) 49-0973
Plátěný brusný pás 762 x  75 mm - K 150 - (10 ks) 49-0974
Plátěný brusný pás 762 x  75 mm - K 180 - (10 ks) 49-0975
Plátěný brusný pás - kombinovaná sada 762 x 75 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 (každý po 2 ks)

49-0976

Čistič brusných pásů 11-2175
Podstavec model H 56-1048

Technická data KMS 200 S
Brusný kotouč Ø x Š 200 x 32 mm
Upínací otvor brusného kotouče 32 mm
Zrnitost brusného kotouče K 36
Brusný pás 762 x 75 mm
Otáčky brusných kotoučů 2850 ot/min
Rychlost brusného pásu 16,4 m/s
Rozsah naklápění brusného nástavce 32 mm
Brusná plocha 90°
Přípojka odsávání ø 180 x 75 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,9 kW 
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,25 kW
Napětí 230 V nebo 400 V
Šířka 540 mm
Hloubka 310 mm
Výška 370 mm
Hmotnost cca 27 kg
Obj. č. 05-1164 (230 V)

05-1168B (400 V)
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KMS 250

PROFESSIONAL

Br
us

ky

Sériově dodávaná s hrubovacím 
kotoučem, nastavitelnou 
opěrkou obrobku, na boku 
uzavřeným ochranným 
krytem a ochranou očí

Brusný nástavec - optimální k odstraňování 
otřepů a broušení ploch

Kombinovaná bruska
Model KMS 250 je obzvlášť hospodárná kombinovaná bruska s výhodnou pořizovací cenou. 
Tento stroj je svým výkonným motorem a robustní konstrukcí určený k profesionálnímu 
použití v dílnách.

•  Univerzální použití pro různé materiály (kov, plast, dřevo, …)
•  Naklápěcí opěrný stůl umožňuje nejrůznější způsoby opracování
•  Velmi klidný chod zajišťuje vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky
•  Výkonný hnací motor umožňuje silný brusný výkon
•  Motor s měděným vinutím, které zajišťuje dlouhou životnost
•  Brusný nástavec lze použít jak ve vodorovné, tak ve svislé poloze
•  Brusný nástavec je sériově vybavený odsávacím hrdlem prům. 38 mm
•  Vypínač s krytím IP 54 a podpěťovým spouštěčem

Technická data KMS 250
Brusný kotouč Ø x Š 250 x 32 mm
Upínací otvor brusného kotouče 32 mm
Zrnitost brusného kotouče K 36
Brusný pás 1016 x 75 mm
Otáčky brusných kotoučů 2850 ot/min
Rychlost brusného pásu 16,4 m/s
Přípojka odsávání ø 38 mm
Rozsah naklápění brusného nástavce 90°
Brusná plocha 300 x 75 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW 
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,0 kW
Napětí 400 V
Šířka 580 mm
Hloubka 310 mm
Výška 570 mm
Hmotnost cca 34 kg
Obj. č. 05-1170

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1820
Brusný kotouč Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1821
Plátěný brusný pás 1016 x 75 mm - K 60 (10 ks) 49-0980
Plátěný brusný pás 1016 x 75 mm - K 80 (10 ks) 49-0981
Plátěný brusný pás 1016 x 75 mm - K 100 (10 ks) 49-0982
Plátěný brusný pás 1016 x 75 mm - K 120 (10 ks) 49-0983
Plátěný brusný pás 1016 x 75 mm - K 150 (10 ks) 49-0984
Plátěný brusný pás 1016 x 75 mm - K 180 (10 ks) 49-0985
Plátěný brusný pás - kombinovaná sada 1016 x 75 mm -  
K 60/80/100/120/150/180 (každý po 2 ks) 

49-0986

Čistič brusných pásů 11-2175
Podstavec model H 56-1048

Rozsah dodávky:
• Hrubovací kotouč K 36
• Brusný pás K 80
• Brusný nástavec SA 2
• Grafitový povlak
• Opěrka obrobku
• Ochranný kryt

Optimální pro broušení, 
odhrotování a broušení

Cena

Top
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DS-Serie

PROFESSIONAL

Br
us

ky

Držák na stěnu WH (na objednávku) Brusný nástavec pro DS 200 
S a 250 S (na objednávku)

• Vypínač s krytím IP 54 a podpěťovým spouštěčem
• Dodatečné vybavení brusným nástavcem rozšiřuje oblast využití (pro DS 200 S / DS 250 S)
• Univerzálně použitelná pro nejrůznější materiály (kov, plast, dřevo, ...)
• Velmi klidný chod zajišťuje vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky
• Včetně motoru s měděným vinutím, které zajišťuje dlouhou životnost (DS 250 S) 
• Velký kryt chrání před odlétávajícími jiskrami
• Stabilní a stavitelná litinová opěrka obrobku
• Výkonný hnací motor umožňuje silný brusný výkon

Dvoukotoučové brusky
Univerzálně použitelná dvoukotoučová bruska pro poloprofesionální uživatele. Tichý a 
klidný bezúdržbový indukční motor díky kvalitním kuličkovým ložiskům. Kvalitní brusné 
kotouče zajišťují optimální výsledek při broušení a odstraňování otřepů nástrojů.

Technická data DS 175 S DS 200 S DS 250 S
Brusný kotouč Ø x Š 175 x 25 mm 200 x 32 mm 250 x 32 mm
Upínací otvor brusného kotouče 32 mm 32 mm 32 mm
Zrnitost brusného kotouče K 36 / K 80 K 36 / K 80 K 36 / K 80
Otáčky 2850 ot/min 2850 ot/min 2850 ot/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,50 kW 0,90 kW 1,5 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,70 kW 1,25 kW 2,0 kW
Napětí 230 V 230 V nebo 400 V 400 V
Šířka 450 mm 510 mm 510 mm
Hloubka 230 mm 270 mm 320 mm
Výška 250 mm 310 mm 360 mm
Hmotnost cca 18 kg 25 kg 30 kg
Obj. č. 05-1121 05-1125 (230 V) 05-1127

05-1126 (400 V)

Rozsah dodávky:
• Hrubovací kotouč K 36
• Dokončovací kotouč K 80
• Oboustranný ochranný kryt proti jiskření
• Opěrky obrobku

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč korund Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1816
Brusný kotouč korund Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1817
Brusný kotouč korund Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1818A
Brusný kotouč korund Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1819A
Brusný kotouč korund Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1820
Brusný kotouč korund Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1821
Brusný nástavec SA 1 pro DS 200 S (Brusný pás 762 x 75 mm) 05-1130
Brusný nástavec SA 2 pro DS 250 S (Brusný pás 1016 x 75 mm) 05-1131
Látkové brusné pásy pro nástavce SA 1 a SA 2 (na straně 456)
Držák na stěnu WH 56-1049
Podstavec model H 56-1048

DS 200 S
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DS 300 S

INDUSTRY

Br
us

ky

• Rotor uložený v kuličkových ložiscích zajišťuje velice klidný chod a dlouhou životnost
• Výkonný hnací motor umožňuje silný brusný výkon
• Uzavřený ochranný boční kryt zabraňuje odlétávání jisker
• Sériově vybavená hrdlem odsávání prům. 35 mm pro připojení odsávacího zařízení
• Masivní provedení a kvalitní výbava, ideální pro průmyslové použití
• Na objednávku s odsávacím zařízením, ideální k omezení prašnosti při broušení
• Vybavená stabilní a stavitelnou opěrkou obrobku, která zajišťuje lepší pracovní výsledkyn

Rozsah dodávky:
• Hrubovací kotouč K 36
• Dokončovací kotouč K 80
• Výklopná ochranná skla
• Nastavitelná opěrka obrobku
• LED pracovní světlo

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč korund Ø 300 x 50 mm, K 36 05-1822A
Brusný kotouč korund Ø 300 x 50 mm, K 80 05-1823A
Podstavec model G 56-1044
Podstavec model D s odsáváním MSA 500 56-1046

Technická data DS 300 S
Brusný kotouč Ø x Š 300 x 50 mm
Upínací otvor brusného kotouče 75 mm
Zrnitost brusného kotouče K 36 / K 80 
Otáčky 1450 ot/min
Přípojka odsávání ø 2 x 35 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 2,2 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 3,0 kW
Napětí 400 V
Šířka 700 mm
Hloubka 500 mm
Výška 460 mm
Hmotnost cca 84 kg
Obj. č. 05-1154

Tvarově stálá konstrukce s 
přípojkou odsávání, robustní 
ochranný kryt a pracovní 
světlo

Obrázek s 
podstavcem 
model D s 
odsáváním 
MSA 500 
(na objednávku)

Vypínač s podpěťovým 
spouštěčem a nouzovým 
vypínačem

Stabilní, nastavitelná 
podpora obrobku a vysoce 

dimenzované 
ochranné sklo

Nejlepší kvalita

Průmyslová 
dvoukotoučová bruska
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PS/SPM 150 
KSE 200

HOBBY

SEMIPROFESSIONAL

Br
us

ky

• Je vhodný k leštění kovů, plastů a neželezných materiálů
• Rotor uložený v kuličkových ložiscích zajišťuje velice klidný chod a dlouhou životnost
• Model s příznivou pořizovací cenou (PS 150)
• Model KSE 200 přípojka odsávání prům. 60 mm u drátěného kotouče 
• Rychlé a snadné odstranění otřepů z komplikovaných profilů
• Výkonný a tichý hnací motor
• Součástí dodávky je osvětlení a orovnávač brusných kotoučů (SPM 150)

Kombinované brusky
S touto kombinovanou pásovou bruskou lze snadno brousit různé materiály jako 
jsou kovy, neželezné kovy, plasty, dřevo, plexisklo atd. Díky svému univerzálnímu 
použití by tento stroj neměl chybět v žádné domácí dílně.

Technická data PS 150 SPM 150 KSE 200
Brusný kotouč Ø x Š - 150 x 20 mm 200 x 32 mm
Upínací otvor 32 mm 12,7 mm 32 mm
Zrnitost brusného kotouče - K 36 K 36
Lešticí kotouč 150 x 20 mm 150 x 12,5 mm -
Drátěný kotouč 150 x 20 mm 150 x 12,5 mm 200 x 20 mm
Otáčky 2850 ot/min 2850 ot/min 2850 ot/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,35 kW 0,37 kW 0,90 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,50 kW 0,50 kW 1,25 kW
Napětí 230 V 230 V 230 V nebo 400 V
Šířka 570 mm 450 mm 570 mm
Hloubka 180 mm 280 mm 270 mm
Výška 230 mm 370 mm 300 mm
Hmotnost cca 9,5 kg 10 kg 26 kg
Obj. č. 05-1050 05-1045 05-1172 (230 V)

05-1173 (400 V)

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný kotouč korund Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm, K 36 05-1800
Brusný kotouč korund Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm, K 80 05-1801
Lešticí kotouč ø 150 x 20 mm, ø 12,7 mm, tvrdý, pro SPM 150, PS 150 05-1838
Drátěný kotouč Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm pro SPM 150, PS 150 05-1836
Podstavec model F pro SPM 150, PS 150 56-1045
Brusný kotouč korund Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1818A
Brusný kotouč korund Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1819A
Drátěný kotouč Ø 200 x 25 mm, Ø 32 mm pro KSE 200 05-1799
Podstavec model H pro KSE 200 56-1048

Rozsah dodávky SPM 150:
• Lešticí kotouč - tvrdý
• Brusný kotouč K 36
• Drátěný kotouč
• Pracovní světlo
• Orovnávač brusných kotoučů
• Oboustranný ochranný kryt proti jiskření
• Vestavěná nádrž na chladicí kapalinu 

Rozsah dodávky KSE 200:
• Brusný kotouč K 36
• Drátěný kotouč
• Ochranný kryt
• Opěrka obrobku

PS 150 / SPM 150

KSE 200

PS 150 SPM 150

Rozsah dodávky PS 150:
• Lešticí kotouč - tvrdý
• Drátěný kotouč
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PS 200 S
PS 250 S

PROFESSIONAL

Br
us

ky

Lešticí brusky
Lešticí bruska PS 200 a 250 S je vhodná pro povrchové úpravy různých materiálů. 
Použitím vhodných leštících kotoučů a leštících past lze docílit různých výsledků 
leštění - od matných až po zrcadlově lesklé povrchy.

Rozsah dodávky:
• Lešticí kotouč - měkký
• Lešticí kotouč - tvrdý

• Těžké provedení a kvalitní výbava, ideální k profesionálnímu použití
•  Vhodná k opracování matných, lesklých a zrcadlově lesklých povrchů různých  

materiálů pomocí dodávaných leštících kotoučů a leštících past
• Velmi klidný chod zajišťuje vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky
• Vypínač s krytím IP 54 a podpěťovým spouštěčem
• Tělo brusky odlité z kvalitní tvárné litiny
• Motor s měděným vinutím, který zajišťuje dlouhou životnost
• Dodáváno s gumovými patkami, které snižují vibrace zařízení
• Je vhodný k leštění kovů, plastů a neželezných materiálů

Lešticí kotouč sisal-provazce
zelený ø 200 a 250

PS 200 S

Lešticí kotouč molino PS 1001 
prošívaný ø 200
Lešticí kotouč molino PS 1001 
prošívaný ø 250

Lešticí kotouč sisal-molino 
ø 200 a 250

Lešticí kotouč hadrový PS 1004 
volný ø 200
Lešticí kotouč hadrový PS 1004 
volný ø 250

Leštící kotouče a pasty 
od strany 459

Technická data PS 200 S PS 250 S

Lešticí kotouč Ø x Š 200 x 20 mm 250 x 25 mm
Upínací otvor 16 mm 20 mm
Otáčky 2850 ot/min 2850 ot/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,9 kW 1,5 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,25 kW 2,0 kW
Napětí 230 V nebo 400 V 400 V
Šířka 580 mm 600 mm
Hloubka 250 mm 290 mm
Výška 270 mm 300 mm
Hmotnost cca 19 kg 23 kg
Obj. č. 05-1051 (230 V) 05-1053

05-1052 (400 V)

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Lešticí kotouče viz strana 459
Lešticí pasty a lešticí sady viz strana 460 | 461
Držák na stěnu WH 56-1049
Podstavec model H pro sérii PS 56-1048
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PS 350

INDUSTRY

Br
us

ky

Lešticí bruska
Lešticí bruska PS 350 je vhodná pro povrchové úpravy různých materiálů. Použitím  
vhodných leštících kotoučů a leštících past lze docílit různých výsledků leštění - od 
matných až po zrcadlově lesklé povrchy.

• Tělo brusky odlité z kvalitní tvárné litiny
• Konce hřídele pro oboustranné upínání leštících kotoučů
• Rotor uložený v kuličkových ložiscích zajišťuje velice klidný chod a dlouhou životnost
• Ideální pro odstraňování otřepů, leštění ploch a kontur
•  Masivní a kvalitně provedené zařízení pro leštící práce,  

ideální k použití v průmyslu a u řemeslníků
•  Vhodná k opracování matných, lesklých a  

zrcadlově lesklých povrchů různých  
materiálů pomocí dodávaných leštících  
kotoučů a leštících past

Rozsah dodávky:
• Lešticí kotouč - tvrdý 2 ks

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Lešticí kotouč - měkký, Ø 350 x 40 mm, Ø 16 mm 05-1844
Lešticí kotouč - tvrdý, Ø 350 x 40 mm, Ø 16 mm 05-1845
Lešticí kotouč sisal-molino ø 350 x 30 mm, ø 16 mm 05-1890
Lešticí kotouč sisal-provazce ø 350 x 25 mm, ø 16 mm, zelený 05-1891
Lešticí kotouč molino ø 350 x 25 mm, ø 16 mm, PS 1001, volný 05-1892
Lešticí kotouč molino ø 350 x 25 x ø 16 mm, PS 1001, prošívaný 05-1893
Lešticí kotouč hadrový ø 350 x 25 x ø 16 mm, PS 1004, volný 05-1894
Lešticí kotouč hadrový ø 350 x 25 x ø 16 mm, PS 1004, prošívaný 05-1895
Podstavec model G 56-1044
Lešticí pasty a sady viz strana 460 | 461

Technická data PS 350

Lešticí kotouč Ø x Š 350 x 45 mm
Upínací otvor 16 mm
Otáčky 1450 ot/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 2,2 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 3,0 kW
Napětí 400 V
Šířka 1000 mm
Hloubka 350 mm
Výška 400 mm
Hmotnost cca 54 kg
Obj. č. 05-1061

Konce hřídele jsou upravené pro 
oboustranné upínání kotoučů s 
otvorem od 16 do 30 mm

Cena

Top

Vypínač s podpěťovým spouštěčem 
a nouzovým vypínačem

Lešticí kotouč sisal-provazce 
na nerez. Další lešticí kotouče 
viz strana 459

Lešticí kotouče a pasty 
od strany 459
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 MPS 350

INDUSTRY
Br

us
ky

Lešticí a pásová bruska
Kombinovaná lešticí a pásová bruska MPS 350 je ideální zařízení k broušení a leštění 
nejrůznějších materiálů jako jsou kovy, neželezné kovy, plasty, dřevo, atd. Je univerzálně 
použitelná a vhodná pro řemeslníky a průmysl.

•  Včetně frekvenčního měniče k plynulé regulaci otáček,  
ideální pro přizpůsobení zpracovávanému obrobku

• Rychlé a snadné odstranění otřepů z komplikovaných profilů
• Výkonný hnací motor umožňuje silný brusný výkon
• Snadná výměna brusného pásu bez pomoci nástrojů
• Podstavec s uzamykatelnou skříňkou na nástroje je součástí dodávky
• Individuálně naklápěcí brusné rameno s přípojkou pro odsávání brusných částí
•  Vhodná pro broušení, leštění a kartáčování kovů, plastů a neželezných  

kovů, jako jsou například: měď, bronz, hliník, mosaz, atd.

Rozsah dodávky:
• Plstěný kotouč 250 x 50 mm
• Brusný pás 2000 x 50 mm, K 100
• Trn pro leštění (pravý)
• Upínací trn (pravý)
• Rychloupínací sklíčidlo 1 - 10 mm, pravé

• Kleštinový trn (pravý)
• Brusný kotouč 125 mm, K 400
• Upínací se suchým zipem 125 mm
• Podstavec

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Odsávací zařízení MSA 750 56-1085
Spojovací článek 100 mm vnitřní 12-1038
Redukce 100 mm vnitřní na 80 mm vnitřní 12-1039
Y-adaptér se šoupátkem 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Hliníková odsávací hadice pr. 100 mm, roztažitelná na 5 m 12-1087
Plstěný kotouč Ø 250 x 50 mm, Ø 35 mm 05-1847
Lešticí kotouč - měkký, Ø 300 x 30 mm, Ø 35 mm 05-1848
Lešticí kotouč - tvrdý, Ø 300 x 30 mm, Ø 35 mm 05-1849
Plátěný brusný pás 2000 x 50 mm - K 40 (10 ks) 49-1051
Plátěný brusný pás 2000 x 50 mm - K 60 (10 ks) 49-1052
Plátěný brusný pás 2000 x 50 mm - K 80 (10 ks) 49-1053
Plátěný brusný pás 2000 x 50 mm - K 100 (10 ks) 49-1054
Plátěný brusný pás 2000 x 50 mm - K 120 (10 ks) 49-1055
Plátěný brusný pás 2000 x 50 mm - K 150 (10 ks) 49-1055A
Plátěný brusný pás 2000 x 50 mm - K 180 (10 ks) 49-1055B
Plátěný brusný pás - kombinovaná sada 2000 x 50 mm -  
K 40/60/80/100/120/150/180 (každý po 2 ks)

49-1056

Lešticí pasty a sady viz strana 460 | 461

Otočný kryt kotouče s 
přípojkou pro odsávání

Rozsáhlé standardní příslušenství k 
všestrannému využití

Univerzální použití

Technická data MPS 350

Lešticí kotouč Ø x Š 250 x 50 mm
Upínací otvor 35 mm
Brusný pás 2000 x 50 mm
Otáčky, plynulé 400 - 2800 ot/min
Přípojka odsávání ø 2 x 80 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 2,2 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 3,0 kW
Napětí 400 V
Šířka 1160 mm
Hloubka 700 mm
Výška 1850 mm
Hmotnost cca 150 kg
Obj. č. 05-1062
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TS 250
TS 300 

HOBBY

Br
us

ky

• Pro zajištění optimálního využití brusné plochy je brousicí stůl namontován pod středem brusného talíře
• Výkonný hnací motor zajišťuje nejlepší výsledky broušení i při delším zatížení
• Oboustranně naklápěcí stůl v úhlu -25° až +45° umožňuje nejrůznější druhy zpracování (TS 300)
• Univerzálně využitelná na kov, neželezné kovy a dřevo
• Masivní tělo brusky uložené na pryžových patkách
• Vyvážený brusný talíř zajišťuje chod bez vibrací
• Sériově vybavená brzdou k zastavení brusného talíře (TS 300)

Rozsah dodávky:
• Nastavitelný úhlový doraz
• Brusný výsek K 80 (TS 250)
• Brusný výsek K 100 (TS 300)
• Podložka se suchým zipem (TS 300)
• Brzda talíře (TS 300)
• Úhlový doraz
• Motorový jistič

Sériově dodávaná s namontovaným 
hrdlem odsávání pod brusným 
stolem, který je naklápěcí do 
úhlu 45°

TS 250

TS 300

Včetně podložky se suchým zipem, optimální 
k výměně brusného výseku (TS 300) 

Cena

Top

Talířove brusky
Čelní brusky TS 250 a TS 300 je vhodná k broušení kovů, neželezných kovů a dřeva. 
Model TS 300 je dodáván se suchým zipem pro praktickou výměnu brusných 
výseků.

Technická data TS 250 TS 300
Brusný výsek 250 mm 300 mm
Velikost stolu 290 x 140 mm 435 x 150 mm
Naklopení stolu 0° až 45° -25° až +45°
Otáčky 1400 ot/min 1450 ot/min
Přípojka odsávání ø 35 mm 50 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,55 kW 0,90 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 0,75 kW 1,25 kW
Napětí 230 V 230 V
Šířka 370 mm 450 mm
Hloubka 360 mm 450 mm
Výška* 300 mm 400 mm
Hmotnost cca 15 kg 29 kg
Obj. č. 05-1185 05-1186

*bez podstavce

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Podložka se suchým zipem prům. 250 mm 11-2131A
Brusný výsek prům. 250 mm - K 60 (10 ks), suchý zip 11-2202
Brusný výsek prům. 250 mm - K 80 (10 ks), suchý zip 11-2095
Brusný výsek prům. 250 mm - K 100 (10 ks), suchý zip 11-2096
Brusný výsek prům. 250 mm - K 120 (10 ks), suchý zip 11-2097
Brusný výsek prům. 250 mm - K 150 (10 ks), suchý zip 11-2203
Podložka se suchým zipem prům. 300 mm 11-2131
Brusný výsek prům. 300 mm - K 60 (10 ks), suchý zip 11-2206
Brusný výsek prům. 300 mm - K 80 (10 ks), suchý zip 11-2101
Brusný výsek prům. 300 mm - K 100 (10 ks), suchý zip 11-2102
Brusný výsek prům. 300 mm - K 120 (10 ks), suchý zip 11-2103
Brusný výsek prům. 300 mm - K 150 (10 ks), suchý zip 11-2207
Brusný výsek - kombinovaná sada, suchý zip prům. 300 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  (každý po 2 ks)

11-2218

Čistič brusných pásů 11-2175
Podstavec model B 1 56-1041
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TS 300 TOP

SEMIPROFESSIONAL

Br
us

ky

Talířová bruska
Čelní - talířová bruska TS 300 TOP je vhodná jak k broušení hladkých povrchů dřeva, tak 
také na neželezné kovy a plasty. Sériově dodávaná podložka se suchým zipem 
umožňuje jednoduchou a rychlou výměnu brusných výseků bez nářadí.

Rozsah dodávky:
• Nastavitelný úhlový doraz
• Brusný výsek
• Podložka se suchým zipem
• Brzda talíře
• Úhlový doraz
• Aretace při 0° / 22,5° / 45°
• Motorový jistič

• Univerzálně použitelná pro nejrůznější materiály (kov, plast, dřevo, atd.)
• Sériově vybavená brzdou k zastavení brusného talíře
• Výkonný hnací motor zajišťuje nejlepší výsledky broušení i při delším používání
• Naklápěcí stůl v úhlu od -3° do +45° s aretací při 0° / 22,5° / 45°
• Vyvážený brusný talíř zajišťuje chod bez vibrací
• Broušený brusný stůl z šedé litiny je oboustranně naklápěcí
• Včetně hrdla pro připojení odsávacího zařízení

Ruční brzda zastaví brusný talíř 
během několika sekund

Broušený stůl z šedé litiny, naklápěcí 
v rozsahu -3° až +45°

Včetně úhlového dorazu pro přesné 
broušení pod úhlem

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Podložka se suchým zipem prům. 300 mm 11-2131
Brusný výsek prům. 300 mm - K 60 (10 ks), suchý zip 11-2206
Brusný výsek prům. 300 mm - K 80 (10 ks), suchý zip 11-2101
Brusný výsek prům. 300 mm - K 100 (10 ks), suchý zip 11-2102
Brusný výsek prům. 300 mm - K 120 (10 ks), suchý zip 11-2103
Brusný výsek prům. 300 mm - K 150 (10 ks), suchý zip 11-2207
Brusný výsek - kombinovaná sada, suchý zip prům. 300 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  (každý po 2 ks)

11-2218

Čistič brusných pásů 11-2175
Podstavec model B 1 56-1041

Technická data TS 300 TOP
Brusný výsek 300 mm
Velikost stolu 435 x 165 mm 
Naklopení stolu -3° až + 45°
Otáčky 1420 ot/min
Přípojka odsávání ø 60 / 75 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,0 kW 
Napětí 230 V
Šířka 520 mm
Hloubka 490 mm
Výška* 380 mm
Hmotnost cca 36 kg
Obj. č. 05-1190

*bez podstavce

Vypínač s krytím IP 54 a podpěťovým 
spouštěčem
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TS 300 Pro 

PROFESSIONAL

Br
us

ky

Talířová bruska
Čelní - talířová bruska TS 300 Pro přesvědčí svou masivní a stabilní konstrukcí, 
která zaručuje přesné broušení bez vibrací. Tento model nalezne svou oblast 
využití převážně u profesionálních uživatelů.

• Sériově vybavená brzdou k zastavení brusného talíře
• Výkonný hnací motor zajišťuje nejlepší výsledky broušení i při delším zatížení
• Litinový stůl s T-drážkami pro zařízení na kruhové broušení, případně doraz pro úhlové broušení
• Robustní naklápěcí zařízení s nastavitelnými koncovými dorazy
• Sériově dodávaná s úhlovým dorazem pro přesné šikmé broušení
• Vyvážený brusný talíř zajišťuje chod bez vibrací
• Odsávání pod pracovním stolem zajišťuje čisté pracovní podmínky
• Univerzálně použitelná pro nejrůznější materiály (kov, plast, dřevo, atd.)

Rozsah dodávky:
• Nastavitelný úhlový doraz
• Brusný výsek
• Podložka se suchým zipem
• Brzda talíře
• Úhlový doraz
• Zařízení pro kruhové broušení
• Odsávání pilin a prachu
• Podstavec
• Motorový jistič

Dodáváno s hrdlem 
pro odsávání pod 

pracovním stolem

Naklápěcí stůl z šedé  litiny s T-drážkami

Technická data TS 300 Pro
Brusný výsek 300 mm
Velikost stolu 420 x 250 mm
Naklopení stolu -15° až +45°
Pracovní výška 950 mm
Otáčky 1450 ot/min
Přípojka odsávání ø 100 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 0,75 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,0 kW
Napětí 230 V
Šířka 460 mm
Hloubka 600 mm
Výška 1150 mm
Hmotnost cca 46 kg
Obj. č. 05-1188

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný výsek 300 mm, suchý zip K 60 (10 ks) 11-2206
Brusný výsek 300 mm, suchý zip K 80 (10 ks) 11-2101
Brusný výsek 300 mm, suchý zip K 100 (10 ks) 11-2102
Brusný výsek 300 mm, suchý zip K 120 (10 ks) 11-2103
Brusný výsek 300 mm, suchý zip K 150 (10 ks) 11-2207
Brusný výsek - kombinovaná sada, suchý zip prům. 300 mm -
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (každý po 2 ks) 11-2218
Podložka se suchým zipem prům. 300 mm 11-2131
Čistič brusných pásů 11-2175

Včetně 
podstavce

Součástí dodávky je zařízení 
pro kruhové broušení
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UWS 320

SEMIPROFESSIONAL

Br
us

ky

Univerzální 
nástrojová bruska

• K broušení nejrůznějších nástrojů, například vrtáků, fréz, soustružnických nožů, …
• Sériově dodávaná s podstavcem se skříňkou na nástroje
• Součástí dodávky je rozsáhlé příslušenství
• Robustní konstrukce zajišťuje chod bez vibrací
• Ergonomicky umístěné všechny ovládací a obslužné prvky

Rozsah dodávky:
• Podstavec
• Koník 2 ks
• Pružinový doraz
• Nastavitelné koncové dorazy stolu
• 2 x standardní hrot 60°
• 2 x zploštělý hrot 60°
• 1 hrncový kotouč 125 x 45 x 32 mm
• 1 diamantový hrncový  
    kotouč 125 x 32 mm
• 1 brusný kotouč 125 x 25 x 32 mm
• 1 talířový kotouč
• Hnací jednotka s 3čelisťovým  
    sklíčidlem prům. 80 mm
• Zařízení na broušení válcových vrtáků
• Držák na soustružnické nože
• Upínací trn pro frézy 16, 22, 32 mm
• Diamantový orovnávač br. kotoučů
• Nářadí k obsluze

Univerzální použití

Široký výběr standard-
ního příslušenství

Rozsah dodávky

Technická data UWS 320
Max. průměr obrobku 175 mm 
Vzdálenost hrotů 320 mm 
Velikost stolu 535 x 130 mm 
Podélný pohyb stolu 320 mm 
Příčný pohyb stolu 170 mm 
Naklápění brusné hlavy - svisle -40° až +40° 
Naklápění brusné hlavy - vodorovně -50° až +50° 
Otáčky vřetena 2800 ot/min 
Výkon motoru 0,18 kW 
Napětí 400 V
Hmotnost cca 266 kg
Obj. č. 05-1365
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BDS 75
BDS 75-2

SEMIPROFESSIONAL

Br
us

ky

• Grafitový povlak na ploše pro rovinné broušení zvyšuje kluzné vlastnosti brusného pásu
• Vysoká rychlost pásu zajišťuje dobrý brusný výkon
• Univerzálně použitelná pro vřetena broušení hran, ploch a válcových ploch
• Rychlé přestavení ze svislé do vodorovné polohy
• Masivní tělo stroje odolné proti zkroucení zajišťuje běh bez vibrací
• Časová úspora při odstraňování otřepů a začištování svarů
• Brusný výsek se suchým zipem, ideální při časté výměně s různou zrnitostí
• Sériově vybavená 2 rychlostmi a nastavitelnou opěrkou obrobku (BDS 75-2)
• Snadná výměna brusného pásu, ručně nastavitelné napnutí pásu

Rozsah dodávky:
• Brusný pás K 80
• Brusný výsek K 80
• Ochranný kryt (BDS 75-2)
• Brousicí a podpěrný stůl
• Grafitový povlak
• Hrdlo odsávání
• 2rychlostní přepínač motoru (BDS 75-2)

Jednoduché nastavení paralelního 
běhu pásu pomocí seřizovacích 

šroubů

Naklápěcí stůl pro čelní broušení s 
nastavitelným dorazem

Velká plocha pro rovinné broušení, 
nastavitelná opěrka obrobku

Rameno pro rovinné broušení 
naklápěcí v úhlu od 0° do 90°

Technická data BDS 75 BDS 75-2
Rozměry pásu 75 x 1180 mm 75 x 1180 mm
Rychlost pásu 11 m/s 11 / 22 m/s
Stůl pro rovinné broušení 280 x 80 mm 280 x 80 mm
Stůl pro rovinné broušení, naklápěcí v úhlu 0° až 90° 0° až 90°
Brusný výsek diam. 150 mm 150 mm
Stůl pro čelní broušení 150 x 130 mm 150 x 130 mm
Stůl pro čelní broušení, naklápěcí 0° až 45° 0° až 45°
Přípojka odsávání ø 50 mm 50 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,1 kW 1,5 / 1,8 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 1,5 kW 2,1 / 2,5 kW
Napětí 400 V 400 V
Rozměry stroje (Š x H x V) 470 x 720 x 520 mm 580 x 680 x 765 mm
Hmotnost cca 65 kg 69 kg
Obj. č. 05-1197 05-1198

Pásové a talířové brusky
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BDS 75
BDS 75-2

EXKLUSIV

Br
us

ky

Kombinovaná pásová a čelní bruska BDS 75 a BDS 75-2 je univerzálně použitelná, 
například pro odstraňování otřepů, broušení ploch a obrysů. Tyto stroje představují 
ideální řešení při tvarovém broušení a broušení materiálů všeho druhu v dílnách 
a u profesionálních řemeslníků.

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Plátěný brusný pás 1180 x 75 mm - K 40 (10 ks) 49-0964
Plátěný brusný pás 1180 x 75 mm - K 60 (10 ks) 49-0965
Plátěný brusný pás 1180 x 75 mm - K 80 (10 ks) 49-0966
Plátěný brusný pás 1180 x 75 mm - K 100 (10 ks) 49-0967
Plátěný brusný pás 1180 x 75 mm - K 120 (10 ks) 49-0968
Plátěný brusný pás - kombinovaná sada 1180 x 75 mm - 49-0969
K 40 / K 60 / K 80 / K 100 / K 120 (každý po 2 ks)
Čistič brusných pásů 11-2175

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný výsek prům. 150 mm - K 60 (10 ks), suchý zip 11-2121A
Brusný výsek prům. 150 mm - K 80 (10 ks), suchý zip 11-2122A
Brusný výsek prům. 150 mm - K 100 (10 ks), suchý zip 11-2120A
Brusný výsek prům. 150 mm - K 120 (10 ks), suchý zip 11-2123A
Brusný výsek prům. 150 mm - K 150 (10 ks), suchý zip 11-2124A
Brusný výsek - kombinovaná sada, suchý zip prům. 150 mm - 11-2124B
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (každý po 2 ks), suchý zip 
Podložka se suchým zipem prům. 150 mm 11-2132

Výkonný motor a bezpečnostní 
vypínač s krytím IP 54

Sériově dodávaná s namontovaným 
hrdlem odsávání pod brusným 
stolem, který je naklápěcí do úhlu 
45°

3v1
Broušení hran

Broušení na plocho
Čelní broušení

Cena

Top

Model BDS 75-2

Rychlost pásu  
11 / 22 m/sec.

Sériově dodávaná s 2stupňovým 
spínačem rychlostí, optimální k 

broušení nerezové oceli a hliníku 
(BDS 75-2)

Obrázek s odklopeným 
krytem velké plochy 
rovinného broušení

Model BDS 75-2 je dodáván s 
nastavitelnou opěrkou obrobku a 
ochranou před jiskrami.
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BS 100 x 1220 S
BS 100 x 1220 S-2

SEMIPROFESSIONAL

Br
us

ky

• Vyvážené rolny zajišťují chod bez vibrací
• Model BS 100 x 1220 S-2 sériově dodávaný se 2 rychlostmi, optimální k broušení nerezové oceli
• Velká plocha pro rovinné broušení, nastavitelné dorazy umožňují univerzální použití
• Časová úspora při odstraňování otřepů a začištování svarů
• Vysoká rychlost pásu a velký výkon motoru
• Uživatelsky komfortní, rychlá a nekomplikovaná výměna pásu
• Včetně jemného nastavování paralelního běhu pásu
• Hlavní vypínač s podpěťovým spouštěčem a krytím IP 54
• Sériově dodávaná s podstavcem
• Robustní a tuhá konstrukce bez vibrací

Pásové brusky

Rozsah dodávky:
• Brusný pás K 80
• Délkový doraz obrobku
• Hrdlo odsávání
• Motorový jistič
• Podstavec
• Výklopné ochranné sklo
• Návod k obsluze
• Brousicí a podpěrný stůl
• Samostatný nouzový vypínač

Dostatečně dimenzované 
ochranné sklo zajišťuje vysokou 
ochranu před odlétávajícími 
jiskrami

Modell BS 100 x 1220 S-2
Rychlost pásu 9,5 / 19 m/sec. 

Napětí 400 V
Obj. č. 05-1238

Cena

Top

Technická data BS 100 x 1220 S BS 100 x 1220 S-2
Rozměry pásu 100 x 1220 mm 100 x 1220 mm
Rychlost pásu 19 m/s 9,5 / 19 m/s
Kontaktní rolna ø x š 125 / 100 mm 125 / 100 mm
Stůl pro rovinné broušení 285 x 105 mm 285 x 105 mm
Přípojka odsávání ø 2 x 75 mm 2 x 75 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 kW 1,0 / 1,5 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 kW 1,35 / 2,2 kW
Napětí 230 V nebo 400 V 400 V
Délka 690 mm 690 mm
Šířka 400 mm 400 mm
Výška 940 mm 940 mm
Hmotnost cca 41 kg 41 kg
Obj. č. 05-1236 (400 V) 

05-1237 (230 V)
05-1238

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Odsávací zařízení MSA 300 (pro montáž na stěnu) 56-1087
Spojovací článek 100 mm vnitřní 12-1038
Redukce 100 mm vnitřní na 80 mm vnitřní 12-1039
Y-adaptér se šoupátkem 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Hliníková odsávací hadice pr. 100 mm, roztažitelná na 5 m 12-1087
Plátěný brusný pás 1220 x 100 mm - K 40 (10 ks) 49-1011A
Plátěný brusný pás 1220 x 100 mm - K 60 (10 ks) 49-1011
Plátěný brusný pás 1220 x 100 mm - K 80 (10 ks) 49-1012
Plátěný brusný pás 1220 x 100 mm - K 100 (10 ks) 49-1013
Plátěný brusný pás 1220 x 100 mm - K 120 (10 ks) 49-1013A
Plátěný brusný pás - kombinovaná sada 1220 x 100 mm - 
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (každý po 2 ks) 49-1014
Čistič brusných pásů 11-2175
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MS 75 x 2000 S
MS 150 x 2000 S

SEMIPROFESSIONAL

Br
us

ky

• Vysoká rychlost pásu zajišťuje dobrý brusný výkon
• Rychlé přestavení na vodorovnou a šikmou polohu
• Průběžná plocha pro rovinné broušení umožňuje optimální broušení dlouhých obrobků
• Pružinové napínací zařízení zajišťuje stálé napnutí pásu
• Univerzálně použitelná k broušení hran, ploch a válcových ploch
• Včetně rychloupínacího systému k rychlé výměně pásu
• Jednoduché nastavení paralelního běhu pásu pomocí seřizovacího šroubu
• Grafitový povlak na opěrné desce zvyšuje kluznost brusného pásu

Rozsah dodávky:
• Brusný pás K 80
• Výklopné ochranné sklo
• Brousicí a podpěrný stůl
• Délkový doraz obrobku
• Hrdlo odsávání
• Samostatný nouzový vypínač 
• Podstavec

Sériově vybavená hrdlem pro odsávání 
u hnací rolny

Dostatečně dimenzovaná kontaktní rolna 
a automatické napínání pásu

Součástí dodávky je 
opěrka obrobku a 

sběrná nádoba 
na třísky

Odklápěcí kryt pásu umožňuje 
broušení na velké ploše

Pásové brusky

Technická data MS 75 x 2000 S MS 150 x 2000 S
Rozměry pásu 75 x 2000 mm 150 x 2000 mm
Rychlost pásu 29 m/s 29 m/s
Kontaktní rolna ø x š 200 / 80 mm 200 / 155 mm
Stůl pro rovinné broušení 460 x 75 mm 460 x 150 mm
Přípojka odsávání ø 100 mm 100 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 3,0 kW 4,0 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 4,0 kW 5,5 kW
Napětí 400 V 400 V
Délka 1080 mm 1080 mm
Šířka 440 mm 520 mm
Výška 1000 mm 1000 mm
Hmotnost cca 66 kg 84 kg
Obj. č. 05-1246 05-1248

Optimální poměr 
ceny a výkonu

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Odsávací zařízení MSA 750 56-1085
Hliníková odsávací hadice pr. 100 mm, roztažitelná na 5 m 12-1087
Plátěný brusný pás 2000 x 75 mm – K 40 (10 ks) 49-1020
Plátěný brusný pás 2000 x 75 mm – K 60 (10 ks) 49-1021
Plátěný brusný pás 2000 x 75 mm – K 80 (10 ks) 49-1022
Plátěný brusný pás 2000 x 75 mm – K 100 (10 ks) 49-1023
Plátěný brusný pás 2000 x 75 mm – K 120 (10 ks) 49-1024
Plátěný brusný pás - kombinovaná sada 2000 x 75 mm – 49-1024A
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (každý po 2 ks)
Plátěný brusný pás 2000 x 150 mm – K 40 (10 ks) 49-1025
Plátěný brusný pás 2000 x 150 mm – K 60 (10 ks) 49-1026
Plátěný brusný pás 2000 x 150 mm – K 80 (10 ks) 49-1027
Plátěný brusný pás 2000 x 150 mm – K 100 (10 ks) 49-1028
Plátěný brusný pás 2000 x 150 mm – K 120 (10 ks) 49-1029
Plátěný brusný pás - kombinovaná sada 2000 x 150 mm – 49-1030
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (každý po 2 ks)
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Pásové brusky
Model série MS je obzvlášť hospodárná pásová bruska s výhodnou pořizovací cenou. Tento mo-
del je svým výkonným motorem a robustní konstrukcí vhodný pro profesionální použití v dílnách 
a v malosériové výrobě.

• Sériově dodávaná se 2 rychlostmi, optimální pro broušení nerezové oceli
• Univerzálně použitelná k broušení hran, ploch a válcových ploch
• Grafitový povlak na opěrné desce zvyšuje kluznost brusného pásu
• Pružinové napínací zařízení zajišťuje stálé napnutí pásu
• Uživatelsky komfortní, rychlá a nekomplikovaná výměna pásu
• Vysoká rychlost pásu zajišťuje dobrý brusný výkon
• Rychlé přestavení na vodorovnou a šikmou polohu
• Univerzálně použitelná v řemeslných dílnách a v průmyslu
• Dostatečně dimenzovaný stůl pro rovinné broušení s ochranným krytem
• Včetně jemného nastavování paralelního běhu pásu

Technická data MS 75 x 2000 S-2 MS 150 x 2000 S-2
Rozměry pásu 75 x 2000 mm 150 x 2000 mm
Rychlost pásu 14,5 / 29 m/s 14,5 / 29 m/s
Kontaktní rolna ø x š 200 / 80 mm 200 / 155 mm
Stůl pro rovinné broušení 460 x 75 mm 460 x 150 mm
Přípojka odsávání ø 100 mm 100 mm
Jmenovitý výkon S1 100 % 1,5 / 2,2 kW 2,1 / 2,8 kW
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 2,2 / 3,0 kW 2,8 / 3,6 kW
Napětí 400 V 400 V
Délka 1080 mm 1080 mm
Šířka 440 mm 520 mm
Výška 1000 mm 1000 mm
Hmotnost cca 67 kg 85 kg
Obj. č. 05-1247 05-1249

Rozsah dodávky:
• Brusný pás K 80 
• Výklopné ochranné sklo
• Brousicí a podpěrný stůl
• Délkový doraz obrobku
• Hrdlo odsávání
• Motorový jistič
• Pogumovaný brusný válec
• Grafitový povlak
• Samostatný nouzový vypínač
• Podstavec

Sériově vybavená hrdlem odsávání 
prům. 100 mm

Kontaktní rolna, přístupná v úhlu 
70° - 74° Tvrdost A, optimální pro 
hrubování

Samostatný nouzový vypínač a 
dostatečně dimenzované ochranné 
sklo zajišťují zvýšenou bezpečnost

Jednoduchá výměna brusného pásu 
pomocí rychloupínacího systémuOptimální poměr 

ceny a výkonu

Nejlepší kvalita

Práškový nástřik
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MS 75 x 2000 S-2
MS 150 x 2000 S-2
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Dostatečně dimenzované kontaktní a hnací rolny, včetně 
rychloupínacího systému zajišťují rychlou výměnu pásu

Tento model je sériově vybavený 
2 rychlostmi

Průběžná plocha pro rovinné broušení umožňuje 
optimální broušení dlouhých obrobků

Odklápěcí kryt umožňuje 
broušení na velké ploše

Jednoduše odnímatelná 
přípojka pro odsávání 

třísek

14,5 / 29 m/sec.

Rychlost pásu

Volitelné příslušenství MS 75 x 2000 S-2: Obj. č.
Odsávací zařízení MSA 750 56-1085
Hliníková odsávací hadice pr. 100 mm, roztažitelná na 5 m 12-1087
Plátěný brusný pás 2000 x 75 mm - K 40 (10 ks) 49-1020
Plátěný brusný pás 2000 x 75 mm - K 60 (10 ks) 49-1021
Plátěný brusný pás 2000 x 75 mm - K 80 (10 ks) 49-1022
Plátěný brusný pás 2000 x 75 mm - K 100 (10 ks) 49-1023
Plátěný brusný pás 2000 x 75 mm - K 120 (10 ks) 49-1024
Plátěný brusný pás - kombinovaná sada 2000 x 75 mm -
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (každý po 2 ks) 49-1024A
Rounový brusný pás 2000 x 75 mm, hrubý 49-1017
Rounový brusný pás 2000 x 75 mm, střední 49-1018
Rounový brusný pás 2000 x 75 mm, velmi jemný 49-1019

Volitelné příslušenství MS 150 x 2000 S-2: Obj. č.
Odsávací zařízení MSA 750 56-1085
Hliníková odsávací hadice pr. 100 mm, roztažitelná na 5 m 12-1087
Plátěný brusný pás 2000 x 150 mm - K 40 (10 ks) 49-1025
Plátěný brusný pás 2000 x 150 mm - K 60 (10 ks) 49-1026
Plátěný brusný pás 2000 x 150 mm - K 80 (10 ks) 49-1027
Plátěný brusný pás 2000 x 150 mm - K 100 (10 ks) 49-1028
Plátěný brusný pás 2000 x 150 mm - K 120 (10 ks) 49-1029
Plátěný brusný pás - kombinovaná sada 2000 x 150 mm -
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (každý po 2 ks) 49-1030
Rounový brusný pás 2000 x 150 mm, hrubý 49-1031
Rounový brusný pás 2000 x 150 mm, střední 49-1032
Rounový brusný pás 2000 x 150 mm, velmi jemný 49-1033
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KRPS 100 x  
2000 DUO

Br
us

ky

Kombinovaná pásová 
bruska na trubky

• Pružinové napínací zařízení zajišťuje stálé napnutí pásu
• Sériově dodávaná se zařízením na vybrušování rádiusů u trubek s prům. 20 - 76 mm
• Rychlé a jednoduché nastavení požadovaného úhlu broušení
• Grafitový povlak na ploše pro rovinné broušení zvyšuje kluzné vlastnosti brusného pásu
• Dostatečně dimenzovaný stůl pro rovinné broušení s ochranným krytem
• Pomalá rychlost pásu (15 m/s), optimální k broušení nerezové oceli a hliníku
• Uživatelsky komfortní, rychlá a nekomplikovaná výměna pásu
• Rychlá a snadná změna brusných válečků bez potřeby nářadí
• Bez problémů lze brousit pod nejrůznějšími úhly od 30° do 90°
• Kratší časy opracování ve srovnání s frézováním

Rozsah dodávky:
• Brusný pás K 36 
• Pogumovaný brusný válec
• 1 ks brusný váleček pro ¾“  trubky (trubka 26/28 mm)
• 2 ks výklopných ochranných skel
• Přípravek pro válcové broušení
• Brousicí a podpěrný stůl
• 2 ks odsávácí hrdla prům. 100 mm
• 2 ks sběrná nádoba na třísky
• Grafitový povlak
• Motorový jistič

1. Přepínač válcového popřípadě pásového broušení 
2. Přepínač velikosti otáček

Přípravek pro broušení od 30° až 90°

Plocha pro rovinné broušení 
400 x 100 mm rozšiřuje oblast využití

Pro broušení trubek 
a profilů

Dodává se s 
2 rychlostmi

Nastavitelný úhel broušení 
od 30 ° do 90 °

3 v 1
Pásové broušení
Broušení trubek
Čelní broušení

Technická data KRPS 100 x 2000 Duo
Rozměry pásu 100 x 2000 mm
Rychlost pásu 15 / 30 m/s
Průměr trubky min. / max. 20 - 76 mm
Natáčení suportu 30° - 90°
Stůl pro rovinné broušení 400 x 100 mm
Kontaktní rolna ø x š 195 x 100 mm
Přípojka odsávání ø 2 x 100 mm
Otáčky 1410 / 2850 ot/min
Jmenovitý výkon S1 100 % 2,2 / 2,8 kW (400 V)
Výkon - cykl. zátěž S6 40 % 3,0 / 4,0 kW (400 V)
Rozměry stroje (Š x H x V) 750 x 1450 x 1160 mm
Hmotnost cca 158 kg
Obj. č. 05-1311 Jednoduše odnímatelná přípojka 

pro odsávání třísek

Zadní strana s opěrkou obrobku a vysoce 
dimenzované ochranné sklo
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Včetně praktického držáku 
na uskladnění brusných 
válečků

Nastavení výšky brusného válce pro 
broušení mimo střed

KRPS 100 x 2000 DUO je multifunkční bruska pro broušení 
trubek a konců profilů na přední straně, k broušení hran, 
ploch a válcových ploch na zadní straně a k rovinnému 
broušení na horní straně stroje.

Výklopný kryt umožňuje pohodlnou změnu 
brusného pásu.

Kombinovaný svěrák pro upnutí trubek a profilů

Stupnice umožňuje přesné nastavení
úhlu broušení

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Brusný váleček pro 1/2“  trubky* 05-1300A
Brusný váleček pro 22 mm trubky* 05-1300A
Brusný váleček pro 3/4“  trubky* 05-1301A
Brusný váleček pro 28 mm trubky* 05-1301A
Brusný váleček pro 1“ trvubky* 05-1302A
Brusný váleček pro 34 mm trubky* 05-1302A
Brusný váleček pro 1 1/4“ trubky* 05-1304A
Brusný váleček pro 44 mm trubky* 05-1304A
Brusný váleček pro 1 1/2“* Rohr 05-1306A
Brusný váleček pro 50 mm trubky* 05-1306A
Brusný váleček pro 2“ trubky* 05-1308A
Brusný váleček pro 62 mm trubky* 05-1308A
Brusný váleček pro 2 1/2“ trubky* 05-1309A
Brusný váleček pro 78 mm trubky* 05-1309A

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Odsávací zařízení MSA 750 56-1085
Spojovací článek 100 mm vnitřní 12-1038
Y-adaptér se šoupátkem 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Hliníková odsávací hadice pr. 100 mm, roztažitelná na 5 m 12-1087
Plátěný brusný pás 2000 x 100 mm - K 40 (10 ks) 49-1039
Plátěný brusný pás 2000 x 100 mm - K 60 (10 ks) 49-1040
Plátěný brusný pás 2000 x 100 mm - K 80 (10 ks) 49-1041
Plátěný brusný pás 2000 x 100 mm - K 100 (10 ks) 49-1042
Plátěný brusný pás 2000 x 100 mm - K 120 (10 ks) 49-1043
Plátěný brusný pás - kombinovaná sada 2000 x 100 mm -
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (každý po 2 ks) 49-1044
Rounový brusný pás 2000 x 100 mm, hrubý 49-1036
Rounový brusný pás 2000 x 100 mm, střední 49-1037
Rounový brusný pás 2000 x 100 mm, velmi jemný 49-1038
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• Chladicí zařízení, centrální mazání a odsávání je součástí dodávky
• Snadnější a rychlejší změna otáček jednoduchým řazením převodů s lehkým chodem
• Využitelná v nástrojářských dílnách, při údržbě a úpravě forem, výrobu a také ve vzdělávacích zařízeních
• Podélný pohyb stolu v ose x probíhá buď hydraulicky nebo ručně
• Vřeteník je výškově nastavitelný a naklápěcí (-100° až +100°)
• Kombinace hrotové, rovinné a nástrojové brusky
• Těžká konstrukce z šedé litiny zajišťuje práci bez vibrací
• Speciální uložení brusného vřetena zajišťuje přesné výsledky broušení
• Rozsáhlé možnosti využití zajišťují vysokou produktivitu

Univerzální bruska 
s odsáváním

Podélné broušení

Vnější broušení válcových plochRovinné broušení

Broušení na plocho
Vnitřní kruhové broušení
Vnější kruhové broušení

Broušení nástrojů
Kuželové broušení

Technická data USM 500
Max. průměr nástroje 200 mm
Vzdálenost hrotů 500 mm
Rovinné broušení 200 x 50 mm
Rozměry vnějšího broušení Ø 5 - 50 x 400 mm
Rozměry vnitřního broušení Ø 10 - 50 x 75 mm
Max. hmotnost obrobku 10 kg
Hlava pracovního vřetena
Rozsah naklápění -90° až +90°
Otáčky 110 / 200 / 300 ot/min
Upnutí nástroje MK 2
Průměr čelisťového sklíčidla 100 mm
Brusná hlava
Rozsah naklápění -100° až +100°
Dráha pojezdu
Příčná 230 mm
Svislá 210 mm
Dělení stupnice - svisle 0,01 mm
Svislý posuv na otáčku ručním kolem 2 mm/ot
Děleni stupnice - příčně 0,02 mm
Příčné přestavení na otáčku ručním kolem 2 / 4 mm/ot
Brusný kotouč 200 x 20 x 75 mm
Otáčky 2500 ot/min
Otáčky vřetena pro vnitřní broušení 13500 ot/min
Brousicí tělíska Ø 26 x 20 x 6 mm

Ø 10 x 10 x 3 mm
Pracovní stůl
Max. dráha pojezdu 480 mm
Hydaulický podélný posuv 0,01 - 6 m/min
Rozsah naklápění stolu -45° až +45°
Kužel pinoly koníku MK 2
Posuv pinoly 15 mm

Celkový výkon motoru 2,5 kW
Výkon motoru brusného kotouče 1,1 kW
Rozměry (D x Š x V)* 1500 x 1150 x 1400 mm
Hmotnost cca 1300 kg
Obj. č. 05-1375

* bez odsávání a chladicího prostředku
Vnitřní broušení válcových ploch
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Broušení nástrojů

Univerzální bruska USM 500 poskytuje profesionálnímu uživateli nejvyšší 
úroveň možností využití na co nejmenším prostoru. Komfort ovládání, 
který umožňuje rozsáhlá základní výbava, splní každé přání a zaručuje 
maximální výkon.

Univerzální bruska s 
rozsáhlým příslušenstvím

Ostření pilových kotoučů

Rozsah dodávky:
• Chladicí zařízení
• Odsávací zařízení
• Ochrana proti ostřiku
• Dělicí hlava
• 4 ks brusných kotoučů
• 3čelisťové sklíčidlo 100 mm
• Levý a pravý koník
• Středicí hrot
• Zploštělý upínací hrot
• Vyvažovací stojan
• Prodloužení vřetena
• Svěrák na rovinné broušení
• Zařízení na vnitřní broušení s 2 brousicími tělísky
• 5 unášečů
• Orovnávací zařízení
• Centrální mazání
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• Stůl lze při broušení kuželů natáčet a pomocí stupnice nastavit do požadované polohy
• Brousicí vřeteník je při vnitřním broušení otočný o 180°
• Hlavní vřeteno má hydrodynamické uložení, olejový film zabraňuje kontaktu mezi ložiskem a vřetenam
• Podélné vedení stolu a příčné vedení  vřeteníku jsou kombinací „V“ a plochého vedení.
•  Podstavec stroje je díky silnému žebrování a dostatečně dimenzovaným stěnám  

relativně málo citlivý na deformace při kolísání teploty
•  Olejový film mezi ložiskem a vřetenam snižuje vibrace na minimum,  

proto stroj dosahuje vysoké kvality a přesnosti povrchu obrobku
• Plynule nastavitelné posuvy s předvolbou doby prodlevy na konci pohybu stolu
•  Přesně ustavená vřetenová hlava a stabilní brusný vřeteník zajišťují nejlepší  

výsledky při opracování pomocí nejrůznějších druhů broušení
• Přesně broušená a ručně zaškrabaná vedení v osách X a Y
• Vřeteník lze nastavit do výchozí polohy buď hydraulicky nebo ručním kolem
• Podélný pohyb stolu je prováděn ručně kolečkem nebo hydraulickým strojním posuvem
• Brusné vřeteno je na obou stranách uloženo v segmentových kluzných ložiscích

Univerzální 
hrotová bruska

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování ES-12 H  

s LCD-displejem
• Brusný kotouč
• Příruba brusného kotouče
• 3čelisťové sklíčidlo 200 mm
• Frekvenční měnič
• Otevřená luneta
• Uzavřená luneta
• Zařízení na vnitřní broušení
• LED pracovní osvětlení
• Vyvažovací stojan
• Vyvažovací trn
• 2 středicí hroty
• Chladicí zařízení
•  Ochranný kryt  

proti odstřikující kapalině
• Orovnávač brusných kotoučů
• Unašeč obrobku
• Servisní a obslužné nářadí

Sériově dodávané odměřování 2os zaručuje 
jednoduchou práci a vyšší přesnost

Variabilní 
otáčky

Při broušení kuželů mezi hroty 
lze stůl natáčet v úhlu 

od +3° do -9°

Technická data URS 500 N
Vzdálenost hrotů 500 mm
Výška hrotu 135 mm
Průměr vnějšího broušení 8 – 200 mm
Max. hmotnost obrobku 60 kg
Průměr vnitřního broušení 13 – 100 mm
Hloubka vnitřního broušení max. 125 mm
Rozsah naklápění stolu max. +3° až -9°
Podélný pohyb stolu max. 600 mm
Posuv stolu 0,1 až 4 m/min
Ruční posuv stolu 6 mm/ot
Vřeteník
Otáčky vřetena, plynulá regulace 25 – 220 ot/min
Kužel vřetena MK 4
Rozsah naklápění pracovního vřetena 90°
Brusný vřeteník 
Rozměry brusného kotouče 400 x 50 x 203 mm
Otáčky vřetena 1670 ot/min
Otáčky vřetena pro vnitřní broušení 20000 ot/min
Rozsah naklápění brusného vřeteníku +/- 30°
Dráha pojezdu brusné hlavy 200 mm
Nonius stupnice 0,005 mm
Koník 
Kužel pinoly MK 4
Posuv pinoly 35 mm
Výkon motoru 
Brusné vřeteno 4,0 kW
Pracovní vřeteno 0,75 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 2150 x 1450 x 1700 mm
Hmotnost cca 2170 kg
Obj. č. 05-1370
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Nejdůležitější ovládací prvky jsou přehledně 
uspořádané na přední straně stroje

Univerzální hrotová bruska URS 500 N je vhodná pro vnější broušení obrobků do 
průměru 200 mm, zařízení na vnitřní broušení její rozsah použití dále rozšiřuje. 
Tento model je určen pro strojírenskou výrobu, ve výrobě nástrojů, forem a v 
malosériové výrobě.

Sériově dodávaná se zařízením 
na vnitřní broušení

Robustní vřetenovou hlavu lze při broušení 
kuželů natáčet do úhlu max. 90°

Široký výběr standard-
ního příslušenství

Novinka
Včetně 2osého 

digitálního odměřování 
s LCD displejem
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• Hlavní vřeteno má hydrodynamické uložení, olejový film zabraňuje kontaktu mezi ložiskem a vřetenam
• Stůl lze při broušení kuželů natáčet a pomocí stupnice nastavit do požadované polohy
• Přesně broušená a ručně zaškrabaná vedení v osách X a Y
• Podélné vedení stolu a příčné vedení  vřeteníku jsou kombinací „V“ a plochého vedení.
•  Přesně ustavená vřetenová hlava a stabilní brusný vřeteník zajišťují nejlepší výsledky 

opracování při nejrůznějších druzích broušení 
•  Podstavec stroje je díky silnému žebrování a dostatečně dimenzovaným stěnám 

relativně málo citlivý na deformace při kolísání teploty
•  Olejový film mezi ložiskem a vřetenam snižuje vibrace na minimum,  

proto stroj dosahuje vysoké kvality a přesnosti povrchu obrobku
• Podélný pohyb stolu je prováděn ručně kolečkem nebo hydraulickým strojním posuvem
•  Plynule nastavitelné posuvy s předvolbou doby prodlevy na konci pohybu stolu
•  Vřeteník lze nastavit do výchozí polohy buď hydraulicky nebo ručním kolem
•  Brusné vřeteno je na obou stranách uloženo v segmentových kluzných ložiscích
•  Brousicí vřeteník je při vnitřním broušení otočný o 180°

Univerzální 
hrotová bruska

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování ES-12 H  

s LCD-displejem
• Brusný kotouč
• Příruba brusného kotouče
• 3čelisťové sklíčidlo 200 mm
• Frekvenční měnič
• Otevřená luneta
• Uzavřená luneta
• Zařízení na vnitřní broušení
• LED pracovní osvětlení
• Vyvažovací stojan
• Vyvažovací trn
• 2 středicí hroty
• Chladicí zařízení
•  Ochranný kryt proti  

odstřikující kapalině
• Orovnávač brusných kotoučů
• Unašeč obrobku
•  Servisní a obslužné nářadí

Sériově vybavená 2osým digitálním 
odměřováním

Včetně digitálního 
odměřování

Technická data URS 800 N
Vzdálenost hrotů 800 mm
Výška hrotu 135 mm
Průměr vnějšího broušení 8 – 200 mm
Max. hmotnost obrobku 60 kg
Průměr vnitřního broušení 13 – 100 mm
Hloubka vnitřního broušení max. 125 mm
Rozsah naklápění stolu max. +3° až -7°
Podélný pohyb stolu max. 850 mm
Posuv stolu 0,1 až 4 m/min
Ruční posuv stolu 6 mm/ot
Vřeteník
Otáčky vřetena, plynulá regulace 25 – 380 ot/min
Kužel vřetena MK 4
Rozsah naklápění pracovního vřetena 90°
Brusný vřeteník 
Rozměry brusného kotouče 400 x 50 x 203 mm 
Otáčky vřetena 1670 ot/min
Otáčky vřetena pro vnitřní broušení 20000 ot/min
Rozsah naklápění brusného vřeteníku +/- 30°
Dráha pojezdu brusné hlavy 200 mm
Nonius stupnice 0,005 mm
Koník 
Kužel pinoly MK 4
Posuv pinoly 35 mm
Výkon motoru 
Brusné vřeteno 4,0 kW
Pracovní vřeteno 0,75 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 2900 x 1450 x 1700 mm
Hmotnost cca 2570 kg
Obj. č. 05-1371

Při broušení kuželů mezi hroty lze stůl 
natáčet v úhlu od +3° do -7°
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Naklápěcí hlava vřetena je při broušení 
kuželů nastavitelná v úhlu 0° - 90°

Univerzální hrotová bruska URS 800 N již v základní výbavě (zařízení na vnitřní 
broušení, odměřování 2os, atd.) splní každé přání. Tento stroj je svou koncepcí 
vhodný při výrobě forem a nástrojů, doporučujeme používat jen pro kusovou a 
malosériovou výrobu.

Pedálem ovládaný pojezd hydraulického koníku 
s vysokou přesností a stabilitou

Ruční kolo se stupnicí 
(0,005 mm) k příčnému 

pohybu brusného vřeteníku

Široký výběr standard-
ního příslušenství

Přehledně a ergonomicky umístěný 
ovládací panel

Variabilní 
otáčky

2osé digitální odměřo-
vání s LCD displejem v 

základní výbavě

Novinka
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URS 1000 N
URS 1500 N

PROFESSIONAL
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0 . 000 mm
0 . 000 mm
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• Olejový film mezi ložiskem a vřetenam snižuje vibrace na minimum, proto stroj dosahuje vysoké kvality a přesnosti povrchu obrobku
•  Dostatečně dimenzovaný stůl lze při broušení kuželů natáčet ve dvou směrech  

a pomocí stupnice nastavit do požadované polohy
•  Přesně ustavená vřetenová hlava a stabilní brusný vřeteník zajišťují nejlepší výsledky  

při opracování pomocí nejrůznějších druhů broušení
•  Podstavec stroje je díky silnému žebrování a dostatečně dimenzovaným stěnám  

relativně málo citlivý na kolísání teploty a na deformace
• Oboustranně uložené brusné vřeteno v třísegmentových kluzných ložiscích
• Hlavní vřeteno má hydrodynamické uložení, olejový film zabraňuje kontaktu mezi ložiskem a vřetenam
• Kombinované vedení V s plochým pro podélné vedení stolu i příčné vedení brusného vřeteníku.
• Podélný pohyb stolu je prováděn ručně kolečkem nebo hydraulickým strojním posuvem
• Plynule nastavitelné posuvy s předvolbou doby prodlevy na konci pohybu stolu
• Vřeteník lze nastavit do výchozí polohy buď hydraulicky nebo ručním kolem
• Přesně broušená a ručně zaškrabaná vedení v osách X a Y

Univerzální 
hrotová bruska

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování ES-12 H  

s LCD-displejem
• Brusný kotouč
• Příruba brusného kotouče
• 3čelisťové sklíčidlo prům. 200 mm
• 2 ks otevřená luneta
• Uzavřená luneta
• Zařízení na vnitřní broušení
• LED pracovní osvětlení
• Vyvažovací stojan
• Vyvažovací trn
• Frekvenční měnič
• 2 středicí hroty
• Měřicí deska
• Chladicí zařízení
•  Ochranný kryt proti odstřikující 

kapalině vpředu a vzadu
• Orovnávač brusných kotoučů
• Unašeč obrobku
• Servisní a obslužné nářadí

Široký výběr standard-
ního příslušenství

Technická data URS 1000 N URS 1500 N
Vzdálenost hrotů 1000 mm 1500 mm
Výška hrotu 180 mm 180 mm
Průměr vnějšího broušení 8 - 320 mm 8 - 320 mm
Max. hmotnost obrobku 150 kg 150 kg
Průměr vnitřního broušení s lunetou 35 - 100 mm 35 - 100 mm
Průměr vnitřního broušení bez lunety 30 - 100 mm 30 - 100 mm
Hloubka vnitřního broušení max. 125 mm 125 mm
Rozsah naklápění stolu max. +3° až -7° +3 až -6°
Podélný pohyb stolu max. 1000 mm 1500 mm
Posuv stolu 0,1 - 4 m/min 0,1 - 4 m/min
Ruční Posuv stolu / ručně kolečkem 6 mm 6 mm
Rychloposuv, hydraulický 50 m/min 50 m/min
Vřeteník
Otáčky vřetena, plynule 25 - 220 ot/min 25 - 220 ot/min
Rychloposuv, hydraulický MK 4 MK 4
Rozsah naklápění pracovniho vřetena +90° +90°
Brusný vřeteník
Rozměry brusného kotouče 400 x 50 x 203 mm 400 x 50 x 203 mm
Otáčky vřetena 1670 ot/min 1670 ot/min
Otáčky vřetena pro vnitřní broušení 10000 ot/min 10000 ot/min
Rozsah naklápění brusného vřeteníku +/- 30° +/- 30°
Dráha pojezdu brusné hlavy 180 mm 180 mm
Nonius stupnice 0,0025 mm 0,0025 mm
Koník
Kužel pinoly MK 4 MK 4
Posuv pinoly 30 mm 30 mm
Výkon motoru
Brusné vřeteno 5,5 kW 5,5 kW
Pracovní vřeteno 1,5 kW 1,5 kW
Vřeteno pro vnitřní broušení 1,1 kW 1,1 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 3700 x 1900 x 1500 mm 4700 x 1900 x 1500 mm
Hmotnost cca 3700 kg 4300 kg
Obj. č. 05-1382XL 05-1383XL

Vřetenovou hlavu lze natáčet v úhlu od +30° 
do -30°, s volitelným nastavením rychlosti

Sériově dodávaný s výklopným zařízením 
na vnitřní broušení

Br
us

ky
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Univerzální hrotová bruska URS 1000 N a URS 1500 N je vhodná k 
vnějšímu broušení obrobků do průměru 320 mm, zařízení na vnitřní 
broušení její rozsah použití dále rozšiřuje. Tento model je určen 
pro strojírenskou výrobu, ve výrobě nástrojů, forem a v malosériové 
výrobě.

Osvědčená kvalita

Rozsah použití:

Sériově vybavená jednou pevnou, popřípadě 
2 otevřenými lunetami pro stabilizaci 
dlouhých obrobků

Veškeré důležité elektronické ovládací 
prvky jsou přehledně uspořádané

Válcové broušení 
různých průměrů

Vnitřní broušení Broušení na kulato 
mezi hroty

Broušení s upínacím 
pouzdrem

Broušení kuželů 
s trnem

Broušení kuželů 
mezi hroty

Broušení na kulato 
s trnem

Broušení vnitřního 
kužele

Pedálem ovládaný pojezd hydraulického 
koníku s vysokou přesností a stabilitou

Br
us

ky

Včetně 2osého 
digitálního zobrazení 

s LCD displejem

Novinka
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• Olejový film mezi ložiskem a vřetenam snižuje vibrace na minimum, proto stroj dosahuje vysoké kvality a přesnosti povrchu obrobku
•  Dostatečně dimenzovaný stůl lze při broušení kuželů natáčet ve dvou směrech  

a pomocí stupnice nastavit do požadované polohy
•  Přesně ustavená vřetenová hlava a stabilní brusný vřeteník zajišťují nejlepší výsledky  

při opracování pomocí nejrůznějších druhů broušení
•  Podstavec stroje je díky silnému žebrování a dostatečně dimenzovaným stěnám  

relativně málo citlivý na kolísání teploty a na deformace
• Oboustranně uložené brusné vřeteno v třísegmentových kluzných ložiscích
• Hlavní vřeteno má hydrodynamické uložení, olejový film zabraňuje kontaktu mezi ložiskem a vřetenam
• Kombinované vedení V s plochým pro podélné vedení stolu i příčné vedení brusného vřeteníku.
• Podélný pohyb stolu je prováděn ručně kolečkem nebo hydraulickým strojním posuvem
• Plynule nastavitelné posuvy s předvolbou doby prodlevy na konci pohybu stolu
• Vřeteník lze nastavit do výchozí polohy buď hydraulicky nebo ručním kolem
• Přesně broušená a ručně zaškrabaná vedení v osách X a Y

Univerzální 
hrotová bruska

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování ES-12 H  

s LCD-displejem
• Brusný kotouč
• Příruba brusného kotouče
• 3čelisťové sklíčidlo prům. 200 mm
• 2 ks otevřená luneta
• Uzavřená luneta
• Zařízení na vnitřní broušení
• LED pracovní osvětlení
• Vyvažovací stojan
• Vyvažovací trn
• Frekvenční měnič
• 2 středicí hroty
• Měřicí deska
• Chladicí zařízení
•  Ochranný kryt proti odstřikující 

kapalině vpředu a vzadu
• Orovnávač brusných kotoučů
• Unašeč obrobku
• Servisní a obslužné nářadí

Široký výběr standard-
ního příslušenství

Vřetenovou hlavu lze natáčet v úhlu od +30° 
do -30°, s volitelným nastavením rychlosti

Sériově dodávaný s výklopným zařízením 
na vnitřní broušení

Technická data URS 2000 N URS 3000 N
Vzdálenost hrotů 2000 mm 3000 mm
Výška hrotu 180 mm 180 mm
Průměr vnějšího broušení 8 - 320 mm 8 - 320 mm
Max. hmotnost obrobku 150 kg 150 kg
Průměr vnitřního broušení s lunetou 35 - 100 mm 35 - 100 mm
Průměr vnitřního broušení bez lunety 30 - 100 mm 30 - 100 mm
Hloubka vnitřního broušení max. 125 mm 125 mm
Rozsah naklápění stolu max. +5° až -2° +3 až -2°
Podélný pohyb stolu max. 2100 mm 3100 mm
Posuv stolu 0,1 - 4 m/min 0,1 - 4 m/min
Ruční Posuv stolu / ručně kolečkem 6 mm 6 mm
Rychloposuv, hydraulický 50 m/min 50 m/min
Vřeteník
Otáčky vřetena, plynule 25 - 220 ot/min 25 - 220 ot/min
Rychloposuv, hydraulický MK 4 MK 4
Rozsah naklápění pracovniho vřetena +90° +90°
Brusný vřeteník
Rozměry brusného kotouče 500 x 50 x 203 mm 500 x 50 x 203 mm
Otáčky vřetena 1330 ot/min 1330 ot/min
Otáčky vřetena pro vnitřní broušení 10000 ot/min 10000 ot/min
Rozsah naklápění brusného vřeteníku +/- 30° +/- 30°
Dráha pojezdu brusné hlavy 200 mm 200 mm
Nonius stupnice 0,0025 mm 0,0025 mm
Koník
Kužel pinoly MK 4 MK 4
Posuv pinoly 30 mm 30 mm
Výkon motoru
Brusné vřeteno 11 kW 11 kW
Pracovní vřeteno 7,5 kW 7,5 kW
Vřeteno pro vnitřní broušení 1,1 kW 1,1 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 5400 x 2000 x 2000 mm 7400 x 2000 x 2000 mm
Hmotnost cca 6200 kg 8000 kg
Obj. č. 05-1384XL 05-1385XL
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Univerzální hrotová bruska URS 2000 N a URS 3000 N je vhodná k 
vnějšímu broušení obrobků do průměru 320 mm, zařízení na vnitřní 
broušení její rozsah použití dále rozšiřuje. Tento model je určen 
pro strojírenskou výrobu, ve výrobě nástrojů, forem a v malosériové 
výrobě.

Osvědčená kvalita

Rozsah použití:

Sériově vybavená jednou pevnou, popřípadě 
2 otevřenými lunetami pro stabilizaci 
dlouhých obrobků

Veškeré důležité elektronické ovládací 
prvky jsou přehledně uspořádané

Válcové broušení 
různých průměrů

Vnitřní broušení Broušení na kulato 
mezi hroty

Broušení s upínacím 
pouzdrem

Broušení kuželů 
s trnem

Broušení kuželů 
mezi hroty

Broušení na kulato 
s trnem

Broušení vnitřního 
kužele

Pedálem ovládaný pojezd hydraulického 
koníku s vysokou přesností a stabilitou

Br
us

ky

Včetně 2osého 
digitálního zobrazení 

s LCD displejem

Novinka

Obrázek URS 1500 N
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• Speciální vysoce kvalitní ložiska zajišťují chod bez vibrací
• Kalené a broušené přesné lineární vedení podélného pohybu stolu
• Příčný pojezd stolu v přesném dvojitém V-vedení
• Všechny konstrukční skupiny, jako je stojan, podstavec a suport, jsou z vysoce kvalitní litiny
• Brusné vřeteno je bezúdržbové s trvalou náplní maziva
• Kompletní výbava: 2osé odměřování, upínací deska s permanentním magnetem, a mnoho dalšího
• Nepostradatelná při výrobě malých dílů a rychlém broušení
• Centrální mazání všech vodicích drah

Rovinná bruska 
s digitálním odměřováním 

Vysoce kvalitní elektrické 
součásti zaručují spolehlivý 
chod stroje

Speciální předpjatá ložiska zajišťují 
chod bez vibrací a vysokou přesnost 
brusného vřetena

Novinka

Technická data  BSG 2040 MC
Upínací plocha stolu 445 x 205 mm
T-drážky, počet / velikost 1 / 13 mm
Upínací deska s permanentním magnetem 200 x 400 mm
Max. dráha pojezdu, podélně 560 mm
Max. dráha pojezdu, příčně 225 mm
Vzdálenost středu vřetena / stolu max. 440 mm
Brusný kotouč 200 x 13 x 31,75 mm
Příčný posuv
Ruční pojezd 5 mm/ot
Nonius na ručním kole 0,02 mm
Svislý posuv
Ruční pojezd 1 mm/ot
Nonius na ručním kole 0,005 mm
Otáčky vřetena 2850 ot/min
Chladicí zařízení 55 l
Výkon motoru 1,5 kW
Rozměry stroje (Š x H x V) 1460 x 1200 x 1740 mm
Hmotnost cca 850 kg
Obj. č. 05-1444

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Příruba 05-1462
Chladicí zařízení s odsáváním a magnetickým separátorem 05-1465
Přesný strojní svěrák na broušení a kontrolu QGG 50 28-6005
Sinusový strojní svěrák QGJ 73 28-6016
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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PROFESSIONAL
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Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování ES-12 H  

s LCD-displejem
• Brusný kotouč
• Příruba kotouče
• Vyrovnávací patky stroje
• Chladicí zařízení
• Diamantový orovnávač
• Vyvažovací stojan
• Vyvažovací trn
• Servisní a obslužné nářadí
• Centrální mazání
• LED pracovní světlo
• Podélné a příčné dorazy
• Ochranné kryty
• Ochranný kryt proti odstřikující kapalině

Uložení stolu je provedeno jako 
bezúdržbové lineární kuličkové 
vedení, pohon ozubeným řemenem

Manuální 
nastavení stolu

2osé digitální odměřo-
vání pro osy X a Y

BSG 2040 MC je velice masivní rovinná bruska s kompaktními 
rozměry. Tento stroj je svým jednoduchým ovládáním vhodný 
pro školy, učňovské dílny a také pro výrobu forem a nástrojů.

Cena

Top

Broušené ploché vedení 
zajišťuje přesný pojezd 
brusné hlavy
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• Vysoce kvalitní hydraulický systém zaručuje jemné a přesné přestavení stolu i při jeho vysokém zatížení
• Samostatná a oddělená hydraulická jednotka s výměníkem tepla, zabraňuje tepelnému namáhání a vibracím stroje
• Maximální tuhost a stabilita díky silnému žebrování a dostatečně dimenzovaným stěnám
• Nízká úroveň trhavého pohybu (slip-stick-efekt) díky vodicímu vedení s plastovým povlakem v osách x a y
•  Pozicování na výšku obrobku rychloposuvem, nastavitelné zdvihy při broušení a vyjiskření, automatické  

zvednutí po ukončení programu
• Brusné vřeteno je uloženo ve speciálních předpjatých ložiscích bez axiální a radiální vůle
• Digitálně řízený automatický svislý posuv se servomotorem
• Nastavitelný podélný a příčný pohyb stolu pomocí koncových zarážek
• Podélné vedení stolu ploché a V, příčné vedení stolu dvojité V

Servomotor zajišťuje automatické 
svislé pozicování s těmito funkcemi: 
rychloposuv vpřed - broušení - 
vyjiskření - rychloposuv zpět  

Vysoce přesný a klidný chod 
brusného vřetena zajišťují 
speciální předpjatá ložiska

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování ES-12 H  

s LCD-displejem
• Řídicí systém Siemens TD 400 C
• Brusný kotouč
• Příruba kotouče
• LED pracovní světlo
• Magnetická upínací deska
• Vyvažovací stojan
• Vyvažovací trn
• Ochranné kryty
• Paralelní orovnávací přípravek
• Odmagnetizovací zařízení
• Chladicí zařízení
• Orovnávací diamant
• Vyrovnávací patky stroje
• Centrální mazání
• Servisní a obslužné nářadí

Hydraulický podélný 
pojezd stolu

Hydraulické rovinné brusky 
s digitálním odměřováním

Technická data BSG 2040 TDC
Upínací plocha stolu 200 x 500 mm
T-drážky, počet / velikost 1 / 14 mm
Elektromagnetická upínací deska 200 x 460 mm
Max. dráha pojezdu, podélně 560 mm
Max. dráha pojezdu, příčně 240 mm
Vzdálenost středu vřetena / stolu max. 450 mm
Max. hmotnost obrobku* 180 kg
Brusný kotouč 200 x 20 x 31,75 mm
Podélný posuv, hydraulicky 7 - 25 m/min
Příčný posuv
Automatické přistavení, příčné 0,1 - 8 mm / zdvih
Rychloposuv, příčný 990 mm/min
Příčný posuv na otáčku ručním kolem 4 mm/ot
Nonius na ručním kole 0,02 mm

*  s magnetickou upínací deskou

Technická data BSG 2040 TDC
Svislý posuv
Strojní posuv 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 mm
Rychloposuv, svislý 480 mm/min
Posuv svislý na otáčku ručním kolem 2 mm/ot
Nonius na ručním kole 0,005 mm
Motor brusného vřetena 2,2 kW
Otáčky vřetena 2850 ot/min
Motor hydraulického čerpadla 0,75 kW
Motor svislého posuvu 0,5 kW
Délka 2160 mm
Hloubka 1650 mm
Výška 1840 mm
Hmotnost cca 1640 kg
Obj. č. 05-1445



447

BSG 2040 TDC

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Br
us

ky

Hydraulická bruska BSG 2040 TDC nabízí komplexní standardní 
vybavení, jako jsou například: digitálně řízené vertikální 
nastavení, paralelní orovnávací přípravek s mikrometrovým 
nastavením, magnetickou desku se zařízením na odmagneti-
zaci a také 2osé digitální odměřování.

Součástí dodávky je paralelní 
orovnávací přípravek s 
mikrometrickým posuvem

2osé digitální odměřování s LCD 
displejem je součástí dodávky.

Centrální mazání 
všech vodicích 
drah a vřeten

Samostatná hydraulická 
jednotka eliminuje vibrace 
a tepelné namáhání

Novinka

Elektronické 
vertikální nastavení

Včetně Siemens 
TD 400 C - ovládání

Výchozí pozice 
brusného 

kotouče

Rychloposuv

Počátek brusné 
operace

Broušení
Povrch je opracován

Ukončení 
postupu

Návrat 
rychlo-
posuvem

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Příruba kotouče 05-1462
Chladicí zařízení s odsáváním a magnetickým separátorem 05-1465
Siemens SMART-panel IE V3 s dotykovou obrazovkou 1 05-1471
Elektronické ruční kolo 1 05-1472
Přesný strojní svěrák na broušení a kontrolu  QGG 50 28-6005
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

1 dodáváno instalované společně se strojem



448

Br
us

ky

• Nízká úroveň trhavého pohybu (slip-stick-efekt) díky vodicímu vedení s plastovým povlakem v osách x a y
•  Podélné vedení stolu ploché a V, příčné vedení stolu dvojité V
•  Brusné vřeteno je uloženo ve speciálních předpjatých ložiscích bez axiální a radiální vůle
•  Autonomní hydraulická jednotka s výměníkem tepla, zabraňuje tepelnému namáhání a vibracím stroje
•  Maximální tuhost a stabilita díky silnému žebrování a dostatečně dimenzovaným stěnám
•  Digitálně řízený automatický svislý posuv se servomotorem
•  Vysoce kvalitní hydraulický systém zaručuje jemné a přesné přestavení stolu i při jeho vysokém zatížení
•  Pozicování na výšku obrobku rychloposuvem, nastavitelné zdvihy při broušení a vyjiskření,  

automatické zvednutí po ukončení programu
•  Nastavitelný podélný a příčný pohyb stolu pomocí koncových zarážek

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování ES-12 H  

s LCD-displejem
• Řídicí systém Siemens TD 400 C
• Brusný kotouč
• Příruba kotouče
• LED pracovní světlo
• Magnetická upínací deska
• Vyvažovací stojan
• Vyvažovací trn
• Ochranné kryty
• Paralelní orovnávací přípravek
• Odmagnetizovací zařízení
• Chladicí zařízení
• Orovnávací diamant
• Vyrovnávací patky stroje
• Centrální mazání
• Servisní a obslužné nářadí

Servomotor zajišťuje automatické svislé 
pozicování s těmito funkcemi: 
rychloposuv vpřed - broušení - 
vyjiskření - rychloposuv zpět  

Vysoce přesný a 
klidný chod 
brusného vřetena 
zajišťují speciální 
předpjatá ložiska

2osé digitální odměřo-
vání pro osy X a Y

Hydraulický podélný 
pojezd stolu

Součástí dodávky je paralelní 
orovnávací přípravek

Přehledné uspořádání ovládacích 
prvků na otočném ovládacím panelu

Hydraulické rovinné brusky 
s digitálním odměřováním

Výchozí pozice 
brusného 

kotouče

Rychloposuv

Počátek brusné 
operace

Broušení
Povrch je opracován

Ukončení 
postupu

Návrat 
rychlo-
posuvem

Technická data BSG 2550 TDC BSG 3060 TDC
Upínací plocha stolu 250 x 510 mm 305 x 635 mm
T-drážky, počet / velikost 1 / 14 mm 3 / 14 mm
Elektromagnetická upínací deska 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Max. dráha pojezdu, podélně 560 mm 765 mm
Max. dráha pojezdu, příčně 275 mm 340 mm
Vzdálenost středu vřetena / stolu max. 450 mm 580 mm
Max. hmotnost obrobku* 180 kg 270 kg
Brusný kotouč 200 x 20 x 31,75 mm 350 x 40 x 127 mm
Podélný posuv, hydraulicky 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Příčný posuv
Automatické přistavení, příčné 0,1 - 8 mm/zdvih 0,1 - 8 mm/zdvih
Rychloposuv, příčný 990 mm/min 990 mm/min
Příčný posuv na otáčku ručním kolem 4 mm/ot 5 mm/ot
Nonius na ručním kole 0,02 mm 0,02 mm
Svislý posuv
Strojní posuv 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 

0,03 / 0,04 / 0,05 mm 0,03 / 0,04 / 0,05 mm
Rychloposuv, svislý 480 mm/min 480 mm/min
Posuv svislý na otáčku ručním kolem 2 mm/ot 2 mm/ot
Nonius na ručním kole 0,005 mm 0,005 mm
Motor brusného vřetena 2,2 kW 4,0 kW
Otáčky vřetena 2850 ot/min 1450 ot/min
Motor hydraulického čerpadla 0,75 kW 2,2 kW
Motor svislého posuvu 0,5 kW 0,5 kW
Délka 1900 mm 2350 mm
Hloubka 2050 mm 2220 mm
Výška 1840 mm 1910 mm
Hmotnost cca 1750 kg 2375 kg
Obj. č. 05-1446 05-1447

*  s magnetickou upínací deskou
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BSG 2550 TDC
BSG 3060 TDC

INDUSTRY

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Br
us

ky

Rovinná bruska série BSG s masivní konstrukcí je sériově 
vybavená automatickým svislým posuvem. Všechny 
konstrukční skupiny, jako je stojan, podstavec a suport, 
jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny. Tyto modely nabízejí 
svým rozsáhlým standardním příslušenstvím optimální 
výkon pro výrobu forem a nástrojů.

Na objednávku lze dodat 
chladicí zařízení s odsáváním 
a magnetickým separátorem

Centrální mazání 
všech vodicích 
drah a vřetenElektronické 

vertikální nastavení

Včetně Siemens 
TD 400 C - ovládání

Novinka

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Příruba kotouče pro BSG 2550 TDC 05-1462
Příruba kotouče pro BSG 3060 TDC 05-1463
Chladicí zařízení s odsáváním a magnetickým separátorem 05-1465
Siemens SMART-panel IE V3 s dotykovou obrazovkou 1 05-1471
Elektronické ruční kolo 1 05-1472
Přesný strojní svěrák na broušení a kontrolu  QGG 73 28-6006
Sinusový strojní svěrák QKJ 100 28-6012
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

1 dodáváno instalované společně se strojem
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ky

• Autonomní hydraulická jednotka s výměníkem tepla, zabraňuje tepelnému namáhání a vibracím stroje
•  Kalené a broušené podélné a příčné vodicí dráhy stolu, boční vedení s povlakem Turcite-B  

boční vedení zajišťují odolnost proti opotřebení a nízké tření
• Podélné vedení stolu ploché a V, příčné vedení stolu dvojité V
•  Počítačem řízené pozicování s rychloposuvem na výšku obrobku, nastavitelné zdvihy broušení a 

vyjiskření, automatické zvednutí do výchozí polohy po ukončení programu
• Brusné vřeteno je uloženo ve speciálních předpjatých ložiscích bez axiální a radiální vůle
• Vysoká přesnost je zaručena vyžíhanou konstrukcí stroje bez pnutí
• Maximální tuhost a stabilita díky silnému žebrování a dostatečně dimenzovaným stěnám
• Digitálně řízený automatický svislý posuv se servomotorem
• Nastavitelný podélný a příčný pohyb stolu pomocí koncových zarážek
• Vysoce kvalitní hydraulický systém zaručuje jemné a přesné přestavení stolu i při jeho vysokém zatížení

Elektronické 
vertikální nastavení

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování ES-12 

H s LCD-displejem
• Řídicí systém Siemens TD 400 C
• Brusný kotouč
• Příruba kotouče
• LED pracovní světlo
• Magnetická upínací deska
• Vyvažovací stojan
• Vyvažovací trn
• Ochranné kryty

Servomotor zajišťuje 
automatické svislé 
pozicování s těmito 
funkcemi: rychloposuv 
vpřed - broušení - 
vyjiskření - rychloposuv 
zpět

• Chladicí zařízení
• Paralelní orovnávací  
   přípravek
• Odmagnetizovací zařízení
• Orovnávací diamant
• Vyrovnávací patky stroje
• Centrální mazání
• Servisní a obslužné nářadí

Hydraulické rovinné brusky 
s digitálním odměřováním

Výchozí pozice 
brusného 

kotouče

Rychloposuv

Počátek brusné 
operace

Broušení
Povrch je opracován

Ukončení 
postupu

Návrat 
rychlo-
posuvem

Na objednávku lze dodat  chladicí zařízení s 
odsáváním a magnetickým separátorem

Technická data BSG 4080 TDC BSG 40100 TDC
Upínací plocha stolu 405 x 815 mm 405 x 1020 mm
T-drážky, počet / velikost 3 / 14 mm 3 / 14 mm
Elektromagnetická upínací deska 400 x 800 mm 400 x 1000 mm
Max. dráha pojezdu, podélně 900 mm 1130 mm
Max. dráha pojezdu, příčně 450 mm 450 mm
Vzdálenost středu vřetena / stolu max. 580 mm 580 mm
Max. hmotnost obrobku* 500 kg 600 kg
Brusný kotouč 350 x 40 x 127 mm 350 x 40 x 127 mm
Podélný posuv, hydraulicky 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Příčný posuv
Automatické přistavení, příčné 0,1 - 8 mm/zdvih 0,1 - 8 mm/zdvih
Rychloposuv, příčný 990 mm/min 990 mm/min
Příčný posuv na otáčku ručním kolem 5 mm/ot 5 mm/ot
Nonius na ručním kole 0,02 mm 0,02 mm
Svislý posuv
Strojní posuv 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,005 / 0,01 / 0,02

0,03 / 0,04 / 0,05 mm 0,03 / 0,04 / 0,05 mm
Rychloposuv, svislý 480 mm/min 480 mm/min
Posuv svislý na otáčku ručním kolem 2 mm/ot 2 mm/ot
Nonius na ručním kole 0,005 mm 0,005 mm
Motor brusného vřetena 4,0 kW 4,0 kW
Otáčky vřetena 1450 ot/min 1450 ot/min
Motor hydraulického čerpadla 2,2 kW 2,2 kW
Motor svislého posuvu 0,5 kW 0,5 kW
Délka 2650 mm 3100 mm
Hloubka 2200 mm 2200 mm
Výška 1900 mm 1900 mm
Hmotnost cca 3400 kg 3700 kg
Obj. č. 05-1448 05-1449

*  s magnetickou upínací deskou

Volitelně je k dodání:  Siemens 
SMART-panel IE V3 s dotykovou 
obrazovkou a elektronické ruční 
kolo
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BSG 4080 TDC
BSG 40100 TDC
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2osé digitální odměřo-
vání pro osy X a Y

Hydraulický podélný 
pojezd stolu

Model BSG 4080 TDC a 40100 TDC je vhodný k opracování 
obrobků do 500 kg nebo  600 kg a velikosti broušené plochy 
do 900 x 450 mm nebo 1130 x 450 mm. Tento model nabízí 
uživateli optimální výkon svou sériově dodávanou výbavou 
jako například: počítačem řízené svislé pozicování, paralení 
orovnávací přípravek s mikrometrickým posuvem, 
magnetická deska s odmagnetizačním zařízením a dvojosé 
digitální odměřování.

Součástí dodávky je paralelní 
orovnávací přípravek

Centrální mazání 
všech vodicích 
drah a vřeten

Včetně Siemens 
TD 400 C - ovládání

Přesnost dle 
DIN 8632

Novinka

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Příruba kotouče pro BSG 4080 TDC / BSG 40100 TDC 05-1463
Chladicí zařízení s odsáváním a magnetickým separátorem 05-1465
Siemens SMART-panel IE V3 s dotykovou obrazovkou 1 05-1471
Elektronické ruční kolo 1 05-1472
Přesný strojní svěrák na broušení a kontrolu  QGG 73 28-6006
Sinusový strojní svěrák QKJ 100 28-6012
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

1 dodáváno instalované společně se strojem
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•  Kalené a broušené podélné a příčné vodicí dráhy stolu, boční vedení s povlakem  
Turcite-B zajišťují vysokou odolnost proti opotřebení a nízké tření

•  Podélné a příčné posuvy stolu s rovinným a V-vedením
•  Počítačem řízené pozicování s rychloposuvem na výšku obrobku, nastavitelné zdvihy broušení  

a vyjiskření, automatické zvednutí do výchozí polohy po ukončení programu
•  Brusné vřeteno je uloženo ve speciálních předpjatých ložiscích bez axiální a radiální vůle
•  Vysoká přesnost je zaručena vyžíhanou konstrukcí stroje bez pnutí
•  Maximální tuhost a stabilita díky silnému žebrování a dostatečně dimenzovaným stěnám
•  Nastavitelný podélný a příčný pohyb stolu pomocí koncových zarážek
•  Vysoce kvalitní hydraulický systém zaručuje jemné a přesné přestavení stolu i při jeho vysokém zatížení
• Včetně řízení PLC Siemens pro programování jednoduchých cyklů broušení pomocí dotykové obrazovky

Hydraulické rovinné brusky 
s digitálním odměřováním

Včetně Siemens PLC 
(PLC) - ovládání

Na objednávku lze dodat  chladicí zařízení s 
odsáváním a magnetickým separátorem

Technická data BSG 50100 PLC BSG 50160 PLC
Upínací plocha stolu 500 x 1100 mm 500 x 1600 mm
T-drážky, počet / velikost 3 / 18 mm 3 / 18 mm
Elektromagnetická upínací deska 500 x 1000 mm 500 x 800 mm (2 ks.)
Max. dráha pojezdu, podélně 1150 mm 1700 mm
Max. dráha pojezdu, příčně 560 mm 560 mm
Vzdálenost středu vřetena / stolu max. 600 mm 600 mm
Max. hmotnost obrobku* 700 kg 900 kg
Brusný kotouč 350 x 50 x 127 mm 350 x 50 x 127 mm
Podélný posuv, hydraulicky 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Příčný posuv
Automatické přistavení, příčné 0 - 30 mm/zdvih 0 - 30 mm/zdvih
Rychloposuv, příčný 0 - 600 mm/min 50 - 600 m/min
Svislý posuv
Strojní posuv 0,005 / 0,01 / 0,015 / 0,005 / 0,01 / 0,015 / 

0,02 / 0,03 / 0,04 mm 0,02 / 0,03 / 0,04 mm
Rychloposuv, svislý 0 - 300 mm/min 50 - 500 mm/min
Motor brusného vřetena 7,5 kW 7,5 kW
Otáčky vřetena 1440 ot/min 1450 ot/min
Motor hydraulického čerpadla 3,0 kW 3,0 kW
Celkový příkon 13,2 kW 13,2 kW
Délka 3880 mm 5640 mm
Hloubka 2150 mm 2250 mm
Výška 2420 mm 2500 mm
Hmotnost cca 5500 kg 6000 kg
Obj. č. 05-1450XL 05-1452XL

*  s magnetickou upínací deskou

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování ES-12 H s LCD-displejem
• Siemens SMART-panel IE V3 s dotykovou obrazovkou
• Elektronické ruční kolo
• Brusný kotouč
• Příruba kotouče
• LED pracovní světlo
• Magnetická upínací deska
• Vyvažovací stojan
• Vyvažovací trn

Včetně Siemens SMART-panel IE V3 s 
dotykovou obrazovkou a elektronické 
ruční kolo

• Ochranné kryty
• Paralelní orovnávací přípravek
• Odmagnetizovací zařízení
• Chladicí zařízení
• Orovnávací diamant
• Vyrovnávací patky stroje
• Centrální mazání
• Chlazení hydraulického oleje
• Servisní a obslužné nářadí
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BSG 50100 PLC
BSG 50160 PLC
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Tento model je vhodný k opracování obrobků do 700 kg 
nebo 900 kg velikosti broušené plochy do 1150 x 560 mm
nebo 1700 x 560 mm. Tento model nabízí uživateli optimální 
výkon svou sériově dodávanou výbavou jako například: 
počítačem řízené svislé pozicování, paralení orovnávací 
přípravek s mikrometrickým posuvem, magnetická deska 
s odmagnetizačním zařízením a digitální odměřování ve 
2 osách.

2osé digitální odměřo-
vání pro osy X a Y

Samostatná a oddělená hydraulická jednotka s 
chlazením oleje zabraňuje vibracím a tepelnému 

zatížení těla stroje

2osé digitální odměřo-
vání s LCD displejem v 

základní výbavě

NOVÉ

Součástí dodávky je paralelní orovnávací 
přípravek s mikrometrickým posuvem

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Příruba kotouče 05-1464
Chladicí zařízení s odsáváním a magnetickým separátorem 05-1466
Chladicí zařízení s odsáváním a papírovým filtrem 05-1468
Chladicí zařízení s odsáváním, magnetickým separátorem a papírovým filtrem 05-1470
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206
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Hydraulické rovinné brusky 
s digitálním odměřováním

Technická data BSG 60120 PLC BSG 60160 PLC BSG 60220 PLC
Upínací plocha stolu 600 x 1200 mm 600 x 1600 mm 600 x 2200 mm
T-drážky, počet / velikost 3 / 18 mm 3 / 18 mm 3 / 18 mm
Elektromagnetická upínací deska 600 x 1200 mm 600 x 800 mm (2 ks.) 600 x 1000 mm (2 ks.)
Max. dráha pojezdu, podélně 1520 mm 1750 mm 2350 mm
Max. dráha pojezdu, příčně 660 mm 660 mm 660 mm
Vzdálenost středu vřetena / stolu max. 600 mm 600 mm 600 mm
Max. hmotnost obrobku* 970 kg 1300 kg 1700 kg
Brusný kotouč 350 x 50 x 127 mm 350 x 50 x 127 mm 350 x 50 x 127 mm
Podélný posuv, hydraulicky 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Příčný posuv
Automatické přistavení, příčné 0 - 30 mm/zdvih 0,1 - 20 mm/zdvih 0,1 - 20 mm/zdvih
Rychloposuv, příčný 50 - 600 m/min 50 - 600 m/min 50 - 600 m/min
Svislý posuv
Strojní posuv 0,005 / 0,01 / 0,015 / 0,005 / 0,01 / 0,015 / 0,005 / 0,01 / 0,015 / 

0,02 / 0,03 / 0,04 mm 0,02 / 0,03 / 0,04 mm 0,02 / 0,03 / 0,04 mm
Rychloposuv, svislý 0 - 300 mm/min 50 - 500 mm/min 50 - 500 mm/min
Motor brusného vřetena 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
Otáčky vřetena 1440 ot/min 1450 ot/min 1450 ot/min
Motor hydraulického čerpadla 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW
Celkový příkon 18 kW 18 kW 18 kW
Délka 4800 mm 5500 mm 6600 mm
Hloubka 2750 mm 2750 mm 2750 mm
Výška 2420 mm 2700 mm 2700 mm
Hmotnost cca 6500 kg 7000 kg 8000 kg
Obj. č. 05-1451XL 05-1453XL 05-1454XL

*  s magnetickou upínací deskou

•  Kalené a broušené podélné a příčné vodicí dráhy stolu, boční vedení s povlakem  
Turcite-B zajišťují vysokou odolnost proti opotřebení a nízké tření

•  Podélné a příčné posuvy stolu s rovinným a V-vedením
•  Počítačem řízené pozicování s rychloposuvem na výšku obrobku, nastavitelné zdvihy broušení  

a vyjiskření, automatické zvednutí do výchozí polohy po ukončení programu
•  Brusné vřeteno je uloženo ve speciálních předpjatých ložiscích bez axiální a radiální vůle
•  Vysoká přesnost je zaručena vyžíhanou konstrukcí stroje bez pnutí
•  Maximální tuhost a stabilita díky silnému žebrování a dostatečně dimenzovaným stěnám
•  Nastavitelný podélný a příčný pohyb stolu pomocí koncových zarážek
•  Vysoce kvalitní hydraulický systém zaručuje jemné a přesné přestavení stolu i při jeho vysokém zatížení
• Včetně řízení PLC Siemens pro programování jednoduchých cyklů broušení pomocí dotykové obrazovky

Rozsah dodávky:
•  2osé digitální odměřování ES-12 H  

s LCD-displejem
•  Siemens SMART-panel IE V3 s  

dotykovou obrazovkou
• Elektronické ruční kolo
• Brusný kotouč
• Příruba kotouče
• LED pracovní světlo
• Magnetická upínací deska
• Vyvažovací stojan
• Vyvažovací trn
• Ochranné kryty
• Paralelní orovnávací přípravek
• Odmagnetizovací zařízení
• Chladicí zařízení
• Orovnávací diamant
• Vyrovnávací patky stroje
• Centrální mazání
• Chlazení hydraulického oleje
• Servisní a obslužné nářadí

Včetně Siemens SMART-panel IE V3 s 
dotykovou obrazovkou a elektronické 
ruční kolo

Na objednávku lze dodat  chladicí zařízení s 
odsáváním a magnetickým separátorem
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BSG 60120 PLC / BSG 60160 PLC 
BSG 60220 PLC
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Včetně Siemens PLC 
(PLC) - ovládání

2osé digitální odměřo-
vání pro osy X a Y

NOVÉ
2osé digitální odměřo-
vání s LCD displejem v 

základní výbavě

Obrázek BSG 50100 PLC

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Příruba kotouče 05-1464
Chladicí zařízení s odsáváním a magnetickým separátorem 05-1466
Chladicí zařízení s odsáváním a papírovým filtrem 05-1468
Chladicí zařízení s odsáváním, magnetickým separátorem a papírovým filtrem 05-1470
Koncentrát chladicí kapaliny RK 12, kanystr 5l 54-1206

Samostatná a oddělená hydraulická jednotka s 
chlazením oleje zabraňuje vibracím a tepelnému 

zatížení těla stroje

Součástí dodávky je paralelní orovnávací 
přípravek s mikrometrickým posuvem

BSG 80160 PLC
Broušení povrchu 1800 x 910 mm

viz www.bernardo.at
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Univerzální použití korundový brusný pás 
broušení a odstraňování otřepů z ocelového 
plechu, hliníku, odlitků, neželezných materiálů, 
překližky, měkkých a tvrdých dřev.

Dlouhá trvanlivost a výkon zajišťují vysokou 
hospodárnost

Látkové brusné pásy (hnědé)

Příslušenství brusek a leštících strojů

Obj. č. Označení 

11-2116A 685 x 50 mm - K 60 (10 ks)

11-2116 685 x 50 mm - K 80 (10 ks)

11-2117 685 x 50 mm - K 100 (10 ks)

11-2117A 685 x 50 mm - K 120 (10 ks)

11-2118 685 x 50 mm - K 150 (10 ks)

11-2119 685 x 50 mm - K 180 (10 ks)

11-2119A Sada 685x50 mm - K 60/80/100/120/150/180  (po 2 ks)

49-0970 762 x 75 mm - K 60 (10 ks)

49-0971 762 x 75 mm - K 80 (10 ks)

49-0972 762 x 75 mm - K 100 (10 ks)

49-0973 762 x 75 mm - K 120 (10 ks)

49-0974 762 x 75 mm - K 150 (10 ks)

49-0975 762 x 75 mm - K 180 (10 ks)

49-0976 Sada 762x75 mm - K 60/80/100/120/150/180 (po 2 ks)

49-0980 1016 x 75 mm - K 60 (10 ks)

49-0981 1016 x 75 mm - K 80 (10 ks)

49-0982 1016 x 75 mm - K 100 (10 ks)

49-0983 1016 x 75 mm - K 120 (10 ks)

49-0984 1016 x 75 mm - K 150 (10 ks)

49-0985 1016 x 75 mm - K 180 (10 ks)

49-0986 Sada 1016x75 mm - K60/80/100/120/150/180 (po 2 ks)

49-0964 1180 x 75 mm - K 40 (10 ks)

49-0965 1180 x 75 mm - K 60 (10 ks)

49-0966 1180 x 75 mm - K 80 (10 ks)

49-0967 1180 x 75 mm - K 100 (10 ks)

49-0968 1180 x 75 mm - K 120 (10 ks)

49-0969 Sada 1180x75 mm - K40/60/80/100/120  (po 2 ks)

49-1011A 1220 x 100 mm - K 40 (10 ks)

49-1011 1220 x 100 mm - K 60 (10 ks)

49-1012 1220 x 100 mm - K 80 (10 ks)

49-1013 1220 x 100 mm - K 100 (10 ks)

49-1013A 1220 x 100 mm - K 120 (10 ks)

49-1014 Sada 1220x100 mm - K 40/60/80/100/120 (po 2 ks)

Obj. č. Označení 

49-1051 2000 x 50 mm - K 40 (10 ks)

49-1052 2000 x 50 mm - K 60 (10 ks)

49-1053 2000 x 50 mm - K 80 (10 ks)

49-1054 2000 x 50 mm - K 100 (10 ks)

49-1055 2000 x 50 mm - K 120 (10 ks)

49-1055A 2000 x 50 mm - K 150 (10 ks)

49-1055B 2000 x 50 mm - K 180 (10 ks)

49-1056 Sada 2000x50 mm - K40/60/80/100/120/150/180 (po 2 ks)

49-1020 2000 x 75 mm - K 40 (10 ks)

49-1021 2000 x 75 mm - K 60 (10 ks)

49-1022 2000 x 75 mm - K 80 (10 ks)

49-1023 2000 x 75 mm - K 100 (10 ks)

49-1024 2000 x 75 mm - K 120 (10 ks)

49-1024A Sada 2000x75 mm - K40/60/80/100/120 (2 ks)

49-1025 2000 x 150 mm - K 40 (10 ks)

49-1026 2000 x 150 mm - K 60 (10 ks)

49-1027 2000 x 150 mm - K 80 (10 ks)

49-1028 2000 x 150 mm - K 100 (10 ks)

49-1029 2000 x 150 mm - K 120 (10 ks)

49-1030 Sada 2000 x 150 mm - K 40 /60 /80 /100 /120 (po 2 ks)
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Příslušenství brusek a leštících strojů

Čistič brusných pásů

Trvanlivost brusných pásů se 
významně zvyšuje (až o 400 %).

Zvyšuje se hospodárnost, protože 
použité brusné pásy lze vyčistit
a zvýšit tak znovu kvalitu a rov-
noměrnost broušení.

Speciálně k broušení tvrdých materiálů jako nerezová ocel a vysoce 
legované oceli.

Tento pás se vyznačuje nízkými časy obrábění, protože má vyšší výkon a 
lepší trvanlivost.

Přídavná krycí vrstva snižuje vytváření tepla v průběhu broušení

Látkové brusné pásy (modré)

Rounový brusný pás

Brusné rouno je velmi flexibilní a 
univerzálně použitelné.

Ideální k leštění, broušení a přípravě 
oxidovaných a lakovaných ploch z různých 
materiálů a k opracování povrchů z kovů, 
barev a plastů.

11-2175 Čistič brusných pásů

11-2132 Podložka se suchým zipem prům. 150 mm

11-2131A Podložka se suchým zipem prům. 250 mm 

11-2131 Podložka se suchým zipem prům. 300 mm

Podložka se suchým zipem

Podložky se suchým zipem jsou 
na zadní straně samolepicí a je 
možné je nalepit na talíř brus-
ky. Tímto způsobem lze provést 
rychlou výměnu brusiva různých 
zrnitostí.

Kotouč se suchým zipem lze použít 
na všech obvyklých bruskách.

Obj. č. Označení 

49-1039 2000 x 100 mm - K 40 (10 ks)

49-1040 2000 x 100 mm - K 60 (10 ks)

49-1041 2000 x 100 mm - K 80 (10 ks)

Obj. č. Označení 

49-1042 2000 x 100 mm - K 100 (10 ks)

49-1043 2000 x 100 mm - K 120 (10 ks)

49-104 Set 2000 x 100 mm - K 40 /60 /80 /100 /120 (po 2 ks)

49-1017 Rounový brusný pás 2000 x 75 mm, hrubý

49-1018 Rounový brusný pás 2000 x 75 mm, střední

49-1019 Rounový brusný pás 2000 x 75 mm, velmi jemný

49-1031 Rounový brusný pás 2000 x 150 mm, hrubý

49-1032 Rounový brusný pás 2000 x 150 mm, střední

49-1033 Rounový brusný pás 2000 x 150 mm, velmi jemný

49-1036 Rounový brusný pás 2000 x 100 mm, hrubý

49-1037 Rounový brusný pás 2000 x 100 mm, střední

49-1038 Rounový brusný pás 2000 x 100 mm, velmi jemný

49-1142 Rounový brusný pás 40 x 620 mm, hrubý (5 ks)

49-1143 Rounový brusný pás 40 x 620 mm, střední (5 ks

49-1144 Rounový brusný pás 40 x 620 mm, velmi jemný (5 ks)

49-1155 Rounový brusný pás 40 x 760 mm, hrubý (5 ks)

49-1156 Rounový brusný pás 40 x 760 mm, střední (5 ks)

49-1157 Rounový brusný pás 40 x 760 mm, velmi jemný (5 ks)
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Brusný kotouče

Drátěné kotouče

05-1836 Drátěný kotouč Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm 

05-1837 Drátěný kotouč Ø 200 x 20 mm, Ø 12,7 mm 

05-1799 Drátěný kotouč Ø 200 x 25 mm, Ø 32 mm 

K 36

Brusné kotouče z normálního korundu jsou 
vhodné pro jednoduché broušení nástrojů, jako 
jsou například nože, plochá dláta, sekery atd. z 
železa, oceli, stavební oceli, ocelolitiny, mosazi.

Drátěné kotouče jsou ideální k opracování povrchů 
jako například odstranění
barev, rzi, nečistot atd. a zdrsňování, leštění a 
odstraňování otřepů z obrobků.

Vysoce kvalitní drát zaručuje vysokou trvanlivost.

Brusný výsek

Použitelný pro univerzální 
broušení a odstraňování otřepů 
z oceli, hliníku, neželezných 
materiálů,
dřeva a plastu.

Výseky s průměry 150 mm, 250 
mm a 300 mm jsou vybavené 
praktickým suchým zipem, 
umožňujícím bleskurychlou 
výměnu bez lepení.

K 80

Brusné kotouče z ušlechtilého korundu jsou 
výborně vhodné k broušení rychlořezných ocelí 
(HSS), jako jsou válcové vrtáky, dláta, nůžky, 
nože a další.

Příslušenství brusek a leštících strojů

Obj. č. Označení 

11-2121A pr. 150 mm - K 60 (10 ks), suchý zip 

11-2122A pr. 150 mm - K 80 (10 ks), suchý zip 

11-2120A pr. 150 mm - K 100 (10 ks), suchý zip 

11-2123A pr. 150 mm - K 120 (10 ks), suchý zip 

11-2124A pr. 150 mm - K 150 (10 ks), suchý zip 

11-2124B Sada pr. 150 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(po 2 ks), suchý zip 

11-2200A pr. 230 mm - K 60  (10 ks), samolepící

11-2091A pr. 230 mm - K 80  (10 ks), samolepící

11-2092A pr. 230 mm - K 100  (10 ks), samolepící

11-2093A pr. 230 mm - K 120  (10 ks), samolepící

11-2201A pr. 230 mm - K 150  (10 ks), samolepící

11-2214 Sada pr. 230 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(každý po 2 ks), samolepící

11-2202 pr. 250 mm - K 60  (10 ks), suchý zip 

11-2095 pr. 250 mm - K 80  (10 ks), suchý zip 

11-2096 pr. 250 mm - K 100  (10 ks), suchý zip 

11-2097 pr. 250 mm - K 120  (10 ks), suchý zip 

11-2203 pr. 250 mm - K 150  (10 ks), suchý zip 

11-2216 Sada pr. 250 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(každý po 2 ks), suchý zip 

11-2206 pr. 300 mm - K 60  (10 ks), suchý zip 

11-2101 pr. 300 mm - K 80  (10 ks), suchý zip 

11-2102 pr. 300 mm - K 100  (10 ks), suchý zip 

11-2103 pr. 300 mm - K 120  (10 ks), suchý zip 

11-2207 pr. 300 mm - K 150  (10 ks), suchý zip 

11-2218 Sada pr. 300 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(každý po 2 ks), suchý zip 

11-2104 pr. 600 mm - K 60  (5 ks)

11-2105 pr. 600 mm - K 80  (5 ks)

11-2106 pr. 600 mm - K 100  (5 ks)

11-2107 pr. 600 mm - K 120  (5 ks)

Obj. č. Označení 

05-1800 Brusný kotouč hrubý Ø 150 x 20 mm, Ø 12,70 mm, K 36 

05-1801 Brusný kotouč jemný Ø 150 x 20 mm, Ø 12,70 mm, K 80 

05-1810 Brusný kotouč hrubý Ø 150 x 25,4 mm, Ø 12,70 mm, K 36 

05-1811 Brusný kotouč jemný Ø 150 x 25,4 mm, Ø 12,70 mm, K 80 

05-1816 Brusný kotouč hrubý Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K 36 

05-1817 Brusný kotouč jemný Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K 80 

05-1812 Brusný kotouč hrubý Ø 200 x 25,4 mm, Ø 15,88 mm, K 36 

05-1813 Brusný kotouč jemný Ø 200 x 25,4 mm, Ø 15,88 mm, K 80 

05-1818A Brusný kotouč hrubý Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 

05-1819A Brusný kotouč jemný Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 

05-1827 Brusný kotouč hrubý Ø 200 x 20 mm, Ø 15,88 mm, K 36

05-1828 Brusný kotouč jemný Ø 200 x 20 mm, Ø 15,88 mm, K 80

05-1808 Brusný kotouč jemný Ø 250 x 12 mm, Ø 50 mm, K 220 

05-1814 Brusný kotouč hrubý Ø 250 x 25,4 mm, Ø 20 mm, K 36 

05-1815 Brusný kotouč jemný Ø 250 x 25,4 mm, Ø 20 mm, K 80 

05-1820 Brusný kotouč hrubý Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 

05-1821 Brusný kotouč jemný Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K80 

05-1822A Brusný kotouč hrubý Ø 300 x 50 mm, Ø 75 mm, K36 

05-1823A Brusný kotouč jemný Ø 300 x 50 mm, Ø 75 mm, K 80 
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Tvrdý lešticí kotouč, který je 
ideální k předleštění a k 
opracování drsných povrchů a 
poškrábaných obrobků.

Lešticí kotouč

PŘEDLEŠTĚNÍ

k odstranění 
např. poškrábání: 
sisal-provazcový ze-
lený pro nerezovou 
ocel, sisal-molinovy 
pro hliník, mosaz, 
barevné kovy

LEŠTĚNÍ

pro hlavní leštění: 
prošívané molino 
pro všechny kovy, 
volné molino 
(tloušťku kotouče lze 
stanovit 
samostatně)

DOKONČOVÁNÍ 

pro vysoký lesk: 

látkový prošívaný, 
hadr volný (tloušťku 
kotouče lze stanovit 
samostatně)

05-1855 Moltonový-Lešticí kotouč prošívaný Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm 

05-1875 Moltonový-Lešticí kotouč prošívaný Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm 

05-1895 Moltonový-Lešticí kotouč prošívaný Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 

05-1854 Moltonový-Lešticí kotouč volný Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm 

05-1874 Moltonový-Lešticí kotouč volný Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm 

05-1894 Moltonový-Lešticí kotouč volný Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 

05-1853 Molinový lešticí kotouč prošívaný Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm 

05-1873 Molinový lešticí kotouč prošívaný Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm 

05-1893 Molinový lešticí kotouč prošívaný Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 

05-1851 Sisál-provazcový zelený Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm 

05-1871 Sisál-provazcový zelený Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm 

05-1891 Lešticí kotouč sisal-provazce ø 350 x 25 mm, ø 16 mm

Obj. č. Označení 

05-1838 Lešticí kotouč - tvrdý Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm 

05-1839 Lešticí kotouč - tvrdý Ø 200 x 20 mm, Ø 12,7 mm 

05-1840 Lešticí kotouč - měkký, 200 x 20 mm, Ø 16 mm

05-1841 Lešticí kotouč - tvrdý, 200 x 20 mm, Ø 16 mm

05-1842 Lešticí kotouč - měkký, 250 x 25 mm, Ø 20 mm

05-1843 Lešticí kotouč - tvrdý, 250 x 25 mm, Ø 20 mm

05-1844 Lešticí kotouč - měkký, 350 x 40 mm, Ø 16 mm

05-1845 Lešticí kotouč - tvrdý, 350 x 40 mm, Ø 16 mm

Velmi měkký lešticí kotouč pro 
vysoký lesk, kotouče nejsou 
sešívané a proto lze jejich 
tloušťku upravovat. Vysoce 
kvalitní zpracování zajišťuje 
vysokou životnost.

Měkký látkový kotouč pro 
stacionární stroje určený k cídění 
(leštění do vysokého lesku) ocelí, 
nerezových ocelí, hliníku, neželez-
ných materiálů, plastů a dřeva.

Lešticí kotouč vhodný na ocel, 
nerezovou ocel, hliník, mosaz, 
plasty a dřevo.
Tloušťku kotouče je vhodné volit 
s ohledem na jeho použití. 
Použité kotouče se zbytky pasty 
doporučujeme již nepoužívat.

05-1850 Sisal-molinový lešticí kotouč Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm 

05-1870 Sisal-molinový lešticí kotouč Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm 

05-1890 Sisal-molinový lešticí kotouč Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 

Obj. č. Označení 

05-1852 Molinový lešticí kotouč volný Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm 

05-1872 Molinový lešticí kotouč volný Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm 

05-1892 Molinový lešticí kotouč volný Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 

Příslušenství brusek a leštících strojů

Vhodné pro leštění nerezavějící 
oceli, oceli, hliníku a mosazi.
Špičková kvalita německé výroby  
zaručuje dlouhou životnost.

Velmi jemné lešticí kotouče jsou 
vhodné pro dosažení vysoce 
lesklých povrchů, kotouče nejsou 
sešité dohromady, jejich tloušťku 
je  možné měnit v závislosti na 
typu použití. Vysoce kvalitní výro-
ba zaručuje dlouhou životnost.
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Obj. č. Označení 

05-1916 Lešticí pasta k předleštění Abra 153 (černá), na hliník

Lešticí pasta 

Lešticí pasta k předleštění ABRA

„ABRA“ je lešticí a kartáčovací pasta k matování a satinování různých 
materiálů. Obsahuje obzvláště pevná brusná zrna elektrokorundu, 
získaná tavením bauxitu v elektrické peci při teplotě přes 2 000 °C.

Barva: černá
Hrubost / obrus: 10
(10 = hrubá, 1 = jemná)
Obsah tuku: suchá
Hmotnost: cca 1 000 g

05-1910 Lešticí pasta k předleštění Kiesolin 410 (zelená), na nerez. ocel

Lešticí pasta k leštění příp. předleštění KIESOLIN

Lešticí pasta „KIESOLIN“ se hodí k předleštění kovů a umělých hmot. V mnohých případech již není nutné provádět doleštění. Široký rozsah použití od 
mírného až po silně abrazivní účinek. K výrobě byl přednostně použit oxid uhličitý získaný z bauxitu podle postupu firmy Bayer, přičemž je stupeň tvrdosti 
oxidu Al závislý na teplotě procesu následného žíhání.

05-1911 Lešticí pasta Kiesolin 358 (červená), na nerezovou ocel

Barva: červená
Hrubost / úběr: 4
(10 = hrubá, 1 = jemná)
Obsah tuku: polomastná
Hmotnost: cca 1 000 g

05-1922 Lešticí pasta Kiesolin 321 (světle hnědá), na plasty

Barva: světle hnědá
Hrubost / úběr: 1 - 2
(10 = hrubá, 1 = jemná)
Obsah tuku: mastná
Hmotnost: cca 800 g

05-1926 Lešticí pasta k předleštění Kiesolin 327 (světle hnědá), na dřevo

Barva: světle hnědá
Hrubost / úběr: 2 - 3
(10 = hrubá, 1 = jemná)
Obsah tuku: mastná
Hmotnost: cca 850 g

Popis:
Agresivní matovací pasta s hrubým zrnem k razantnímu předleštění oceli a 
nerezové oceli. Pasta je vhodná k matování a předleštění hliníku.

Lešticí pasta REKORD

Lešticí pasta „REKORD“ je určená na neželezné kovy a obsahuje tripl. 
Tento druh přírodního brousku se vyznačuje mírným leštícím zrnem 
vhodným pro opracování mosazi zamaku. Je šetrná k citlivému 
litinovému povrchu.

Popis: 
Klasická lešticí pasta s trochu hrubším zrnem, polomastná, s rychlým 
účinkem, dosahuje perfektních povrchů na neželezných kovech (jako 
například hliník, měď, mosaz, hořčík, zinek, atd.). Perfektní pasta k leštění 
hliníkových kol.

Barva: hnědá
Hrubost / obrus: 5
(10 = hrubá, 1 = jemná)
Obsah tuku: polomastná
Hmotnost: cca 800 g

Obj. č. Označení 

05-1917 Lešticí pasta Rekord 845 (hnědá), na hliník

Popis: 
Jemná lešticí pasta speciálně určená na dřevo a plasty.

Barva: zelená
Hrubost / úběr: 6
(10 = hrubá, 1 = jemná)
Obsah tuku: mastná
Hmotnost: cca 1 100 g

Popis: 
Zrno dodává lesk, velmi dobrá přilnavost na sisalových vláknech, vhodná 
k předleštění nerezové oceli a oceli

Popis:
K leštění do vysokého lesku plastů a plexiskla, velmi dobrý odvod tepla a 
antistatický účinek

Popis: 
Klasická univerzální pasta se středním zrnem vhodná pro všechny kovy

Příslušenství brusek a leštících strojů
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Lešticí sada na hliník

Obsah sady:

Lešticí pasta k předleštění Abra 
153 (černá)
Lešticí pasta Rekord 845 (hnědá)
Dokončovací pasta Lumo 934 
(modrá)
Lešticí kotouč sisal-molino
Lešticí kotouč molino prošívaný
Lešticí kotouč moltonový prošívaný

Lešticí sada na nerezovou ocel

Obsah sady:

Lešticí pasta k předleštění 
Kiesolin 410 (zelená)
Lešticí pasta Kiesolin 358 (červená)
Dokončovací pasta Lumo 934 
(modrá)
Lešticí kotouč sisal-provazce, zelený
Lešticí kotouč molino prošívaný
Lešticí kotouč moltonový prošívaný

Lešticí sada na plasty

Obsah sady:

Lešticí pasta k předleštění 
Kiesolin 321 (světle hnědá)
Dokončovací pasta Lumo 939 
(světle hnědá)
Lešticí kotouč molino volný
Lešticí kotouč moltonový volný

Lešticí sady na dřevo

Obsah sady:

Lešticí pasta k předleštění 
Kiesolin 327 (světle hnědá)
Pasta pro vysoký lesk Lumo P-3 
(žlutá)
Lešticí kotouč molino volný
Lešticí kotouč moltonový volný
 

05-2030 Lešticí sady na dřevo Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm, 4dílná 

05-2031 Lešticí sady na dřevo Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm, 4dílná 

05-2032 Lešticí sady na dřevo Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm, 4dílná 

05-2020 Lešticí sada na plasty Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm, 4dílná 

05-2021 Lešticí sada na plasty Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm, 4dílná

05-2022 Lešticí sada na plasty Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm, 4dílná

05-2010 Lešticí sada na nerezovou ocel Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm , 6dílná

05-2011 Lešticí sada na nerezovou ocel Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm, 6dílná

05-2012 Lešticí sada na nerezovou ocel Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm, 6dílná

05-2000 Lešticí sada na hliník Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm, 6dílná 

05-2001 Lešticí sada na hliník Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm, 6dílná 

05-2002 Lešticí sada na hliník Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm, 6dílná 

Pasta pro vysoký lesk/dokončování LUMO

Pasta „LUMO“ se používá pro dokončovací pracovní operace a obsahuje 
speciální lešticí zrno pro brilantní vysoký lesk povrchu leštěných ploch.

Popis:
Klasické, speciální složení materiálu pasty zaručuje velmi dobrou 
rozpustnost tuků tak, aby se předleštěné díly daly vyleštit do vysokého 
lesku. Vhodná na leštění nerezové oceli, hliníku, mědi a mosazi.

Popis: 
Jemná dokončovací pasta speciálně určená na umělé hmoty, tvrdé dřevo 
a neželezné materiály

Popis: 
Jemná pasta k leštění do vysokého lesku s vysokým obsahem tuku, 
speciálně vhodná na dřevo.

Obj. č. Označení 

05-1912 Dokončovací pasta Lumo 934 (modrá), na nerez. ocel / hliník 05-1927 Pasta pro vysoký lesk Lumo P-3 (žlutá), na dřevo

Lešticí pasta 

Barva: žlutá
Hrubost / úběr: 1
(10 = hrubá, 1 = jemná)
Obsah tuku: velmi 
mastná
Hmotnost: cca 650 g

Barva: modrá
Hrubost / úběr: 2
(10 = hrubá, 1 = jemná)
Obsah tuku: suchá
Hmotnost: cca 700 g

Barva: světle hnědá
Hrubost / úběr: 1
(10 = hrubá, 1 = jemná)
Obsah tuku: suchá
Hmotnost: cca 900 g

Lešticí sady

Příslušenství brusek a leštících strojů

Obj. č. Označení 

05-1923 Dokončovací pasta Lumo 939 (světle hnědá), na plasty
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WH 
Modelle  F / C / B 1
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Držák na stěnu   
Podstavec

•  Vybaveno praktickou nádobou na vodu k chlazení  
zpracovávaných obrobků

•  Držák na stěnu WH je vhodný pro modely do 250 mm
•  Výškově nastavitelný 700 – 900 mm (model F)
•  Podstavec model F v lehkém provedení, hodí se pro  

stroje do 175 mm

Popis:Technická data Model WH Model F

Ukládací plocha 330 x 300 mm 315 x 250 mm
Výška 230 mm 700 – 900 
Hmotnost cca 5 kg 10 kg
Obj. č. 56-1049 56-1045

•  Podstavec model C je vybaven odkládací plochou pro  
rozbrušovací kotouče a praktickou přihrádkou na nářadí

•  Model B s velkou odkládací plochou, Univerzální použití pro 
oboustranná rozbrušovací zařízení, kombinované a talířové 
brusky

Popis:Technická data Model C Model B 1

Ukládací plocha 280 x 170 mm 400 x 285 mm
Výška 840 mm 810 mm
Hmotnost cca 12 kg 19 kg
Obj. č. 56-1042 56-1041

Obrázek s volitelně dostupným strojem.
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Modell H / Modell G
Modell D

Po
ds

ta
vc

e
Technická data Model D

Množství vzduchu 1 275 m³/h
Přípojka odsávání vnitřní 2 x 35 mm
Přípojka odsávání vnější 2 x 50 mm
Výkon motoru 0,37 kW
Napětí 400 V
Ukládací plocha 400 x 285 mm
Výška 810 mm
Hmotnost cca 50 kg
Obj. č. 56-1046

Podstavec

•  Model H s kompaktní konstrukcí a žlabem na odpadovou  
chladicí vodu, doporučuje se pro modely 200 mm a 250 mm

•  Podstavec model G ve stabilním provedení z ocelového  
plechu, vhodný pro modely 300 mm a 350 mm.

•  Sériově vybaven žlabem na odpadovou chladicí vodu a  
uzavíratelnou přihrádkou na nářadí (model G)

Popis:Technická data Model H Model G

Ukládací plocha 355 x 210 mm 380 x 240 mm
Výška 830 mm 790 mm
Hmotnost cca 14 kg 25 kg
Obj. č. 56-1048 56-1044

•  Profesionální provedení – zajišťuje optimální pracovní podmínky a čistý  
vzduch na pracovišti

•  Sériově vybaveno velkou zachytávací nádobou, vyprázdnění možné bez komplikací
•  Vybaveno praktickou nádobou na vodu k chlazení zpracovávaných obrobků

Popis:

Který podstavec se hodí ke které brusce?

WH F C B 1 H G D
DSA 150 1 1 1 3 3 5 5
DSA 200 1 3 1 3 3 5 5
DSA 250 1 5 3 1 1 3 5
KSA 150 3 1 1 3 3 5 5
KSA 200 5 3 1 3 3 5 5
KMS 150 3 1 3 3 1 5 3
KMS 200 5 5 5 1 1 3 3
KMS 250 5 5 5 1 3 3 5
DS 175 S 1 1 3 3 1 5 5
DS 200 S 1 5 5 3 1 3 5
DS 250 S 1 5 5 1 1 3 5
DS 300 S 5 5 5 3 5 1 1
KSE 200 1 5 5 3 1 3 5
SPM 150 1 1 1 3 3 5 5
PS 150 1 3 5 3 3 5 5
PS 200 S 1 5 5 1 1 3 5
PS 250 S 1 5 5 1 1 3 5
PS 350 5 5 5 3 5 1 5
TS 250 5 5 5 1 5 5 5
TS 300 5 5 5 1 5 5 5
1 …doporučeno    3 …podmínečně doporučeno    5 …nedoporučeno
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MSA 300
Br

us
ky

• Ideální péče pro zajištění čistého a bezprašného prostředí ve výrobě
• Vysoce kvalitní povrch z práškové barvy je odolný proti poškrábání a nárazu
• Optimálně přizpůsobený tvar ventilátoru zajišťuje vysoký stupeň účinnosti a klidný chod
• Ideální pro použití při zpracování kovů, v mechanických dílnách, … 
• Kola ventilátoru z oceli, staticky a dynamicky vyvážená
• Snadná instalace díky standardní konzoli
• Je možný současný provoz více strojů

Technická data MSA 300
Množství vzduchu 870 m³/h
Přípojka odsávání ø 100 mm
Průměr výstupu 112 mm
Výkon motoru 0,75 kW
Napětí 230 V
Rozměry bez prachového sáčku 430 x 400 x 420 mm
Rozměry s prachovým sáčkem 430 x 400 x 780 mm
Hmotnost cca 15,6 kg
Obj. č. 56-1087

Obrázky s různými bruskami, podstavci a spojovacími díly, 
neodpovídají standardnímu příslušenství ve výbavě.

Cena

Top

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Filtrační pytel 12-0992
Adaptér A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034
Spojovací článek 100 mm vnitřní 12-1038
Redukce 100 mm vnitřní na 80 mm vnitřní 12-1039
Y-adaptér se šoupátkem 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Hliníková odsávací hadice pr. 80 mm, roztažitelná na 5 m 12-1086
Hliníková odsávací hadice pr. 100 mm, roztažitelná na 5 m 12-1087
Hadicová spona pro sací hadici 100 mm 12-1109
Zemnicí sada ES 1 12-1140
Spínací automatika  ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Spínací automatika  ALV 10 / 1 M 12-1150

Rozsah dodávky:
• Filtrační pytel 
• Hlavní vypínač
• Adaptér hranatý / kruhový
• Konzola

Tkaný filtrační pytel má malý 
průnik prachu

Odsavač kovového prachu
Odsavač prachu MSA 300 je vhodný pro odsávání kovového prachu a třísek stolních brusek, pásových 
brusek na kov apod. Sériově lze tento model montovat na stěnu nebo přímo na základnu stroje. 
Volitelné připojení rozbočky se šoupátkem umožňuje současně připojit 2 stroje. 
the connection on 2 machines at the same time.

Na objednání: rozbočka se 
šoupátkem k propojení dvou 
strojů zároveň



465

MSA 500

SEMIPROFESSIONAL

Br
us

ky

  Technická data Modell D
Množství vzduchu 1275 m³/h
Přípojka odsávání vnitřní 2 x 35 mm
Přípojka odsávání vnější 2 x 50 mm
Výkon motoru 0,37 kW
Napětí 400 V
Ukládací plocha 400 x 285 mm
Výška 810 mm
Hmotnost cca 50 kg
Obj. č. 56-1046

Zobrazení s různými brusnými nástroji, nemusí být 
součástí dodávky

• Profesionální provedení – zajišťuje optimální pracovní podmínky a čistý vzduch na pracovišti
• Sériově vybaveno velkou zachytávací nádobou, vyprázdnění možné bez komplikací
• Vybaveno praktickou nádobou na vodu k chlazení zpracovávaných obrobků
• Optimálně přizpůsobený tvar ventilátoru zajišťuje vysoký stupeň účinnosti a klidný chod
• Použití u kovoobráběcích strojů jako např. pásové brusky, dvoukotoučové brusky,...
• Kola ventilátoru z oceli, staticky a dynamicky vyvážená
• Vysoký sací výkon při co nejmenším požadavku na místo

Vypínač s podpěťovým 
spouštěčem a krytím IP54 
Výkonný hnací motor s velmi 
klidným chodem

Rozsah dodávky:
• Kontejner na prach a hobliny
• 2x hliníková odsávací hadice pr. 100 mm
• 2x redukce 100 / 35 mm 
• Y-adaptér 125 mm / 2 x 100 mm 
• Nádrž na vodu

Stojan model D včetně 
odsavače kovových třísek
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MSA 750

SEMIPROFESSIONAL

Br
us

ky

• Vysouvací sběrná nádoba na prach na přední straně stroje
• Optimálně přizpůsobený tvar ventilátoru zajišťuje vysoký stupeň účinnosti a klidný chod
• Sériově vybavená dvěma přípojkami odsávání prům. 100 mm
• Kola ventilátoru z oceli, staticky a dynamicky vyvážená
• Vysoce kvalitní povrch z práškové barvy je odolný proti poškrábání a nárazu
• Vysoký sací výkon při co nejmenším požadavku na místo
• Je možný současný provoz více strojů

Technická data MSA 750
Množství vzduchu 1100 m³/h
Přípojka odsávání ø 2 x 100 mm
Výkon motoru 0,75 kW
Napětí 400 V
Rozměry bez prachového sáčku 570 x 490 x 1180 mm
Rozměry s prachovým sáčkem 940 x 490 x 1180 mm
Hmotnost cca 36 kg
Obj. č. 56-1085

Zobrazení s různými brusnými nástroji, nemusí být 
součástí dodávky

Rozsah dodávky:
• Filtrační pytel 
• Zásuvka na třísky
• Manipulační madla

Jednoduché odstraňování 
prachu po broušení na 
přední straně stroje

Jednoduchá 
obsluhaPráškový nástřik

Cena

Top

Odsavač kovového prachu
Odsávací zařízení MSA 750 je vhodné zejména pro vysávání kovového prachu a třísek 
u dvoukotoučových brusek, pásových brusek na kov, atd. Oblast použití tohoto modelu 
je především v mechanických dílnách a kovodělných provozech.

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Filtrační pytel 12-0992
Spojovací článek 100 mm vnitřní 12-1038
Redukce 100 mm vnitřní na 80 mm vnitřní 12-1039
Y-adaptér se šoupátkem 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Hliníková odsávací hadice pr. 80 mm, roztažitelná na 5 m 12-1086
Hliníková odsávací hadice pr. 100 mm, roztažitelná na 5 m 12-1087
Hadicová spona pro sací hadici 100 mm 12-1109
Zemnicí sada ES 1 12-1140
Spínací automatika  ALV 10 / 1 M 12-1150
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MSA 1500

SEMIPROFESSIONAL
Br

us
ky

• Profesionální provedení – zajišťuje optimální pracovní podmínky a čistý vzduch na pracovišti
• Sériově vybaveno velkou zachytávací nádobou, vyprázdnění možné bez komplikací
• Optimální filtrace odsávaného vzduchu, který se oběhem opět vrací do pracovního prostoru
• Použití u kovoobráběcích strojů jako např. pásové brusky, dvoukotoučové brusky,...
• Sériově dodávaný podvozek pro zvýšenou mobilitu
• Vysoce kvalitní povrch z práškové barvy je odolný proti poškrábání a nárazu
• Kola ventilátoru z oceli, staticky a dynamicky vyvážená
• Optimálně přizpůsobený tvar ventilátoru zajišťuje vysoký stupeň účinnosti a klidný chod
• Je možný současný provoz více strojů
• Malé rozměry díky kompaktní konstrukci

Technická data MSA 1500
Množství vzduchu 1500 m³/h
Přípojka odsávání ø 2 x 100 mm
Výkon motoru 1,5 kW
Napětí 400 V
Rozměry 860 x 680 x 770 mm
Hmotnost cca 72 kg
Obj. č. 56-1086

Zobrazení s různými brusnými nástroji, nemusí být 
součástí dodávky

Rozsah dodávky:
• Filtrační pytel 
• Filtr jemného prachu (2 ks)
• Podvozek
• Zásuvka na třísky
• Manipulační madla

Zabudovaný filtr jemného 
prachu s velkým povrchem.

Výsuvný sběrný kontejner.

Práškový nástřik

Jednoduchá 
obsluha

Odsavač kovového prachu 
a třísek s jemným filtrem

Volitelné příslušenství: Obj. č.
Filtr jemného prachu (2 ks) 12-0991
Filtrační pytel 12-0990
Spojovací článek 100 mm vnitřní 12-1038
Redukce 100 mm vnitřní na 80 mm vnitřní 12-1039
Y-adaptér se šoupátkem 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Hliníková odsávací hadice pr. 80 mm, roztažitelná na 5 m 12-1086
Hliníková odsávací hadice pr. 100 mm, roztažitelná na 5 m 12-1087
Hadicová spona pro sací hadici 100 mm 12-1109
Zemnicí sada ES 1 12-1140
Spínací automatika  ALV 10 / 1 M 12-1150



Poznámky
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