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Манометр

                                                              

 Бак для фарби, 6.2 л

Додатковий манометр 
дозволяє опертору 
визначати точний тиск в 
насосі 

Манометр
Фільтр насосу

Високоефективний поршневий 
насос в комплекті з ущільненням 
тривалого строку служби

 Модель                                 EC021
 Тип мотору  Двигун постійного струму із повітряним охолодженням   
 Вхідна потужність  700 Вт    
 Напруга  110-120В~ 50-60Гц , 220-240В~ 50-60Гц
 Макс. розмір сопла       0.021дюйм (0,53 мм)     
 Макс. продуктивність   1.9 л/хв  
 Макс. тиск  207 бар    
 Розміри (ДxШxВ)  36 x 25 x 40 см      
 Вага нетто   11.4 кг    

   

 Приладдя

Пістолет (без захисної 
насадки та форсунки

 БЕЗПОВІТРЯНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ З ПОРШНЕВИМ НАСОСОМ

Забірний шланг

Зливний                                          Забірний
патрубок                                        фільтр                        
 

Електричний  двигун
постійного струму

Зливний клапан

Додатковий фільтр 
насосу забезпечує  
кращу фільтрацію для 
збільшення  строку 
служби компонентів СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

* Торцевий ключ 
* Гнучкий забірний шланг
* Мастило для змащування       
   горловини поршня  (100 мл) 

Розпилювач EC021 оснащенний механічною системою контролю тиску, що робить його простим і  надійним в в
експлуатації.  Невелика  вага  дозволяє  без  зусиль  переміщувати  та  перевозити  його  у  робочому приміщенні. 
Електричний двигун постійного струму (із щітками) є достатньо потужним для того, щоб забезпечити розпилення

* Шланг 1/4" X 54' (16.5 м)
* Пістолет із соплом (0.43 мм)
* Бак для фарби, 6.2 л
* Манометр
* Фільтр насосу

 
Сопло             11/16"   0299-0050-00000-001  

      7/8"       0299-0050-00000-002
        
7/8"     0299-0061-00000-002 

Механічна система 
контролю тиску

фарби соплом 0021" (0,53 мм). Машина може розпилювати наступні речовини:
 ■ Інтер'єрні роботи по дереву: лак, поліруваньні матеріали, фарба, герметие, емаль 
 ■ Штуатурка: плотне покриття
 ■ Зовнішні роботи по дереву: вініл, акрил, латекс 
 ■ Кам'яна кладка: алкід, вініл, латекс
 ■ Конструкційна сталь: товстошарове покриття
Додаткове  приладдя  Бак  для  фарби  на  6.2  л:  завдяки  гладкій  внутрішній  поверхні  баку,  він  швидко  та  легко 
чиститься, використовується для невеликої кількості матеріалу та при частій зміні кольорів. 

1280,00 y.e.
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ПОРТАТИВНА РІЗЬБОНАРІЗНА МАШИНА

     

■ Фіксуючий перехіднник для головок маленького розміру
■ Заміна щіток із зовнішньої сторони для легкого обслуговування

Губки лещат 
Вентиляційний 
отвір мотору

Доступ до щіток

Корпус редуктораПерехідник

 Набір з 6 головок

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  Легка вага для  зручного розміщення  в  руці,  компактний  дизайн  для  використання  у важкодоступних місцях.     
    Можливість нарізання право- і лівосторонньої різьби
   

■ Оптимальне рішення для швидкої нарізки різьби 

Під навантаженням, об/хв    19
Макс. діам.головки         60.33 мм
Вага нетто                      7.4 кг

■ Машина з високим крутним моментом зручна при монтажних  роботах.   Простий і потужний двигун дозволяє
     нарізати труби до 60.33мм

Лещата для фіксації деталі    Рукоятка           Перемикач реверсного ходу

Модель                                PT600
Напруга                             220В~ 50Гц
Потужність                         1300 Вт
Холостий хід, об/хв          26

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ     
* Перехідник
* Лещата для фіксвції деталі
* Набір из 6 головок: 1/2", 3/4",    
1", 1-1/4", 1-1/2" & 2" (BSPT)
* Кейс
 
 

601,00 y.e.
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ПИЛКА ПО БЕТОНУ 

Магнієвий захисний 
кожух та корпус 
редуктора для 
низької ваги

Захисний кожух 
настроюється без 
інструменту за 
допомогою кутового 
регулятора 

Рукоятка для 
оптимального контролю

Система подачі 
води із функцією 
регулювання потоку 
та швидкоз'єним 
з'єднанням

Зовнішній доступ до
 щіток

Потужний 2800Вт двигун із 
електронним захистом

З'ємні направляючі ролики 
для прямого різання

14" (355 мм) ріжучий диск
 для глибини різу 125 мм 

Вакуумний порт із 
кришкою для збору 
пилу та залишків рідини 

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ 
* L-образний ключ М8

 

Ручна  пилка C14  призначена  для  робіт  по  бетону,  цегляній  кладці  і  каменю.  Двигун  потужністю  2800  Вт
 пропонує достатню  потужність  для  швидкого  різання  та  має  електронний  захист  від  перевантаження  і
перегріву.       Збалансовані   ручки  дозволяють  здійснити  максимальний  контроль  і  ідеальну  видимість
 різання.  З'ємні    направляючі  ролики  дозволяють  легко  переміщати  ріжучий  диск  при  прямому  різі.
 Інтегрована  система  подачі  води дозволяє  точно  настроїти  водопостачання.  Для збору води  машина
 обладнана спеціальною щіткою, розташованою в задній частині кожуха  диска,  яка  швидко  знімається  для
легкої чистки. Пилка призначена для різання із подачею води, але також ідеально підходить для сухого різання.

 надійність при мінімальній вазі. Регулювання захисного кожуха здійснюється без додаткових інструментів.  

Вакуумний порт може бути  використаний  як  для  збору  залишків  рідин,  так  і  для  сухого пилу.   Магнієвий
сплав у составі  захисного  кожуха,   пластині  редуктора  та корпусі  редуктора  забезпечує   максимальну

Швидкозмінна щітка для збору 
від залишків рідинта пилу 

Модель                                         C14

Вхідна потужність                                 2800 Вт

Напруга                                       220В~ 50 Гц

Швидкість холостого ходу                   4500 об/хв

Діам. диску                           355 мм (14")

Шпіндель                                                20 мм, 22.2 мм або 25.4м м

Макс. глибина різу                    125 мм  

Вага                                        7.9кг (8.3кг із направляючими роліками) 

922,00 y.e.
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ПЛИТКОРІЗ ІЗ ПОДАЧЕЮ ВОДИ

Збалансовані 
ручки 

Міцний стіл із зручною 
робочею поверхнею та
 шкалою  

 Плиткоріз із подачею води TS9, обладнаний ріжучим диском із суцільною алмазною кромкою, призначений для

Зручне регулювання 
різання до 45 градусів

Безпечний 
релейний 
перемикач 

Просте встановлення 
піддону для  води на 1.5л 

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ
* Алмазний диск

* Паралельна направляюча для різання

* Кутова направляюча планка

* Комбінований ключ М8

* Комбінований ключ  М19 

Модель 

професійного використання.  Унікальна конструкція  циркуляції  води зводить до мінімуму втрату та виток води,в
той  час  як  піддонь  для  води  легко  встановлюєся  та  зручний  для  на   повнення.  Стіл  із  стійкою робочею
 

Швидкоз'ємне кріплення 
столу . Розібрання столу 
без інструменту для  
легкого очищення та 
заміни ріжучого диску

поверхнею  забезпечує  точне  різання, паралельні ріжучі  направляючі із кутовою планкою дозволяють  точно
направити заготовку . Швидкоз'ємний стіл для заміни диска та легкого очищення. Завдякиміцній  системі  ріплення
нахил двигуна регулюється  до 45  градусів  для  точного  різання  під  кутом.  Двигун постійного  струму працює 
тихо, має захист від потрапляння води, та  при  будь-яких   обставинах  має   стабільну швидкість, що забезпечує
високу якість різання.

Кутова направляюча 
планка для різання під 
різними кутами

Паралельний упор з 
фіксацією з обох сторін

   TS9
Тип мотору                               Індукційний двигун, однофазний 
Вхідна потужність                              800 Вт
Напруга                                                  220В~ 50 Гц
Швидкість холостого ходу                 3000 (50Гц)
Макс. діам. ріжучого диску               230 мм (9")
Внутрінній діаметр диску                  25.4 мм (1")
Кут нахилу                          0-45 град.
Макс. глибина різу- прямий       48 мм  (1-7/8")
Макс. глибина різу- при 45 град.   37 мм (1-7/16")
Ширина ріжучого столу -ліво            305 мм (12")
Ширина ріжучого столу-право        147 мм (5-3/4")
Захист                                      IP44
Вага                                        14.71 кг

640,00 y.e.


