
DB32 машин для гибки металла с электроникой уникальна тем, что имеет LCD экран. Это помогает 

быстро и просто выполнять сгибания металла до 190 ° для изготовления труб до 1 - 1 / 4 ". Легко 

установить нужный угол с помощью регулятора и необходимая цифра появится на дисплее. При 

нажатии кнопки пуск на дисплее отображаются градусы сгибания до полного выполнения работы. 

Мощный двигатель (1800 Вт) и редуктор созданы для высоких нагрузок. Сгибание выполняется при 

скорости 3,5 об / мин. 

 Дополнительное оборудование  

 - Шаблон для сгибания и пружинная колодка  

 - Шаблон для гибки 

                                Артикул  

 1. 5 / 8 "R = 4D      DB00320015  

 2. 3 / 4 "R = 4D      DB00320016  

 3. 7 / 8 "R = 4D      DB00320017  

 4. 1 "R = 4D           DB00320018  

 5. 1-1/8 "R = 4D    DB00320019  

 6. 1-1/4 "R = 4D    DB00320020 

 Пружинная колодка     Артикул  

 5 / 8 "                          DB00320021  

 3 / 4 "                          DB00320022  

7 / 8 "                           DB00320023  

 1 "                               DB00320024  

 1-1/8 "                         DB00320025  

 1-1/4 "                         DB00320026 

 Стандартная комплектация:  Штатив,  Ремень для штатива 

 

 Модель  DB32 

 Напряжение  220 В / 50 Гц 

 Входная мощность  1800 Ватт 

 Обороты  3,5 об / мин 

 Максимальный диаметр трубы  32 мм  

 Постепенный старт  В наличии 

 Вес  14 кг   

 

Машина для гибки металла с электроникой  

AGP DB 32                                                                              2109 *у.е. 
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P3000HP1400

  

  

  Part 

високочастотна
 технологія для 
надзвичайної 
потужності у 
співвідношенні 
з вагою

Анті-вібраційна 
бокова рукоятка

3 квадратні 
твердосплавні 
пластини ISO 
SEMT13T3

 розміру  для отримання накращого результату. 30 град.  тримач інструменту, а також різноманітні радіусні ріжучі вставки  
доступні додатково. Робоча швидкість встановлена на конверторі і регулюється від 6000 ~ 8550 об / хв із кроком 150. 
Конвертор унікальний тим, що він може приймати як одно-, так і трифазний струм

Високочастототна фацетно-фрезерна машина HP1400, у поєднанні з конвертором P3000, робить фацетно-фрезерну систему 
неперевершеною. У системи є перевагависокої частоти, це забезпечує максимальну швидкість роботи під час постійного 
використання. Висока частота забезпечує надзвичайну потужність у співвідношенні до ваги, а також надзвичайно рівну 
швидкість для видатних результатів та тривалішого терміну експлуатації витратних матеріалів. Висока частота також має таки 
переваги:  тривали робочі цикли, тривала експлуатація та безшумна робота. Двигун безщітковий і не потребує технічного 
обслуговування. HP1400 оснащений 45 град.  тримачем інструментів, який використовує 3 твердосплавні пластини 
стандартного

Вертикальний, з 
прямим приводом 
безщіточний двугун 
для тривалого 
терміну служби. Не 
потребує 
обслуговування

Ударостійкий 
корпус

LCD екран дісплея

Кабель з високочастотним захистом. (Будь 
ласка вкажіть довжину при замовленні)

Додаткове приладдя:

Змінні твердосплавні пластини (10 шт)

Конічна шестерня
з прямими зубами

R2.5 Радіус R3.5 Радіус R4 Радіус

Number
Кон.шестерня    305-00051-000-007
R2.5 Радіус      305-00051-000-008
R3.5 Радіус      305-00051-000-009
R4 Радіус         305-00051-000-010

Високочастотна ручна фацетно-фрезерна машина  

Модель    HP1400

Вихідна потужність   1400Вт

Об/хв    6000-8550  

Кут скоса кромки          45 Град.(Додатково30град)

Висота скосу (45 град.)                                     6 мм

Мін діаметр для внутр. скосу                        30мм

Розміри  (ДxШxВ)    310мм x 150мм x 150мм  

Вага нетто     3.9kg (8.6Lbs)

Конвертор 
Модель                   P3000

Напруга                           200-240В 50/60Hz, одна фаза/3 фази  

Вхід      3.0 KVA

Вихід    8A, 1600W, 210В, 200-285 Hz

Розміри (Д*Ш*В)                                                  260мм x 160мм x 215мм 

Вага    2.65кг 

Стандартне приладдя: 
* Анті-Вібраційна бокова рукоятка  x1
* Ключ-зірочка T15 x1
* Ключ для круглих гайок x1
* Гайковий ключ обертанняx1 * 45°тримач 
інструмента  x1
* Квадратні твердосплані пластини x3
* Шестигранний ключ M14 x1

Додаткове приладдя:

* 30°тримач інструменту x1*R2.5мм 
пластини x10
* R3.5мм пластини x10
* R4.0мм пластини x10 
* 10м кабель  x1 
* 20м кабель  x1
* 30м кабель x1 

Високочастотна  фацетно-фрезерна  система  HP1400          529  *у.е.
P3000                                                                                                                            673 *у.е.
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LY16 - відмінні універсальні ножиці  по металу для виготовлювачів листового металу, автомастейрнь, ковалів олова тощо. Тонке 

тіло робить його зручним для тримання та точного напрямку. Головка регулюється для будь-якого з 3-х положень. Потужний, але 

компактний  двигун  забезпечує  2300  ударів  на  хвилину  для  швидкого  та  керованого  різання  у  різних  матеріалах.  Чисте  без 

задирок різання,  до 16 га сталі та 18 га з нержавіючої сталі.

Блокуючий перемикач-слайдер, який легко можно легко перемикати якщо ви в рукавичках

Зовнішньо доступні щітки для легкого 
обслуговування

Двигун з тонкою лінією для комфортного та точного управління

Поворотна головка в сборі

Модель     LY16 

 Вхідна потужність 

      

   

500W

Напруга     110-120V~ 50-60Hz , 220-240V~ 50-60Hz

Обороти    2300   SPM

Мін. радіус різання

Макс. потужн.
   Нерж. сталь   1.2мм (18 ga.)

40мм

  Сталь    1.6мм (16ga )

Розміри (ДхШхВ) 790ммх270ммх730мм 

Вага нетто 1,5 кг 

Ножиці по металу                           LY16                                                   272 *у.е.



Стандартная комплектация

Ключ разводной М8

Шестигранный ключ м 2,5

Шестигранный ключ М 4

Защитный кожух от стружки

Система охлаждения

Страховочная цепь

Модель MD300N

Входная мощность 1100 Ватт

Напряжение 220 В / 50 Гц

Скорость холостого хода) при нагрузке 620/350 об / мин

Диаметр х глубина реза (ручная подача) 35х50 мм

Диаметр х глубина реза (авто подача) 30х45 мм

Диаметр х глубина сверления (ручная подача) 13х110мм

Сила магнита 15000 Н

Защита от перегрузки в наличии

Вес 16,5 кг

Дрель на магнитной основе с полуавтоматической 

подачей AGP MD300N 1344 *у.е.
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Uses standard press fit jaws 
(jaws not included)

Model    PF8  

Power Input    550W 

Voltage    110-120V~ 50-60Hz,  220-240~ 50-60Hz  

Ram Force (max.)   41kN (limited to 35kN version available) 

Max Capacity                                                          10mm - 110mm (40mm with no.2 size jaws)

Dimensions(LxWxH)                       450mm x 85mm x 190 mm 

Net Weight   5.8kg(12.76Lbs) 

360° rotatable ram 
arm for fitting into 
tight spaces

Rugged, low 
maintenance 
mechanical drive  

electro-hydraulic 
pressure control for a 
perfect press fit every 
time

Electronic contol makes press 
fitting a simple, one-step operation 
for the operator. Hold the trigger 
and when the pressure is reached, 
the ram automatically returns. 

LED light for working 
in dark areas

STANDARD ACCESSORIES 

N/A

Manual Release Axle 
(Located under Cap),for 
manually retracting ram 
in the event of a power 
failure.Lock Pin Lever

Pressed Not yet pressed

Pressed

Машина для прессфітінга PF8 працює із стандартним затискачем для надійного та ефективного з'єднання трубних прес-фітингів. 
Механічний пресовий баран з електрогідравлічним управлінням забезпечує рівний тиск протягом всієї операції та забезпечує 
велику силу обжиму для роботи з усіма звичайними щелепами до 40 мм та двома щелепами до 110 мм. Його унікальний 
запатентований дизайн управління тиском дає йому небувалий термін експлуатації та усуває потребу в спеціальних інструментах 
для обслуговування. Для зручності плече барана можна обертати на будь-який кут. Вбудований світлодіодний світло полегшує 
роботу в темних просторах. Електронний контроль робить роботу простою: просто тримайте тригер, а коли досягнеться сила 
обжиму, автоматично повернеться баран. Якщо, з будь-яких причин, оператор хоче перервати операцію, просто відпустіть тригер
 у будь-який час, а баран автоматично повернеться. Насправді практична, довговічна і проста у використанні машина для 

притиснення.  

Машина для прессфітінга PF8                                                               982 *у.е.



 

Новая магнитная система для сверления может выполнять работу, которую не могут выполнять 

стационарные дрели. Хотя ее высота всего 198 мм можно использовать обычные сверла длиной 35 мм. 

Не нужно специальных насадок. 

Стандартная комплектация  

 Страховочный ремень 

 

 

  Модель PMD3530   

 Входная мощность  1100 Ватт 

 Напряжение  220 В / 50 Гц 

 Скорость гибки холостого хода/ при нагрузке  650/390 об / мин  

  Максимальный диаметр / глубина сверления  35х30 мм  

 Конус Велдона  19 мм  

 Сила магнита 15000 Н   

  Защита от перегрузки  В наличии 

 Размер (ДхШхВ)  285X101X200 мм 

 Вес  10 кг 

 

Низкопрофильная дрель на магнитной основе  

AGP PMD3530                                                                          724 *у.е. 
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ST50 - це універсальна магнітна машина для свердління, яка укомплектована корисними функціями. Це дає машині величезний 
спектр можливостей - все в одному інструменті! Шпиндель MT2 (Morse Taper no.2) дозволяє безпопсередньо вмонтовувати 
широки спектр ріжучих інструментів та приладь. До них належать, крім іншого, кільцеві ріжучі альтанки, свердлильні патрони, 
насадки для кріплення, інструменти MT2, такі як свердла, інструменти для розгортання отворів, зенковки - і багато інших. Вони 
оснащені 1/2 дюймовими патронами, а також унікальними універсальним патроном для мітчиків, який може плавно затискати 
отвори від M6 до M20. Шпиндель має фіксоване кільце подачі охолоджувача, який подає ріжучу рідину до відповідних 
пристосувань. Двох швидкісна коробка передач забезпечує максимальний крутний момент для різноманітних застосувань. 
Мотор реверсивний і має безступінчату змінну швидкість. Високотехнологічна електроніка також забезпечує легкий запуск і 
захист від перевантаження. Поворотна плита дозволяє встановити машину у важких положеннях з обмеженим простором: вона 
може обертатися на 30 градусів (15 градусів з кожної сторони) та переміщатися на 15 мм вперед і назад. Справжня 
багатофункціональна машина для свердління на магнітній підошві!

2 швидкісна 
коробка передач

MT2 Шпіндель

Кільце подачі 
охолоджуючої рідини

Кронштейн для 
підтримки альтанки. 

Приладдя до 
хвостовика MT2 
таке як 
спіральні 
свердла до 
20мм

Поворотна плита

Вперед і назад 15 мм

Потужний 1100W двигун з 
високотехнологічним 
електроний контролем

Вбудована 
система
охолодження

Реверсивний 
вимикач
Поворотна
плита

Кругові різаки до 50 x 50 мм 
(Кільцевий різак не входить).

Електричний маховик 
установки швидкості

Універсальний 
патрон для 
мітчиків від М6 до 
М20

Спіральні 
свердла з 
патроном 1/2''

Модель                                         ST50   
Вхідна потужність                                               1100W   
Вольтаж                       110-120V~ 50-60Hz,  220-240~ 50-60Hz   
Об/хв                                                                        Швидкість 1                                            150~300  (90~180)  
                       Швидкість 2                                             225~450  (135~270)
                        Діам. x Глибина Різання                   50мм x 50мм (2" x 2") 
                      Діам. x Глибина MT2 свердла        20mm x 150mm (13/16" x -7/8")
                       Діам. x Глибина of свердла            20mm x 110mm (13/16" x 4-5/16")  
                       Діам. x Глибина випуск. отвору      M20 x 40mm (13/16" x 1-9/16")
Сила магнітного тяжіння                                17,000 N   
Захист від перевантаження, плав. пуск       Є   
Вага                      16.4 кг

Стандартне приладдя
* Круг.ріжуча альтанка x1
* ДОлото x1
* Ключ M8x1 x1
* Шест. ключ M2.5 x1
* Шест. ключ M4 x1  
* Шест. ключ M5 x1  
* Бак з охолоджуючою 
рідиною x1
* Захист від стружки x1
* Ланцюг безпеки x1
* Перехідник патр. x1
* Перехідник / різьби x1
Додаткове приладдя *1/2" (13мм)
 Патрон, Ключ x 1

2-швидкісна  машина  для  свердління  на  магнітній  підошві  з 
поворотною плитою ST50                                                                     1145 *у.е.
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ST301 - універсальні та надійні ножиці по металу. Ножова головка повертається на 360 градусів і може легко зрізати прямі або 
вигнуті лінії. Ергономічна рукоятка забезпечує максимальний контроль та зручність експлуатації. Процес різання знімає 5,6 мм 
скручену смужку матеріалу і залишає суміжні металеві плоскі. Розрізає до 1,2 мм у м'якій сталі та 1,0 мм у нержавіючій сталі. Змінні 
високошвидкісні сталеві леза.

Ножова головка повертається на
 360 градусів і може легко різати 
прямі або вигнуті лінії Вимикач 

спускового 
механізму

Кнопка 
блокування

Модель                                                             ST301

Вхідна потужність                                              550W

Вольтаж                                                            110-120V~  50-60Hz,   220-240V~  50-60Hz

Об/хв                                                 2500 об/хв

                                             Мідь, алюміній: 1.5мм                

                                                                             Сталь: 1.2мм                                

                                                                                     Нержавіюча сталь: 1,0мм 

Розміри (ДxШxВ)                                         300mm x 65mm x 185mm

Вага                                                              1.7kg 

Ножиці по металу ST301                                                                              157 *у.е.





77

P1000

Високоефективна та довговічна високочастотна вібраційна система для ущільнення бетону для швидкого ущільнювання бетону. 
Відмінно підходить для складних ситуацій, таких як укладка жорсткої бетонної суміші в кути та навколо арматури. 
Високочастотний двигун, встановлений безпосередньо в головці вібратора, забезпечує надзвичайно стійку вібрацію, а збільшена
 довжина забезпечує максимальну універсальність. Швидкість можно змінювати відповідно до умов роботи. Конвертор має 
спеціальну електроніку, яка дозволяє використовувати один і тей самий пристрій з напругою від 110 до 220 В.  Дуже довгий 
кабель робить зручним користування на робочому майданчику, а конвертер має захисну раму.

Посилений конвертор для 
надійної високочастотної 
потужності

Захисна рама

•        Низька напруга, високочастотний двигун вмонтова-
 ний безпосередньо у вібраторну головку

• Затверділі сталевий корпус та посилені підшипникі

V42

Вібратор

Модель                  V42                                             

Напруга                42V                                                                                              

Частота вібрації     12,000 - 14,500 віб/хв                                                                                                                    

Вихід                                                     260W                                                 

Відцентрова сила                           1650~2150 N                                                          

Розмір головки вібратора         ø 42 x 300мм     ø50 x 305мм                  

Розмір шланга        ø36мм x 6м                                 

Вага                                                       11 кг                                                                         

Високочастотна вібраційна система для ущільнювання бетону
V42  569 *у.е.                                                                                          P1000  879 *у.е.

Конвертор 

Модель      P1000

Напруга    90-240V 50/60Hz

Вхід    1.0 KVA

Вихід    550W, 42V, 240Hz   

Розміри (Д*Ш*В)                               330мм x 210мм x 250мм

Вага                                                        5 кг

Выставление счета производится в национальной валюте гривне, *у.е. приравнивается к доллару США по курсу НБУ на день выставления счета
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