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WSTĘP
Ciągłe ulepszanie podłóg, ścian i sufitu

Zorientowane na użytkownika, innowacyjne rozwiązania dla branży budowlanej
„Z nami wykonasz dobrą
podłogę“ to obietnica, którą
od wielu już lat składamy
klientom z branży budowlanej. Naszym celem jest dostarczenie najwyższej jakości,
wydajnych, ergonomicznych
i nowatorskich maszyn budowlanych nowej generacji
do szlifowania, groszkowania, frezowania, wygładzania
i czyszczenia podłóg - a teraz
również ścian i sufitów.
Nowe, innowacyjne materiały
budowlane przekładają się
zawsze na odmienne, często
ciekawe
architektonicznie rozwiązania. Jednocześnie jednak rosną wymagania
związane z ich renowacją i utrzymaniem - zarówno pod
względem ergonomii, ekonomiczności i aspektów ochrony
środowiska. Dlatego też we własnym dziale badań i rozwoju
projektujemy i wykonujemy innowacyjne, zorientowane na
użytkownika rozwiązania „Made in Germany“.
Wyjątkowa innowacyjność
Naszą najnowszą innowacją jest przeniesienie na ściany
i sufity osiemdziesięciu lat doświadczeń w profesjonalnej
technologii szlifowania podłóg. Jesteśmy dumni, że dzięki
najnowszemu produktowi, będącemu w całości dziełem
naszych inżynierów, zostaliśmy zaliczeni do grona finalistów
nagrody za innowacyjność BAUMA. WDS 530 to pierwsza

szlifierka do ścian i sufitów z profesjonalną technologią szlifowania, która została zaprojektowana i już jest dostępna na
rynku. Maszyna ta (więcej informacji na stronie 29), dzięki
doskonałej wydajności, jako pierwsza umożliwia wykonywanie ciężkich prac wyburzeniowych, renowacyjnych oraz prac
związanych z wystrojem wnętrz.
Rozwiązania systemowe
Uniwersalny wachlarz możliwości to w mniejszym stopniu
zasługa użycia wielu maszyn, bo jest on raczej wynikiem odpowiedniej konfiguracji maszyn i narzędzi. Czynniki, które
wpływają na uniwersalność to: wielkość obrabianej powierzchni, właściwości podłoża, przyszłe przeznaczenie podłogi
- zastosowanie przemysłowe lub ozdobne, w prywatnych
pomieszczeniach mieszkalnych lub na rozległych powierzchniach handlowych, a to tylko kilka z nich. W ścisłym porozumieniu z przedstawicielami działu techniki użytkowej,
którzy w ramach obsługi posprzedażowej wspierają klientów w terenie, stale projektujemy innowacyjne produkty przynoszące korzyści użytkownikom. Z tego względu
całościwowo zoptymalizowaliśmy program odkurzaczy stosowanych z naszymi maszynami (więcej informacji na stronie
109).
W celu zapewnienia lepszej orientacji w palecie oferowanych przez nas usług i jasnego przedstawienia możliwości
zastosowań naszych maszyn i narzędzi, na nowo
zdefiniowaliśmy "System Schwamborn”. Chcielibyśmy
zaprezentować Państwu (więcej informacji na stronie 8)
rozwiązania obejmujące: przygotowanie podłoża, renowację,
wykonanie powierzchni oraz pielęgnację i czyszczenie, aby
podłogi można było jak najlepiej wykonać.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

Eckart Schwamborn, dyrektor zarządzający
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WSTĘP

PONAD 80 LAT "MADE IN GERMANY"
Jakość „Made in Germany”
Dzięki ponad 80-letniemu doświadczeniu Schwamborn
projektuje i produkuje w Niemczech innowacyjne produkty i rozwiązania do obróbki podłóg pozwalające na
profesjonalne szlifowanie, groszkowanie, frezowanie, czy-

Badania
i Entwicklung
rozwój
Forschung
Forschung
undund
Entwicklung
Forschung und Entwicklung
W oparciu o know-how sygnowany jakością „Made in Germany” nasi
inżynierowie w Niemczech nieustannie opracowują innowacje, dzięki którym można jeszcze lepiej pracować z
podłożem.

ProduktProduktundund
Anwendungstechnik
Anwendungstechnik
vorvor
OrtOrt

Produkt- und Anwendungstechnik vor Ort

cherung
ng

t

Lagerhaltung
Lagerhaltung

Magazynowanie

Zapotrzebowanie na części zamienne
bądź części zużywalne wymaga szybkich
dostaw. Dzięki naszemu systemowi magazynowania możemy je zapewnić naszym
Produktion
Qualitätssicherung
Produktion
Qualitätssicherung
klientom i w każdym momencie utrzymać
odpowiedni poziom ich produkcji.

szczenie, gładzenie i odkurzanie powierzchni. Profesjonalni użytkownicy z całego świata wykorzystują produkty
marki Schwamborn. Na całym świecie oraz w poszczególnych regionach klienci mogą liczyć na doradztwo ze strony
doświadczonych specjalistów ds. produktu i zastosowań.

Produkcja
Produktion
Produktion
Produktion

Zapewnienie
najlepszej jakości
Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
Qualitätssicherung

W Niemczech produkcja odbywa się
bezpośrednio w siedzibie firmy. To
gwarantuje szybkość opracowywania
maszyn i ciągłe sprzężenie zwrotne
pomiędzy rozwojem, techniką stosowania i produkcją.

Lagerha
Lage

Posiadamy certyfikat ISO 9001, a dzięki
systematycznym audytom możemy w
każdej chwili udowodnić wdrażanie
systemu zapewniania jakości na
Forschung
undprodukcji.
Entwicklung Proces ten
każdym
etapie
chcemy ciągle ulepszać.

Maschinenreparatur
Maschinenreparatur
undund
-wartung
-wartung

Produk

24 h
24Ersatzteilservice
h Ersatzteilservi

Maschinenreparatur und -wartung

Kundenschulungen
Kundenschulungen

Szkolenia dla klientów

Każda maszyna jest wydajna tylko wtedy, gdy się ją odpowiednio obsługuje i
gdy została skonfigurowana odpowiednio do zadań, które ma spełniać oraz
Lagerhaltung
warunków panującychLagerhaltung
na budowie.

24 h Er

Produkt- und Anwendungstechnik vor Ort

Techniki użytkowania na
miejscu u klienta

Dużym atutem jest obsługa posprzedażowa oferowana przez dział technik użytkowania. Na miejscu u klienta zapewniamy
wsparcie techniczne, udzielamy porad w
Kundenschulungen
zakresie Kundenschulungen
doboru
odpowiednich narzędzi
i pomagamy w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

24 h Ersatzteilservice
24 h Ersatzteilservice

Maschinenreparatur und -wartung
Maschinenreparatur
und -wartung

24 h Ersatzteilservice

Naprawa i konserwacja
maszyn

24 h Ersatzteilservice
Serwis części
zamiennych 24h

Dysponujemy najlepszymi sieciami logistycznymi, dzięki czemu oferujemy
Państwu szybką konserwację i ewentualne naprawy maszyn. To poprawia
trwałość i wpływa na zmniejszoną
awaryjność maszyn hi-tech.

Na terenie całych Niemiec oferujemy
24-godzinny serwis części zamiennych,
narzędzi i osprzętu. Do innych krajów
dostarczamy je w ekspresowym – as
soon as possible!

PONAD 80 LAT "MADE IN GERMANY"
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BADANIA I ROZWÓJ
Wygrać z czasem

Nowe rozwiązania do obróbki posadzek, ścian i sufitów
Sześciu inżynierów z działu badań i rozwoju zawsze prowadzi
wyścig z czasem. To u nich powstają coraz nowsze i bardziej
zróżnicowane rozwiązania dla działu budowy maszyn "Made
in Germany".

W ten sposób zaprojektowano na przykład napęd hydrauliczny nowej WDS 530, zapewniający nie tylko odpowiednią
prędkość obrotową, lecz również stałe ciśnienie.

Podnoszenie efektywności, a co za tym idzie ekonomiki,
lepsza ergonomia, ochrona ludzi, środowiska i materiałów
oraz nowe rozwiązania w ramach wykonywania zadań przy
obróbce podłóg, ścian i sufitów określają cel pracujących dla
nas konstruktorów.
Inżynierzy działają w ścisłym porozumieniu z pracownikami
działu zastosowań, którzy stale pracują w terenie i najlepiej
znają wymagania klientów. Na tej podstawie powstają nowe,
innowacyjne rozwiązania dotyczące wielu nowoczesnych
materiałów budowlanych i metod użytkowych.
Projektowanie z wykorzystaniem ultranowoczesnej technologii CAD
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Ustawienie bebna frezującego

Anty-szok

Pałąk prowadzący

Ustawienie głębokości frezowania i
opuszczanie bębna za pomocą jednej
dźwigni

Zawieszenie przekładni z urządzeniem
ASD anty-szok zapewnia mniejsze wibracje

Łatwa i szybka regulacja pałąka
prowadzącego

Ochrona krawędzi

Napęd 4 x 4

DIF-Diaflex

Ochrona ścian i cokołów podczas szlifowania

Równomierne i przeciwbieżne frezowanie dzięki stałemu napędowi na wszystkie koła jezdne

Automatyczne dopasowanie się
narzędzi do kształtu podłoża z dodatkowym tłumieniem wibracji

BADANIA I ROZWÓJ

PRODUKCJA
Wyprodukowano w Niemczech

Produkcja w Wangen posiada certyfikat zarządzania jakością
Niemal żadne uprzemysłowione państwo nie ma tak dobrej
opinii jak Niemcy. Zrzeszenie Budowy Maszyn mówi nawet o
„bezprecedensowym boomie” zaufania do niemieckiej branży
budowy maszyn. Jest to dla nas
nie tylko zachęta do działania,
ale również zobowiązanie.
Produkcja
w
Wangen
spełnia dokładnie kryteria
jakościowe stawiane produkcji
przemysłowej w Niemczech.

Jest ona oczywiście certyfikowana wg DIN ISO 9001, a tym
samym włączona w „proces stałego udoskonalania”.

„Made in Germany –
od ponad 80 lat

Bezpośrednie połączenie i
bliskość działów zastosowań,
badań i rozwoju, zarządzania
produktami i produkcji to gwarancja szybkiej komunikacji i
efektywności.

Silniki elektryczne

Wyprodukowane w Wangen: frezarki i szlifierki

Wydajne maszyny jednotarczowe

Produkcja precyzyjna

PRODUKCJA
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SYSTEM SCHWAMBORN
Aby można było wykonać naprawdę dobre podłogi, ściany i sufity!
Rozwiązaniem jest połączenie maszyn i narzędzi w jedno.

Branża konstrukcji podłóg znacząco się zmienia ze względu
na stosowanie nowoczesnych materiałów, ale przede wszystkim z uwagi na różnorodne możliwości obróbki maszynowej.
Dotyczy to teraz - dzięki maszynie WDS (szlifierce do ścian i
sufitów) również powierzchni ścian i sufitów.

Możliwości zastosowania można podzielić zasadniczo na
działy: „przygotowania powierzchni”, „renowacji”, „wykonania” oraz „pielęgnacji i czyszczenia”. Dzielą się one na
etapy obróbki, które są zależne od właściwości i przyszłego
przeznaczenia powierzchni.

Na wybór i konfigurację maszyny oraz jej wyposażenia wpływ
ma cały szereg czynników: wielkość obrabianej powierzchni,
właściwości podłoża, przyszłe przeznaczenie podłogi - zastosowanie przemysłowe lub ozdobne, w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych lub na rozległych powierzchniach
handlowych - a to przecież tylko kilka z istniejących opcji.

Do każdego problemu pragniemy oferować odpowiednie rozwiązanie, dzięki optymalnemu połączeniu maszyn i
narzędzi oraz przekazywaniu naszego know-how. Abyś w
każdych warunkach mógł wykonać dobrej jakości posadzkę
- dla swoich klientów i abyś mógł to zrobić lepiej od konkurencji.

Maszyna budowlana

Narzędzia

Rozwiązanie

UntergrundvorRenovieren/
Untergrundvor- bereitung
Renovieren/
UntergrundvorUntergrundvorRenovieren/
Renovieren/
Sanieren
Przygotowanie
renowacja
bereitung
Sanieren
bereitung
bereitung
Sanieren
Sanieren

powierzchni

Gestaltung
Gestaltung
Gestaltung
Gestaltung

wykonanie
powierzchni

Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung

pielęgnacja i
czyszczenie

Serwis

Serwis
sprzedażowy
Wraz z Państwa zapytaniem gromadzimy niezbędne informacje i w razie
konieczności uzgadniamy z Państwem
termin na miejscu. Oprócz tego określamy
zapotrzebowanie na maszyny i narzędzia.
Na tej podstawie otrzymują Państwo
przejrzystą i indywidualną ofertę.

Pflege/Reinigung
Serwis
Szkolenia
Pflege/Reinigung
Gestaltung
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Gestaltung
posprzedażowy
użytkowników
Gestaltung
Gestaltung
Wraz z wysyłką maszyny i niezbędnych akcesoriów chętnie przeszkolimy Państwa
na miejscu w zakresie ich obsługi i przedstawimy praktyczne porady odnośnie
tego, w jaki sposób prawidłowo wykonać
posadzkę.

W naszych zakładach w Wangen koło
Stuttgartu oraz w Hünxe w północnej
części Niemiec oferujemy regularnie kilkudniowe szkolenia dla użytkowników.
Tematami szkoleń są główne obszary
zastosowań naszych maszyn.

Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
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SYSTEM SCHWAMBORN

KILKA PRZYKŁADÓW

DSM 530
Untergrundvorbereitung

Renovieren/
Sanieren

Gestaltung

Gestaltung

BEF 320

Untergrundvorbereitung

Renovieren/
Sanieren

Gestaltung

Zestaw narzędzi do
groszkowania

MŁOTKOWANIE

Pflege/Reinigung

Pflege/Reinigung

Z frezami
8-punktowymi
Pflege/Reinigung

FREZOWANIE

Pflege/Reinigung

DSM 800RC

RENOWACJA

PKD

Pflege/Reinigung

Gestaltung

Pflege/Reinigung

Renovieren/
Sanieren

Gestaltung

Pflege/Reinigung

DSM 530S
Gestaltung

Superflex

POSADZKI DIZAJNERSKIE

Pflege/Reinigung

Pflege/Reinigung

Gestaltung

Gestaltung

ES 500

Szczotka szorująca

SZAMPONOWANIE

ES 51S

Szczotka druciana z
odlewanym wałem

CZYSZCZENIE

Pflege/Reinigung

Pflege/Reinigung

Pflege/Reinigung

SYSTEM SCHWAMBORN – PRZYKŁADY
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Untergrundvorbereitung

Renovieren/
Sanieren

Dobre podłoże ma decydujące znaczenie

Gestaltung

Pflege/

Metody i możliwości przygotowania podłoża

Frezowanie, groszkowanie i szlifowanie to popularne metody
przygotowania podłoża. Celem przygotowania podłoża jest
zapewnienie jak najwyższej przyczepności powierzchni.
Rysy, puste przestrzenie, odpryski na podłodze, pękająca i
odłamująca się podłoga, zwiększona podatność na działanie
czynników atmosferycznych takich, jak różnice temperatur
lub tworzenie się pęcherzy wskazują na błędy w przygotowaniu powierzchni podłogi. Jeżeli występują one w podłogach
hal fabrycznych, magazynów i zakładów produkcyjnych
mogą prowadzić do zagrożeń przy produkcji.

Przyczepność jako wyznacznik
Pomijając fakt raczej rzadkiego dobrania niewłaściwej
konstrukcji podłogi, jakości betonu lub powłoki, bądź zmiany obciążeń, główną przyczyną wad jest z reguły niefachowe lub niedostatecznie zoptymalizowane przygotowanie
podłoża.

Szczególnie w przemyśle jakość przygotowania podłoża
Gestaltung a wrejest wyznacznikiem trwałości, ekonomiczności,
szcie długoletniej użyteczności posadzek przemysłowych.
Celem przygotowania podłóg jest systematyczne i jednolite zwiększenie powierzchni podłoża, aby w ten sposób polepszyć wytrzymałość na rozciąganie powierzchni
układanej na niej wykładziny lub powłoki.
Frezowanie, groszkowanie lub szlifowanie należą do popularnych metod przygotowania powierzchni, przede wszystkim
w połączeniu z wydajnym odsysaniem pyłu. W osiągnięciu jak
najlepszych wyników pomocne może się okazać połączenie
kilku metod, których dobór zależy od właściwości powierzchni i jej późniejszego przeznaczenia.

Frezowanie
Podczas frezowania obracające się frezy lamelowe usuwają
powierzchnię podłogi. Podczas, gdy frezarka do dłutowania
jest przeznaczona do usuwania większych nierówności, frezo-

Szlifowanie w połączeniu z profesjonalnym odkurzaniem powala osiągnąć doskonałą przyczepność podłoża.
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SYSTEM SCHWAMBORN – PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Pflege/

Pflege/

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Szlifowanie

wania podłoża na większą głębokość (1 cm i głębiej) i do stosowania w przypadku uszkodzonych podłoży, frezarka lamelownica pozwala na wykonanie precyzyjniejszego frezowania,
ale nie osiąga głębokości frezowania frezarki do dłutowania.
Do zalet frezowania należy
duża głębokość obróbki oraz
możliwość wyrównania również
sporych a niepożądanych różnic
wysokości. Jego wadą może być
uszkodzenie podłoża na niewidocznych obszarach.

W szczególności w przypadku
dużych powierzchni zalecamy
szlifowanie w połączeniu z profesjonalnym odkurzaniem, gdyż

wyznaczniki trwałości,

Frezowanie
Groszkowanie
Szlifowanie

Frezowanie: głębokie usuwanie i wyrównywanie dużych nierówności

Szlifowanie oznacza pionowe ruchy wykonywane na powierzchni przy użyciu narzędzi diamentowych. Cząsteczki diamentowe umieszczone przede wszystkim w metalu nacinają
powierzchnię w bezpieczny sposób usuwając materiał. Szlifowanie stanowi ekonomiczną alternatywę w przypadku
renowacji podłóg. Szlifowanie jest metodą bezpieczną dla
podłóg, pozwalającą na uzyskanie jednorodnych rezultatów,
po której w większości nie jest konieczna późniejsza obróbka
powierzchniowa (np. szpachlowanie). Użytkownik musi jednak dysponować dużą wiedzą i doświadczeniem, aby móc
dobrać odpowiednie narzędzie.

ekonomiczności, a wreszcie

DSM 250

długoletniej użyteczności

DSM 250P

Groszkowanie
Stożkowate ostrza groszkowników nadają fakturę powierzchni jednak bez stosowania udaru na podłożu i bez trwałego
uszkadzania struktury. Przez groszkowanie powierzchni uzyskujemy szorstkość porównywalną z powierzchnią po piaskowaniu. W tej technice stosowane są rolki do groszkowania - można je określić mianem bardziej dynamicznej formy
przygotowania podłoża. Zaletą tej techniki są stosunkowo
duże, łatwe do odkurzenia pozostałości z obróbki, które nie
zamykają porów. W przeciwieństwie do obróbki strumieniowo-ciernej, nie powstają „tory” jak po śrutowaniu, a tym
samym nie jest konieczna dodatkowa obróbka. W przypadku dużych powierzchni, w zależności od właściwości, koszty
narzędzi mogą być wyższe.

DSM 250S
DSM 400

testy wewnętrzne wykazały, że
w ten sposób osiąga się najlepsze wartości przyczepności. W
kombinacji z wydajnymi odkurzaczami przemysłowymi można
znacznie zredukować zapylenie
spowodowane wykonywaniem
prac. Nie zmniejsza to jednak
obciążenia dla zdrowia, lecz pozwala na osiągnięcie rezultatu,
który jest związany ze znacznie
mniejszą ilością późniejszych
prac związanych z usuwaniem
pyłu. Szlifierki dzięki dużej
szerokości obróbki oraz w dużym
stopniu dzięki możliwościom
obróbki zdalnej pozwalają na
ergonomiczną pracę i obrabianie
dużych powierzchni podłoża w
ciągu godziny.

DSM 450
DSM 530
DSM 530S
DSM 650S
DSM 800S
DSM 650RC
DSM 800RC
WDS 530
BEF 204
BEF 201
BEF 201V
BEF 250
BEF 250V
BEF 320
BEF 320V
ES 420S
ES 51S
STR 500
STR 580
STR 581
STR 701
STR 702
STR 703

Groszkowanie Najbardziej dynamiczna forma przygotowania powierzchni

małe powierzchnie
do 150 m2

średnie powierzchnie
150 m2 – 500 m2

SYSTEM SCHWAMBORN – PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

wielkie powierzchnie
o 500 m2
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RENOWACJA

Stare znów
Sanierenjak nowe

Untergrundvorbereitung

Renovieren/

Gestaltung

Pflege/Reinigung

Renowacja betonu, kamienia naturalnego, drewna i PCV przy użyciu bezpiecznych metod
Schwamborn posiada w ofercie maszyny do niemal każdego
rodzaju posadzek. Co ważniejsze, oferuje także pasujące do nich
narzędzia, które sprawią, że podłogi będą wyglądać jak nowe.
Przy użyciu technologii szlifowania Schwamborn odrestaurowana została np. marmurowa podłoga w Pałacu Zimowym w
St. Petersburgu. Zastosowania są równie różnorodne, jak wymagania pojawiające się w branży budowlanej. W zakres prac

renowacyjnych wchodzi usuwanie klejów, mas szpachlowych,
Pflege/Reinigung
wyrównywanie nierówności podłogi, usuwanie
oznaczeń pozioGestaltung
mych na nawierzchni drogowej, frezowanie powłok, renowacja jastrychu, odnawianie powierzchni ochronnej powlekanych
podłóg z PCV i linoleum, spoinowanie jastrychu oraz żywicy
epoksydowej, a wreszcie polerowanie i szlifowanie posadzek z
kamienia naturalnego tj. marmuru i granitu.
Pflege/Reinigung

Renowacja kamienia naturalnego na lotnisku w Omanie

Odnawianie marmuru w Pałacu Zimowym w St. Petersburgu

Schwamborn w pełni przywraca dawny blask nawet najbardziej wyszukanym dziełom sztuki orientalnej
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RENOWACJA

Duże nierówności posadzek przemysłowych są efektywnie frezowane

usunąć z:
kleje
wypełniacze
powłoki
znaki drogowe
znakowania
regulowanie nierówności posadzek
frezowanie powłok
niwelowanie głębokość
renowacja
odnawianie powłoki ochronnej
żłobienia

Schwamborn wykonał całą pracę podczas modernizacji parkingu wielopoziomowego

DSM 250
DSM 250S
DSM 250P
DSM 400
DSM 450
DSM 530

Kamień betonowy dzięki zastosowaniu właściwej techniki znowu
wygląda jak nowy

DSM 530S
DSM 650S
DSM 800S
DSM 650RC
DSM 800RC
WDS 530
BEF 204
BEF 201
BEF 201V
BEF 250
BEF 250V

Modernizacja dużej powierzchni posadzki przemysłowej w hali
produkcyjnej

BEF 320
BEF 320V
ES 420S
ES 545
ES 51S
STR 500
STR 580
STR 581
STR 701
STR 702
STR 703

Odnawianie powłoki ochronnej podłogi z PCV w Szpitalu
Uniwersyteckim w Kolonii

małe powierzchnie
do 150 m2

średnie powierzchnie
150 m2 – 500 m2

SYSTEM SCHWAMBORN – RENOWACJA

wielkie powierzchnie
o 500 m2
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WYKONANIE POWIERZCHNI

Untergrundvorbereitung

Renovieren/
Sanieren

Gestaltung

Pflege/Reinigung

Posadzki dekoracyjne o najwyższej kreatywności
Najnowocześniejsze maszyny HiTech oraz odpowiednie narzędzia
otwierają nowe możliwości

Architekci i projektanci budynków coraz bardziej cenią sodopasowanego Pflege/Reinigung
do nich osprzętu, po środki do impregnacji
Gestaltung
bie możliwości projektowe stwarzane przez nowoczesne
i czyszczenia:
materiały do wykonywania podłóg, pozwalające nadać
budynkom całkowicie indywidualny charakter. WszystWygładzanie
ko, co jest tu potrzebne, to kreatywność projektantów
oraz przemyślane rozwiązania systemowe, które pozwolą
W zależności od składu materiału oraz zasad obróbki ozdobnych
wdrożyć projekt. Polerowane podłogi betonowe, jastrychy
posadzek zagęszcza się je i wygładza przy pomocy gładziarek
przemysłowe imitujące lastryko (terazzo), posadzki magnezSTR ze specjalnymi
talerzami do wygładzania oraz maszyn do
Pflege/Reinigung
jowe, asfalt lany lub kolorowe posadzki cementowe są to
zacierania z łopatkami z metalu lub tworzywa.
nowoczesne podłogi odzwierciedlające aktualne trendy w
architekturze. Dzięki nim budynki użyteczności publicznej,
Szlifowanie
budynki biurowe, sale wystawowe, centra handlowe, obiekty przemysłowe, obiekty handlu detalicznego, restauracje
Szlifowanie wykonuje się z reguły przy użyciu szlifierek DSM
czy pomieszczenia prywatne stają się atrakcyjnymi obiektametodą na mokro i na sucho, przy użyciu specjalnych narzędzi
diamentowych. Zastosowana technika diamentowa oraz
mi architektonicznymi.
stopień zeszlifowania mają dodatkowy wpływ na wygląd posadzek ozdobnych. Lekkie oszlifowanie pozwala na uzyskanie deliAranżacja z systemem
katnej struktury sól i pieprz, gdyż przez to niewielka ziarnistość
Oferujemy spójny i jednorodny system wykonania, obróbki,
staje się widoczna. Intensywne szlifowanie podkreśla strukturę
uszlachetniania i czyszczenia - od odpowiednich maszyn i
ziarna i umożliwia uzyskanie struktury lastryka (terazzo).

Przemysłowa posadzka dekoracyjna nadaje wielu sklepom niepowtarzalny wygląd
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WYKONANIE POWIERZCHNI
Polerowanie

Blask podłogi zależy od szlifowania diamentowego i powłoki
wykańczającej. Nasze szybkoobrotowe maszyny do polerowania
z serii EU gwarantują osiągnięcie pierwszorzędnych rezultatów.

Uszlachetnianie

Do uszlachetniania ozdobnych podłóg wiązanych cementem stosowana jest specjalna metoda utwardzania chemicznego – sprawia ona, że powierzchnia podłogi jest twardsza i odporniejsza
na ścieranie.

Impregnacja

W celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zachowania wartości
ozdobnych podłóg oraz ułatwienia czyszczenia w zależności
od podłoża nakłada się na nie warstwę ochronnego impregnatu.

Microterrazzo - polerowane lastryko: od naniesienia powłoki do ostatniego szlifu

Wygładzanie
Szlifowanie
Polerowanie
Uszlachetnianie
Impregnacja

Podłogi polerowane

DSM 250S

Lastryko Terazzo z efektem lustra

DSM 450
DSM 530
DSM 530S
DSM 650S
DSM 800S

Asfalt lany

DSM 650RC
DSM 800RC
WDS 530
ES 420 duo
ES 420S

Posadzka cementowa, beżowa

ES 430
ES 500
ES 51S
ES 545
EP 430

Posadzka cementowa, antracytowa

EU 430
EU 430 swing
EU 510
STR 500
STR 580
STR 581

Posadzka
magnezjowa

STR 701
STR 702
małe powierzchnie
do 150 m2

średnie powierzchnie
150 m2 – 500 m2

SYSTEM SCHWAMBORN – WYKONANIE POWIERZCHNI

wielkie powierzchnie
o 500 m2
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PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Untergrundvorbereitung

Renovieren/
Sanieren

Gestaltung

Pflege/Reinigung

O idealną posadzkę należy dbać

Maszyny i narzędzia do pielęgnacji i czyszczenia posadzek
Czyszczenie na mokro, mycie szamponami, polerowanie, czyPflege/Reinigung
szczenie natryskowe, krystalizacja, usuwanie
Gestaltung chwastów, ale
również szlifowanie należą do najważniejszych sposobów czyszczenia posadzek. Również na tym polu Schwamborn stara
się dostarczać kompleksowe rozwiązania oferując szeroką
paletę tak zwanych maszyn jednotarczowych i wyposażenia
do nich: szczotki do czyszczenia i usuwania powłok, tarcze i
narzędzia diamentowe do szlifowania i polerowania, gładziarki,
narzędzia do fugowania i środki chemiczne do czyszczenia,
Pflege/Reinigung
uszlachetniania i krystalizacji posadzek.
Niektóre maszyny są wyposażone w zintegrowaną funkcję
odkurzania i są przeznaczone do codziennego utrzymania posadzek i do zastosowań specjalnych. Do zastosowań
zewnętrznych posiadamy w ofercie maszyny z silnikiem
spalinowym. Umożliwiają one zastosowanie na tarasach
niezależnie od źródła zasilania prądem. Pozwalają również na
wygodne czyszczenie parkingów, które regularnie zarastają
chwastami.

Usuwanie chwastów

Powierzchnie z kamienia naturalnego znajdujące się na zewnątrz budynków niemal co wiosnę wymagają gruntownego czyszczenia w celu usunięcia
mchu i zabrudzeń.
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PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Krystalizacja pozwala na trwałe uszlachetnienie wyczyszczonego podłoża,
zawierającego wapń

Po czyszczeniu szczotkami diamentowymi posadzka będzie
antypoślizgowa

Czyszczenie szczotką

czyszczenie
do wykładzin
polerowanie

Przed: Zabrudzenia i cząstki mchu powodują, że podłoże wygląda nieatrakcyjnie

EP 430
EP 430 duo
ES 330
ES 420
ES 420 duo
ES 420S
ES 430
ES 500

Czyszczenie przy użyciu szamponu trwale usuwa zabrudzenia i ślady
użytkowania a poza tym impregnuje

ES 51S
ES 545
EU 430
EU 430 Swing
EU 510
STR 500
STR 580
Szczotkujące wkłady polerskie mogą
być używane niemal na każdej
wykładzinie podłogowej

Jeżeli nasza podłoga ma błyszczeć, pomocne będą nakładki polerskie,
dostępne dla każdego rodzaju podłóg

małe powierzchnie
do 150 m2

średnie powierzchnie
150 m2 – 500 m2
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STR 701
STR 702
STR 703
wielkie powierzchnie
o 500 m2
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SERWIS SPRZEDAŻOWY I SERWIS POSPRZEDAŻOWY
Abyś mógł dobrze wykonać posadzkę!
Wymagania odnośnie nowoczesnych posadzek są różne niemal na każdej budowie, przy każdej renowacji i w każdej fazie wykonywania posadzki. Tylko, gdy wszystkie wymagania
są znane można dokonać odpowiedniego wyboru maszyn i

przede wszystkim narzędzi. Kompletne doradztwo naszego
serwisu sprzedaży gwarantuje prawidłowe wykonanie posadzki.

Określenie wymagania
W przypadku wykonywania nowej posadzki: właściwości
podłoża, sposób wykorzystywania oraz obciążalność, wymagana powierzchnia, cechy przestrzenne itp.

Podczas renowacji i naprawy: rodzaje podłoża lub powłoki,
aktualny stan podłogi, cel renowacji, wykorzystanie w
przyszłości

Doradzenie optymalnej maszyny

Niezbędne kroki robocze
• Przygotowanie podłoża
• Nawierzchnia posadzki

Zalecenia odnośnie kolejności obróbki i zoptymalizowanego wyboru narzędzi i akcesoriów

Trwała ochrona i pielęgnacja
W zależności od nawierzchni posadzki trwałość podłogi może
zostać znacznie poprawiona dzięki działaniom związanym z
ochroną i pielęgnacją.

Wybór działań związanych z ochroną i pielęgnacją zależy w
tym przypadku od właściwości posadzki i rodzaju obciążenia.

Zalecenia odnośnie działań związanych z ochroną, czyszczeniem i pielęgnacją
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Serwis sprzedażowy

Serwis posprzedażowy

Wraz z Państwa zapytaniem gromadzimy niezbędne informacje i w razie konieczności uzgadniamy z Państwem
termin na miejscu. Oprócz tego określamy zapotrzebowanie na maszyny i narzędzia. Na tej podstawie otrzymują
Państwo przejrzystą i indywidualną ofertę.

Wraz z wysyłką maszyny i niezbędnych akcesoriów chętnie
przeszkolimy Państwa na miejscu w zakresie ich obsługi
i przedstawimy praktyczne porady odnośnie tego, w jaki
sposób prawidłowo wykonać posadzkę.

SERWIS SPRZEDAŻOWY I SERWIS POSPRZEDAŻOWY

SZKOLENIE

Historia naszego sukcesu

Nasze szkolenia cieszą się coraz większą popularnością
Nowe, innowacyjne materiały budowlane w konstrukcji
podłóg przekładają się na stale zmieniające się, często ciekawe architektonicznie rozwiązania. Obecnie przy użyciu
wielu różnych materiałów i metod można wykonać idealnie
dobraną do potrzeb podłogę niemal do każdego zastosowania.
Rozwój technologii budowy maszyn, technologii diamentowej oraz wzrost wiedzy powodują, że możliwości renowacji i
wytwarzania podłóg są coraz lepsze. Specjaliści ds. podłóg z
firmy Schwamborn pracują w kraju i za granicą. Służą pomocą
i poradą architektom, inwestorom dostawcom materiałów

budowlanych, wykonawcom i firmom szlifierskim. Doradzają
w sprawach receptury materiałów budowlanych, montażu
podłóg i kwestii związanych z ochroną i pielęgnacją posadzek.
Seminaria specjalistyczne dla profesjonalistów i początkujących
Nasze szkolenia są absolutnym hitem. Wciąż przybywa
uczestników, więc organizujemy coraz więcej szkoleń. Od
jesieni 2018 szkolimy już w dwóch zakładach, a w ramach
kursów pozwalamy sobie niejako „zaglądać uczestnikom
przez ramię”.
Zarówno profesjonaliści, jak i początkujący mogą korzystać
z wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów ds.
techniki użytkowej, którzy w przystępny sposób przekazują
wiedzę teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy szkoleń zaopatrzeni w cenne rady i po ćwiczeniach praktycznych bez trudu
wykonają dobrej jakości posadzkę.
Jak dobrze wykonać posadzkę
W naszym szkoleniu może wziąć udział każdy, kto zawodowo zajmuje się wykonywaniem, modernizacją i renowacją
posadzek. Szkolenia trwają od 1,5 do 2,5 dnia.

Teoria i praktyka nowoczesnego wykonawstwa podłóg

SZKOLENIE
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SZKOLENIE
Tematy naszych szkoleń:
• Przygotowanie podłoża
• Technika maszyn i narzędzi
• Montaż i wygładzanie
• Obróbka powierzchniowa
• Impregnacja i pielęgnacja
– aby perfekcyjnie wykonać posadzkę!
W oparciu o powierzchnie wzorcowe można zobrazować każdą fazę
wykonania

Szkolenia u klienta, dla użytkowników i sprzedawców
Oferujemy również szkolenia dla użytkowników i sprzedawców bezpośrednio w ich miejscach pracy. Tematy szkoleń
mogą zostać dokładnie dopasowane do potrzeb i możliwa
jest wymiana informacji na miejscu.

Dwa zakłady:
Wangen i Hünxe
Nowa filia to centrum
szkoleniowo-doradcze

Ćwiczenia praktyczne pokazują sposób wykonania i dostarczają cennych
porad użytkowych

„Bliskość klienta to jedna z zasad, którą się kierujemy“, komentuje prezes Eckart Schwamborn, który w Wangen koło
Göppingen już w trzecim pokoleniu prowadzi istniejące od
ponad 80 lat przedsiębiorstwo zajmujące się budową maszyn. „Wraz z klientami w ubiegłych latach stale poszerzaliśmy
naszą paletę maszyn, ale przede wszystkim wyposażenia."
Szkolenia poza przekazywaniem know-how stwarzają przede wszystkim możliwość poznania potrzeb rynku. Dlatego
otwarcie filii zlokalizowanej w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w mieście Hünxe zależało również od jego
przydatności do prowadzenia szkoleń.

Uczestnicy szkolenia chętnie wymieniają się informacjami

W Hünxe dysponujemy nowoczesnymi salami szkoleniowymi,
dużą dużą halą do ćwiczeń praktycznych oraz posadzkami o
różnych powierzchniach.
Dzięki temu obecnie oferujemy szkolenia w wielu terminach,
zarówno w siedzibie głównej firmy w Wangen k. Göppingen
jak i w Hünxe.

Filia Hünxe w północnej części Zagłębia Ruhry

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej:
www.schwamborn.com/pl/schulungen
Terminy szkoleń
w Internecie:
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WDS – MASZYNA DO SZLIFOWANIA ŚCIAN I SUFITÓW

WDS 530

DSM – SZLIFOWANIE

DSM 250

DSM 250S

DSM 250P

PRZEGLĄD – SZLIFOWANIE
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DSM – SZLIFOWANIE
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DSM 400

DSM 450

DSM 530

DSM 530S

DSM 650S

DSM 800S

DSM 650RC

DSM 800RC

PRZEGLĄD – SZLIFOWANIE

BEF – FREZOWANIE

BEF 201

BEF 201V

BEF 204

BEF 250

BEF 250V

BEF 320

BEF 320V

PRZEGLĄD – FREZOWANIE
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STR – MASZYNY WIELOFUNKCYJNE

24

STR 500

STR 580

STR 581

STR 701

STR 702

STR 703

PRZEGLĄD – STR – MASZYNY WIELOZADANIOWE

ES – MASZYNY JEDNOTARCZOWE

ES 330

ES 420

ES 420 duo

ES 420S

ES 430

ES 500

ES 51S

ES 545

PRZEGLĄD – ES – MASZYNY JEDNOTARCZOWE
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EP – SZYBKIE MASZYNY

EP 430

EP 430 duo

EU – ULTRA-SZYBKIE MASZYNY

EU 430
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EU 430 Swing

PRZEGLĄD – EP – SZYBKIE MASZYNY

EU 510

BAS/BEG – ZACIERACZKI

BAS 1500E

BAS 1500V

BEG 90

BEG 180

PRZEGLĄD – BAS/BEG – ZACIERACZKI
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STS/STA/WSA – ODKURZACZE/ODKURZACZ NA MOKRO

STS 130

STS 260

STS 260A

STS 750

STA 300

STA 550

WSA 700P

28

PRZEGLĄD – ODKURZACZE / ODKURZACZ NA MOKRO
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INNOWACJE
Nowa szlifierka WDS 530

Ręczna obróbka ścian i sufitu należą do przeszłości
WDS 530 to nowość na skalę światową i finalista nagrody
za innowacje Bauma 2019. Opracowany przez nas produkt
pozwala na przeprowadzanie wykonywanych do tej pory
ręcznie prac renowacyjnych, wykonawczych oraz zdejmowanie starych powłok przy użyciu profesjonalnych maszyn
szlifujących o imponującej wydajności.
Wymagania związane z usuwaniem powłok, renowacją i wykonawstwem są coraz większe – dotyczy to zarówno kwestii kosztowych, jak i tych związanych z utylizacją. Powyższe
dotyczy także zanieczyszczonych powłok ściennych i sufitowych. W tym celu dział rozwoju w Schwamborn opracował
nową szlifierkę do ścian i sufitów - rozwiązanie innowacyjne i
zorientowane na użytkownika. Najważniejsze cechy nowego
rozwiązana:

Innowacyjna, efektywna i ergonomiczna
W szlifierce WDS 530 przeszło 50-letnie doświadczenie w
zakresie profesjonalnej technologii szlifowania przeniesiono
również na ściany i sufity. WDS 530 posiada napęd hydrauliczny, obsługiwany zdalnie za pomocą robota. Takie rozwiązanie
umożliwia ekonomiczne szlifowanie i renowację dużych powierzchni ścian i podłóg z bardzo dużą wydajnością. Ponadto, WDS 530 znacznie upraszcza i ułatwia pracę. Dotychczas

tego rodzaju prace były w większości wykonywane ręcznie, co
znacznie podnosiło koszty robocizny i odbijało się niekorzystnie na zdrowiu pracowników.
Raczej rzadko stosowane metody obróbki maszynowej nie
zapewniały zbyt dobrej ochrony powierzchni budynku i nie
pozwalały na uzyskanie równie dobrego wyniku usuwania
powłok. Jest to jeden z powodów, dla którego WDS 530
otrzymała nagrodę za innowację BAUMA 2019.

Równomiernie wysoki nacisk
Szlifierka WDS 530 jest przeznaczona do zastosowania z robotami BROKK do wyburzania. Pozwala ona na uzyskanie równomiernego nacisku na ściany i sufit. Dzięki technologii Kardana
głowica szlifująca zawsze przylega płasko do powierzchni,
również przy nachyleniach osiągających 6%. W zależności od
stawianego jej zadania, maszynę można wyposażyć w różnego
rodzaju narzędzia takie jak: diamenty szlifujące do usuwania
powłok, w celu przygotowania podłoża, narzędzia do polerowania do polerowania ścian i sufitów oraz narzędzia do
groszkowania w celu przygotowania podłoża lub do obróbki
powierzchniowej dopełniają palety wyposażenia.

Zawieszenie Kardana do głowicy szlifującej również przy nachyleniach osiągających 6%
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MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA
Dzięki temu WDS 530 może być stosowana do różnych prac:

Usuwanie powłok przy wyburzaniu i renowacji
Efektywne, szybkie i bezpieczne usuwanie powłok – także tych
zawierających substancje szkodliwe, jak np. Azbest-dzięki WDS
530 jest teraz możliwe i to z wysoką wydajnością. Dzięki niej
można usuwać farby, tynk i używany na dużych powierzchniach klej do płytek przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej
ekonomiczności. WDS 530 umożliwia bowiem zdejmowanie
wybranych partii materiału z wyznaczonych powierzchni, bez
naruszania elementów znajdujących się dookoła. To oznacza
oszczędności na kosztach utylizacji.

Wykonywanie powierzchni
Obecnie w architekturze, wykonawstwie ścian i podłóg
otwierają się nowe, kreatywne możliwości projektowe,
które można wdrożyć w życie bez wielkich kosztów. Podobnie jak przy wykonywaniu podłóg - różne struktury betonu
można uzyskać tylko na dużych powierzchniach i to przez
użycie wielu różnorodnych narzędzi. W ten sposób powstają
powierzchnie polerowane z wysokim połyskiem lub nawierzchnie szorstkowane. Ściany z kamienia naturalnego można
szlifować za pomocą narzędzi o różnej ziarnistości, uzyskując
w ten sposób niezwykłe, różnorodne efekty wzornicze.

Eliminacja szkodliwego wpływu na zdrowie i środowisko
Dzięki usuwaniu materiałów za pomocą maszyn oraz zoptymalizowanemu odkurzaniu minimalizuje się ryzyko wystąpienia
chorób. W ten sposób zapewniona jest bezpieczna, niedroga
i uproszczona utylizacja, która chroni zarówno operatora maszyny jak i środowisko - połączenie, które do niedawna było nie
do pomyślenia.

Korzystna cena
Trudno przeoczyć korzystny stosunek jakości do ceny nowej
maszyny, na który składają się ponadprzeciętna wydajność
przy jednoczesnej ochronie substancji budynku i unikalnej ergonomii dzięki zastosowaniu robotów i zdalnego sterowania.

Usuwanie powłok chroniące substancję budynku

Przygotowanie podłoża: szlifowanie i groszkowanie
Kolejnym obszarem zastosowania jest przygotowanie
podłoża w nowych budynkach oraz renowacja przy zastosowaniu techniki szlifowania lub groszkowania. Polepsza
to wytrzymałość powierzchni na rozciąganie, a co z tym
związane trwałość i ekonomiczność otrzymanych ścian i
sufitów.

Szlifowanie powierzchni na wysoki połysk

SZLIFOWANIE – WDS 530

31

WDS 530
WDS 530 – prace wykonywane ręcznie należą do
przeszłości
Szlifierka innowacyjna, efektywna i ergonomiczna, do przeprowadzania prac renowacyjnych, wykonawczych oraz zdejmowania starych powłok ze ścian i sufitów. Dysponująca
profesjonalną profesjonalną techniką szlifowania, wysoką,
stałą siłą docisku i imponującą wydajnością.

Możliwości zastosowania
Usuwanie powłok tynkowych, zanieczyszczonego materiału,
kleju do płytek, farb; szlifowanie i groszkowanie w ramach
przygotowania podłoża; szlifowanie i polerowanie betonu
oraz kamienia naturalnego na ścianach i sufitach

Cechy szczególne

Dane techniczne
Nr artykułu			
Hydrauliczne ciśnienie robocze
bar
Hydrauliczny przepływ objętościowy l
Wysuwanie		mm
Moc wyjściowa		kW
Szerokość robocza		mm
Talerz bazowy		
mm
ścianka dociskowa do szlifowania N
szlifowanie sufitu ciśnieniowego
N
Waga robocza		kg
Obroty		min-1
Wymiary dł-szer-wys		
LxBxH
Ø Przyłącze odkurzacza		
mm
Mocowanie narzędzi			
Poziom hałasu		
db(A)

715700
70-120
> 45
250
4
530
3 x 200
400 – 2300
400 – 1100
220
400 – 1000
145 x 61 x 69,3
1 – 4 x 76
ETX1 / ETX2
84

WDS 530 Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie strona 48, młotkowania strona 58
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Wysuwanie na 25 cm

ETX - system szybkiej wymiany narzędzi
Zawieszenie Kardana do głowicy szlifującej
Usuwanie powłok chroniące substancję
budynku
Ochrona silnika przed przeciążeniem
Narzędzia obracające się w przeciwnych
kierunkach
Regulowane ciśnienie szlifowania
Modyfikacja prędkości obrotowej
Duży wybór narzędzi
Zdalne sterowanie robota
Ponadprzeciętna wydajność
Precyzyjne usuwanie materiału
Przełączanie - ściana lub sufit
Możliwość wielokrotnego odkurzania
Wysokość robocza do 6,5 m

TECHNOLOGIA

Przełączanie ściana – sufit | płynna regulacja prędkości obrotowej

Wysokość robocza do 6,5 m

Regulowana siła docisku, na wysokim, stałym poziomie

Usuwanie powłok chroniące substancję budynku

Zawieszenie Kardana do głowicy szlifującej również
przy nachyleniach osiągających 6 %

Ze zdalnym sterowaniem

SZLIFOWANIE – WDS 530
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DSM 250
DSM 250 – Prace aż do samej krawędzi
Szybkie, łatwe i nieuciążliwe dla pleców szlifowanie krawędzi,
bez obciążania kolan. Wychylana głowica szlifierska
umożliwia prace w trzech pozycjach: W lewo-W prawo-Prosto. Swobodnie zawieszona ochrona przeciwpyłowa gwarantuje charakteryzujące się niewielkimi drganiami i bezpyłowe
szlifowanie krawędzi.

Szlifowanie przy krawędzi

Jednakowy system mocowania
narzędzi we wszystkich maszynach

Możliwości zastosowania
Szlifowanie bezskrętne betonu, jastrychu, asfaltu, wyrównywanie
nierównych posadzek, usuwanie kleju, wypełniaczy

Dane techniczne			

Warianty wyposażenia

Nr artykułu		
Napięcie
V
Częstotliwość
Hz
Moc wyjściowa
kW
Szerokość robocza
mm
Nacisk roboczy
kg
Talerz bazowy
mm
Waga robocza
kg
Odstęp od krawędzi
mm
Obroty
min-1
Ø – Przyłącze odkurzacza mm
Wymiary dł-szer-wys
cm
Mocowanie narzędzi		

713565
400

713564
220

2,2

1,5

30
250
52,5

35
250
56

1450

1150

713564
230
50
2,2
250
35
250
56
0
1450
50
100 x 40 x 100
ETX1, Velcro

Talerz frezujący

Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
DIF – system aut. dopasowania się narzędzi
Szlifowanie i polerowanie przy krawędzi
Nastawna głowica szlifierska lewo/prawo
Zredukowane wibracje

DSM 250 Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie strona 48, frezowanie strona 67
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DSM 250S
DSM 250S – Przygotowanie podłoża do polerowania
Nowy DSM 250S z wychylaną głowicą szlifierską do szlifowania
przy krawędzi. Perfekcyjne uzupełnienie do profesjonalnego
przygotowania podłoża i końcowej produkcji dokładnie polerowanych podłóg betonowych i dizajnerskich. Wyposażona w
zbiornik wody i bezstopniową regulację prędkości obrotową w
celu zapewnienia optymalnego szlifowania na mokro.

Praktyczny zbiornik na wodę do
szlifowania na mokro

Koła odporne na ścieranie (nie pozosta
wiające smug) dla czystej pracy

Możliwości zastosowania
Szlifowanie bezskrętne betonu, jastrychu, asfaltu, wyrównywanie nierówności,
usuwanie kleju i wypełniaczy, drobne szlifowanie kamienia naturalnego i lastryko

Dane techniczne			
Nr artykułu		713670	
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wyjściowa
kW
2.2
Szerokość robocza
mm
250
Talerz bazowy
mm
250
Nacisk roboczy
kg
25
Waga robocza
kg
61
Odstęp od krawędzi
mm
0
Obroty
min-1
740 – 1500
Ø-Przyłącze odkurzacza mm
50
Wymiary dł-szer-wys
cm
100 x 40 x 100
Mocowanie narzędzi 		
ETX1, Velcro

DSM 250S Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie strona 48, frezowanie z strona 67
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Szlifowanie i polerowanie bez pozostawiania krawędzi / wychylana głowica

Cechy szczególne
system aut. dopasowania się narzędzi
Nastawna głowica szlifierska
lewo/prawo
Bezstopniowa regulacja obrotów
740 -1500 min-1
Praktyczny zbiornik na wodę do
szlifowania na mokro
Szlifowanie i polerowanie bez
obramowania

DSM 250P
DSM 250P – Wariant benzynowy do prac
na zewnątrz
Zoptymalizowana w celu łatwego usuwania
oznaczeń z dróg i parkingów, ale również do drobnych prac szlifierskich na zewnątrz.

zmienna prędkość

Możliwości zastosowania
Szlifowanie bezskrętne betonu, jastrych, asfalt, Usuń kleje, wypełniacze, Usuń
kleje, Usuwanie oznaczeń na drodze, Reguluj nierówne podłogi

Dane techniczne		
Nr artykułu 		713700
Moc wyjściowa
kW
6.6
Szerokość robocza
mm
170/250
Talerz bazowy
mm
250
Nacisk roboczy
kg
34
Waga robocza
kg
99
Odstęp od krawędzi
mm
10
Obroty
min-1
900 – 1800
Ø – Przyłącze odkurzacza mm
50
Wymiary dł-szer-wys
cm
130 x 41,5 x 106
Mocowanie narzędzi		
ETX1

Szlifowanie średnicą
170 lub 250 mm

Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
DIF – system aut. dopasowania się narzędzi
Regulacja obrotów prawo/lewo
Wyłącznik czuwakowy
Pierścień ssący o regulowanej wysokości
Ergonomiczny i regulowany uchwyt prowadzący
Zintegrowane przyłącze do odkurzacza Ø50mm
Centralne doprowadzanie wody
Mocny silnik spalinowy

DSM 250P Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie strona 48
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DSM 400
DSM 400 – Szlifierka remontowa
Szlifierka mająca wszechstronne zastosowania podczas remontu podłóg. Przystosowana do optymalnego przygotowania podłoża i usuwania powłok.
Wyposażona w innowacyjną technologię w zakresie
ergonomii, niewielkich drgań i łatwej obsługi.

Regulowany pałąk prowadzący

Możliwości zastosowania
Szlifowanie betonu, jastrych, asfalt, Usuń kleje, powłoki, wypełniacze, Reguluj
nierówne podłogi

Dane techniczne			

Warianty wyposażenia

Nr artykułu		728000
Napięcie
V
400
Częstotliwość
Hz
50
Moc wyjściowa
kW
4
Talerz bazowy
mm
1 x 400
Szerokość robocza
mm
400
Nacisk roboczy
kg
30,5 – 53
Waga robocza
kg
107,5
Odstęp od krawędzi
mm
10
Obroty
min-1
900
Ø – Przyłącze odkurzacza mm
50
Mocowanie narzędzi		
ETX1

728001
230
50
2,2
1 x 400
24
74,5
600

DSM 400 Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie strona 48
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Szybka wymiana diamentu ETX

Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
DIF – system aut. dopasowania się narzędzi
Ergonomiczny uchwyt prowadzący
MOP - Ochrona przeciążeniowa silnika
Regulacja nacisku roboczego
Uchwyt transportowy
Wyłącznik czuwakowy
Pierścień ssący o regulowanej wysokości

DSM 450
DSM 450 – Wydajna szlifierka profilowa do
średnich powierzchni
Dopracowana DSM 450 jest dostępna w trzech
różnych wariantach: z regulacją prędkości obrotowej lub bez, jako zbiornik wody oraz jako wariant
230 lub 400 V. Nowa, kompaktowa konstrukcja,
szybki demontaż oraz łatwy i bezproblemowy transport.

System dozowania wody

Możliwości zastosowania
Szlifowanie betonu, jastrychu, asfaltu, wyrównywanie nierówności, usuwanie
kleju i wypełniaczy, drobne szlifowanie kamienia naturalnego i lastryko.

Dane techniczne			

Warianty wyposażenia

Nr artykułu		719100
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wyjściowa
kW
2.2
Szerokość robocza
mm
450
Talerz bazowy
mm
3 x 160
Nacisk roboczy
kg
60
Waga robocza
kg
106
Obroty
min-1 440 – 1150
Ø-Przyłącze odkurzacza mm
50
Wymiary dł-szer-wys
cm
94,5 x 47,8 x 95,7
Mocowanie narzędzi 		
ETX1, Velcro

719101
400
50
2.2
450
3 x 160
58
103
900
50

719102
230
50
2.2
450
3 x 160
60
103
900
50

różne jednostki operacyjne

Cechy szczególne
system aut. dopasowania się narzędzi
Hak do dźwigu = Łatwy transport
Ergonomiczny uchwyt z regulowaną
wysokością i szybkim zwolnieniem
Szybki demontaż zapewnia prosty
i łatwy transport
Bezstopniowa regulacja prędkości
dla efektywnej pracy
Jednostka sterująca z wyświetlaczem
mocy i licznikiem godzin pracy
Praktyczny zbiornik na wodę z kurkiem
dozującym do dokładnego szlifowania na mokro

DSM 450 Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie strona 48
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DSM 530
DSM 530 – Wydajna szlifierka profilowa do
wymagających zastosowań
Klasyk mający zastosowanie od średnich po duże
powierzchnie robocze, używany do szlifowania i polerowania betonu, kamienia naturalnego i podłóg
przemysłowych. Optymalnie przystosowany do szlifowania betonu, jastrychu, asfaltu i prac remontowych.

Przyłącze węża ssącego

Linkowy wyłącznik bezpieczeństwa
dla bezpiecznej pracy

Możliwości zastosowania
Szlifowanie betonu, jastrychu, asfaltu, wyrównywanie nierówności, usuwanie
kleju i wypełniaczy, drobne szlifowanie kamienia naturalnego i lastryko

Dane techniczne
Nr artykułu		715501
Napięcie
V
400
Częstotliwość
Hz
50
Moc wyjściowa
kW
4
Szerokość robocza
mm
530
Talerz bazowy
mm
3 x 200
Waga robocza
kg
150
Obroty
min-1
400 – 1150
Ø-Przyłącze odkurzacza mm
50
Wymiary dł-szer-wys
cm
109,2 x 57,9 x 95,7
Mocowanie narzędzi		
ETX1, Velcro

DSM 530 Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie strona 48, młotkowanie strona 58
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Wyświetlacz z wyświetlaczem
mocy i licznikiem godzin pracy

Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
DIF – system aut. dopasowania się narzędzi
Ergonomiczny uchwyt prowadzący
MOP - Ochrona przeciążeniowa silnika
narzędzia obracające się w przeciwnym kierunku
Regulacja obrotów prawo/lewo
narzędzia, kierunek obrotu
Demontaż do transportu
Uchwyt transportowy
Wyłącznik czuwakowy
Zbiornik wody
Seryjnie montowany system dozowania wody
Wskaźnik mocy

DSM 530S
DSM 530S – Duża moc do wymagających
zastosowań
DSM 530S łączy dużą wydajność szlifowania z przyjazną
dla użytkownika obsługą. Dzięki wydajnemu napędowi
i wytrzymałej konstrukcji w szczególności nadaje się do
pracy w trudnych warunkach.

ADS: zawieszenie przekładni
typu anty-szok

Możliwości zastosowania
Szlifowanie betonu, jastrych, posadzki przemysłowe, asfalt, Klejenie betonu, jastrychu
i asfaltu, Remont na dużą skalę, Usuń kleje, powłoki, wypełniacze, Reguluj nierówne
podłogi, Szlifowanie i polerowanie betonu, jastrych, asfalt, kamień naturalny, lastryko
Dane techniczne		
Nr artykułu		711502
Napięcie
V
400
Częstotliwość
Hz
50
Moc wyjściowa
kW
7.5
Szerokość robocza
mm
530
Talerz bazowy
mm
3 x 230
Nacisk roboczy
kg
165
Waga robocza
kg
253
Odstęp od krawędzi
mm
10
Obroty
min-1
400 – 1200
Zbiornik
l
15
Ø-Przyłącze odkurzacza mm
76
Mocowanie narzędzi		
ETX1, ETX2, Velcro

Ergonomiczny uchwyt

Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
DIF – system aut. dopasowania się narzędzi
Ergonomiczny uchwyt prowadzący
MOP - Ochrona przeciążeniowa silnika
narzędzia obracające się w przeciwnym kierunku
Regulacja obrotów prawo/lewo
narzędzia, kierunek obrotu
Wyłącznik czuwakowy
Wskaźnik mocy
Do ciężkich prac
duża wydajność szlifowania
Łatwa obsługa

DSM 530S Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie strona 48, młotkowanie strona 58
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DSM 650S
DSM 650S – Wytrzymała do większych
powierzchni roboczych
Do profesjonalnych zastosowań z dużą mocą szlifowania. Łatwa do stosowania z ergonomicznym
pałąkiem prowadzącym. Seryjnie wyposażona w
zbiornik i napęd z tłumieniem drgań.

Odsysanie centralne

Pierścień zasysający, regulowany

Możliwości zastosowania
Szlifowanie betonu, jastrych, posadzki przemysłowe, asfalt, Klejenie betonu, jastrychu
i asfaltu, Remont na dużą skalę, Usuń kleje, powłoki, wypełniacze, Reguluj nierówne
podłogi, Szlifowanie i polerowanie betonu, jastrych, asfalt, kamień naturalny, lastryko
Dane techniczne
Nr artykułu		712006
Napięcie
V
400
Częstotliwość
Hz
50
Moc wyjściowa
kW
11
Szerokość robocza
mm
650
Talerz bazowy
mm
3 x 230
Nacisk roboczy
kg
197
Waga robocza
kg
291
Odstęp od krawędzi
mm
10
Obroty
min-1
400 - 1200
Zbiornik
l
15
Ø-Przyłącze odkurzacza mm
76
Mocowanie narzędzi		
ETX1, ETX2, Velcro

DSM 650S Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie z strona 48, młotkowania z strona 58
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Wyświetlacz ze wskaźnikiem mocy

Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
DIF – system aut. dopasowania się narzędzi
Ergonomiczny uchwyt prowadzący
MOP - Ochrona przeciążeniowa silnika
narzędzia obracające się w przeciwnym kierunku
Regulacja obrotów prawo/lewo
narzędzia, kierunek obrotu
Wyłącznik czuwakowy
Zbiornik wody

DSM 800S
DSM 800S – Do dużych powierzchni i w trudnych warunkach pracy
Prawidłowe rozwiązanie do szlifowania i renowacji na
dużych powierzchniach. DSM 800S przekonuje silnym
napędem i dużą mocą szlifowania.

ETX – szybka wymiana narzędzi

Możliwości zastosowania
Szlifowanie betonu, jastrych, posadzki przemysłowe, asfalt, Klejenie betonu, jastrychu
i asfaltu, Remont na dużą skalę, Usuń kleje, powłoki, wypełniacze, Reguluj nierówne
podłogi, Szlifowanie i polerowanie betonu, jastrych, asfalt, kamień naturalny, lastryko
Dane techniczne
Nr artykułu		716003
Napięcie
V
400
Częstotliwość
Hz
50
Moc wyjściowa
kW
15
Szerokość robocza
mm
800
Talerz bazowy
mm
3 x 270
Nacisk roboczy
kg
240/300/200
Waga robocza
kg
510
Odstęp od krawędzi
mm
10
Obroty
min-1
400 - 1200
Zbiornik
l
26
Ø-Przyłącze odkurzacza mm
76
Mocowanie narzędzi		
ETX1, ETX2, Velcro

Specjalne koła do szlifowania
niepozostawiające pasów

Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
DIF – system aut. dopasowania się narzędzi
Ergonomiczny uchwyt prowadzący
MOP - Ochrona przeciążeniowa silnika
narzędzia obracające się w przeciwnym kierunku
Regulacja nacisku roboczego
Regulacja obrotów prawo/lewo
narzędzia, kierunek obrotu
Wyłącznik czuwakowy
Wskaźnik mocy
Mocna i wytrzymała budowa

DSM 800S Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie z strona 48, młotkowania z strona 58
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DSM 650RC
DSM 650RC – Szlifowanie z dużym komfortem!
Szlifuj szlifierką Schwamborn DSM 650RC. Przeznaczona
do dużych powierzchni roboczych, zwrotna i uniwersalna.
Informacje na wyświetlaczu dotyczące aktualnej mocy
maszyny gwarantują uzyskanie równomiernej wydajności
powierzchniowej i najwyższej produktywności.

Kółko podpierające do transportu

Możliwości zastosowania
Szlifowanie betonu, jastrych, posadzki przemysłowe, asfalt, Klejenie betonu, jastrychu
i asfaltu, Remont na dużą skalę, Usuń kleje, powłoki, wypełniacze, Reguluj nierówne
podłogi, Szlifowanie i polerowanie betonu, jastrych, asfalt, kamień naturalny, lastryko

Dane techniczne
Nr artykułu		729000
Napięcie
V
400
Częstotliwość
Hz
50 - 60
Moc wyjściowa
kW
11
Szerokość robocza
mm
650
Talerz bazowy
mm
3 x 230
Nacisk roboczy
kg
165/230/120
Waga robocza
kg
450
Odstęp od krawędzi
mm
10
Obroty
min-1
400 - 1200
Zbiornik
l
15
Ø-Przyłącze odkurzacza mm
76
Mocowanie narzędzi		
ETX1, ETX2, Velcro

Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
DIF – system aut. dopasowania się narzędzi
Regulacja obrotów prawo/lewo
Wyłącznik czuwakowy
Regulowany nacisk podczas szlifowania
dzięki dodatkowym obciążnikom
Wąska konstrukcja umożliwiająca
Automatyczne ładowanie baterii
Napęd akumulatorowy
Wyświetlacz ze wskaźnikiem mocy
Uchwyt narzędzia ETX-2
Przekładnia o dużej wydajności

DSM 650RC Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie z strona 48, młotkowania z strona 58
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Zdalne sterowanie

Zawieszenie przekładni Anti-Shock (ASD)
Hak do dźwigu
Manewry zawracania o 180°
Automatyczna jazda
Jazda wahadłowa, równomierne nakładanie
Dostrajanie, równomierne szlifowanie
podczas jazdy do przodu
Informacje na wyświetlaczu z
prędkością obrotową narzędzia i
prędkością jazdy

DSM 800RC
DSM 800RC – Szlifowanie z dużym komfortem!
Szlifuj szlifierką Schwamborn DSM 800RC. Przeznaczona do
bardzo dużych powierzchni roboczych, zwrotna i uniwersalna. Informacje na wyświetlaczu dotyczące aktualnej mocy
maszyny gwarantują uzyskanie równomiernej wydajności
powierzchniowej i najwyższej produktywności.

Kółko podpierające do transportu

Szlifowanie blisko krawędzi za
pomocą zdalnego sterowania

Możliwości zastosowania
Szlifowanie betonu, jastrych, posadzki przemysłowe, asfalt, Klejenie betonu, jastrychu
i asfaltu, Remont na dużą skalę, Usuń kleje, powłoki, wypełniacze, Reguluj nierówne
podłogi, Szlifowanie i polerowanie betonu, jastrych, asfalt, kamień naturalny, lastryko

Dane techniczne
Nr artykułu 		716500
Napięcie
V
400
Częstotliwość
Hz
50 - 60
Moc wyjściowa
kW
15
Szerokość robocza
mm
800
Talerz bazowy
mm
3 x 270
Nacisk roboczy
kg
215/270/160
Waga robocza
kg
615
Odstęp od krawędzi
mm
10
Obroty
min-1
400 - 1200
Zbiornik
l
26
Ø-Przyłącze odkurzacza mm
76
Wymiary dł-szer-wys
cm
175 x 84 x 155
Mocowanie narzędzi		
ETX1, ETX2, Velcro

Zdalne sterowanie

Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
DIF – system aut. dopasowania się narzędzi
Zdalne sterowanie
Regulowany nacisk podczas szlifowania
dzięki dodatkowym obciążnikom
Automatyczne ładowanie baterii
Napęd akumulatorowy
Wyświetlacz ze wskaźnikiem mocy
Uchwyt narzędzia ETX-2
Przekładnia o dużej wydajności

Automatyczne dopasowanie narzędzia (DIF)
Zawieszenie przekładni Anti-Shock (ASD)
Hak do dźwigu
Manewry zawracania o 180°
Automatyczna jazda
Jazda wahadłowa, równomierne nakładanie
Dostrajanie, równomierne szlifowanie
Informacje na wyświetlaczu z
prędkością obrotową narzędzia i
prędkością jazdy

DSM 800RC Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie z strona 48, młotkowania z strona 58
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praktyczne akcesoria dla DSM

Przewód zasilający

(Nr artykułu: 718550)
230V/50Hz, 20 m, 16A, Ø 2,5 mm²

Przewód zasilający

(Nr artykułu: 701776)
400V/50Hz, 25 m, 16A, Ø 2,5 mm²

Przewód zasilający

(Nr artykułu: 707790)
400V/50Hz, 25 m, 32A, Ø 4,0 mm²

Talerz napędowy ETX
(Nr artykułu: 707921)
160 mm

Talerz napędowy ETX
(Nr artykułu: 707922)
160 mm

Talerz napędowy ETX
(Nr artykułu: 707924)
160 mm

Talerz napędowy ETX
(Nr artykułu: 707926)
160 mm

Talerz napędowy ETX
(Nr artykułu: 707928)
160 mm

Diaflex-miękki

(Nr artykułu: 711817)
wymagane 3 sztuki

Diaflex-miękki

(Nr artykułu: 716282)
wymagane 3 sztuki

Diaflex-miękki

(Nr artykułu: 719034)
wymagane 3 sztuki

Talerz mocujący ETX

(Nr artykułu: 719080)
Ø 160 mm, wymagane 3 sztuki

Talerz mocujący ETX

(Nr artykułu: 713042)
Ø 180 mm, wymagane 3 sztuki

Talerz mocujący ETX

(Nr artykułu: 713051)
Ø 200 mm, wymagane 3 sztuki

Talerz mocujący ETX

(Nr artykułu: 713051)
Ø 200 mm, wymagane 3 sztuki

Talerz ETX-2

(Nr artykułu: 713071)
Ø 230 mm, wymagane 3 sztuki

Talerz ETX-2

(Nr artykułu: 713108)
Ø 270 mm, wymagane 3 sztuki
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WDS 530

DSM 800RC

DSM 800S

DSM 650RC

DSM 650S

DSM 530S

DSM 530

DSM 450

DSM 400

DSM 250P

DSM 250S

DSM 250

AKCESORIA DSM

WDS 530

DSM 800RC

DSM 800S

DSM 650RC

DSM 650S

DSM 530S

DSM 530

DSM 450

DSM 400

DSM 250P

DSM 250S

DSM 250

AKCESORIA DSM

praktyczne akcesoria dla DSM

Płyta Tłumiąca

(Nr artykułu: 716285)

Płyta Tłumiąca

(Nr artykułu: 711823)

Tuleja Tułumiąca

(Nr artykułu: 716287)

Tuleja Tułumiąca

(Nr artykułu: 711824)

Talerz mocujący tarcze szlifierskie (Nr artykułu: 713469)

Ø 250 mm do diamentów ze spoiwem z tworzywa sztucznego wymagane 1 sztuka do jednej maszyny

Zaczepy dźwigowe
(Nr artykułu: 713624)

koło wspierające

(Nr artykułu: 713626)
Do utrzymania dokładnie prostej jazdy

Przednie koło podtrzymujące
(Nr artykułu: 713580)
frez płaski, komplet wymienny

Skrzynka narzędziowa (Nr artykułu: 716490)

Skrzynka narzędziowa zawierająca 2x716497 płyta mocująca diamenty
ETX 716490, 1x716499 płyta mocująca pady diamentowe, 1x młotek z
tworzywa sztucznego

Płyta mocująca

(Nr artykułu: 716497)
diamenty ETX-1

Płyta mocująca

(Nr artykułu: 716498)
ETX-2 dla narzędzi PKD

Płyta mocująca

(Nr artykułu: 716499)
pady diamentowe

Dodatkowe obciążniki

(Nr artykułu: 708930)
obrotowe, 2 x 25 kg, zestaw = 2 sztuki, zwiększa nacisk roboczy

DSM 400 kpl.

(Nr artykułu: 728034)
Przednie koło podtrzymujące

Pierścień ssący, frezarka powierzchniowa
(Nr artykułu: 713595)
Ø 303 mm

SZLIFOWANIE – AKCESORIA DSM
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NARZĘDZIA DIAMENTOWE ETX
Profesjonalne narzędzia diamentowe
Narzędzia ETX i PKD do różnych zastosowań

Technologia ETX w równej mierze przyczyniła się do rozwoju
metod szlifowania, do którego zaliczamy postęp technologiczny wśród maszyn budowlanych. Różnorodność, którą możemy
zaobserwować w przypadku materiałów odnosi się również
do metod łączenia i ziarnistości szlifowania. Do szlifowania betonu o różnym stopniu twardości, wylewki, cementu, asfaltu,
lastryka (terrazzo) cementowego i Microterrazzo oraz kamieni

naturalnych, jak również szlifowania powłok pokrytych żywicą
epoksydową, farbą lub klejem dostępne są w Schwamborn
narzędzia specjalne.
Oferta narzędzi ETX i PKD ma jasno określoną strukturę, pokazaną
na schemacie kolorystycznym z jasno zdefiniowanymi różnicami
jakościowymi, co bardzo pomaga w podjęciu decyzji.

Uziarnienia i połączenia
„Twarde podłogi, miękkie połączenia – miękkie podłogi, twarde połączenia“, tak brzmi główna zasada głoszona przez techników użytkowych ze Schwamborn, gdy podpowiadają, jak
dobrać narzędzie diamentowe doskonale dobrane do oczekiwanego wyniku. W narzędziach diamentowych ETX i PKD
małe oraz mikroskopijne opiłki diamentowe są zatopione w
metalu, dzięki czemu są odporne na zużycie. Pozwalają one
na uzyskanie pożądanego efektu szlifowania nawet najtwardszych podłóg.

kod koloru
miękką powieszknie
średnio twardą powieszknie
twardą powieszknie
bardzo twardą powieszknie
miękkie naturalne powieszknie

Przy przygotowaniu podłoża ważne jest uzyskanie równomiernego efektu szlifowania przy użyciu większych ziarnistości
w celu optymalizacji odporności podłoża na rozciąganie.
Wytwarzając podłogi ozdobne można optymalizować wyniki
szlifowania przez pracę z narzędziami o większej ziarnistości,
odpowiednimi nastawami prędkości obrotowej maszyny oraz
przez stosowanie szlifowanie na mokro można uniknąć wytwarzania pyłu i przegrzania.

twarde naturalne powieszknie
przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara
zgodnie ze wskazówkami zegara

Swydajność szlifowania
Premium
Professional
Basic

0%

30%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Nazwa
Premium

Narzędzie diamentowe dla najwyższych wymagań

Professional

Narzędzie diamentowe dla wysokich wymagań

Basic

Narzędzie diamentowe o dobrej wydajności

Narzędzia ETX są kompatybilne z WDS 530, STR 500, STR 580, STR 581, STR 701, STR 702, STR 703 i wszystkimi maszynami DSM
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180%

200%

NARZĘDZIA DIAMENTOWE ETX
Obszar zastosowań

Artykuł

Ziarnistość

Nr artykułu

Miękki beton,
jastrych, asfalt

EX-SSC 20 H
EX-SC 20
EX-SSC 40H
EX-GC 16
EX-GC 20
EX-GC 40
EX-GC 80
EX-GC 150
EX-HC 16
EX-HC 20
EX-HC 40
EX-HC 80
EX-HC 150
EX-VSF 16
EX-VSF 20
EX-VSF 40
EX-VSF 80
EX-VSF 150
EX-VSF 300

20
20
40
16
20
40
80
150
16
20
40
80
150
16
20
40
80
150
300

713048
713000
713049
713004
713005
713006
713007
713008
713009
713010
713011
713014
713012
713020
713021
713022
713023
713024
713025

Miękki beton,
jastrych, asfalt

EX-SSC 20 EH

20

713047

Średnio twardy beton, jastrych, cementowe
terazzo

EX-GC 20 E
EX-GC 40 E
EX-GC 80 E
EX-HC 20 E
EX-HC 40 E
EX-HC 80 E

20
40
80
20
40
80

713143
713161
713164
713144
713162
713165

Bardzo twardy beton, powłoki,
żywica epoksydowa

EX-VSF 22 E

22

713166

Miękki beton,
jastrych, asfalt

EX-SSCR 20 EH

20

713221

Średnio twardy beton, jastrych, cementowe
terazzo

EX-GCR 20 E
EX-GCR 40 E

20
40

713222
713223

Twardy beton, mikro terazzo i z tworzywa,
powłoki, farby, kleje

EX-HCR 20 E
EX-HCR 40 E
EX-HCR 80 E

20
40
80

713224
713225
713226

Bardzo twardy beton, powłoki,
żywica epoksydowa

EX-VSFR 22 E

22

713227

Średnio-twarde podłogi projektowe

EX-GCR 80
EX-GCR 150

80
150

713157
713158

Bardzo twarde podłogi projektowe

EX-HCR 80
EX-HCR 150

80
150

713187
713188

Miękka do średnio twardej kamień naturalny,
lastryko, marmuru

EX-SBC 40
EX-SBC 60
EX-SBC 120
EX-SBG 40
EX-SBG 60
EX-SBG 120

40
60
120
40
60
120

713028
713029
713030
713035
713036
713037

Średnio twardy beton, jastrych, cementowe
terazzo

Twardy beton, mikro terazzo i z tworzywa,
powłoki, farby, kleje

Bardzo twardy beton, powłoki,
żywica epoksydowa

Twardy beton, mikro terazzo i z tworzywa,
powłoki, farby, kleje

Twardy kamień naturalny, granit

Nagrywanie w ETX-1

SZLIFOWANIE – NARZĘDZIA DIAMENTOWE ETX
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NARZĘDZIA DIAMENTOWE PKD
Obszar zastosowa
Artykuł
Uchwyt
Prawe, lewe
				obroty

Nr artykułu

Usuwanie grubych, średnio twardych powłok (OS
11), klejów, farb

EX-Pull-D

ETX-1

R

713043

Usuwanie grubych, średnio twardych powłok (OS
11), klejów, farb

EX-Pull-D

ETX-1

L

713045

Usuwanie średnio twardych powłok, betonu, asfaltu

EX-Stripp

ETX-1

R

713109

Usuwanie średnio twardych powłok, betonu, asfaltu

Ex-Stripp

EXT-1

L

713110

Usuwanie kleju, farb, asfaltu

EX-Stripp soft

ETX-1

R

713111

Usuwanie kleju, farb, asfaltu

EX-Stripp soft

ETX-1

L

713147

Usuwanie grubych, średnio twardych powłok (OS
11), klejów, farb

EX-Pull-D

ETX-2

R

718544

Usuwanie średnio twardych powłok, betonu, asfaltu

EX-Stripp

ETX-2

R

718546

Usuwanie kleju, farb, asfaltu

EX-Stripp soft

ETX-2

R

718545

Usuwanie grubych, średnio twardych powłok (OS
11), klejów, farb

Barracuda
SR-PKD

ETX-2

R

707936

Twarde spoiwo do usuwania grubych, bardzo twardych powłok i mas szpachlowych

Barracuda H08
(SC)-Turbo

ETX-2

R

707943

Średnio twarde spoiwo do usuwania grubych,
bardzo twardych powłok i mas szpachlowych

Barracuda H08
(GC)-Turbo

ETX-2

R

707942

Miękkie spoiwo do usuwania grubych, bardzo twardych powłok i mas szpachlowych

Barracuda H08
(HC)-Turbo

ETX-2

R

707941

Twarde spoiwo do usuwania cienkich, średnio twardych powłok, mas szpachlowych i klejów cementowych

Barracuda
SC-Splitt

ETX-2

R

707957

Średnio twarde spoiwo do usuwania cienkich,
średnio twardych powłok, mas szpachlowych i
klejów cementowych

Barracuda
GC-Splitt

ETX-2

R

707956

Miękkie spoiwo do usuwania cienkich, średnio
twardych powłok, mas szpachlowych i klejów
cementowych

Barracuda
HC-Splitt

ETX-2

R

707955

Narzędzia PKD są kompatybilne ze wszystkimi maszynami DSM. W WDS 530 można stosować wyłącznie prawoskrętne narzędzia PKD. Wykluczone jest zastosowanie narzędzi PKD Barracuda.
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PADY DIAMANTOWE

uziarnienie

50

100

120

200

220

400

800

1500

3500

Pady Diamantowe SUPERFLEX (Zastowanie Na Mokro)
beton, jastrych, lastryko

SUPERFLEX-W

(Nr artykułu: 713200)
K 50, Ø 76 mm

SUPERFLEX-W

(Nr artykułu: 713201)
K 100, Ø 76 mm

SUPERFLEX-W

(Nr artykułu: 713202)
K 200, Ø 76 mm

SUPERFLEX-W

(Nr artykułu: 713203)
K 400, Ø 76 mm

Pady Diamantowe All Grind (Zastowanie Na Mokro)
marmur, granit, lastryko

All Grind

(Nr artykułu: 722000)
K 50, Ø 76 mm

All Grind

(Nr artykułu: 722001)
K 120, Ø 76 mm

All Grind

(Nr artykułu: 722002)
K 220, Ø 76 mm

All Grind

(Nr artykułu: 722003)
K 400, Ø 76 mm

All Grind

(Nr artykułu: 722004)
K 800, Ø 76 mm

Dodatkowe akcesoria do padów

diamentowych

(Nr artykułu: 601310)

Talerz mocujący ETX

(Nr artykułu: 713580)
Ø – 76 mm do padów diamentowych
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STR 703

STR 702

STR 701

STR 581

STR 580

STR 500

WDS 530

DSM 800RC

DSM 800S

DSM 650RC

DSM 650S

DSM 530S

DSM 530

DSM 450

DSM 400

DSM 250P

DSM 250S

DSM 250

kolor

STR 703

STR 702

STR 701

STR 581

STR 580

STR 500

WDS 530

DSM 800RC

DSM 800S

DSM 650RC

DSM 650S

DSM 530S

DSM 530

DSM 450

DSM 400

DSM 250P

DSM 250S

DSM 250

PADY DIAMANTOWE

Pady Diamantowe Best Polish (Zastowanie Na Sucho)
beton, prefabrykaty betonowe

Best-Polish

(Nr artykułu: 713082)
K 50, Ø 76 mm

Best-Polish

(Nr artykułu: 713083)
K 120, Ø 76 mm

Best-Polish

(Nr artykułu: 713084)
K 220, Ø 76 mm

Best-Polish

(Nr artykułu: 713085)
K 400, Ø 76 mm

Best-Polish

(Nr artykułu: 713086)
K 800, Ø 76 mm

Best-Polish

(Nr artykułu: 713087)
K 1500, Ø 76 mm

Best-Polish

(Nr artykułu: 713088)
K 3500, Ø 76 mm

Pady Diamantowe Hybrid (Zastowanie Na Sucho)
beton, prefabrykaty betonowe

Hybrid

(Nr artykułu: 722021)
K 50, Ø 76 mm

Hybrid

(Nr artykułu: 722022)
K 100, Ø 76 mm

Hybrid

(Nr artykułu: 722023)
K 200, Ø 76 mm

Pady Diamantowe SUPERFLEX (Zastowanie Na Sucho)
beton, jastrych, lastryko

SUPERFLEX-D

(Nr artykułu: 718551)
K 50, Ø 76 mm

SUPERFLEX-D

(Nr artykułu: 718552)
K 100, Ø 76 mm

SUPERFLEX

(Nr artykułu: 718553)
K 200, Ø 76 mm

SUPERFLEX-D

(Nr artykułu: 718554)
K 400, Ø 76 mm
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Pady diamentowe Tornado
do usuwania śladów szlifowania i polerowania posadzek przemysłowych i dekoracyjnych

Tornado Plus Pad

(Nr artykułu: 722127)
Granulacja 100

Tornado Plus Pad

(Nr artykułu: 722128)
Granulacja 200

Tornado Plus Pad

(Nr artykułu: 722129)
Granulacja 400

Tornado Plus Pad

(Nr artykułu: 722138)
Granulacja 100

Tornado Plus Pad

(Nr artykułu: 722139)
Granulacja 200

Tornado Plus Pad

(Nr artykułu: 722140)
Granulacja 400

Tornado Plus Pad

(Nr artykułu: 722145)
Granulacja 100

Tornado Plus Pad

(Nr artykułu: 722146)
Granulacja 200

Tornado Plus Pad

(Nr artykułu: 722147)
Granulacja 400

Tornado Plus Pad

(Nr artykułu: 722152)
Granulacja 100

Tornado Plus Pad

(Nr artykułu: 722153)
Granulacja 200

Tornado Plus Pad

(Nr artykułu: 722154)
Granulacja 400
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WDS 530

DSM 800RC

DSM 800S

DSM 650RC

DSM 650S

DSM 530S

DSM 530

DSM 450

DSM 400

DSM 250P

DSM 250S

DSM 250

PADY DIAMANTOWE

SZLIFIERKI RĘCZNE

Dane techniczne		

DSM 180

		
Ręczna szlifierka
Nr artykułu		616005
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
kW
2,5
Waga robocza
kg
7,6
Obroty
min-1
6000
Mocowanie narzędzi		
22,23 mm

DSM 125

DSM 125P

DSM 125WS

Ręczna szlifierka
616023
230
50
1,8
4,2
7000
M14

Polerka na sucho
616028
230
50
1,4
2,4
600 - 2100
M14

Polerka na mokro
616024
230
50
1,8
4,3
800 - 2400
M14

Pierścień odsysający
walizka transportova
Zestaw kluczy
uchwytem
Klettschleifteller
4 arkusze ścierne

uchwyt kaucją
transformator izolujący

Dalsze wyposażenie
		
Pierścień odsysający
pokrywa odsysająca
		
walizka transportova
walizka transportova
		
Zestaw kluczy		
				
				
				

OSPRZĘT SZLIFIEREK RĘCZNYCH
Adapter zasysania dla DSM 125P/180

616025

Sprzęgło gumowe, elastyczne, M 14

616026

Talerz podtrzymujący z gumą porowatą, zapięciem na rzep M 14, Ø 123 mm

616012

Talerz podtrzymujący z gumą porowatą, zapięciem na rzep M 14, Ø 147 mm

616021
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OSPRZĘT SZLIFIEREK RĘCZNYCH
Tarcze garnkowe PKD Barracuda frezujuce, do powłok (mocowanie 22,23 mm)			

Nr art.

Do cienkich powłok
Barracuda -narzędzie frezujuce -PKD, 12-125, czarny
Barracuda -narzędzie frezujuce -PKD, 18-175, czarny

713170
713175

Do grubych powłok
Barracuda-Rapid, PKD, 6-125, złoty
Barracuda-Rapid, PKD, 6-3-175, złoty

713182
713183

Diamentowe tarcze garnkowe, na mokro i sucho (mocowanie 22,23 mm)			

Nr art.

125 mm
Tarcza diamentowa, DR, VSF 125, niebieska, beton extremalnie twarda
Tarcza diamentowa, DR, HC 125, jasno niebieska, beton bardzo twarda
Tarcza diamentowa, DR, GC 125, zielona, beton standardowa
Tarcza diamentowa, DR, SC 125, brązowa, jastrych, beton

713171
713172
713173
713174

175 mm
Tarcza diamentowa, DR, VSF 175, niebieska, beton extremalnie twarda
Tarcza diamentowa, DR, HC 175, jasno niebieska, beton bardzo twarda
Tarcza diamentowa, DR, GC 175, zielona, beton standardowa
Tarcza diamentowa, DR, SC 175, brązowa, jastrych, beton

713176
713177
713178
713179

Diamentowe tarcze garnkowe Turbo-Cut, (mocowanie M14)				

Nr art.

Do betonu, jastrychu, lastryka, kamieni naturalnych
Turbo-Cut, M14-125, średni
Turbo-Cut, M14-125, drobny

Diamentowe pady Superflex W, do mokrego szlifowania: betonu, jastrychu, terazzo			

713180
713181

Nr art.

125 mm
K 50		
K 100		
K 200		
K 400		
K 800		

713214
713215
713216
713217
713218

150 mm
K 50		
K 100		
K 200		
K 400		
K 800		

713207
713208
713209
713210
713211

Diamentowe pady Superflex D, do suchego szlifowania: betonu, jastrychu, terazzo			

Nr art.

125 mm
K 50		
K 100		
K 200		
K 400		
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718555
718556
718557
718558

GROSZKOWANIE
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ZESTAWY NARZĘDZI DO GROSZKOWANIA
Najbardziej dynamiczna forma przygotowania powierzchni
Narzędzia do groszkowania i odpowiednie maszyny budowlane

Zestawy Narzędzi Do Młotkowania

Zestaw narzędzi do groszkowania z talerzem mocującym
(Art.Nr.: 707900)
wymagane 3 szt.

Zestaw narzędzi do groszkowania z talerzem mocującym
(Art.Nr.: 707901)
wymagane 3 szt.

Zestaw narzędzi
(Art.Nr.: 707902)
wymagane 3 szt.

Zapasowe rolki kompletne do groszkowania
(Art.Nr.: 707903)
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GROSZKOWANIE – ZESTAWY NARZĘDZI DO GROSZKOWANIA

WDS 530

DSM 800RC

DSM 650RC

Wyniki przygotowania podłoża technologią groszkowania

DSM 800S

Maszyna podczas groszkowania podłoża

DSM 650S

Groszkowanie jest technologią stosowaną coraz częściej w
obróbce powierzchniowej betonu.

DSM 530S

do odkurzenia pozostałości z obróbki, które nie zamykają
porów. W przeciwieństwie do obróbki strumieniowo-ciernej,
nie powstają „tory” jak po śrutowaniu, a tym samym nie jest
konieczna dodatkowa obróbka.

DSM 530

Stożkowate ostrza groszkowników nadają fakturę powierzchni ale bez niszczenia podłoża i bez trwałego uszkadzania
struktury. Przez groszkowanie powierzchni uzyskujemy
szorstkość porównywalną z powierzchnią po piaskowaniu.
W tej technice stosowane są rolki do groszkowania - można
je określić mianem bardziej dynamicznej formy przygotowania podłoża. Zaletą tej techniki są stosunkowo duże, łatwe

FREZOWANIE
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BEF 201
BEF 201 – Wysoka wydajność frezowania
Frezarka do betonu i jastrychu na mniejsze i średnie
powierzchnie.

Możliwości zastosowania
Usuwanie nierównych podłóg, supernatanty, Usuń znaczniki, Frezowanie powłok
Łatwa i bezpieczna obsługa

Dane techniczne			

Warianty wyposażenia

Nr artykułu		
Napięcie
V
Częstotliwość
Hz
Moc wyjściowa
kW
Szerokość robocza
mm
Waga robocza
kg
Ø-Przyłącze odkurzacza mm
Odstęp od krawędzi
mm
Wymiary dł-szer-wys
cm
Frezy		
		

795057
220
60

795105
230
50
2.2
200
77
50
10
94 x 37,5 x 90
frezy ze stopu
twardego

Cechy szczególne
795109
400
50

795111
400
50

frezy ze stopu skrawające frezy ze stopu skrawające
twardego		
twardego

BEF 201 Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 67

60

795107
230
50

FREZOWANIE – BEF 201

Szczelne i bezobsługowe łożyska bębna
Obudowa frezarki z żelaznego odlewu,
szczególnie ciężka i zwarta konstrukcja
Obustronne łożysko bębna
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
silnika (wersje elektryczne)
Centralne szybkie opuszczanie bębna
i regulacja głębokości

BEF 201V
BEF 201V – Wysoka wydajność frezowania
Frezarka do betonu i jastrychu na mniejsze i średnie powierzchnie. Nisko położony środek ciężkości gwarantuje
spokojną pracę i zapewnia szybkie i równomierne wyniki
frezowania

Możliwości zastosowania
Usuwanie nierównych podłóg, supernatanty, Usuń znaczniki, Frezowanie powłok
Frez krawędziowy

Dane techniczne			

Warianty wyposażenia

Nr artykułu		795113
Moc wyjściowa
kW
3.6
Szerokość robocza
mm
200
Waga robocza
kg
76
Odstęp od krawędzi
mm
45/7
Ø-Przyłącze odkurzacza mm
50
Wymiary dł-szer-wys
cm
94 x 37,5 x 90
Frezy		
frezy ze stopu twardego
		

795115

BEF 201V Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 67

Warianty wyposażenia

Cechy szczególne
kierunek frezowania wprzód
Bezstopniowa regulacja głębokości frezowania
krawędziarka
osie bębna
Ergonomiczny i regulowany uchwyt prowadzący
Szczelne i bezobsługowe łożyska bębna
Obudowa frezarki z żelaznego odlewu, szczególnie ciężka i zwarta konstrukcja
Obustronne łożysko bębna
Podniesione zasysanie powietrza
(wersja benzynowa)
Automatyczne wyłączenie silnika przy niskim
poziomie oleju (wersja benzynowa)
Centralne szybkie opuszczanie bębna
i regulacja głębokości

FREZOWANIE – BEF 201V
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BEF 204
BEF 204 – Ze zintegrowanym frezem krawędziowym
Frezarka do jastrychu ze zintegrowanym frezem krawędziowym.
Nieodzowna przy efektywnym usuwaniu nierówności podłoża i
występów, nadaje się również do zdzierania powłok na małych
powierzchniach.

Bezstopniowa regulacja wysokości
drążka prowadzącego

Możliwości zastosowania
Usuwanie nierównych podłóg, supernatanty, Frezowanie powłok
Uchwyt transportowy dla bezproblemowego transportu

Dane techniczne
Nr artykułu		
795350
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wyjściowa
kW
2.2
Szerokość robocza
mm
200
Waga robocza
kg
49
Odstęp od krawędzi
mm
10
Obroty
min-1
1765
Ø-Przyłącze odkurzacza mm
50
Wymiary dł-szer-wys
cm
1060 x 375 x 900
Frezy 		
frezy ze stopu twardego

BEF 204 Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 67
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Cechy szczególne
Uchwyt transportowy
Ergonomiczny i regulowany uchwyt
prowadzący
Frezowanie 10 mm od krawędzi
Szczelne i bezobsługowe łożyska bębna
Centralne szybkie opuszczanie bębna i
regulacja głębokości
Nowo opracowany i solidny drążek
prowadzący
Jednofazowe sprzężenie CEE z
włącznikiem / wyłącznikiem

BEF 250
BEF 250 – 400V
Frezarka do betonu i jastrychu na średnie i duże
powierzchnie.

Bęben z przodu =
jednolite frezowanie

Mechaniczny hamulec

Możliwości zastosowania
Usuwanie nierównych podłóg, supernatanty, Usuń znaczniki, Usuwanie oznaczeń
na drodze, Frezowanie powłok, Głębokie usuwanie posadzek betonowych i
jastrychowych

Szybkie opuszczanie bębna

Dane techniczne			

Warianty wyposażenia

Cechy szczególne

Nr artykułu		707011
Napięcie
V
400
Częstotliwość
Hz
50
Moc wyjściowa
kW
5.5
Szerokość robocza
mm
250
Waga robocza
kg
182
Odstęp od krawędzi
mm
65
Ø-Przyłącze odkurzacza
mm
76
Wymiary dł-szer-wys
cm
135 x 50,7 x 109
Frezy		
frezy ze stopu
		twardego

707013

MOP - Ochrona przeciążeniowa silnika
kierunek frezowania wprzód
Bezstopniowa regulacja głębokości frezowania
Bęben z przodu = zapobiega efektowi
kopiowania
Szybkie opuszczanie/podnoszenie bębna
Bęben z tulejami = dłuższa żywotność
Włączany hamulec z regulacją siły hamowania
USF
Szybka wymiana bębna poprzez otwór
serwisowy z przodu

frezami skrawającymi

BEF 250 Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 67
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BEF 250V
BEF 250V – Spalinowa
Frezarka do betonu i jastrychu na średnie i duże
powierzchnie.

Bęben z przodu =
jednolite frezowanie

Możliwości zastosowania
Usuwanie nierównych podłóg, supernatanty, Usuń znaczniki, Usuwanie
oznaczeń na drodze, Frezowanie powłok, Głębokie usuwanie posadzek
betonowych i jastrychowych
Dane techniczne			

Warianty wyposażenia

Nr artykułu 		707015
napęd		
Benzin
Moc wyjściowa
kW
8
Szerokość robocza
mm
250
Waga robocza
kg
170
Odstęp od krawędzi
mm
65
Zbiornik
l
6.1
Ø-Przyłącze odkurzacza mm
76
Wymiary dł-szer-wys
cm
135 x 50,7 x 109
Frezy		twardego metalu

707017

skrawającymi

BEF 250V Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 67
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FREZOWANIE – BEF 250V

Bęben tulejowany = dłuższa
żywotność

Cechy szczególne
MOP - Ochrona przeciążeniowa silnika
Bezstopniowa regulacja głębokości frezowania
Bęben z przodu = zapobiega
efektowi kopiowania
Szybkie opuszczanie/podnoszenie bębna
Bęben z tulejami = dłuższa żywotność
Włączany hamulec z regulacją siły hamowania
Szybka wymiana bębna poprzez
otwór serwisowy z przodu
zbiornik paliwa o pojemności 6,1 l

BEF 320
BEF 320 – wysoką skuteczność frezowania nawet
w trudnych warunkach
Innowacyjna technika frezowania dużych powierzchni
umożliwiająca nawet o 30% większą wydajność

Napęd 4 x 4

Dźwignia nożna do ustawiania w
pozycji transportowej

Możliwości zastosowania
Usuwanie nierównych podłóg, supernatanty, Usuń znaczniki, Usuwanie oznaczeń
na drodze, Frezowanie powłok, Głębokie usuwanie posadzek betonowych i
jastrychowych
Dane techniczne			

Cechy szczególne

Warianty wyposażenia

Nr artykułu		 717000
717002
717001
Napięcie
V
400			
Częstotliwość
Hz
50			
Moc wyjściowa
kW
11
7,5
11
Szerokość robocza
mm
320
Waga robocza
kg
403
Odstęp od krawędzi
mm
72
Ø-Przyłącze odkurzacza mm
76
Wymiary dł-szer-wys
cm
148 x 65,3 x 112
Napęd 4 x 4		
X
Waga
m/min 0 - 8
Frezy		
twardego
twardego skrawające
		
metalu
metalu		

Bęben z przodu =
jednolite frezowanie

717003
400 – 460
60
11

twardego
metalu

MOP - Ochrona przeciążeniowa silnika
Bezstopniowa regulacja głębokości frezowania
Bęben z przodu = zapobiega
efektowi kopiowania
Szybkie opuszczanie/podnoszenie bębna
Bęben z tulejami = dłuższa żywotność
napęd 4 x 4
bezstopniowy napęd jazdy w przód/w tył
hak dźwigowy
uchwyt prowadzący z ochroną przeciwwibracyjną
USF
Centralne szybkie opuszczanie bębna
i regulacja głębokości

BEF 320 Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 67
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BEF 320V
BEF 320V – Spalinowa
Innowacyjna technika frezowania dużych powierzchni umożliwiająca nawet o 30% większą wydajność.
Zwiększona moc uderzeniowa frezów oraz równomierny posuw dzięki napędowi 4 x 4 gwarantują wysoką
skuteczność frezowania nawet w trudnych warunkach
na powierzchniach betonowych i powłokach.

Bęben z przodu =
jednolite frezowanie

Dźwignia nożna do ustawiania w
pozycji transportowej

Możliwości zastosowania
Usuwanie nierównych podłóg, supernatanty, Usuń znaczniki, Usuwanie
oznaczeń na drodze, Frezowanie powłok, Głębokie usuwanie posadzek
betonowych i jastrychowych
Dane techniczne			

Warianty wyposażenia

Cechy szczególne

Nr artykułu		717010
napęd		
Spalinowa
Moc wyjściowa
kW
8.7
Szerokość robocza
mm
320
Waga robocza
kg
344
Odstęp od krawędzi
mm
72
Zbiornik
l
6.1
Ø-Przyłącze odkurzacza mm
76
Wymiary dł-szer-wys
cm
148 x 65,3 x 112
Frezny		
twardego metalu

717011

Bezstopniowa regulacja głębokości frezowania
osie bębna
Bęben z przodu = zapobiega efektowi kopiowania
Szybkie opuszczanie/podnoszenie bębna
Bęben z tulejami = dłuższa żywotność
napęd 4 x 4
bezstopniowy napęd jazdy w przód/w tył
hak dźwigowy
uchwyt prowadzący z ochroną przeciwwibracyjną

skrawającymi

BEF 320V Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 67
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Uchwyt prowadzący z ochroną
antywibracyjną

FREZOWANIE – BEF 320V

BEF 320V

BEF 320

BEF 250V

BEF 250

BEF 204

BEF 201V

BEF 201

BĘBNY

Bębny

Bęben bez frezów
(Nr artykułu: 702132)
z 4 wałkami

Z frezami lamelkowymi

(Nr artykułu: 704361)
5-punktowymi, utwardzonymi

Z frezami skrawającymi
(Nr artykułu: 704422)
40 x 22 mm

Bęben bez frezów z 4 wałkami
(Nr artykułu: 704551)
Ø-10 mm

Z frezami lamelkowymi
(Nr artykułu: 704552)
Ø 42 x 16 mm

Z frezami lamelkowymi HM
(Nr artykułu: 704738)
Z frezami lamelkowymi HM

Bęben bez frezów
(Nr artykułu: 707220)
z 4 dużymi wałkam

Z frezami lamelkowymi

(Nr artykułu: 707221)
8-punktowymi, utwardzonymi, 4 wałki

Z frezami skrawającymi
(Nr artykułu: 707222)
Ø 80 x 20 mm, 4 wałki

Bęben bez frezów
(Nr artykułu: 717283)
z 6 wałkami Ø 22 mm

Z frezami 8-punktowymi z hartowanego metalu
(Nr artykułu: 717280)
Ø 80 mm

Z frezami skrawającymi
(Nr artykułu: 717281)
Ø 80 mm

Z frezami 8-punktowymi z hartowanego metalu
(Nr artykułu: 717282)
Ø 80 mm

Pozostały Osprzęt Do Naszych Frezarek

Krawędziarka

(Nr artykułu: 704431)
kompletna z frezami lamelkowymi, Praca przy krawędzi = 7 mm

FREZOWANIE – BEF AKCESORIA
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Uzbrojenie Bębnów

Wałek

(Nr artykułu: 702093)
1 szt. (komplet = 4 sztuki)

Wałek mały

(Nr artykułu: 707162)
komplet 6 sztuk

Wałek

(Nr artykułu: 709163)
Ø 22 mm, (komplet = 6 sztuk)

Tuleja bębna

(Nr artykułu: 707164)
komplet 8 sztuk

Tuleja bębna

(Nr artykułu: 717287)
Ø 22 mm, wymagane 12 sztuk

Przekładka utwardzona

(Nr artykułu: 702659)
1 szt. (kpl. z frezami lamelkowymi = 160 sztuk, kpl. z frezami skrawającymi = 130 sztuk)

Przekładka utwardzona
(Nr artykułu: 702678)
1 szt. (kpl. = 18 sztuk)

Przekładka utwardzona

(Nr artykułu: 714187)
4 mm, 1 szt. (komplet = 10 sztuk)

Przekładka utwardzona

(Nr artykułu: 717297)
12 mm, 1 szt. (komplet = 94 sztuk)

5-punktowe, utwardzone, z węglikami
(Nr artykułu: 702674)
42 x 16 mm, 1 szt. (komplet = 70 sztuk)

5-punktowe, utwardzone, z węglikami
(Nr artykułu: 713141)
42 x 16 mm, 1 szt. (komplet = 70 sztuk)

8-punktowe

(Nr artykułu: 702660)
utwardzone, z węglikami, 80 x 30 mm, 1 szt. (komplet = 72 sztuk)

8-punktowe, utwardzone, z węglikami
(Nr artykułu: 713140)
80 x 30 mm, 1 szt. (komplet = 75 sztuk)

Frezy skrawajace

(Nr artykułu: 718570)
ø 42 x 22 mm

Frezy skrawajace

(Nr artykułu: 718571)
Ø 80 x 20 mm
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BEF 320V

BEF 320

BEF 250V

BEF 250

BEF 204

BEF 201V

BEF 201

UZBROJENIE BĘBNÓW

DSM 450

DSM 250S

DSM 250

NARZĘDZIA FREZARSKIE DLA DSM

Narzędzia Frezarskie

Talerz frezujący

(Nr artykułu: 713460)
kpl.z 12 utwardzanymi frezami, 30x11,5x6,0 mm. Wymagana 1 sztuka do maszyny

Zestaw wymienny

(Nr artykułu: 708507)
27 utwardzonych frezów, 18 przekładek, 9 wałków. Komplet do jednej maszyny

Zestaw wymienny

(Nr artykułu: 708788)
24 sztuk frezów, 18 przekładek, 6 wałki, 12 uchwytów bocznych. Komplet do maszyny

Frez powierzchniowy

(Nr artykułu: 719095)
kompl. z 9 lamelami gwiaździstymi ze stali całkowicie hartowanej, 30 x 11,5 x 6,0 mm, wymagana 3 szt.

FREZOWANIE – NARZĘDZIA FREZARSKIE
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ES 330
ES 330 – Mała i poręczna
Standardowa maszyna do efektywnego czyszczenia małych
powierzchni i schodów. Łatwa obsługa i lekka w transporcie.

Praca przy krawędzi

Możliwości zastosowania
Polerowanie małych obszarów, Polerowanie na krawędź, mokro, Spray do czyszczenia, Czyszczenie małych powierzchni i schodów

Cechy szczególne

Dane techniczne
Nr artykułu		
napęd		
Napięcie
V
Częstotliwość
Hz
Moc wejściowa
W
Szerokość robocza
mm
Waga robocza
kg
Obroty
min-1
Nacisk roboczy
g/cm2
Moment obrotowy
Nm
Długość drążka prowadzącego mm
Poziom hałasu
dB(A)

Czyszczenie szczotką

611500
Przekładnia zębata
230
50
1000
330
18
165
30
32
850
58

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
silnika (wersje elektryczne)
Napęd planetarny
Praca przy krawędzi
Lekka w transporcie

ES 330 Akcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90
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ES 430
ES 430 – Codzienne utrzymanie czystości
Łatwa i ergonomiczna obsługa. Wszechstronne zastosowanie w codziennym utrzymaniu czystości, zarówno na
posadzkach twardych, jak i wykładzinach.

Praca przy krawędzi

Szamponowanie

Możliwości zastosowania
Polerowanie na krawędź, mokro, Spray do czyszczenia, szamponu
Napęd pasem wieloklinowym

Dane techniczne			

Austattungsvarianten

Nr artykułu		
napęd		
Napięcie
V
Częstotliwość
Hz
Moc wejściowa
W
Szerokość robocza
mm
Waga robocza
kg
Obroty
min-1
Nacisk roboczy
g/cm2
Moment obrotowy
Nm
Długość drążka prowadzącego mm
Poziom hałasu
dB(A)

614313

614308
pas
230
50
1300
430
32,5
165
30
46
850
58

25,5
24

ES 430 Akcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90
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CZYSZCZENIE – ES 430

Cechy szczególne
Wyłącznik czuwakowy
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
silnika (wersje elektryczne)
Praca przy krawędzi
Automatyczny napinacz pasa
Duże koła transportowe

EP 430
EP 430 – Ultra szybka maszyna
Maszyna do polerowania i czyszczenia natryskowego posadzek twardych.

Szczotka polerująca

Możliwości zastosowania
Polerowanie twardych podłóg o wysokim połysku, Czyszczenie natryskowe
twardych podłóg

Dane techniczne
Nr artykułu 		614804
napęd		
pas
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
1800
Szerokość robocza
mm
430
Waga robocza
kg
35
Obroty
min-1
400
Nacisk roboczy
g/cm2 33
Moment obrotowy
Nm
26
Długość drążka prowadzącego mm
850
Poziom hałasu
dB(A) 58

Napęd pasem wieloklinowym

Cechy szczególne
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
silnika (wersje elektryczne)
Praca przy krawędzi
Automatyczny napinacz pasa
Duże koła transportowe
Z prędkością obrotową 400 min-1
Centralne doprowadzanie wody

EP 430 Akcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90
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EP 430 DUO
EP 430 duo – Maszyna Duo
2 prędkości obrotowe, wszechstronna w zastosowaniu podczas
gruntownego czyszczenia i polerowania posadzek twardych,
jak również szamponowania wykładzin.

Czyszczenie i polerowanie

2 prędkości obrotowe

Możliwości zastosowania
Polerowanie twardych podłóg o wysokim połysku, szamponu, czyszczenie
natryskowe twardych podłóg

Dane techniczne
Nr artykułu		608351
napęd		
pas
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
1200/1800
Szerokość robocza
mm
430
Waga robocza
kg
34,5
Obroty
min-1
165 / 330
Nacisk roboczy
g/cm2 32
Moment obrotowy
Nm
46 / 37
Długość drążka
mm
850
prowadzącego
Poziom hałasu
dB(A) 58

EP 430 duoAkcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90
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CZYSZCZENIE – EP 430 DUO

Napęd pasem wieloklinowym

Cechy szczególne
Kabel zasilający 12 m
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
silnika (wersje elektryczne)
Praca przy krawędzi
Duże koła transportowe
Centralne doprowadzanie wody
2 prędkości obrotowe 165/330 min-1
Wszechstronne zastosowanie

ES 420
ES 420 – Maszyna wielozadaniowa
Do codziennych zadań czyszczących jak szorowanie,
szamponowanie i polerowanie. Przekładnia zębata z
ochroną przeciążeniową zwiększa moc i bezpieczeństwo.

Szorowanie

Szamponowanie

Możliwości zastosowania
Polerowanie małych obszarów, spray do czyszczenia, szamponu, zarośla,
codzienne podstawowe czyszczenie

Przekładnia zębata

Dane techniczne

Cechy szczególne

Nr artykułu		614205
napęd		
przekładnia zębata
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
1300
Szerokość robocza
mm
406/420
Waga robocza
kg
34,5
Obroty
min-1
173
Nacisk roboczy
g/cm2
29
Moment obrotowy
Nm
44
Długość drążka prowadzącego mm
850
Poziom hałasu
dB(A)
58

Centralne doprowadzanie wody
DOC -Przeciążeniowa ochrona przekładni
Przekładnia zębata z tworzywa sztucznego
Przekładnia zębata stalowa

ES 420 Akcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90
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ES 420 DUO
ES 420 duo – Maszyna wielozadaniowa
Do codziennych zadań czyszczących jak szorowanie,
szamponowanie i polerowanie. Przekładnia zębata z
ochroną przeciążeniową zwiększa moc i bezpieczeństwo.

Szamponowanie

Wersja Duo-czyszczenie i
polerowanie

Możliwości zastosowania
Polerowanie małych obszarów, Spray do czyszczenia, szamponu, zarośla
Przekładnia zębata

Dane techniczne

Cechy szczególne

Nr artykułu		612400
napęd		
przekładnia zębata
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
1200/1800
Szerokość robocza
mm
406/420
Waga robocza
kg
43,5
Obroty
min-1
144/288
Nacisk roboczy
g/cm2 37
Moment obrotowy
Nm
53/43
Długość drążka prowadzącego mm
850
Poziom hałasu
dB(A) 58

Centralne doprowadzanie wody
DOC -Przeciążeniowa ochrona przekładni
Przekładnia zębata z tworzywa sztucznego
2 prędkości obrotowe

ES 420 duoAkcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90
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ES 420S
ES 420S – Stalowa przekładnia dla profesjonalistów
Czyszczenie, szlifowanie, renowacja i zacieranie jastrychu.
 etalowa przekładnia zębata z dodatkową ochroną
M
przeciążeniową do ciężkich prac.

Opcja z odkurzaczem SDC 120

Krystalizacja

Możliwości zastosowania
Szlifowanie i wygładzanie jastrychów, Renowacja jastrychów i posadzek betonowych, Polerowanie i krystalizacja, Spray do czyszczenia, szamponu, zarośla,
codzienne podstawowe czyszczenie, Czyszczenie większych obszarów
Dane techniczne			
Nr artykułu		
napęd		
Napięcie
V
Częstotliwość
Hz
Moc wejściowa
W
Szerokość robocza
mm
Waga robocza
kg
Obroty
min-1
Nacisk roboczy
g/cm2
Moment obrotowy
Nm
Długość drążka
mm
prowadzącego
Poziom hałasu
dB(A)

Warianty wyposażenia

614600
614608
koło zębate, metal
230
50
1600
406/420
39		
144
33
39
73
850
1200

614611

Osprzęt do szamponowania

Cechy szczególne
DOC -Przeciążeniowa ochrona przekładni
Do ciężkich prac
Stalowa przekładnia zębata
Drążek prowadniczy 1200 mm
Mocna i wydajna

44
37
850

58

ES 420S Akcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90, czyszczenie z strona 106
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ES 500
ES 500 – Na duże powierzchnie
Czyszczenie i pielęgnacja posadzek twardych, wykładzin oraz
krystalizacja. Do zastosowania na dużych powierzchniach.

Krystalizacja

Szamponowanie

Możliwości zastosowania
Polerowanie i krystalizacja, Spray do czyszczenia, szamponu, codzienne podstawowe czyszczenie, Czyszczenie i pielęgnacja dywanów i twardych podłóg,
Krystalizacja marmuru
Dane techniczne
Nr artykułu 		614700
napęd		
przekładnia zębata
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
1600
Szerokość robocza
mm
510
Waga robocza
kg
46
Obroty
min-1
158
Nacisk roboczy
g/cm2
30
Moment obrotowy
Nm
66
Długość drążka prowadzącego mm
850
Poziom hałasu
dB(A)
58

ES 500 Akcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90
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Szorowanie

Cechy szczególne
Praca przy krawędzi
Wszechstronne zastosowanie
DOC -Przeciążeniowa ochrona przekładni
Napęd poprzez koło zębate ze
stali/tworzywa
Duża wydajność

ES 51S
ES 51S – Do ciężkich prac w branży czyszczącej
Przemysłowe czyszczenie i renowacje obiektów. Bardzo
trwała i niezawodna konstrukcja. Zalecana do najcięższych
prac czyszczących.

Czyszczenie

Szlifowanie

Możliwości zastosowania
Szlifowanie betonu, jastrych, asfalt, Usuń kleje, powłoki, Do renowacji obiektów
przemysłowych, krystalizować, czyszczenie przemysłowe, nadaje się do najbardziej wymagających zadań czyszczenia
Dane techniczne			

Warianty wyposażenia

Nr artykułu 		607020
napęd		
koło zębate, metal
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
2300
Szerokość robocza
mm
510
Waga robocza
kg
57
Obroty
min-1
156
Nacisk roboczy
g/cm2 37
Moment obrotowy
Nm
110
Długość drążka prowadzącego mm
930
Poziom hałasu
dB(A) 62
długość kabla
m
12

607030
400

Stalowa przekładnia zębata

Cechy szczególne
Do ciężkich prac
Duża wydajność
Metalowe koła zębate napędu
Silnik i napęd, pyłoszczelny i
zabezpieczony przed rozbryzgiwaną wodą
Mocny silnik
Trwała i niezawodna konstrukcja
Łoże drążka prowadzącego z
regulacją ręczną

25

ES 51S Akcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90
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ES 545
ES 545 – Usuwanie smug i powierzchownych
zabrudzeń
Wysokoobrotowa maszyna ze zintegrowanym odkurzaczem
do czyszczenia na sucho, polerowania i usuwania powierzchownych zabrudzeń z wykładzin PCV- i linoleum.

Możliwości zastosowania
Pielęgnacja renowacji folii z pokrytych PVC i linoleum, Polerowanie powlekanych
podłóg z PVC, Podłogi z linoleum, Ekstrakcja do czyszczenia na sucho

Dane techniczne

Cechy szczególne

Nr artykułu 		115052
napęd		
przekładnia bezpośrednia
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
2500
Szerokość robocza
mm
460
Waga robocza
kg
50,5
Obroty
min-1
441
Nacisk roboczy
g/cm2
33
Moment obrotowy
Nm
43
Długość drążka prowadzącego mm
850
Poziom hałasu
dB(A)
58

Ergonomiczna obsługa
Duża wydajność
Wyjątkowo cicha
Zintegrowany odkurzacz

ES 545 Akcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90
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Talerz padowy Rotoflex, pady:
brązowy i czerwony

CZYSZCZENIE – ES 545

EU 430
EU 430 – Ultra-szybka maszyna z odkurzaczem
Do polerowania na wysoki połysk wykładzin
PCV, linoleum i posadzek kamiennych. Elastyczna tarcza padowa zapewnia równomierny efekt polerowania. Wyjątkowo cicha i
bezpyłowa praca dzięki pasywnemu odkurzaczowi.

Możliwość złożenia

Regulacja nacisku roboczego

Możliwości zastosowania
Polerowanie powlekanych podłóg z PVC, Podłogi z linoleum, kamienne podłogi,
Spray do czyszczenia

Dane techniczne
Nr artykułu		614500
napęd		
przekładnia bezpośrednia
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
1600
Szerokość robocza
mm
430
Waga robocza
kg
42,5
Obroty
min-1
1480
ciśnienie pada
g/cm2 1-11
Moment obrotowy
Nm
7
Poziom hałasu
dB(A) 58

Zintegrowany odkurzacz

Cechy szczególne
Duża wydajność
Bardzo cicha
Regulacja nacisku roboczego
Zintegrowany odkurzacz pasywny
Bezpieczna i prosta obsługa
Mała i wygodna w transporcie

EU 430 Akcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90
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EU 430 SWING
EU 430 Swing – Polerowanie na wysoki połysk i
czyszczenie
Czyszczenie i ultra-szybkie polerowanie przy obrotach 850
min-1 we wszystkich kierunkach. Perfekcyjne rozwiązanie
ekonomicznego polerowania na wysoki połysk w ciasnych
pomieszczeniach.

Możliwości zastosowania
Polerowanie i krystalizacja, Czyszczenie w ciasnych miejscach
Polerowanie podłogi PCV

Dane techniczne
Nr artykułu 		614900
napęd		
pas
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
2400
Szerokość robocza
mm
430
Waga robocza
kg
39
Obroty
min-1
840
ciśnienie pada
g/cm2
10-20
Moment obrotowy
Nm
20
Długość drążka prowadzącego mm
850
Poziom hałasu
dB(A)
58

EU 430 Swing Akcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90

82

CZYSZCZENIE – ES 430 SWING

Cechy szczególne
Praca przy krawędzi
Duża wydajność
Praca we wszystkich kierunkach
Odkurzacz aktywny (opcja)
Przejazd pod niskimi przeszkodami
Wysoki połysk po jednym przejeździe
Regulacja nacisku roboczego

EU 510
EU 510 – Ultra-szybka maszyna z odkurzaczem
Do polerowania na wysoki połysk wykładzin PCV, linoleum
i posadzek kamiennych. Elastyczna tarcza padowa zapewnia równomierny efekt polerowania. Wyjątkowo cicha i
bezpyłowa praca dzięki pasywnemu odkurzaczowi.

Możliwość złożenia

Regulacja nacisku roboczego

Możliwości zastosowania
Polerowanie powlekanych podłóg z PVC, Podłogi z linoleum, kamienne podłogi,
Spray do czyszczenia

Dane techniczne
Nr artykułu 		614403
napęd		
przekładnia bezpośrednia
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
1600
Szerokość robocza
mm
510
Waga robocza
kg
44
Obroty
min-1
1480
ciśnienie pada
g/cm2 1-11
Moment obrotowy
Nm
7
Poziom hałasu
dB(A) 58

Zintegrowany odkurzacz

Cechy szczególne
Duża wydajność
Bardzo cicha
Regulacja nacisku roboczego
Zintegrowany odkurzacz pasywny
Bezpieczna i prosta obsługa
Mała i wygodna w transporcie

EU 510 Akcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90
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STR 580
STR 580 – Zacieranie i szlifowanie jastrychu
Dla posadzkarzy i wypożyczalni maszyn. Silnik i napęd szczelnie
zabezpieczone przed pyłem i wilgocią. Solidna konstrukcja ze
stalową przekładnią zębatą dają wszechstronne zastosowanie.

Zacieranie jastrychu

Czyszczenie

Możliwości zastosowania
Szlifowanie i wygładzanie jastrychów, żłobienia, uszczelka, Czyszczenie betonu,
jastrychu, drewna i podłóg z naturalnego kamienia

Dane techniczne			

Warianty wyposażenia

Cechy szczególne

Nr artykułu 		107551
napęd		
koło zębate, metal
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
1800
Szerokość robocza
mm
420
Waga robocza
kg
33,5
Obroty
min-1 144
Nacisk roboczy
g/cm2 28
Moment obrotowy
Nm
80
Długość drążka prowadzącego mm
850
Poziom hałasu
dB(A) 58

107751

106851

35
115
30
100
1200

35
144
30
80
1200

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
silnika (wersje elektryczne)
Praca przy krawędzi
DOC -Przeciążeniowa ochrona przekładni
Metalowe koła zębate napędu
Silnik i napęd, pyłoszczelny i zabezpieczony przed rozbryzgiwaną wodą

STR 580 Akcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90, czyszczenie z strona 106
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Stalowa przekładnia zębata

CZYSZCZENIE – STR 580

STR 581
STR 581 – Zacieranie żywic z regulacją obrotów
Bezstopniowa regulacja obrotów od 12 do 232 min-1. W
połączeniu ze specjalnymi łopatkami nadaje się idealnie do
zacierania posadzek żywicznych.

Wypełnij pory

Szlifowanie diamentami

Możliwości zastosowania
Wygładzanie podłóg z żywic syntetycznych, żłobienia, uszczelka, Czyszczenie
twardych podłóg

Dane techniczne			

Warianty wyposażenia

Nr artykułu		795072
napęd		
koło zębate, metal
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
1800
Szerokość robocza
mm
420
Waga robocza
kg
41,5
Obroty
min-1
57-171
Nacisk roboczy
g/cm2
35
Moment obrotowy
Nm
100
Długość drążka prowadzącego mm
1200
Poziom hałasu
dB(A)
58

795073

40

Regulacja obrotów

Cechy szczególne
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
silnika (wersje elektryczne)
Praca przy krawędzi
Metalowe koła zębate napędu
Silnik i napęd, pyłoszczelny i zabezpieczony przed rozbryzgiwaną wodą
Bezstopniowa regulacja obrotów

930

STR 581 Akcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90, szlifowanie z strona 58, czyszczenie z strona 106
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STR 701
STR 701 – Do najcięższych prac
Szlifowanie i renowacje posadzek. Bardzo wysoka wydajność
oraz duży ciężar roboczy do 100 kg. Wyjątkowo solidna konstrukcja, nadaje się do wszystkich ciężkich prac.

Stabilna regulacja drążka

Możliwości zastosowania
Szlifowanie betonu, jastrych, asfalt, Usuń kleje, powłoki, Do renowacji obiektów
przemysłowych, krystalizować, nadaje się do najbardziej wymagających zadań
czyszczenia
Dane techniczne			

Warianty wyposażenia

Nr artykułu		106251
napęd		
koło zębate, metal
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
2300
Szerokość robocza
mm
510
Waga robocza
kg
58,5
Obroty
min-1
156
Nacisk roboczy
g/cm2
38
Moment obrotowy
Nm
110
Długość drążka prowadzącego mm
930
Poziom hałasu
dB(A)
62

107351

Stalowa przekładnia zębata

Cechy szczególne
Do ciężkich prac
Duża wydajność
Metalowe koła zębate napędu
Silnik i napęd, pyłoszczelny i zabezpieczony przed rozbryzgiwaną wodą
Mocny silnik
Trwała i niezawodna konstrukcja
Niezawodna regulacja drążka

39
1200
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STR 702
STR 702 – Z regulacją obrotów
Maszyna wielozadaniowa z regulacją 2 prędkości obrotów.
Zalecana do ciężkich prac w budownictwie: do czyszczenia,
szlifowania, usuwania warstw oraz zacierania.

2 prędkości obrotowe

Stabilna regulacja drążka

Możliwości zastosowania
Szlifowanie i wygładzanie jastrychów, Usuwanie powłok, Do renowacji obiektów
przemysłowych, Napełnianie podłóg, uszczelka, nadaje się do najbardziej
wymagających zadań czyszczenia
Dane techniczne 			

Warianty wyposażenia

Nr artykułu 		107212
napęd		
koło zębate, metal
Napięcie
V
400
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
2200
Szerokość robocza
mm
510
Waga robocza
kg
66
Obroty
min-1
78-156
Nacisk roboczy
g/cm2 43
Moment obrotowy
Nm
135
Długość drążka prowadzącego mm
1200
Poziom hałasu
dB(A)
62

107214

Stalowa przekładnia zębata

Cechy szczególne
Wszechstronne zastosowanie
Silnik i napęd, pyłoszczelny i zabezpieczony przed rozbryzgiwaną wodą
Niezawodna regulacja drążka
2 prędkości obrotowe 72/145 min-1
Ekonomiczna, niezawodna, wydajna

65

930
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STR 703
STR 703 – Jednotarczowa maszyna z silnikiem
spalinowym
Do zastosowania w miejscach z ograniczonym dostępem
do zasilania elektrycznego. Bardzo mocny silnik 3,6
kW umożliwia pracę w trudnych warunkach z użyciem
różnorodnego osprzętu.

Możliwości zastosowania
Szlifowanie betonu, jastrych, asfalt, Usuwanie powłok, Do renowacji obiektów
przemysłowych, Usuń chwasty

Dane techniczne
Nr artykułu 		795069
napęd		
Spalinowa
Moc wyjściowa
kW
3.6
Szerokość robocza
mm
510
Waga robocza
kg
59
Obroty
min-1
0-136
Nacisk roboczy
g/cm2 38
Moment obrotowy
Nm
0-212
Długość drążka prowadzącego mm
1200
Poziom hałasu
dB(A) 63

Lifting oczu

Cechy szczególne
Wszechstronne zastosowanie
Mocny silnik spalinowy
Bezstopniowa regulacja
obrotów 0-136 min-1
Trwała konstrukcja

STR 703 Akcesoria i Narzędzia, zacieranie z strona 90, szlifowanie z strona 58, czyszczenie z strona 106

88

CZYSZCZENIE – STR 703

STR 500
STR 500 – Maszyna do szlifowania i polerowania
STR 500 z przekładnią planetarną Trio jest kombinacją ciężkiej
maszyny jednotarczowej i maszyny trójtarczowej. Nadaje się
ona do czyszczenia, szlifowania i polerowania betonu, jastrychów, podłóg z drewna i z kamienia naturalnego.

Wszechstronne zastosowanie

Narzędziami diamentowymi ETX

Możliwości zastosowania
Szlifowanie betonu, jastrych, Podłogi z drewna i kamienia naturalnego, Usuń kleje,
powłoki, wypełniacze, Reguluj nierówne podłogi, Polerowanie podłóg betonowych,
jastrychowych, drewnianych i z naturalnego kamienia, Czyszczenie betonu, jastrychu,
drewna i podłóg z naturalnego kamienia

Szczotkami do czyszczenia

Dane techniczne			

Warianty wyposażenia

Cechy szczególne

Nr artykułu 		107213
napęd		
koło zębate, metal
Napięcie
V
400
Częstotliwość
Hz
50
Moc wejściowa
W
2200
Szerokość robocza
mm
480
Talerz bazowy
mm
3 x 150
Nacisk roboczy
kg
88
Waga robocza
kg
83-107
Obroty
min-1 72-300/145-600
Zbiornik
l
10
Długość drążka prowadzącego mm
930
Poziom hałasu
dB(A) 62

107215

ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
DIF – system aut. dopasowania się narzędzi
Wszechstronne zastosowanie
4-krotnie wyższa wydajność szlifowania i polerowania
Metalowe koła zębate napędu
Praca w pobliżu krawędzi
Pierścień zasysający i przeciwbryzgowy

1200
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Szczotki Czyszczące

Szczotka do szamponowania
(Nr artykułu: 611542)
PPN 0.3, Ø 330 mm

Szczotka szamponująca
(Nr artykułu: 404500)
Nylon 0.3, Ø 420 mm

Szczotka szamponująca
(Nr artykułu: 404600)
Nylon 0.45, Ø 420 mm

Szczotka szamponująca
(Nr artykułu: 608463)
Nylon 0.4, Ø 430 mm

Szczotka szamponująca
(Nr artykułu: 502000)
Nylon, 0.45, Ø 510 mm

Szczotka szorująca
(Nr artykułu: 611540)
PPN, 0.6, Ø 330 mm

Szczotka szorująca

(Nr artykułu: 404400)
PPN, 0.7, Ø 420 mm, średniotwarda

Szczotka szorująca

(Nr artykułu: 403000)
PPN/drut, Ø 420 mm, twarda

Szczotka szorująca

(Nr artykułu: 409900)
Sica, gr. 180, Ø 420 mm, twarda

Szczotka szorująca
(Nr artykułu: 423100)
PPN, 0.6, Ø 430 mm

Szczotka szorująca

(Nr artykułu: 500000)
PPN 0.7, Ø 510 mm, średniotwarda

Szczotka szorująca

(Nr artykułu: 501600)
PPN/drut, Ø 510 mm, twarda

Szczotka szorująca

(Nr artykułu: 502400)
PPN 0.5, Ø 510 mm, miękka

Szczotka szorująca

(Nr artykułu: 511800)
PPN 0.5, Ø 510 mm, miękka

Szczotka szorująca

(Nr artykułu: 510000)
PPN 0.7, Ø 510 mm, średniotwarda

Szczotka szorująca

(Nr artykułu: 511000)
PPN/drut, Ø 510 mm, twarda

Szczotka szorująca

(Nr artykułu: 503400)
PPN 0.5, Ø 510 mm, miękka
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Szczotki Czyszczące

Szczotka szorująca

(Nr artykułu: 513100)
Sica, 180, Ø 510 mm, twarda

Szczotka polerująca
(Nr artykułu: 611541)
Union, Ø 330 mm

Szczotka polerująca
(Nr artykułu: 404300)
Union, Ø 420 mm

Szczotka polerująca
(Nr artykułu: 502900)
Ø 490 mm, miękka

Szczotka polerująca
(Nr artykułu: 501100)
Union, Ø 510 mm

Szczotka polerująca
(Nr artykułu: 510100)
Union, Ø 510 mm

Szczotki Odwarstwiające

Agregat szczotek, 5 gł.,
(Nr artykułu: 795176)
skrętka druciana, Ø 470 mm

Głowica szczotki, garnkowa
(Nr artykułu: 702832)
skrętka druciana

Agregat szczotek

(Nr artykułu: 511200)
5 głowic, PPN/drut, Ø 540 mm

Agregat szczotek

(Nr artykułu: 511300)
5 głowic, drut 0.35, Ø 540 mm

Głowica szczotki, drut 0.35
(Nr artykułu: 522100)
Ø 160 mm

Szczotka stalowa

(Nr artykułu: 514500)
kurz, Ø 430 mm

Szczotka stalowa

(Nr artykułu: 510200)
kurz, Ø 430 mm

Szczotka druciana w odlewie PCV
(Nr artykułu: 511500)
Ø 510 mm

Agregat szczotek, 5 głowic, stal sprężysta
(Nr artykułu: 520600)
Ø 540 mm

Agregat szczotek, 5 gł., krzyżowa szczecina
(Nr artykułu: 520800)
Ø 580 mm
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Szczotki Odwarstwiające

Szczotka stalowa

(Nr artykułu: 795174)
sprężysta, ukośna, Ø 510 mm

Głowica szczotki, szczecina krzyżowa
(Nr artykułu: 522200)
Ø 200 mm

Szczotka stalowa, sprężysta
(Nr artykułu: 702420)

Talerze Padowe I Talerze Mocujące Tarcze Szlifierskie

Talerz napędowy padów diamentowych
(Nr artykułu: 514801)
Ø 480 mm 4-głowic, Ø 127 mm

Agregat szlifierski

(Nr artykułu: 516610)
z 4 obczerwonyowymi satelitami, satelita Ø 150 mm

HS-Talerz padowy
(Ref. No.: 412800)
dla Pady, Ø 406 мм

Talerz padowy

(Nr artykułu: 412700)
HS (wysokoobczerwonyowy), do padów

Talerz padowy

(Nr artykułu: 503300)
Czerwonyoflex (elastyczny), Ø 450 mm

Talerz napędowy

(Nr artykułu: 517500)
z pianką gumową, Ø 406 mm, z uchwytem centrującym

Talerz napędowy

(Nr artykułu: 517600)
z pianką gumową, Ø 430 mm, z uchwytem centrującym

Talerz napędowy

(Nr artykułu: 517700)
gumowy, Ø 460 mm, z uchwytem centrującym

Treibteller

(Nr artykułu: 517602)
z pianką gumową, Ø 480 mm

LS-Talerz padowy
(Nr artykułu: 405401)
Ø 406 mm, do padów
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Talerze Padowe I Talerze Mocujące Tarcze Szlifierskie

LS-Talerz padowy

(Nr artykułu: 517701)
stabilizujący pady Ø 508 mm

LS-Talerz padowy

(Nr artykułu: 517601)
stabilizujący, Ø 480 mm

Talerz napędowy

(Nr artykułu: 611543)
standardowy, do tarcz padowych

LS-Talerz padowy

(Nr artykułu: 610630)
(niskoobczerwonyowy), do padów

Wymienna pianka gumowa
(Nr artykułu: 612023)
Ø 406 mm

Wymienna pianka piramidowo-gumowa
(Nr artykułu: 612024)
Ø 430 mm

Rzep mocujący uniwersalne krążki papieru ściernego
(Ref. No.: 606666)
Ø 150 mm

Odsysanie Pyłów

Uchwyt mocujący SDC 120 na drążku
(Nr artykułu: 605301)
Für SDC120, Montage an Führungsstange

SDC 120

(Nr artykułu: 605335)
odkurzacz, 230V/50 Hz, 1200 W, V2A

Filtr HEPA

(Nr artykułu: 605336)
Für SDC 120 Staubsauger

Filtr materiałowy

(Nr artykułu: 605337)

Worki tekstylne

(Nr artykułu: 605338)

Worek do odkurzacza
(Nr artykułu: 606138)
5 Szt.

Worek do odkurzacza
(Nr artykułu: 608098)
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Kołnierze Odsysające

Pierścień zasysający
(Nr artykułu: 422700)

Kołnierz odsysający
(Nr artykułu: 612000)

Kołnierz odsysający
(Nr artykułu: 612005)
f

Kołnierz odsysający
(Nr artykułu: 612015)

Pierścień zasysający i przeciwbryzgowy
(Nr artykułu: 612110)
Talerz mocujący pady i tarcze szlifierskie na rzep

Kołnierz odsysający
(Nr artykułu: 615401)
rura Ø 50 mm, niski

Szlifierki Korundowe

Kamień szlif., pierścień
(Nr artykułu: 076100)
Gr. 16, Ø 400 mm

Kamień szlif., pierścień
(Nr artykułu: 077500)
Gr. 30, Ø 400 mm

Kamień szlifierski

(Nr artykułu: 521600)
Gr. 16, Ø 400 mm

Kamień szlifierski

(Nr artykułu: 526300)
Gr. 16, Ø 400 mm

Kamień szlifierski

(Nr artykułu: 522900)
Gr. 30, Ø 400 mm

Kamień szlifierski

(Nr artykułu: 526400)
Gr. 30, Ø 400 mm

Talerz bazowy

(Nr artykułu: 606425)
metalowy, z uchwytem mocującym, Ø 406 mm

Segment kamienia szlif.

(Nr artykułu: 706610)
gr. 20, bez śrub mocujących, 1 szt

Segment kamienia szlifierskiego
(Nr artykułu: 708297)
Gr. 20, 5 Szt.
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Szlifierki Do Drewna

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 702665)
Ø-406 mm, Gr. 16, 5 Szt.

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 702666)
Ø-406 mm, Gr. 30, 5 Szt.

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 702667)
Ø-406 mm, Gr. 60, 5 Szt.

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 702791)
Ø-430 mm, Gr. 12, 5 Szt.

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 702663)
Ø-430 mm, Gr. 16, 5 Szt.

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 702661)
Ø-430 mm, Gr. 30, 5 Szt.

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 702662)
Ø-430 mm, Gr. 60, 5 Szt.

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 704168)
Ø-430 mm, Gr. 100, 5 Szt.

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 702673)
Ø-430 mm, Gr. 150, 5 Szt.

Siatki szlifierskie

(Nr artykułu: 706681)
Ø-406 mm, Gr. 60, 10 Szt.

Siatki szlifierskie

(Nr artykułu: 706682)
Ø-406 mm, Gr. 80, 10 Szt.

Siatki szlifierskie

(Nr artykułu: 706683)
Ø-406 mm, Gr. 100, 10 Szt.

Siatki szlifierskie

(Nr artykułu: 706684)
Ø-406 mm, Gr. 120, 10 Szt.

Siatki szlifierskie

(Nr artykułu: 706685)
Ø-406 mm, Gr. 150, 10 Szt.

Siatki szlifierskie

(Nr artykułu: 704391)
Ø-430 mm, Gr. 100, 10 Szt.

Siatki szlifierskie

(Nr artykułu: 704392)
Ø-430 mm, Gr. 80, 10 Szt.

Siatki szlifierskie

(Nr artykułu: 706680)
Ø-430 mm, Gr. 60, 10 Szt.
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Szlifierki Do Drewna

Siatki szlifierskie

(Nr artykułu: 702790)
Ø-430 mm, Gr. 120, 10 Szt.

Siatki szlifierskie

(Nr artykułu: 704390)
Ø-430 mm, Gr. 150, 10 Szt.

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 710435)
Ø-150 mm, Gr. 24, 9 Szt.

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 710436)
Ø-150 mm, Gr. 40, 9 Szt.

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 710437)
Ø-150 mm, Gr. 60, 9 Szt.

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 710438)
Ø-150 mm, Gr. 80, 9 Szt.

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 710439)
Ø-150 mm, Gr. 100, 9 Szt.

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 710440)
Ø – 150 mm, Gr. 150

Tarcze szlifierskie

(Nr artykułu: 710441)
Ø – 150 mm, Gr. 220

Narzędzia Z Węglika Wolframu

Tarcza szlifierska WK
(Nr artykułu: 702668)
Ø 430 mm, Gr. 14, 1 Szt.

Tarcza szlifierska WK
(Nr artykułu: 702670)
Ø 430 mm, Gr. 24, 1 Szt.

Tarcza szlifierska WK
(Nr artykułu: 702672)
Ø 406 mm, Gr. 14, 1 Szt.

Tarcza szlifierska WK
(Nr artykułu: 706106)
Ø 406 mm, Gr. 24, 1 Szt.

Tarcza szlifierska WK
(Nr artykułu: 706109)
Ø 500 mm, Gr. 14, 1 Szt.

Akcesoria do szlifowania STR

Agregat szlifierski

(Nr artykułu: 706080)
Ø 450 mm, 5 głowic, bez talerzy szlifujących

Tarcza szlifierska WK
(Nr artykułu: 708124)
Gr. 10, Ø 127 mm, 5 Szt.

Tarcza szlifierska WK
(Nr artykułu: 708125)
Gr. 16, Ø 127 mm, 5 Szt.
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Akcesoria do szlifowania STR

Głowica szlifierska

(Nr artykułu: 708126)
diament gr. HC 20/30, Ø 127 mm, 5 szt.

Głowica szlifierska

(Nr artykułu: 708128)
diament gr. SC 20/30, Ø 127 mm, 5 szt.

Pierścień szlifierski WK
(Nr artykułu: 795161)
Gr. 16, Ø 440 mm

Pierścień szlifierski WK
(Nr artykułu: 526800)
Gr. 16, Ø 440 mm

Pierścień szlifierski WK
(Nr artykułu: 600332)
Gr. 16, Ø 440 mm

Talerz mocujący ETX
(Nr artykułu: 795241)
Ø 410 mm

Talerz mocujący ETX
(Nr artykułu: 795240)
Ø 460 mm

Przekładnia Planetarna SB-Trio

Przekładnia planetarna SB-Trio
(Nr artykułu: 612075)
Ø-480mm, 3 x 150 mm, 23 kg

ETX płyta nośna

(Nr artykułu: 612100)
Ø 150 mm

Szczotka PPN/drut kompl.
(Nr artykułu: 612104)
wymagane 3 sztuki

Szczotka odlewana drut stalowy
(Nr artykułu: 612105)
0,35 mm falista, wymagane 3 szt.

Szczotka polipropylenowa niebieska
(Nr artykułu: 612106)
włókna 0,7 mm, wymagane 3 szt.

Szczotka Sica, ziarnistość 180
(Nr artykułu: 612107)
wymagane 3 szt.

Pierścień zasysający i przeciwbryzgowy
(Nr artykułu: 612110)
Talerz mocujący pady i tarcze szlifierskie na rzep

Narzędzia Do Fugowania

Talerz fugujący

(Nr artykułu: 795306)
Ø 430 mm

Łopatki stalow

(Nr artykułu: 200201)
70 x 45 x 0,4 mm

Łopatki PCV

(Nr artykułu: 200110)
70 x 45 x 5 mm
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Pady Diamentowe

Tornado Clean

(Nr artykułu: 722045)
różowy G800, Ø 430 mm

Tornado Clean

(Nr artykułu: 722050)
różowy G800, Ø 508 mm

Tornado Clean

(Nr artykułu: 722046)
zielony G1500, Ø 430 mm

Tornado Clean

(Nr artykułu: 722051)
zielony G1500, Ø 508 mm

Tornado Clean

(Nr artykułu: 722047)
oliwkowy zielony G3000, Ø 430 mm

Tornado Clean

(Nr artykułu: 722052)
oliwkowy zielony G3000,Ø 508 mm

Pady

Wełna stalowa

(Nr artykułu: 515700)
Ø 430 mm, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 706875)
Ø 150mm, biały

Pady

(Nr artykułu: 530700)
Ø 406 mm, biały, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 530800)
Ø 430 mm, biały, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 608043)
Ø 508 mm, biały, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 706876)
Ø 150 mm, czerwony

Pady

(Nr artykułu: 530900)
Ø 406 mm, czerwony, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 531000)
Ø 430 mm, czerwony, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 608044)
Ø 508 mm, czerwony, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 531100)
Ø 406 mm, niebieski, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 531200)
Ø 430 mm, niebieski, 5 Szt.
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Pady

Pady

(Nr artykułu: 608045)
Ø 508 mm, niebieski, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 535500)
Ø 150 mm, brązowy

Pady

(Nr artykułu: 531300)
Ø 406 mm, brązowy, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 531400)
Ø 430 mm, brązowy, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 608046)
Ø 508 mm, brązowy, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 706877)
Ø 150 mm, czarny

Pady

(Nr artykułu: 532900)
Ø 406 mm, Hi-Pro, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 532900)
Ø 406 mm, Hi-Pro, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 533100)
Ø 430 mm, Hi-Pro, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 534000)
Ø 430 mm, czarny, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 608047)
Ø 508 mm, czarny, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 608041)
Ø 508 mm, Natural Blend, 5 Szt.

Pady

(Nr artykułu: 608042)
Ø 508 mm, Eraser Pink, 5 Szt.

Pozostały Osprzęt Czyszczący

Urządzenie szamponujące

(Nr artykułu: 403300)
komplet z wężem, dyszą i pokrywą zbiornika

Dmuchawa szamponująca
(Nr artykułu: 410253)
220 – 240V/50 & 60HZ

Obciążnik

(Nr artykułu: 501200)
24 kg
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Pozostały Osprzęt Czyszczący

Zbiornik

(Nr artykułu: 615149)
10 litrów, mocowany na drążek długi

Zbiornik

(Nr artykułu: 615150)
10 litrów, mocowany na drążek króki

Zbiornik

(Nr artykułu: 615156)
10 litrów, mocowany na drążek króki

Frezarki

Talerz frezujący

(Nr artykułu: 524200)
Ø-430 mm

Talerz frezujący

(Nr artykułu: 524700)
Ø-430 mm

Frez gwiazdkowy

(Nr artykułu: 307900)
1 szt. (komplet = 56 szt.)

Wałek

(Nr artykułu: 322000)
1 szt. (komplet = 8 sztuk)

Chemia

Środek krystalizujący

(Nr artykułu: 515900)
Do kamienia naturalnego i lastryko, polerowane wełną stalową, 5 l

Proszek do krystalizacji na mokro, Marmolin

(Nr artykułu: 608810)
Do kamienia naturalnego i lastryko, nadającego się do polerowania białymi podkładkami, 1 kg

Proszek do krystalizacji na mokro, Marmolin

(Nr artykułu: 608811)
Do kamienia naturalnego i lastryko, nadającego się do polerowania białymi podkładkami, 5 kg

Proszek do krystalizacji na mokro, Marmolin

(Nr artykułu: 608812)
Do kamienia naturalnego i lastryko, nadającego się do polerowania białymi podkładkami, 25 kg

Proszek do krystalizacji na mokro, Marmolin
(Nr artykułu: 608813)
Dla skał dolomitowych, thassos itp., 5 kg

Pasta woskująca

(Nr artykułu: 702650)
Do ochrony szalunku betonowego, 10 l

Impregnacja i ochrona

(Nr artykułu: 706897)
Do czyszczenia i pielęgnacji wapiennych kamieni i podłóg, jastrychów i powierzchni betonowych, 5 l

Wzmacnianie powierzchni

(Nr artykułu: 713235)
Do obróbki powierzchni podłóg betonowych, 20 l (25 kg)

Wzmacnianie powierzchni

(Nr artykułu: 713236)
Do obróbki powierzchni podłóg betonowych, 200 lw bębnie
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BAS 1500E
BAS 1500E – Listwa wibrująca
Do jednolitego zagęszczania, zacierania i rozprowadzania
świeżych powierzchni betonowych.

Włącznik / wyłącznik

Możliwości zastosowania
Obieranie i zagęszczanie świeżego betonu
urządzenie drgań

Dane techniczne

Cechy szczególne

Nr artykułu 		795225
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
Szerokość robocza
mm
1500
Waga robocza
kg
13
Obroty
min-1
3000

Łatwa obsługa
Silnik i napęd, pyłoszczelny i zabezpieczony przed rozbryzgiwaną wodą
Regulowany drążek prowadzący
Szybkie Zacieranie

BAS 1500E Akcesoria i Narzędzia, Zacieranie z strona 106
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BAS 1500V
BAS 1500V – Listwa wibrująca
Do jednolitego zagęszczania, zacierania i rozprowadzania
świeżych powierzchni betonowych.

Możliwości zastosowania
Usuwanie i zagęszczanie świeżego betonu na zewnątrz do pracy bez zasilania
Bezstopniowa regulacja prędkości

Dane techniczne

Cechy szczególne

Nr artykułu 		795227
napęd		
Spalinowa
Moc wyjściowa
kW
0.6
Szerokość robocza
mm
1500
Waga robocza
kg
11
Obroty
min-1
5000
Zbiornik
l
0.5

Łatwa obsługa
Silnik i napęd, pyłoszczelny i zabezpieczony przed rozbryzgiwaną wodą
Regulowany drążek prowadzący
Szybkie Zacieranie

BAS 1500V Akcesoria i Narzędzia, Zacieranie z strona 106
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BEG 90
BEG 90 – Zacieraczka do betonu
Zacieraczka do optymalnego zagęszczenia i zacierania świeżych
powierzchni betonowych i jastrychów. Prosta i bezpieczna w
obsłudze. Solidna, niezawodna i trwała ze względu na stabilną,
stalową ramę rurową i przekładnię ślimakową.

Możliwości zastosowania
Wygładzanie i zagęszczanie betonu
-

Dane techniczne

Cechy szczególne

Nr artykułu 		795134
napęd		
Spalinowa
Moc wyjściowa
kW
4.8
Szerokość robocza
mm
900
Waga robocza
kg
92
Zbiornik
l
3.6

Stalowa rama
Przeniesienie napędu sprzęgłem
odśrodkowym
Łatwe serwisowanie
Bezobsługowa przekładnia

BEG 90 Akcesoria i Narzędzia, Zacieranie z strona 106
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BEG 180
BEG 180 – Zacieraczka do betonu
Zacieraczka do optymalnego zagęszczenia i zacierania świeżych
powierzchni betonowych i jastrychów. Prosta i bezpieczna w
obsłudze. Solidna, niezawodna i trwała ze względu na stabilną,
stalową ramę rurową i przekładnię ślimakową.

Możliwości zastosowania
Wygładzanie i zagęszczanie betonu
-

Dane techniczne
Nr artykułu		795137
napęd		
Spalinowa
Moc wyjściowa
kW
17.6
Szerokość robocza
mm
2 x 900
Waga robocza
kg
360
Zbiornik
l
21

Cechy szczególne
Stalowa rama
Przeniesienie napędu sprzęgłem
odśrodkowym
Łatwe serwisowanie
Elektryczny rozrusznik
Bezobsługowa przekładnia

BEG 180 Akcesoria i Narzędzia, Zacieranie z strona 106
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Talerze Zacierające

Zacieraczka talerzowa

(Nr artykułu: 524500)
stalowa, komplet, Ø 580 mm, kraw. 90°

Zacieraczka talerzowa

(Nr artykułu: 524501)
stalowa, komplet, Ø 580 mm, kraw. 90°

Zacieraczka talerzowa

(Nr artykułu: 525000)
stalowa, komplet, Ø 580 mm, kraw. 90°

Zacieraczka talerzowa

(Nr artykułu: 525001)
stalowa, komplet, Ø 580 mm, kraw. płaska

Zacieraczka talerzowa

(Nr artykułu: 525100)
stalowa, komplet, Ø 730 mm

Talerz zacierający
(Nr artykułu: 353800)
Ø 580 mm, 90°

Talerz zacierający
(Nr artykułu: 353801)
Ø 580 mm, flach

Talerz zacierający
(Nr artykułu: 362600)
Ø 730 mm

Zapasowy talerz zacierający PVC
(Nr artykułu: 702709)
Ø 700 mm

Talerz zacierający
(Nr artykułu: 706651)
Ø 900 mm, 3,0 mm

Zacieraczka talerzowa PCV
(Nr artykułu: 795206)
Ø 580 mm

Zacieraczka talerzowa PCV
(Nr artykułu: 795207)
Ø 700 mm

Talerz zacierający PCV
(Nr artykułu: 702685)
Ø 560 mm

Talerz zacierający
(Nr artykułu: 702701)
Ø 900 mm, 2,5 mm
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Zacieraczki skrzydełkowa

Zacieraczka skrzydełkowa
(Nr artykułu: 522700)
stalowa, Ø 1050 mm

Zacieraczka skrzydełkowa
(Nr artykułu: 525800)
stalowa, Ø 600 mm

Zacieraczka skrzydełkowa

(Nr artykułu: 525801)
stalowa z okładziną PCV, Ø 600 mm

Zacieraczka skrzydełkowa
(Nr artykułu: 525802)
stalowa, Ø 600 mm

Zacieraczka skrzydełkowa

(Nr artykułu: 795302)
stalowa z okładziną PCV, Ø 830 mm

Zacieraczka skrzydełkowa
(Nr artykułu: 795303)
stalowa, Ø 830 mm

Zacieraczka skrzydełkowa

(Nr artykułu: 795304)
stalowa z okładziną PCV, Ø 830 mm

Zacieraczka skrzydełkowa
(Nr artykułu: 795305)
stalowa, Ø 830 mm

AKCESORIA DO WYGŁADZANIA PODŁÓG
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Łopatki Zacierające

Łopatka stalowa

(Nr artykułu: 230400)
stal

Łopatka stalowa

(Nr artykułu: 324900)
stal

Okładzina PCV

(Nr artykułu: 701760)
PCV

Okładzina PCV

(Nr artykułu: 701761)
PCV

Łopatka stalowa z okładziną PVC
(Nr artykułu: 701831)
PVC

Łopatka stalowa z otworami
(Nr artykułu: 701832)

Łopatka stalowa z okładziną PVC
(Nr artykułu: 701858)

Stalowa łopatka zacierająca (wiercona)
(Nr artykułu: 701859)

Łopatka

(Nr artykułu: 702610)
do maszyn o szerokości roboczej 900 mm

Pozostały Osprzęt Do Zacierania Posadzek

Buty do zacierania

(Nr artykułu: 702706)
1 para, rozmiary: 35 do 48
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STS 130
STS 130 – Do zastosowania w budownictwie; z
efektywnym oczyszczaniem filtra
Seryjnie z filtrem wstępnym (możliwość prania) i filtrem
HEPA. Czyszczenie filtra metodą impulsu powietrznego. Z
3-stopniową filtracją pyłu: 1. stopień dla grubszego pyłu,
2. stopień z 99,9 % poprzez poliestrowy filtr wstępny, 3.
stopień poprzez 2 x filtr HEPA z 99,995 %. Pył jest gromadzony w przeźroczystym i łatwym do transportowania
worku z tworzywa sztucznego (Longbag).

standard z uchwytem do opasek
kablowych

Urobek w worku Longbag

Duże, odporne na ścieranie koła
transportowe

Cechy szczególne

Dane techniczne
Nr artykułu		
Napięcie
V
Częstotliwość
Hz
Moc wejściowa
kW
Waga robocza
kg
Wymiary dł-szer-wys
cm
Poziom hałasu
dB(A)
Wąż ssący
m
Ø–Przyłącze
mm
Podciśnienie
kPa
Wydajność ssania
m3/h
Czyszczenie filtra		
Klasa filtra		

617000
230
50/60
1,2
42
73 x 41 x 130
78
5
38
23
170
ręcznie
HEPA 13

STS 130 Akcesoria i Narzędzia, odkurzanie z strona 117
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Mocna i wytrzymała budowa
Urobek w worku Longbag
Duże, odporne na ścieranie koła
transportowe
posiadacz dyszy zasysania

STS 260
STS 260 – Przeznaczona do pyłu budowlanego,
betonowego, szlifierskiego i gipsowego.
Seryjnie z filtrem wstępnym (możliwość prania) i filtrem
HEPA. Czyszczenie filtra metodą impulsu powietrznego. Z
3-stopniową filtracją pyłu: 1. stopień dla grubszego pyłu,
2. stopień z 99,9 % poprzez poliestrowy filtr wstępny, 3.
stopień poprzez 2 x filtr HEPA z 99,995 %. Pył jest gromadzony w przeźroczystym i łatwym do transportowania
worku z tworzywa sztucznego (Longbag).

z systemem klik przy mocowaniu
węża ssącego

Urobek w worku Longbag

Cechy szczególne

Dane techniczne
Nr artykułu		
Napięcie
V
Częstotliwość
Hz
Moc wejściowa
kW
Waga robocza
kg
Wymiary dł-szer-wys
cm
Poziom hałasu
dB(A)
Wąż ssący
m
Ø–Przyłącze
mm
Podciśnienie
kPa
Wydajność ssania
m3/h
Czyszczenie filtra		
Klasa filtra		

617001
230
50/60
2,2
55
73 x 48 x 138
78
5
50
23
340
ręcznie
HEPA 14

Mocna i wytrzymała budowa
Urobek w worku Longbag
Duże, odporne na ścieranie koła
transportowe
posiadacz dyszy zasysania

STS 260 Akcesoria i Narzędzia, odkurzanie z strona 117
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STS 260A
STS 260A – Z automatycznym mechanicznym
czyszczeniem filtra bez przerwy w odsysaniu
Seryjnie z filtrem wstępnym (możliwość prania) i filtrem
HEPA. Odpowiedni do pyłu budowlanego, betonowego,
szlifierskiego i gipsowego. Z 3-stopniową filtracją pyłu: 1.
stopień dla grubszego pyłu, 2. stopień z 99,9 % poprzez
poliestrowy filtr wstępny, 3. stopień poprzez 2 x filtr HEPA
z 99,995%. Pył jest gromadzony w przeźroczystym i wygodnym do transportowania worku z tworzywa sztucznego (Longbag).

Automatyczne mechaniczne
czyszczenie filtra

Z systemem zatrzaskowym do
mocowania węża do odkurzacza

Cechy szczególne

Dane techniczne
Nr artykułu		
Napięcie
V
Częstotliwość
Hz
Moc wejściowa
kW
Waga robocza
kg
Wymiary dł-szer-wys
cm
Poziom hałasu
dB(A)
Wąż ssący
m
Ø–Przyłącze
mm
Podciśnienie
kPa
Wydajność ssania
m3/h
Czyszczenie filtra		
Klasa filtra		

617004
230
50
2,2
67
80 x 53 x 118
78
5
50
23
420
automatycznie
HEPA 14

STS 260A Akcesoria i Narzędzia, odkurzanie z strona 117
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proste połączenie węża z systemem
zatrzaskowym
Automatyczne mechaniczne czyszczenie
filtra bez przerw w odsysaniu
Mocna i wytrzymała budowa
Łatwe i bezpieczne odpylanie poprzez
Longbag
Duże, odporne na ścieranie koła transportowe

STS 750
STS 750 – Do pracy ciągłej z bardzo dużą
wydajnością powietrza
Seryjnie z wytrzymałym filtrem wstępnym i dwoma filtrami HEPA. Odpowiedni do pyłu budowlanego, betonowego
i gipsowego. Z 3-stopniową filtracją pyłu: 1. stopień dla
grubszego pyłu, 2. stopień z 99,9 % poprzez poliestrowy
filtr wstępny, 3. stopień poprzez filtr HEPA z 99,995 %. Pył
jest gromadzony w przeźroczystym i łatwym do transportowania worku z tworzywa sztucznego (Longbag).

Automatyczny czyszczenie filtra bez
utraty ssania

Łatwa wymiana długiej torby przez
regulację wysokości

Cechy szczególne

Dane techniczne
Nr artykułu		
Napięcie
V
Częstotliwość
Hz
Moc wejściowa
kW
Waga robocza
kg
Wymiary dł-szer-wys
cm
Poziom hałasu
dB(A)
Wąż ssący
m
Ø–Przyłącze
mm
Podciśnienie
kPa
Wydajność ssania
m3/h
Czyszczenie filtra		
Klasa filtra		

617002
400
50
5,5
212
115 x 65 x 170
78
5 / 10
50 / 76
32
520
automatycznie
HEPA 14

proste połączenie węża z systemem
zatrzaskowym
Automatyczne mechaniczne czyszczenie
filtra bez przerw w odsysaniu
Mocna i wytrzymała budowa
Łatwe i bezpieczne odpylanie poprzez
Longbag
Duże, odporne na ścieranie koła transportowe

STS 750 Akcesoria i Narzędzia, odkurzanie z strona 117
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STA 300
STA 300 – Wyższa wydajność zasysania i niższe
koszty filtracji
Cyklonowy separator wstępny poprawia wydajność zasysania odkurzacza i wydłuża trwałość systemu filtrów.
Stosowany w przypadku dużych ilości pyłu, separuje ok.
80 do 90% powstającego pyłu, zanim dotrze on do odkurzacza i jego filtra.

Cechy szczególne

Dane techniczne
Nr artykułu		
Napięcie
V
Częstotliwość
Hz
Moc wejściowa
kW
Waga robocza
kg
Wymiary dł-szer-wys
cm
Poziom hałasu
dB(A)
Wąż ssący
m
Ø–Przyłącze
mm

617006

46
66 x 61 x 130
2
50

STA 300 Akcesoria i Narzędzia, odkurzanie z strona 117
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Wysoka Wydajność ssania dzięki
technologii cyklonowej
Chroni system filtrów
Dłuższe cykle robocze
Mocna i wytrzymała budowa
Łatwe i bezpieczne odpylanie poprzez
Longbag

STA 550
STA 550 – Wyższa wydajność zasysania i
niższe koszty filtracji
Cyklonowy separator wstępny poprawia wydajność zasysania odkurzacza i wydłuża trwałość systemu filtrów.
Stosowany w przypadku dużych ilości pyłu, separuje
ok. 80 do 90 % powstającego pyłu, zanim dotrze on
do odkurzacza i jego filtra.

Cechy szczególne

Dane techniczne
Nr artykułu		
Napięcie
V
Częstotliwość
Hz
Moc wejściowa
kW
Waga robocza
kg
Wymiary dł-szer-wys
cm
Poziom hałasu
dB(A)
Wąż ssący
m
Ø–Przyłącze
mm

617007

65
75 x 61 x 154

Wysoka Wydajność ssania dzięki technologii cyklonowej
Chroni system filtrów
Dłuższe cykle robocze
Mocna i wytrzymała budowa
Łatwe i bezpieczne odpylanie poprzez
Longbag

2
50
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WSA 700P
WSA 700P – Odkurzacz szlamu do profesjonalnych zastosowań
Odkurzacz do zanieczyszczonej wody spelniający
najwyższe wymagania do zasysania zanieczyszczonej wody i szlamów po szlifowaniu.

Dane techniczne
Nr artykułu		
617005
Napięcie
V
230
Częstotliwość
Hz
50
silnik
kW
1,26
pompa
W
650
Wąż ssący
m
3
Ø–Przyłącze
mm
38
Wydajność ssania
m³/h
200
wydajność pompy
l/min 260
zbiornik
l
107
waga		43
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ODKURZACZ NA MOKRO – WSA 700P

Cechy szczególne
Odpływ głębokości z kurkiem spustowym
Ochrona przed przepełnieniem
Z pompą ciał stałych

STA 550

STA 300

STS 750

STS 260A

STS 260

STS 130

AKCESORIA DO ODSYSANIA

Akcesoria do odsysania

Filtr HEPA

(Nr artykułu.: 617049)

Filtr główny

(Nr artykułu.: 617021)

Filtr główny

(Nr artykułu.: 617061)

Filtr główny

(Nr artykułu.: 617217)

Filtr główny

(Nr artykułu.: 617218)

Podłogowa dysza ssąca
(Nr artykułu.: 617202)

Podłogowa dysza ssąca
(Nr artykułu.: 617206)

listwa gumowa

(Nr artykułu.: 617203)

listwa szczotka

(Nr artykułu.: 617204)

Longbag

(Nr artykułu.: 615240)

Rura

(Nr artykułu.: 617199)
Ø 38 mm, 5 m

Rura

(Nr artykułu.: 617208)
Ø 50 mm, 5 m

Rura

(Nr artykułu.: 617212)
Ø 50 mm, 10 m

Rura

(Nr artykułu.: 617213)
Ø 70 mm, 5 m

Rura

(Nr artykułu.: 617214)
Ø 70 mm, 10 m

Rura

(Nr artykułu.: 617215)
Ø 50 mm, 2 m

Rura

(Nr artykułu.: 617216)
Ø 70 mm, 2 m

AKCESORIA DO ODSYSANIA
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Szlifierki i frezarki

DSM 250

Ø 50 mm

DSM 400

Ø 50 mm

DSM 450

Ø 50 mm

DSM 530

Ø 50 mm

DSM 530S

Ø 76 mm

DSM 650

Ø 76 mm

DSM 650RC

Ø 76 mm

DSM 800

Ø 76 mm

DSM 800RC

Ø 76 mm

WDS 530

Ø 76 mm

BEF 201

Ø 50 mm

BEF 201V

Ø 76 mm

BEF 204

Ø 50 mm

BEF 250

Ø 76 mm

BEF 250V

Ø 76 mm

BEF 320

Ø 76 mm

BEF 320V

Ø 76 mm

(Nr artykułu.: 713564)
(Nr artykułu.: 728000)
(Nr artykułu.: 719100)
(Nr artykułu.: 715500)
(Nr artykułu.: 711502)
(Nr artykułu.: 712006)
(Nr artykułu.: 729000)
(Nr artykułu.: 716003)
(Nr artykułu.: 716500)
(Nr artykułu.: 795105)
(Nr artykułu.: 795105)
(Nr artykułu.: 795113)
(Nr artykułu.: 795350)
(Nr artykułu.: 707011)
(Nr artykułu.: 707015)
(Nr artykułu.: 717000)
(Nr artykułu.: 717010)
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Przyłącze

ODKURZACZE I KOMBINACJE MASZYN

STA 550

STA 300

STS 750

STS 260A

STS 260

STS 130

ODKURZACZE I KOMBINACJE MASZYN

WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI
1. Zakres obowiązywania warunków
(1) Wszystkie nasze oferty, dostawy i usługi następują, również bez wyraźnego określenia w negocjacjach
umowy, wyłącznie na podstawie niniejszych warunków. Obowiązują one we wszystkich umowach z
przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego i publiczno-prawnymi majątkami odrębnymi
(poniżej nazywane: zamawiający). Odnoszą się one również do wszystkich przyszłych stosunków
handlowych, dostaw i usług w stosunku z zamawiającym, również jeśli w przyszłości nie zostały one
ponownie wyraźnie wymienione lub ustalone. Najpóźniej w chwili przyjęcia towaru lub naszej usługi
warunki są uznawane za przyjęte.
(2) Własne warunki handlowe zamawiającego nie obowiązują również jeśli nie zostały one przez nas
zanegowane i pomimo to transakcja jest przez nas przeprowadzana. Odnosi się to również do takich
ustaleń w zakresie warunków zamawiającego, które na nasz ciężar sprzecznie z prawem dotyczą
zagadnień nie zawartych w naszych warunkach.
(3) W przypadku, gdy zamawiający nie zgadza się z tym stosowaniem, winien on natychmiast w specjalnym piśmie zwrócić na to w wyraźny sposób uwagę. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo
odstąpienia od zlecenia, przy czym nie można w stosunku do nas wysuwać roszczeń jakiegokolwiek
rodzaju.
2. Oferty i warunki dostawy
(1) Nasze oferty, o ile nie zostało wyraźnie ustalone inaczej, nie są wiążące. Wiążąca umowa jest przeprowadzana w sposób prawnie wiążący na podstawie zamówienia ze strony zamawiającego dopiero
w chwili wydania naszego pisemnego potwierdzenia zlecenia lub przez przyjęcie przedmiotu dostawy
lub naszej usługi przez zamawiającego (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej).
(2) Ustalenia ustne stanowią dla nas zobowiązanie po pisemnym potwierdzeniu z naszej strony.
(3) Jeśli nie ustalono inaczej, nasza dostawa lub usługa następuje loco zakład.
(4) Miarodajne dla właściwości przedmiotu dostawy, za którą ponosimy odpowiedzialność lub naszej
usługi są dane zawarte w naszej specyfikacji.
(5) Jeśli w sposób wyraźny nie zostało ustalone inaczej, nie przejmujemy żadnych gwarancji, w szczególności
gwarancji dotyczącej właściwości lub trwałości. Dane odnoszące się do przedmiotu dostawy lub usługi
nie są zobowiązaniami dotyczącymi przejęcia ryzyka związanego z właściwościami.
3. Zagrożenie wydajności zamawiającego
W przypadku zobowiązania nas do zapłaty z góry, możemy odmówić wykonania obowiązującej nas usługi,
jeśli dopiero po zawarciu mowy będziemy mogli rozpoznać, iż nasze roszczenie jest zagrożone wskutek
braku wydajności zamawiającego i to tak długo, aż zacznie działać świadczenie wzajemne lub uzyskane
zostanie zabezpieczenie. Możemy ustalić dla zamawiającego odpowiedni termin, w którym krok po
kroku na on dla naszej usługi wykonać wybrane przez siebie świadczenie wzajemne lub zapewnić
zabezpieczenie. Po upływie tego terminu bez skutku mamy prawo odstąpienia od umowy.
4. Termin dostawy
(1) Termin dostawy lub usługi rozpoczyna się w chwili wejścia w życie umowy tzn. zwykle wraz z nadejściem
naszego potwierdzenia zlecenia, o ile w danym przypadku nie ustalono inaczej.
(2) Termin dostawy lub usługi zostaje przedłużony o okres, w którym zamawiający ze swojej strony nie
wypełnił bądź nie wypełnił we właściwy sposób swojego wymaganego obowiązku współdziałania lub
obowiązku uiszczenia przedpłaty.
(3) Jeśli zamawiający wymaga przed dostawą przedmiotu zmiany jakiegokolwiek punktu, bieg terminu
dostawy lub usługi zostanie przerwany do dnia uzyskania na ten temat porozumienia i odpowiednio
przedłużony, jeśli dla nas w związku ze zmianą nie było możliwe lub realne zachowanie dotychczasowego terminu dostawy lub usługi.
(4) W przypadku utrudnienia wypełnienia naszej dostawy lub usługi po zawarciu umowy wskutek
wystąpienia nieprzewidzianych, nadzwyczajnych okoliczności, którym nie byliśmy w stanie zapobiec
pomimo zastosowania odpowiedniej w danym przypadku wymaganej staranności, okres dostawy lub
usługi, o ile okoliczności te prowadzą do opóźnień, zostaje przedłużony w odpowiednim wymiarze.
Odnosi się to w szczególności do przypadku, gdy możemy zaświadczyć, iż pomimo starannego wyboru
naszych dostawców i pomimo zawarcia wymaganych umów na odpowiednich warunkach przez naszych
dostawców nie mogliśmy w odpowiednim czasie uzyskać dostaw. Na postanowienie to możemy się
powołać jedynie, jeśli poinformowaliśmy zamawiającego o tych okolicznościach niezwłocznie po ich
wystąpieniu.
(5) Jeśli utrudnienie opisane w ust. 4 trwa ponad 1 miesiąc, obie strony są zobowiązane, do odstąpienia
od jeszcze nie wypełnionej części umowy.
(6) Roszczenia odszkodowawcze w związku z opóźnieniami w dostawie lub usłudze lub z nie wykonanymi
dostawami lub usługami są w stosunku do nas wykluczone, jeśli brak jest poważnych zaniedbań lub
działań umyślnych z naszej strony, ze strony naszych prawnych przedstawicieli lub pomocników w
ich wykonaniu. To wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje, jeśli mają miejsce szkody
związane z naruszeniem zdrowia i życia lub oparte na naruszeniu istotnego obowiązku wynikającego
z umowy (tzw. obowiązek kardynalny) lub jeśli wyjątkowo została przez nas udzielona gwarancja
terminowej dostawy lub usługi. W przypadku nieumyślnego lub nie związanego z poważnym zaniedbaniem naruszenia istotnego zobowiązania (obowiązek kardynalny) odpowiedzialność jest jednak
ograniczona do typowych dla umowy lub przewidywalnych szkód, jeśli brak jest szkód związanych z
naruszeniem życia lub zdrowia i nie została przez nas udzielona gwarancja terminowej dostawy lub
usługi.
(7) Ust. 6 odnosi się odpowiednio do roszczeń związanych z odszkodowaniem za poniesione wydatki
zgodnie z § 284 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Das Deutsche Bürgerliche Gesetzbuch - BGB).
5. Ceny
(1) Wszystkie ceny są, jeśli w wyraźny sposób nie zostało ustalone inaczej, cenami netto w EUR z doliczeniem odpowiedniego podatku VAT do uiszczenia przez nas.
(2) Dostawa towarów o wartości zlecenia poniżej 50,-€ następuje wyłącznie za pobraniem z doliczeniem
opłaty manipulacyjnej wysokości 15,- € jeśli nie ustalono inaczej.
(3) Za zwroty towaru, na które zostało udzielone zezwolenie pobierane jest potrącenie za ponowne
składowanie wysokości 15%
6. Warunki płatności
(1) Rachunki za naprawy są płatne natychmiast bez potrąceń.
(2) Pozostałe płatności zamawiającego za dostawy i usługi należy, o ile nie ustalono inaczej, uiścić w ciągu
30 dni od daty na rachunku bez potrąceń, w przypadku płatności w ciągu 10 dni od daty na rachunku
z 2% rabatem. Miarodajne jest nadejście odpowiedniej kwoty na nasze konto. Jeśli zamawiający
dokonuje płatności częściowych, potrącenie w związku z rabatem łącznie jest uzasadnione wyłącznie,
jeśli płatności częściowe następują w terminie rabatu.
(3) Nasi handlowcy, o ile nie ustalono inaczej, nie są uprawnieni do inkasa.
(4) Do potrącenia wierzytelności wzajemnych zamawiający jest uprawniony jedynie wtedy, gdy
wierzytelność wzajemna do potrącenia została stwierdzona jako niezaprzeczalna lub prawomocna.
To samo odnosi się do uznania prawa wstrzymania cudzej rzeczy.
(5) I ile nie zostało wyraźnie ustalone inaczej, zastrzegamy sobie w wyraźny sposób prawo do odmowy
przyjęcia weksli lub czeków. W przypadku uiszczenia przez zamawiającego płatności bez odpowiedniego
ustalenia za pomocą weksla lub czeku, który zostaje przez nas przyjęty, następuje to wyłącznie w celu
wypełnienia, przy czym płatność następuje dopiero w chwili jego efektywnej realizacji. Wszystkimi
kosztami związanymi z przyjmowaniem weksli lub czeków zostaje obciążony zamawiający. Nie jesteśmy
zobowiązani do terminowego przedkładania weksli lub czeków.
(6) W przypadku przekroczenia terminów płatności na rachunku wystawiane są odsetki za opóźnienie
wysokości 8% w skali roku z doliczeniem odsetek podstawowych Europejskiego Banku Centralnego.
7. Zastrzeżenie własności
(1) Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do chwili całkowitej zapłaty wszystkich istniejących
w chwili przejścia ryzyka roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z zamawiającym wraz ze
wszystkimi roszczeniami pobocznymi. Odnosi się to jednak wyłącznie do roszczeń powstałych wraz
z lub na podstawie ważności niniejszych stosunków handlowych.
(2) W przypadku płatności czekiem lub wekslem zastrzeżenie własności wygasa dopiero w chwili jego
realizacji przez zamawiającego jako odpowiednią osobę i uiszczenia ewentualnych kosztów dyskonta
i ściągnięcia.
(3) Zamawiający jest zobowiązany do starannego traktowania towaru (towaru zastrzeżonego)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

podlegającego jeszcze naszemu zastrzeżeniu własności i podejmowania w razie potrzeby koniecznych prac serwisowych, konserwacyjnych i naprawczych mających na celu zachowanie wartości.
Ponosi on odpowiedzialność za wszystkie szkody w zakresie towaru zastrzeżonego, również jeśli nie
są one przez niego zawinione. Zamawiający nie może zastawiać, wynajmować lub wypożyczać towaru
zastrzeżonego oraz zbywać go poza uprawnieniem określonym w ust. 7.
Jeśli zamawiający nie wywiązuje się ze swojego obowiązku właściwego traktowania towaru
zastrzeżonego, pomimo wyznaczenia mu odpowiedniego terminu zaradczego, termin ten może przez
nas zostać cofnięty.
W przypadku skorzystania z naszego prawa do wycofania towaru zastrzeżonego, odstąpienie od
umowy ma miejsce jedynie wtedy, gdy oświadczone to zostało przez nas wyraźnie w formie pisemnej.
Jesteśmy uprawnieni do naliczenia zamawiającemu odpowiedniej kwoty za nasze nakłady w przypadku
wycofania, za które ponosi on odpowiedzialność.
W przypadku zastawienia towaru zastrzeżonego lub jakiejkolwiek formy roszczenia ze strony osób
trzecich należy nas o tym powiadomić przez przesłanie kopii wszelkich dokumentów znajdujących się
w rękach zamawiającego (np. protokół zastawu). Zamawiający jest w sposób szczególny zobowiązany
do wskazania naszej własności. Zamawiający winien zwrócić wszelkie koszty powstałe w związku z
ochroną przed takim w stosunku do nas nieuprawnionym dostępem, o ile nie ponosi ich osoba trzecia
zaś zamawiający ponosi odpowiedzialność za dostęp.
Jeśli zamawiający jest ponownie sprzedającym, może on zastawić towar zastrzeżony w ramach
zwykłego kontaktu handlowego; roszczenia wynikające z dalszego zbycia towaru zastrzeżonego są w
tym przypadku już dla zabezpieczenia roszczeń wynikających z zastrzeżenia własności w dopuszczalnej
wysokości obciążonej przez nas wartości na rachunku towaru zastrzeżonego przenoszone na nas
bez potrzeby wydania kolejnego oświadczenia. Zamawiający jest upoważniony, do ściągnięcia na
rzecz nas roszczeń wynikłych z dalszej sprzedaży towaru zastrzeżonego. Możemy w każdej chwili
odwołać uprawnienie do ściągnięcia, jeśli zamawiający popadł w stosunku do nas w opóźnienie w
zakresie zobowiązań płatności, jest niewypłacalny lub jego majątku dotyczy otwarte postępowanie
upadłościowe. Tak długo jak z naszej strony nie nastąpiło odwołanie uprawnienia do ściągnięcia, nie
będziemy sami dokonywać ściągania roszczenia.
Jeśli wartość przypadających nam na podstawie tych ustaleń zabezpieczeń przekracza wartość naszych
zabezpieczonych roszczeń wraz z roszczeniami pobocznymi o ponad 15%, przekraczające zabezpieczenia zostaną przez nas zwolnione. Nie narusza to wszelkich pozostałych praw zamawiającego do
wymagania zwolnienia w przypadku następującego przekroczenia zabezpieczenia.

8. Prawa zamawiającego w przypadku wad
(1) Jeśli jesteśmy winni dostawę nowo wyprodukowanej rzeczy lub wykonanie pracy i przedmiot dostawy
lub wykonanie pracy w chwili przejścia ryzyka wykazuje wadę, winniśmy zatroszczyć się na podstawie własnego wyboru o usunięcie wady lub (w ramach umowy kupna-sprzedaży) o dostawę rzeczy
bez wad lub (w ramach umowy o dzieło) o wykonanie nowego dzieła. Ponosimy wymagane w celu
odpowiedniego późniejszego wypełnienia zobowiązania nakłady, w szczególności dotyczące kosztów
transportu, dojazdu, pracy i materiałów.
(2) W przypadku niepowodzenia wynikającego z ust. 1 winnego późniejszego wypełnienia zobowiązania,
zamawiający może odstąpić od umowy lub na podstawie oświadczenia zmniejszyć winne nam
świadczenie wzajemne. Jeśli poza tym nie wynika nic i wada nie została w sposób podstępny przemilczana lub przejęliśmy gwarancję za właściwości rzeczy lub dzieła, wyklucza się dalej idące roszczenia
ze strony zamawiającego w związku z wadami niezależnie od przyczyn prawnych.
(3) Roszczenia odszkodowawcze wskutek wady pozostają pomimo wyłączenia z odpowiedzialności cywilnej
w ust. 2 zachowane w następujących przypadkach:
–
szkód związanych z naruszeniem zdrowia i życia opartych na zawinionym naruszeniu obowiązków z
naszej strony, ze strony naszego przedstawiciela prawnego lub pomocników w wykonaniu,
–
za inne szkody związanego z poważnym zaniedbaniem lub umyślnego naruszenia obowiązków z naszej
strony, ze strony naszego przedstawiciela prawnego lub pomocników w wykonaniu,
–
w przypadku odpowiedzialności na podstawie w ustawy o odpowiedzialności za produkt,
(4) oprócz roszczenia odszkodowawcze nie są w przypadku zwykłego zaniedbania z naszej strony, o ile
szkoda nie została spowodowana przez naruszenie istotnego obowiązku wynikającego z umowy (tzw.
obowiązek kardynalny), w tym przypadku w razie zwykłego zaniedbania można jednak wymagać od
nas odszkodowania wyłącznie za typowe dla umowy lub przewidywalne szkody, jeśli jednocześnie
nie ma miejsca przypadek wynikający z ust. 3.
(5) Roszczenia zamawiającego w przypadku wad wynikających z nieznacznego zmniejszenia wartości lub
przydatności przedmiotu dostawy lub naszej usługi nie zostają zachowane z zastrzeżeniem regulacji
zawartych w ust. 7. Nie odpowiadamy za kary umowne ustalone przez zamawiającego z osobami
trzecimi.
(6) Jeśli w przypadku przedmiotu dostawy chodzi o przedmiot używany, wyklucza się wszystkie prawa
zamawiającego w przypadku istnienia wady rzeczy z zastrzeżeniem regulacji zawartych w ust. 7.
(7) Przypadki wyłączenia z odpowiedzialności cywilnej z ust. 5 i ust. 6 nie obowiązują w przypadku
podstępnego przemilczenia wady lub przejęliśmy gwarancję za właściwości rzeczy lub dzieła, oraz w
przypadku roszczeń odszkodowawczych w przypadkach regulowanych w ust. 3 i 4.
(8) Powyższe regulacje dotyczące wykluczenia lub dalszego obowiązywania roszczeń odszkodowawczych
obowiązują odpowiednio do ewentualnych roszczeń ze strony zamawiającego dotyczących odszkodowania w związku z poniesionymi nakładami zgodnie z § 437 nr 3 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego
(Das Deutsche Bürgerliche Gesetzbuch - BGB) lub § 634 nr 4 BGB w powiązaniu z § 284 BGB.
(9) Roszczenia ze strony zamawiającego dotyczące późniejszego wypełnienia ulegają przedawnieniu po
okresie jednego roku w przypadku umowy kupna-sprzedaży od chwili dostawy przedmiotu lub w
przypadku umowy o dzieło od chwili odbioru dzieła. Nie dotyczy to przypadku
–
zgodnego z § 438 ust. 1 nr 2 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Das Deutsche Bürgerliche Gesetzbuch
- BGB) lub § 634 a ust. 1 nr 2 BGB lub jeśli
–
wada została przez nas w sposób podstępny przemilczana lub przejęliśmy gwarancję za właściwości
rzeczy lub dzieła.
(10) Wyklucza się wynikające z §§ 437 nr 2 lub § 634 nr 3 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Das Deutsche
Bürgerliche Gesetzbuch - BGB) prawa zamawiającego do obniżki lub odstąpienia, jeśli roszczenie
dotyczące późniejszego wypełnienia z uwzględnieniem regulacji zawartych szczególnie w ust. 9 uległo
przedawnieniu i na to się powołujemy. Zamawiający może jednak odmówić płatności ceny zakupu
lub wynagrodzenia za dzieło w stopniu uprawniającym go do tego przez prawo do odstąpienia lub
obniżki.
(11) Postanowienia te nie wykluczają oraz nie ograniczają obligatoryjnych praw zamawiającego oraz jego
roszczeń zwrotnych jako przedsiębiorcy zgodnie z § 478 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Das Deutsche Bürgerliche Gesetzbuch - BGB).
(12) W przypadku wykazania przez nas, reklamacja zamawiającego była nieuprawniona, zamawiający
winien zwrócić nam powstałe koszty łącznie z kosztami oględzin i transportu zwrotnego.
9. Inne wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej
We wszystkich pozostałych, tzn. nie wymienionych w punkcie 4 ust. 6 i punkcie 9 przypadkach, ponosimy
odpowiedzialność w stosunku do roszczeń odszkodowawczych jedynie w przypadku poważnego zaniedbania lub umyślnego naruszenia obowiązków z naszej strony, ze strony naszego przedstawiciela prawnego lub pomocników w wykonaniu. To wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje, jeśli:
–
mają miejsce szkody związane z naruszeniem zdrowia i życia,
–
szkoda została spowodowana przez naruszenie istotnego obowiązku wynikającego z umowy (tzw.
obowiązek kardynalny),
–
w przypadku odpowiedzialności na podstawie w ustawy o odpowiedzialności za produkt,
10. Miejsce wypełnienia umowy i sąd właściwy
(1) Miejscem wypełnienia umowy jest, o ile nie ustalono inaczej, miejscowość Wangen bei Göppingen
(Niemcy).
(2) Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze
stosunku umownego łącznie z zaskarżeniem czeków i weksli jest sąd właściwy dla siedziby naszej
firmy. Jeśli nasza firma występuje jako powód lub wnioskodawca, jesteśmy w tym miejscu również
uprawnieni do odwołania się do sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.
11. Obowiązujące prawo
(1) Stosunek umowny podlega wyłącznie prawu niemieckiemu.
(2) W przypadku, gdy jedno z powyższych postanowień niniejszej umowy okazuje się być nieskuteczne,
nie ma to wpływu na pozostałe ustalenia.
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