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WSTĘP

WSTĘP

Coraz lepsza jakość posadzek, ścian i sufitów
Maszyny, akcesoria i technologia zastosowane dla budownictwa

Eckart Schwamborn, dyrektor zarządzający

mniejsza wersja siostrzana WDS 250. Bowiem to, co jest do-
bre dla posadzek, jest dobre dla wymagających prac, które 
wcześniej można było wykonać tylko ręcznie, teraz również 
maszynowo na ścianach i sufitach z niespotykaną dotąd wy-
dajnością powierzchniową.

Drugą i z naszej perspektywy przynajmniej równie ważną 
częścią „systemu Schwamborn” są narzędzia i akcesoria, 
które są dokładnie dostosowane do poszczególnych etapów 
pracy. Jak można zauważyć w tym katalogu, nasz asortyment 
zwiększył się niebagatelnie pod względem jakości i ilości - 
zupełnie nie bez powodu.

Niezmienny dalszy rozwój dla i z klientami

Ci, którzy tak jak my, aspirują do bycia otwartym na klienta 
w każdym momenciewiedzą, że wymaga to ciągłego dialogu 
ze swoimi klientami. To dlatego, że nasz „system” jest dyna-
miczny, co oznacza, że jest otwarty w każdej chwili na dalsze 
doskonalenie. Stąd właśnie bierze się nasz Dział Technologii 
Zastosowań, który w ostatnich latach został bardzo rozbudo-
wany. Działa on jako siła napędowa innowacji w naszej firmie.

Dział ten współpracuje z naszymi klientami w celu opracowa-
nia idealnej konfiguracji. Zawsze jest otwarty na nowe wy-
zwania na placach budowy. Wszystko to służy celowi, jakim 
jest opracowywanie coraz lepszych i nowych, specyficznych 
rozwiązań. W tym katalogu znajdą Państwo ich aktualny stan. 
Jak już wspomniano, proces ten ma charakter otwarty, po-
nieważ zawsze chcemy pomóc Państwu w osiągnięciu jeszcze 
lepszych wyników w zakresie wykonywania posadzek (ścian 
i sufitów). 

Życzymy inspirującej lektury

Od zawsze, zgodnie z naszym 
motywem przewodnim, „…z 
nami wykonasz dobrą po-
sadzkę”, naszym celem było 
projektowanie maszyn bu-
dowlanych i narzędzi wyróż-
niających się niezmiennym 
zorientowaniem na ich użyt-
kownika. To była i jest podsta-
wa naszego sukcesu.

Ze względu na zmieniające 
się materiały w wykonywaniu 
posadzek oraz niezbędne w 
tym celu, coraz bardziej spe-
cyficzne rozwiązania, zapro-
jektowaliśmy kilka lat temu 

„system Schwamborn”. Ideą 
tego jest oferowanie najnowocześniejszej technologii wy-
kończenia posadzek nie tylko naszymi maszynami, ale także 
myślenie w „konfiguracjach” z narzędziami i akcesoriami - 
w celu uczynienia niezbędnej pracy coraz bardziej wydajną, 
dokładną i ergonomiczną.

Decydująca jest konfiguracja maszyny i narzędzia

Nasza oferta maszyn budowlanych opiera się zatem z jednej 
strony na pracy lub obszarach zastosowań, które mają być 
wykonane, a z drugiej na drugim ważnym czynniku decyzyj-
nym: wielkości obrabianej powierzchni. 

Dlatego stale rozwijamy naszą ofertę wykorzystując nasz 
własny dział badawczo-rozwojowy, w tym produkcję „Made 
in Germany”. Najlepszym dowodem na to jest wielokrotnie 
nagradzana za innowacyjność szlifierka do ścian i sufitów 
WDS 530, a teraz także zupełnie nowa, przeznaczona do 
prac wyburzeniowych i wykonawczych w pomieszczeniach, 
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Dzięki ponad 85-letniemu doświadczeniu Schwamborn pro-
jektuje i produkuje w Niemczech innowacyjne produkty i 
rozwiązania do obróbki podłóg pozwalające na profesjonal-
ne szlifowanie, groszkowanie, frezowanie, czyszczenie, gła-
dzenie i odkurzanie powierzchni. Profesjonalni użytkownicy 

Jakość „Made in Germany”

z całego świata wykorzystują produkty marki Schwamborn. 
Na całym świecie oraz w poszczególnych regionach klienci 
mogą liczyć na doradztwo ze strony doświadczonych specja-
listów ds. produktu i zastosowań.

PONAD 85 LAT MADE IN GERMANY

W oparciu o know-how sygnowa-
ny jakością „Made in Germany” nasi 
inżynierowie w Niemczech nieustan-
nie opracowują innowacje, dzięki któ-
rym można jeszcze lepiej pracować z 
podłożem.

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

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

Badania i rozwój Produkcja Zapewnienie najlepszej jakości

Zapotrzebowanie na części zamienne 
bądź części zużywalne wymaga szybkich 
dostaw. Dzięki naszemu systemowi ma-
gazynowania możemy je zapewnić nas-
zym klientom i w każdym czasie utrzymać 
odpowiedni poziom ich produkcji.

Każda maszyna jest wydajna tylko wte-
dy, gdy się ją odpowiednio obsługuje i 
gdy została skonfigurowana odpowied-
nio do zadań, które ma spełniać, oraz 
warunków panujących na budowie.

Dużym atutem jest obsługa posprzedażna 
oferowana przez dział techniki użytkowej. 
Na miejscu u klienta zapewniamy wspar-
cie techniczne, udzielamy porad w zakre-
sie doboru odpowiednich narzędzi i po-
magamy w rozwiązywaniu konkretnych 
problemów.

Magazynowanie Szkolenia dla klientów Technika użytkowa na miejscu 
u klienta

Dysponujemy najlepszymi sieciami lo-
gistycznymi, dzięki czemu oferujemy 
Państwu szybką konserwację i ewen-
tualne 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 w trybie ekspresowym – 
as soon as possible!

Naprawa i konserwacja 
 maszyn

Serwis części zamiennych 24h

JAKOŚĆ „MADE IN GERMANY”
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BADANIA I ROZWÓJ

BADANIA I ROZWÓJ

Wygrać z czasem
Nowe sposoby obróbki podłóg, ścian i sufitów

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

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".

Ergonomia, podnoszenie efektywności, a co za tym idzie 
ekonomiki, lepsza ergonomia, ochrona ludzi, środowiska i 
materiałów oraz nowe rozwiązania w ramach wykonywa-
nia zadań przy obróbce podłóg, ścian i sufitów określają cel 
pracujących dla nas konstruktorów.

Działają oni w ścisłym porozumieniu z pracownikami działu 
zastosowań, którzy stale działają w terenie i najlepiej znają 
wymagania klientów. Oni właśnie przekazują je pracow-
nikom działającym w firmie. Na tej podstawie powstają 
nowe, innowacyjne rozwiązania dla wielu nowoczesnych 
materiałów budowlanych i metod użytkowych.

Konstrukcja wykorzystująca ultranowoczesną technologię CAD

Ochrona ścian i cokołów podczas szli-
fowania

Ochrona krawędzi

Zawieszenie przekładni z urządzeniem 
ASD anty-szok zapewnia mniejsze wi-
bracje

Anty-szok

Równomierne i przeciwbieżne frezowa-
nie dzięki stałemu napędowi na wszyst-
kie koła jezdne

Napęd 4 x 4

Automatyczne dopasowanie się 
narzędzi do kształtu podłoża z dodat-
kowym tłumieniem wibracji

DIF-Diaflex

Ustawienie głębokości frezowania i 
opuszczanie bębna za pomocą jednej 
dźwigni

Ustawienie bebna frezującego

Łatwa i szybka regulacja pałąka 
prowadzącego

Pałąk prowadzący
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Nasze powiększające się doświadczenie ...

Wykonywanie posadzek stało się bardziej zróżnicowane. No-
woczesna technologia szlifowania otwiera zupełnie nowe, 
zróżnicowane - a przede wszystkim ekonomiczne - możliwości 
także w zakresie renowacji podłóg, ścian i sufitów. Zwiększają 
się ponadto wymagania w zakresie utylizacji starych materia-
łów czy ochrony zdrowia. Zwiększa to złożoność związaną z 
wyborem odpowiednich maszyn i odpowiedniego narzędzia 
do poszczególnych etapów wykonawstwa. 

Nie wspomina się nawet o szczególnych wyzwaniach w za-
kresie ekologii i oddzielaniu substancji szkodliwych, z którymi 
boryka się na przykład gospodarka wyburzeniowa podczas 
prac rozbiórkowych. 

Krótko i dobrze. Do czego przydają się najlepsze maszyny i 
narzędzia, jeśli do ich jak najbardziej efektywnego użytko-
wania wymagana jest coraz bardziej specjalistyczna wiedza?

W przypadku nowych obiektach: Charakter podłoża, sposób 
użytkowania i obciążalność, wymagania powierzchniowe, cechy 
przestrzenne itp.

W przypadku remontów i odnowień: Rodzaj podłoża lub powłoki 
powierzchni podłogowej, aktualny stan podłogi, cel remontu, 
przyszłe użytkowanie

W zależności od wymagań zalecamy odpowiednie maszyny. Spraw-
dza się również kwestię tego, jak regularnie wykonywane są prace 
związane z wykonaniem podłogi. Odsysanie pyłu ma coraz większe 
znaczenie dla utylizacji i ochrony zdrowia. Tutaj również możemy 
polegać na systematycznie koordynowanych rozwiązaniach maszy-
nowo-adapterowych i odpowiednich odkurzaczach przemysłowych.

Dobór maszyn i odpowiednie 
odsysanie pyłu

Ustalenie warunków 
wstępnych
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... Jest Twoją największą zaletą

Zalecenie w sprawie środków do ochrony, czyszczenia i pielęgnacji  

W zależności od powierzchni podłogowej żywotność podłogi 
można znacznie poprawić dzięki środkom do ochrony, czyszcze-
nia i pielęgnacji. Wybór środków do ochrony i pielęgnacji zależy 
od charakteru podłogi i rodzaju obciążenia.

Zalecenie dotyczące kolejności wykonania oraz zoptymalizowa-
nego doboru narzędzi i akcesoriów

W zależności od wymagań przedstawiamy również zalecenia 
dotyczące następujących po sobie etapów pracy oraz odpowiednie 
w tym celu narzędzia. W ten sposób pomagamy znaleźć możliwie 
najdoskonalszą konfigurację maszyn i narzędzi dla poszczególnych 
etapów pracy.

Stała ochrona i 
pielęgnacja

Wymagane etapy pracy i 
narzędzia

Właśnie w tym miejscu wkracza nasz dział technologii zasto-
sowania, który rozrósł się w ostatnich latach. Pracują tu spe-
cjaliści, którzy doradzają „z praktyki, dla praktyki” i wspólnie 
z naszym klientem opracowują rozwiązania. 

Zaczyna się to od doradztwa w sprawie wyboru odpowied-
niej maszyny i najlepszego możliwego narzędzia do danego 
zadania. Zapewniamy ponadto osobisty instruktaż na miej-

scu. W wielu przypadkach zaowocowało to ciągłą, praktyczną 
wymianą. Jest to dobrze odbierane, o czym świadczy również 
zwiększona liczba obserwujących na naszym blogu budow-
lanym LinkedIn. 

Spektrum usług oferowanych przez naszą technologię za-
stosowania uzupełniają regularnie oferowane szkolenia oraz 
konkretna obsługa projektowa.
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Maszyna budowlana

Wdro  żenie

Rozwi   ązanie

Narzędzie Odsysanie

Aby naprawdę móc poprawić jakość podłogi, ściany i sufitu!
Rozwiązaniem jest połączenie maszyny i narzędzia

mieszkalnych czy na dużych powierzchniach handlowych, aby 
wymienić tylko kilka istotnych przykładów.

Zasadniczo możliwości eksploatacji można podzielić na zakre-
sy „przygotowania podłoża”, „prac rozbiórkowych”, „reno-
wacji”, „formowania”, „usuwania okładzin” oraz „pielęgnacji 
i czyszczenia”. Te z kolei cechują się pojedynczymi etapami wy-
konania w zależności od charakteru i przyszłego użytkowania.

Wykonywanie posadzek zmieniło się znacząco ze względu na 
nowoczesne materiały budowlane, ale przede wszystkim ze 
względu na różnorodność możliwości ich wykonywania ma-
szynowego. To samo dotyczy teraz ścian i sufitów, także dzięki 
naszej innowacji, jaką jest WDS (szlifierka do ścian i sufitów). 
Na wybór konfiguracji maszyny i akcesoriów wpływa wiele 
czynników: Wielkość obrabianej powierzchni, charakter pod-
łoża, przyszłe wykorzystanie jako podłoga przemysłowa czy 
konstrukcyjna, eksploatacja w prywatnych przestrzeniach 

Przygotowanie 
podłoża

Usuwanie 
okładzin

Prace 
rozbiórkowe

Szkolenie

W naszych lokalizacjach w Wangen koło 
Stuttgartu i w Hünxe w północnej części 
Zagłębia Ruhry oferujemy szkolenia dla 
użytkowników trwające kilka dni w regu-
larnych odstępach czasu. Tematy dotyczą 
pięciu głównych obszarów zastosowania 
naszych maszyn.

ObsługaDoradztwo i obsługa sprzedażowa

Wraz z dostawą maszyny i niezbędnych 
akcesoriów chętnie zaoferujemy na miej-
scu instruktaż dotyczący jej użytkowania 
i udzielimy praktycznych wskazówek, jak 
naprawdę poprawić jakość podłogi.

Każde zapytanie pozwala nam zebrać 
niezbędne informacje i, jeśli to koniecz-
ne, umówić się z klientem na spotkanie 
na miejscu. Ustalamy ponadto zapotrze-
bowanie na maszyny i narzędzia. Na tej 
podstawie klient otrzymuje przejrzystą i 
zrozumiałą ofertę.

T E C H N O L O G I A  Z A S T O S O W A N I A
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KILKA PRZYKŁADÓW

SYSTEM SCHWAMBORN – PRZYKŁADÓW

Wdro  żenie

Rozwi   ązanie

Narzędzie ChemiaOdsysanie

technologii zastosowania i jego możliwości obsługowych. 

W ten sposób zapewniamy naszym aktywnym na całym 
świecie użytkownikom wiedzę i wsparcie za pośrednictwem 
wszystkich medialnych kanałów rozpowszechniania informa-
cji i systematycznie zwiększamy liczbę konkretnych studiów 
przypadku. Technologia systemów i zastosowania jest zatem 
wyrazem naszej orientacji na korzyść klienta i, co nie mniej 
ważne, kluczem do naszego zrównoważonego sukcesu.

Naszym celem jest zaoferowanie rozwiązania każdego proble-
mu poprzez najlepsze połączenie złożone z maszyn, narzędzi, 
odkurzaczy i odpylaczy oraz chemicznych środków pomoc-
niczych. Im bardziej złożone stają się zadania na budowie, 
tym bardziej specyficzna jest niezbędna wiedza techniczna. 
W połączeniu z dużym doświadczeniem skutkuje to nie tyl-
ko imponującymi kompetencjami w zakresie doradztwa, ale 
także odpowiada na dane zapotrzebowanie. Z tego względu 
w ostatnich latach kontynuujemy rozbudowę naszego działu 

Renowacja Wykonywanie 
powierzchni

Pielęgnacja i 
czyszczenie

Obsługa projektowa

Dla naszych klientów końcowych oraz 
kluczowych klientów chętnie przeprowa-
dzimy indywidualną konsultację zgodnie z 
wymaganiami. W szczególnych przypad-
kach indywidualnych zapewniamy również 
wynajem maszyn, gdy na przykład wąskie 
ramy czasowe na budowie wymagają za-
stosowania kilku maszyn.

LinkedInAktualności i blog

Krótkie filmy z aktualnych budów poka-
zują rozwiązania „z praktyki dla praktyki”. 
Jako platforma, nasz profil LinkedIn oferu-
je również możliwość wymiany pomysłów 
między sobą lub z naszą technologią zasto-
sowania. Zdobądź nowe inspiracje i śledź 
nas na LinkedIn.

Na naszej stronie internetowej w zakładce 
Aktualności, w prasie branżowej i na naszym 
profilu LinkedIn stale publikujemy konkretne 
studia przypadków rozwiązań problemów 
związanych z użytkowaniem naszych maszyn. 
W ten sposób sukcesywnie powstaje kom-
pleksowa baza wiedzy, do korzystania z któ-
rej serdecznie zapraszamy naszych klientów.

T E C H N O L O G I A  Z A S T O S O W A N I A
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Wartości wytrzymałości na rozciąganie 
kleju są punktem odniesienia dla trwało-
ści, ekonomiczności i zrównoważonej uży-
teczności profesjonalnie przygotowanych 
posadzek. Celem wykonania podłoża jest 
uzyskanie najlepszej możliwej wytrzymało-
ści powierzchni na rozciąganie kleju.

Metody frezowania, groszkowania czy 
szlifowania, szczególnie w połączeniu z 
wysokowydajnym odsysaniem pyłu, są po-
wszechnymi metodami przygotowania pod-
łoża. W zależności od charakteru podłoża i 
późniejszego wykorzystania, może być rów-
nież konieczne połączenie metod, co będzie 
prowadzić do lepszych rezultatów. 

Gospodarka wyburzeniowa stoi przed duży-
mi wyzwaniami. Ze względu na ekologiczne 
wymagania dotyczące oddzielania i usuwania 
okładzin ścian i sufitów, rozwiązania mecha-
niczne do ekonomicznego usuwania tych 
okładzin (azbestu, tynku, farb itp.) są niemal 
niezbędne. Dotyczy to tym bardziej ochrony 
pracowników, którzy do tej pory musieli usu-
wać w dużej mierze takie materiały ręcznie.

Dzięki rodzinie WDS gospodarka wyburze-
niowa - teraz także z obecnymi koparkami 

- może pracować mechanicznie zapewniając 
najlepszą możliwą wydajność powierzchnio-
wą, precyzyjne usuwanie materiału i zopty-
malizowaną ochroną zdrowia. 

Wraz z nową linią produktów „Stripper” 
uzupełniamy nasze portfolio produktów do 
wykończenia podłóg. W ten sposób zbliża-
my się do naszego celu, jakim jest oferowa-
nie najlepszych możliwych rozwiązań „Wy-
produkowano w Niemczech” dla każdego 
rodzaju wykończenia podłóg.

Ściągarki do podłóg Schwamborn umoż-
liwiają usuwanie okładzin podłogowych i 
ich przylegania za pomocą noży, wałków 
nożowych, ostrzy lub skrobaków. Można 
bez problemu usunąć żywice epoksydowe, 
płytki, PCV, linoleum, podłogi sportowe, 
wykładziny i kleje. Narzędzia są dostępne i 
dostosowane do danego zastosowania.

Przygotowanie 
podłoża

Prace 
rozbiórkowe

Usuwanie 
okładzin

Dobra powierzchnia jest 
decydującym czynnikiem

Usuwanie i oddzielanie 
substancji szkodliwych

Złuszczanie lub odrywa-
nie powłok

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Aktualne praktyczne 
przykłady z obszarów 
zastosowań
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Abbruch

BelagsentfernungŚrodki renowacyjne obejmują usuwanie 
klejów, wypełniaczy, regulację nierówno-
ści podłogi, usuwanie oznaczeń (z jezdni), 
frezowanie powłok, renowację jastrychu, 
renowację folią pielęgnacyjną powlekanych 
podłóg z PCV i linoleum, fugowanie jastry-
chu i żywicy epoksydowej oraz, co nie mniej 
ważne, polerowanie i szlifowanie okładzin 
z kamienia naturalnego, takich jak marmur 
i granit.

Jeśli stare ma znów wyglądać jak nowe, 
Schwamborn oferuje maszyny, a przede 
wszystkim odpowiednie narzędzie do pra-
wie każdego rodzaju podłogi i zużycia.

Niezależnie od tego, czy chodzi o polerowane 
posadzki betonowe, jastrychy przemysłowe 
w wyglądzie lastryko, jastrychy magnezjo-
we, odlewany asfalt czy kolorowe jastrychy 
cementowe: Podłogi konstrukcyjne w pełni 
wpisują się w trend nowoczesnej architektury. 
W ten sposób budynki o charakterze publicz-
nym, biurowce, przestrzenie wystawiennicze, 
centra handlowe, obiekty przemysłowe, po-
wierzchnie przeznaczone dla handlu detalicz-
nego, restauracje czy prywatne przestrzenie 
mieszkalne stają się unikalnymi bardzo szcze-
gólnymi obiektami architektonicznymi.

Oferujemy skoordynowany system dla róż-
nych procesów produkcji, uszlachetniania i 
czyszczenia, począwszy od maszyny i odpo-
wiednich akcesoriów, aż po środki impregnu-
jące i czyszczące.

Czyszczenie na mokro, czyszczenie szampo-
nem, polerowanie, czyszczenie natryskowe, 
krystalizacja, usuwanie chwastów, ale także 
szlifowanie należą do najważniejszych ro-
dzajów czyszczenia posadzek. Również tu-
taj Schwamborn dąży do kompleksowego 
rozwiązania problemu, co znajduje odzwier-
ciedlenie w szerokiej gamie tzw. maszyn 
jednotarczowych i jeszcze większej gamie 
akcesoriów:

szczotki do czyszczenia i odwarstwiania, 
podkładki i narzędzia diamentowe do szli-
fowania i polerowania, narzędzia do wygła-
dzania, narzędzia do fugowania i chemikalia 
do czyszczenia, nanoszenia warstwy odbla-
skowej i krystalizacji podłóg. Zaufaj naszym 
zaleceniom, jeśli stoisz przed „trudnym 
wyborem”.

Renowacja Wykonywanie 
powierzchni

Pielęgnacja i 
czyszczenie

Stare staje się znowu nowe 
z ochroną substancji...

Dla nowej, kreatywnej 
różnorodności

O dobrą podłogę trzeba 
dbać

TECHNOLOGIA ZASTOSOWANIA

TECHNOLOGIA ZASTOSOWANIA
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Nowe, innowacyjne materiały budowlane w konstrukcji 
podłóg przekładają się na stale zmieniające się, często cie-
kawe architektonicznie rozwiązania. Obecnie przy użyciu 
wielu różnych materiałów i metod można wykonać idealnie 
dobraną do potrzeb podłogę niemal do każdego zastoso-
wania. 

Rozwój technologii budowy maszyn, technologii diamento-
wej 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 podłóg. 

Seminaria specjalistyczne dla profesjonalistów i początkujących

Nasze szkolenia są absolutnym hitem. Wciąż przybywa uc-
zestników więc musimy organizować 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 zaopa-
trzeni w cenne rady i po ćwiczeniach praktycznych bez trudu 
wykonają dobrej jakości podłogę. 

Jak dobrze wykonać podłogę

W naszym szkoleniu może wziąć udział każdy, kto zawodo-
wo zajmuje się wykonywaniem, modernizacją i renowacją 
podłóg. Szkolenia trwają od 1,5 do 2,5 dnia.

SZKOLENIE

Historia naszego sukcesu
Nasze szkolenia cieszą się coraz większą popularnością

SZKOLENIE

Teoria i praktyka nowoczesnego wykonawstwa podłóg
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DSM 250 DSM 250S

DSM – SZLIFOWANIE

WDS 530

WDS 250

WDS – MASZYNA DO SZLIFOWANIA ŚCIAN I SUFITÓW

DSM 400

BADANIE – SZLIFOWANIE
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DSM 800S DSM 650RC

DSM 800RC

DSM – SZLIFOWANIE

DSM 530 DSM 530S

DSM 650S

DSM 450

BADANIE – SZLIFOWANIE
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Profesjonalna technologia szlifowania ścian i sufitów
Z modelami WDS 530 i WDS 250 praca ręczna to już historia

cuje z napędem hydraulicznym, które można zasilać nie tylko 
za pomocą robotów budowlanych, lecz również za pomocą 
koparek. Po raz pierwszy umożliwia ono ekonomiczne szlifowa-
nie i renowację dużych powierzchni ścian, sufitów i posadzek z 
doskonałą wydajnością powierzchniową. Używanie WDS 530 
stanowi ponadto znaczne uproszczenie i ułatwienie pracy. Tym 
bardziej dotyczy to także modelu WDS 250, który ma znaczną 
zwrotność w przypadku zastosowania w mniejszych pomiesz-
czeniach i może być obsługiwany za pomocą minikoparki z na-
pędem elektrycznym.

Usuwanie warstwy skażonego materiału przed wprowadzeniem 
urządzenia WDS 530 wiązało się z pracą ręczną, co skutkowało 
niewielką wydajnością powierzchniową oraz wysokimi kosztami 
osobowymi.

Coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące wyburzania 
budynków oraz przydatność podczas renowacji budowli inży-
nierskich, takich jak tunele lub mosty, były głównymi powoda-
mi wprowadzenia na rynek szlifierki do ścian i sufitów. Bowiem 
wraz z zastosowaniem maszyn WDS firmy Schwamborn możliwe 
jest wykorzystanie najnowocześniejszej technologii szlifowania 
przy użyciu tarcz diamentowych ETX, narzędzi do groszkowania 
lub padów diamentowych, w sposób delikatny dla substancji i 
przyjazny dla użytkownika.

Model WDS 530 wywołał furorę jako finalista z nagrodą za 
innowacyjność na targach Bauma 2019. Światowa nowość, 
uhonorowana nagrodą za innowacyjność przyznawaną przez 
Landkreis Göppingen, jest dotychczas jedyną maszyną, która 
umożliwia wykonywanie prac odwarstwiania, renowacji i prac 
wykonawczych, które do tej pory musiały być wykonywane 
ręcznie, w sposób maszynowy z zastosowaniem profesjonal-
nej technologii szlifowania i zapewnieniem doskonałej wydaj-
ności powierzchniowej - teraz otrzymała ona „młodszą wersję 
siostrzaną” w postaci modelu WDS 250, specjalnie zaprojekto-
waną do wnętrz lub pracy w ciasnych pomieszczeniach.

Coraz większe są również wymagania dotyczące odwarstwiania, 
prac renowacyjnych i wykonywania powierzchni w zakresie er-
gonomii jak i opłacalności, na przykład kosztów utylizacji – są 
one nie mniej ważne w przypadku zanieczyszczonych powłok 
ściennych lub sufitowych. Wraz z nowymi szlifierkami do ścian 
i sufitów dział badań i rozwoju firmy Schwamborn stworzył in-
nowacyjne, dostosowane do użytkownika rozwiązania. Przed-
stawiamy najważniejsze fakty:

Innowacyjne, wydajne i ergonomiczne

Wraz z urządzeniem WDS przeniesiono na ściany i sufity ponad 
50-letnie doświadczenie w zakresie profesjonalnej technologii 
szlifowania. WDS 530, a także nowe urządzenie WDS 250 pra-

WDS 530 na koparce gąsienicowej z szybkozłączem i silnikiem wychylnym umożliwia szlifowanie we wszystkich położeniach kątowych.
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Teraz także stosowany również z koparkami

Urządzenia WDS zapewniają równomiernie dużą siłę docisku do 
ściany i sufitu i dzięki zastosowaniu technologii Cardana w głowi-
cy szlifującej zawsze płasko przylegają do powierzchni. Maszynę 
można w zależności od zadania wyposażyć w różne narzędzia. 
Na przykład diamenty szlifierskie umożliwiające odwarstwianie 
i polerowanie ścian i sufitów oraz narzędzia do groszkowania w 
celu przygotowania podłoża lub wykonania powierzchni.

Pełna elastyczność we wszystkich położeniach kątowych

Jeżeli urządzenie WDS jest napędzane przez koparkę wyposa-
żoną w szybkozłącze z wirnikiem wychylnym jako adapter, za-
pewniona jest pełna elastyczność pracy we wszystkich położe-
niach kątowych, jak np. na ukośnych powierzchniach. Nie są już 
konieczne długie czasy przezbrajania pomiędzy szlifowaniem 
ścian, sufitów lub posadzek. Powoduje to nie tylko zmniejszenie 
kosztów poniesionych na przezbrojenie w celu zapewnienia wy-
dajnego szlifowania, lecz również zwiększenie szybkości pracy. 
Nadal oczywiście możliwa jest również praca z użyciem robotów 
budowlanych. 

Zróżnicowane obszary zastosowań

Dzięki nim urządzenie WDS 530 i nowe WDS 250 nadają się do 
przeróżnych obszarów zastosowań - do ekonomicznej i ergono-
micznej pracy na ścianach i sufitach:

Przygotowanie podłoża: Szlifowanie i groszkowanie

Przygotowanie podłoża w przypadku nowych obiektów z uży-
ciem szlifowania i groszkowania zwiększa wytrzymałość po-
wierzchni, a tym samym żywotność wykonanych ścian i sufitów 
oraz opłacalność ich wykonania. W przypadku renowacji betonu 
usuwane jest tylko tyle materiału, ile jest potrzebne, które po-
tem może w sposób ekonomiczny zostać zutylizowane.

Wykonywanie powierzchni

Pojawiają się nowe, kreatywne i ekonomiczne możliwości two-
rzenia w zakresie architektury, ścian i sufitów. Podobnie jak w 
przypadku wykonywania posadzek beton można teraz wykorzy-
stywać na dużej powierzchni i w najróżniejszy sposób, stosując 
różne narzędzia: Powierzchnia polerowana, błyszcząca lub grosz-
kowana za pomocą narzędzi do groszkowania. Ściany z kamienia 
naturalnego szlifuje się za pomocą narzędzi o różnej ziarnistości, 
uzyskując w ten sposób niezwykłe efekty wzornicze.

Odwarstwianie podczas prac rozbiórkowych i renowacji

WDS umożliwiają wydajne, szybkie, dokładne i bezpieczne usu-
wanie powłok z dużą wydajnością powierzchniową - również 
z substancjami szkodliwymi, np. azbestem, nawet w ciasnych 
przestrzeniach. Można w ekonomiczny sposób usuwać farby, 
tynk i użyty na dużej powierzchni klej do płytek.  

Przyklejanie jako projekt powierzchniPrzyjazna dla substancji i bezpyłowa powłoka
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Filtracja pyłów 
gruboziarnistych

Etap 1
Filtr wstępny 

 poliestrowy 99,9%

Etap 2
2 x filtr HEPA 

99,995%

Etap 3

3-stopniowa filtracja pyłu

Ochrona zdrowia: Zastosowanie odkurzaczy przemysłowych i odpylaczy

Na głowicy szlifującej WDS znajdują się cztery króćce odsysające, które umożliwiają wielokrotne odsysanie. Zaleta w przypadku zanieczyszczonego materiału. 

Przyjazne dla zdrowia i środowiska  

Ze względu na ukierunkowane mechaniczne usuwanie 
materiałów i zoptymalizowane odsysanie pyłu, ryzyko utra-
ty zdrowia jest zminimalizowane. Skutkuje to bezpieczną, 
oszczędną i uproszczoną utylizacją przy zapewnieniu och-
rony dla operatorów i środowiska, która wcześniej nie była 
możliwa.

Profesjonalne odsysanie pyłu

Obróbka posadzek, ścian i sufitów jest mechanicznym proce-
sem, podczas którego zawsze powstaje pył. Jest on nie tylko 
szkodliwy dla zdrowia, lecz również utrudnia znalezienie pra-
cowników, którzy chętnie wykonują taką pracę. Właśnie w 
przypadku zanieczyszczonego materiału i podczas rozbiórek 
widoczne są wielki zalety innowacyjnych urządzeń WDS w 
połączeniu ze zoptymalizowanym przemysłowym systemem 
odpylania Schwamborn:

Zoptymalizowane usuwanie materiału

Dzięki dozowanej z dokładnością sile docisku zostaje 
usunięta tylko konieczna ilość materiału. Znacznie zmniej-
sza to ilość materiału, który należy zutylizować, oraz coraz 
większe koszty utylizacji.

Efektywny kosztowo

Efektywność kosztowa innowacji jest zatem oczywista: Zna-
komita wydajność powierzchniowa z jednoczesną ochroną 
substancji budowlanej i wyjątkową ergonomią dzięki zasto-
sowaniu z koparkami wszystkich rozmiarów w połączeniu z 
wydajnym odsysaniem.

Najlepsza możliwa ochrona zdrowia

System z wielokrotnym odsysaniem pyłu, z możliwością zas-
tosowania odpylacza wstępnego i wysokowydajnych filtrów 
Hepa zapewnia najlepszą możliwą ochronę zdrowia.
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WDS 250

SZLIFOWANIE – WDS 250

WDS 250 – praca ręczna była wczoraj

Do maszynowego odwarstwiania, renowacji i prac wykonawczych na ścianach, sufitach i posad-
zkach z użyciem profesjonalnej techniki szlifierskiej, stałej dużej siły docisku. Idealnie sprawdzi 
się w małych pomieszczeniach oraz korytarzach i klatkach schodowych. Usuwanie materiałów, 
przyjazny dla zdrowia i środowiska sposób pracy.

Możliwości zastosowania

Odwarstwianie tynku, skażonego materiału, kleju do płytek i 
farb, szlifowanie w celu przygotowania podłoża, szlifowanie 
betonu i kamienia naturalnego, szlifowanie dokładne kamie-
nia naturalnego.

bar
l/min
mm
kW
mm
mm
N
N
N
kg
min-1

cm
mm

db(A)

723000
120
22
200
4
250
1 x 250
200 – 1000
200 – 1400
200 – 1000
100
750 – 2000
100 x 50 x 60 
1 – 2 x 50
ETX1 
84

Dane techniczne
Nr artykułu
Hydrauliczne ciśnienie robocze 
Hydrauliczny przepływ objętościowy
Skok roboczy
Moc wyjściowa
Szerokość robocza
Talerz bazowy
Anpresskraft Wand
Nacisk roboczy piętro
Szlifowanie sufitu ciśnieniowego
Waga robocza
Obroty
Wymiary dł-szer-wys
Ø Przyłącze odkurzacza
Mocowanie narzędzi
Poziom hałasu

Cechy szczególne
Regulacja obrotów prawo/lewo
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
Modyfikacja prędkości obrotowej
Ponadprzeciętna wydajność
Zawieszenie Kardana do głowicy szlifującej
Możliwe wielokrotne odkurzanie
Precyzyjne usuwanie materiału
Regulacja nacisku roboczego
Usuwanie powłok chroniące substancję budynku

WDS 250 Akcesoria i Narzędzia, Szlifowanie z strona 33, Otulina z strona 46
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WDS 530

SZLIFOWANIE –  WDS 530

WDS 530 – praca ręczna była wczoraj

Do maszynowego odwarstwiania, renowacji i prac wykonaw-
czych na ścianach, sufitach i posadzkach z użyciem profesjo-
nalnej techniki szlifierskiej, stałej dużej siły docisku i znakomitą 
wydajnością powierzchniową. Obróbka ergonomiczna, ekono-
miczna i nieszkodliwa dla zdrowia. 

Możliwości zastosowania

Odwarstwianie tynku, skażonego materiału, kleju do płytek 
i farb, szlifowanie i groszkowanie w celu przygotowania 
podłoża, szlifowanie i polerowanie betonu i kamienia natur-
alnego, szlifowanie dokładne kamienia naturalnego.

Cechy szczególne
Regulacja obrotów prawo/lewo
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
Modyfikacja prędkości obrotowej
Ponadprzeciętna wydajność
Zawieszenie Kardana do głowicy szlifującej
narzędzia obracające się w przeciwnym kierunku
Możliwe wielokrotne odkurzanie
Precyzyjne usuwanie materiału
Regulacja nacisku roboczego
Usuwanie powłok chroniące substancję budynku
Przełączanie - ściana lub sufit

bar
l/min
mm
kW
mm
mm
N
N
N
kg
min-1

cm
mm

db(A)

715860
70 – 120
50
250
6
530
3 x 200
400 – 2300
600 – 2300
400 – 1100
230
400 – 1000
140 x 64 x 65 
1 – 4 x 70
ETX1 / ETX2
84

Dane techniczne
Nr artykułu
Hydrauliczne ciśnienie robocze 
Hydrauliczny przepływ objętościowy
Skok roboczy
Moc wyjściowa
Szerokość robocza
Talerz bazowy
Anpresskraft Wand
Nacisk roboczy piętro
Szlifowanie sufitu ciśnieniowego
Waga robocza
Obroty
Wymiary dł-szer-wys
Ø Przyłącze odkurzacza
Mocowanie narzędzi
Poziom hałasu

WDS 530 Akcesoria i Narzędzia, Szlifowanie z strona 33, Otulina z strona 46



21

TECHNOLOGIA

Wysuwanie na 25 cm

Ustawienie siły docisku i przyłączy hydrauliki

Zawieszenie Kardana do głowicy szlifującej również przy nachyle-
niach osiągających 6°

Przełączanie ściana – sufit | płynna regulacja prędkości obrotowej

Wysokość robocza zależna od długości ramienia koparki

Szlifowanie podłóg, np. zbiorników retencyjnych, basenów itp.

TECHNOLOGIA
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WSTĘP DO SZLIFOWANIA

Wysokiej klasy szlifierki do podłóg
do efektywnego przygotowania podłoża, renowacji i projektowania podłóg

Rodzina szlifierek DSM firmy Schwamborn

WSTĘP DO SZLIFOWANIA

Technologia zastosowania

Wszystko zależy od konfiguracji maszyny i narzędzi - tylko 
wtedy można osiągnąć doskonałe wyniki przy możliwie naj-
lepszej wydajności powierzchniowej.

Zoptymalizowana redukcja pyłu

W ostatnich latach udoskonaliliśmy system odpylania we 
wszystkich naszych maszynach, korzystając z własnego 
Działu badań i rozwoju. Dlatego w naszym portfolio pro-
duktów znajdą Państwo nie tylko wydajne odkurzacze 
przemysłowe i odpylacze idealnie dopasowane do szlifierek 
DSM, ale przede wszystkim systemy węży i złączy, które 
umożliwiają utrzymanie ciągłości pracy bez zanieczyszcze-
nia pyłem nawet podczas najcięższych prac odtłuszczania w 
hali produkcyjnej lub magazynie.

Ergonomia

Ponadto w przypadku wszystkich produktów DSM 
położyliśmy duży nacisk na ergonomiczną obsługę i 
zastosowaliśmy innowacyjne technologie, aby praca z nas-
zymi szlifierkami była jak najłatwiejsza.

Oczywiście dotyczy to tym bardziej naszych modeli RC z pi-
lotem - nigdy wcześniej ciężkie i wymagające prace nie były 
powiązane z tak dużym stopniem ochrony zdrowia.

Nasze wysokowydajne szlifierki DSM oferują wyjątkową 
wydajność powierzchniową, maksymalną ergonomię oraz 
szereg akcesoriów i narzędzi, które nie pozostawiają nic do 
życzenia w każdym zastosowaniu.

Przygotowanie podłoża

Czy to szlifowanie, czy młotkowanie, w zależności od stanu 
podłoża, znajdziecie Państwo u nas właściwe rozwiązanie 
dla uzyskania idealnej wytrzymałości na rozciąganie kleju, co 
musi być celem każdego przygotowania podłoża.

Renowacja posadzek

W ten sam sposób znajdą Państwo odpowiednie akcesoria 
do szlifierek DSM do prac renowacyjnych przy posadzkach 
przemysłowych lub z kamienia naturalnego - od usuwa-
nia wadliwych powłok lub śladów zużycia po lśniący efekt 
końcowy w projektowaniu podłóg konstrukcyjnych.

Podłogi konstrukcyjne

Czy to polerowane podłogi z betonu lub jastrychu, nowoc-
zesne posadzki lastrykowe, asfalt mastyksowy, czy też kolo-
rowo zaprojektowane jastrychy cementowe z wbudowanymi 
elementami dekoracyjnymi: Podłogi konstrukcyjne w pełni 
wpisują się w trend nowoczesnej architektury. W ten sposób 
budynki o charakterze publicznym, przestrzenie wystawien-
nicze, centra handlowe, obiekty przemysłowe, restauracje 
czy prywatne przestrzenie mieszkalne stają się unikalnymi 
obiektami architektonicznymi.
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Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
system aut. dopasowania się narzędzi
Szlifowanie i polerowanie przy krawędzi
Nastawna głowica szlifierska lewo/prawo
Zredukowane wibracje
Szlifowanie i polerowanie bez obramo-
wania

Dane techniczne Ausstattungsvarianten
Nr artykułu 713564 713565 713566
Napięcie V 230 400 220
Częstotliwość Hz 50 50 50
Moc wyjściowa kW 2,2 2,2 2,2
Szerokość robocza mm 250 250 250
Nacisk roboczy piętro kg 35 30 35
Waga robocza kg 56 52,5 56
Odstęp od krawędzi mm 0 0 0
Obroty min-1 1450 1450 1150
Ø-Przyłącze odkurzacza mm 50 50 50
Wymiary dł-szer-wys cm-1 100 x 40 x100 100 x 40 x100 100 x 40 x100
Mocowanie narzędzi ETX1, Velcro ETX1, Velcro ETX1, Velcro

Talerz frezujący

Możliwości zastosowania

Szlifowanie bezskrętne betonu, jastrych, asfalt, reguluj nierówne podłogi, 
usuń kleje, wypełniacze

Szlifowanie przy krawędzi

DSM 250

Jednakowy system mocowania 
narzędzi we wszystkich maszynach

DSM 250 - Szlifierka umożliwiająca ergonomic-
zne szlifowanie krawędzi betonu

Szlifierka do krawędzi umożliwiająca szybkie, proste i 
nieuciążliwe dla pleców szlifowanie krawędzi podłóg bez 
obciążania kolan. Wychylna głowica szlifierska umożliwia 
pracę w trzech pozycjach: w lewo – w prawo – prosto. 
Swobodnie zawieszona ochrona przeciwpyłowa umożliwia 
bezpyłowe szlifowanie krawędzi przy niewielkich drgani-
ach.

SZLIFOWANIE – DSM 250

DSM 250 Akcesoria i narzędzia, szlifowanie od strony 33, Frezowanie od strony 58
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Dane techniczne
Nr artykułu 713670
Napięcie V 230
Częstotliwość Hz 50
Moc wyjściowa kW 2,2
Szerokość robocza mm 250
Talerz bazowy mm 250
Waga robocza kg 61
Odstęp od krawędzi mm 0
Obroty min-1 740 - 1500
Ø-Przyłącze odkurzacza mm 50
Wymiary dł-szer-wys cm-1 100 x 40 x100
Mocowanie narzędzi ETX1, Velcro

Cechy szczególne
system aut. dopasowania się narzędzi

Nastawna głowica szlifierska lewo/prawo
Bezstopniowa regulacja obrotów 740 
-1500 min-11

Praktyczny zbiornik na wodę do szlifowa-
nia na mokro
Szlifowanie i polerowanie bez obramo-
wania

SZLIFOWANIE – DSM 250S

Szlifowanie i polerowanie bez pozosta-
wiania krawędzi / wychylana głowica

Praktyczny zbiornik na wodę do 
szlifowania na mokro

Koła odporne na ścieranie (nie 
pozostawiające smug) dla czystej pracy

Możliwości zastosowania

Szlifowanie bezskrętne betonu, jastrych, asfalt, reguluj nierówne 
podłogi, usuń kleje, wypełniacze, drobne szlifowanie kamienia 
naturalnego, rzucić kamień, lastryko

DSM 250S

DSM 250S – Idealna szlifierka do 
bezkrawędziowego szlifowania i pole-
rowania betonu i jastrychu

Szlifierka do krawędzi DSM 250S. Wychylna 
głowica szlifierska umożliwia bezkrawędziowe 
szlifowanie i polerowanie betonu i jastrychu. 
DSM 250S stanowi idealne uzupełnienie do pro-
fesjonalnego przygotowania podłoża i wykonania 
dokładnie polerowanych jastrychów oraz lastry-
ko lub marmuru. Jest wyposażona w zbiornik 
wody oraz płynną regulację prędkości obrotowej 
umożliwiającej optymalne szlifowanie na mokro.

DSM 250S Akcesoria i narzędzia, szlifowanie od strony 33, Frezowanie od strony 58
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Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
system aut. dopasowania się narzędzi
Ergonomiczny uchwyt prowadzący
Ochrona przeciążeniowa silnika
Nacisk roboczy piętro, verstellbar
Uchwyt transportowy
Wyłącznik czuwakowy
Pierścień ssący o regulowanej wysokości

Dane techniczne Ausstattungsvarianten
Nr artykułu 72800 728001
Napięcie V 400 230
Częstotliwość Hz 50 50
Moc wyjściowa kW 4 2,2
Szerokość robocza mm 400 400
Talerz bazowy mm 1 x 400 1 x 400
Nacisk roboczy piętro kg 30,5 - 53 30,5 - 53
Waga robocza kg 107,5 107,5
Odstęp od krawędzi mm-1 10 10
Obroty min-1 900 600
Ø Przyłącze odkurzacza mm 50 50
Abmessung L x B x H cm 65 x 45 x 75 65 x 45 x 75
Mocowanie narzędzi ETX1 ETX1

Szybka wymiana diamentu ETX

Kompaktowy przełącznik z wbudowa-
nym zabezpieczeniem rzeciążeniowym

SZLIFOWANIE –  DSM 400 

Możliwości zastosowania

Szlifowanie betonu, jastrych, asfalt, usuń kleje, powłoki, wypełniacze, 
reguluj nierówne podłogi

DSM 400

DSM 400 – Wydajna szlifierka do szli-
fowania posadzek w ramach przygoto-
wania podłoża i renowacji

Wyposażona w nasze wydajne narzędzia dia-
mentowe szlifierka DSM 400 nadaje się ideal-
nie do niwelowania nierówności posadzki i 
przygotowania podłoża na powierzchni do 500 
m kw. Diamenty do odwarstwiania umożliwiają 
skuteczne usuwanie klejów, mas szpachlowych 
i innych powłok na betonie lub jastrychu be-
tonowym.

DSM 400 Akcesoria i narzędzia, szlifowanie od strony 33
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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 trans-
port

Bezstopniowa regulacja prędkości dla efektyw-
nej pracy

Jednostka sterująca z wyświetlaczem mocy i 
licznikiem godzin pracy

Praktyczny zbiornik na wodę z kurkiem 
dozującym do dokładnego szlifowania na mokro

Dane techniczne Ausstattungsvarianten
Nr artykułu 719100 719101 719102 719201
Napięcie V 230 400 230 400
Częstotliwość Hz 50 50 50 50
Moc wyjściowa kW 2,2 2,2 2,2 2,2
Szerokość robocza mm 450 450 450 450
Talerz bazowy mm 3 x 160 3 x 160 3 x 160 3 x 160
Nacisk roboczy piętro kg 60 60 60 60
Waga robocza kg 106 103 103 103
Obroty min-1 440 - 1150 900 900 900
Ø Przyłącze odkurzacza mm 50 50 50 50
Abmessung L x B x H cm 94,5 x 47,8 x 95,7 94,5 x 47,8 x 95,7 94,5 x 47,8 x 95,7 94,5 x 47,8 x 95,7
Mocowanie narzędzi ETX1, Velcro ETX1, Velcro ETX1, Velcro ETX1, Velcro
Zbiornik wody ja - - ja

Różne jednostki operacyjne

Wariant wyposażenia bez zbiornika i 
sterowania obrotem w prawo/lewo

Możliwości zastosowania

Szlifowanie betonu, jastrych, asfalt, usuń kleje, powłoki, wypełniacze, reguluj nierów-
ne podłogi, szlifowanie i polerowanie betonu, jastrych, asfalt, rzucić kamień, kamień 
naturalny, lastryko

DSM 450

DSM 450 – Szlifierka do szlifowania i 
polerowania posadzek betonowych, 
podłóg marmurowych i lastryka

Szlifierka DSM 450 umożliwia szlifowanie i 
polerowanie betonu, kamienia naturalnego, 
marmuru, lastryka, jastrychu i asfaltu, usuwa-
nie klejów, powłok i mas szpachlowych oraz 
umożliwia wydajne i ergonomiczne niwelo-
wanie nierówności posadzki. Nowe, odporne 
na ścieranie koła nie pozostawiają przy tym 
żadnych śladów, a ergonomiczny pałąk do 
prowadzenia ułatwia sterowanie i manew-
rowanie maszyną. Szlifierkę można szybko 
rozłożyć w celu łatwego przetransportowania. 
Dostępna również ze zbiornikiem wody lub 
regulacją prędkości obrotowej.

SZLIFOWANIE – DSM 450

DSM 450 Akcesoria i narzędzia, szlifowanie od strony 33
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Cechy szczególne
system aut. dopasowania się narzędzi

Ergonomiczny uchwyt z regulowaną wysokością 
i szybkim zwolnieniem

Bezstopniowa regulacja prędkości dla efektyw-
nej pracy

Bezstopniowa regulacja prędkości dla efektyw-
nej pracy

Praktyczny zbiornik na wodę z kurkiem 
dozującym do dokładnego szlifowania na mokro

Kierunek obrotu w prawo / w lewo dla różnych 
zastosowań

Wyświetlacz z wyświetlaczem mocy i licznikiem 
godzin pracy

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
Nacisk roboczy piętro kg 160
Waga robocza kg 150
Obroty min-1 400 – 1150
Ø-Przyłącze odkurzacza mm 50
Wymiary dł-szer-wys cm-1 109,2 x 57,9 x 95,7
Mocowanie narzędzi ETX1, Velcro

Wyświetlacz ze wskaźnikiem mocy = 
Optymalny wybór diamentu i wydajności 
szlifowania

Linkowy wyłącznik bezpieczeństwa dla 
bezpiecznej pracy

Przyłącze węża ssącego

Możliwości zastosowania

Szlifowanie betonu, jastrych, posadzki przemysłowe, asfalt, wypełniacze, usuń kleje, 
powłoki, reguluj nierówne podłogi, szlifowanie i polerowanie betonu, jastrych, asfalt, 
rzucić kamień, kamień naturalny, lastryko, klejenie betonu, jastrychu i asfaltu

DSM 530

DSM 530 – Profesjonalna szlifierka do groszko-
wania, szlifowania i polerowania posadzek 
przemysłowych

Klasyczne rozwiązanie do szlifowania i polerowania beto-
nu, kamienia naturalnego i posadzek przemysłowych na 
średnich i dużych powierzchniach roboczych. Nadaje się 
optymalnie do mocowania narzędzi do groszkowa-
nia betonu, jastrychu, asfaltu oraz narzędzi z dia-
mentami szlifierskimi ETX do prac renowacyjnych.

SZLIFOWANIE –  DSM 530 

DSM 530 Akcesoria i narzędzia, szlifowanie od strony 33, groszkowanie od strony 46
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Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
system aut. dopasowania się narzędzi
Ergonomiczny uchwyt prowadzący
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

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 piętro kg 165
Waga robocza kg 253
Odstęp od krawędzi mm 10
Obroty min-1 400 – 1200
Zbiornik l 15
Ø-Przyłącze odkurzacza mm 70
Wymiary dł-szer-wys cm-1 160 x 58 x 126
Mocowanie narzędzi ETX1, ETX2, Velcro

Mocna i wytrzymała budowa

ADS: zawieszenie przekładni typu 
anty-szok

Polerowanie terazzo

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

DSM 530S

DSM 530S – Szlifierka o dużej wydajności do 
mocno przywierających powłok na posadzce i 
nierówności

Również trudne do usunięcia warstwy żywicy epoksy-
dowej nie mają żadnych szans ze szlifierką DSM 530S 
wyposażoną w nasze diamentowe narzędzia TL/TR-Pull 
i TL/TR-Stripp. Ciężka i wydajna szlifierka do posadzek 
przekonuje przy tym dużą wydajnością. Dzięki płynnej 
regulacji prędkości obrotowej idealnie nadaje się do 
szlifowania na mokro lastryka lub podłóg marmu-
rowych aż do politury o wysokim połysku.

SZLIFOWANIE – DSM 530S

DSM 530S Akcesoria i narzędzia, szlifowanie od strony 33, groszkowanie od strony 46
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Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
system aut. dopasowania się narzędzi
Ergonomiczny uchwyt prowadzący
Ochrona przeciążeniowa silnika
narzędzia obracające się w przeciwnym 
kierunku
Nacisk roboczy piętro, verstellbar
Regulacja obrotów prawo/lewo
narzędzia, kierunek obrotu
Wyłącznik czuwakowy
Zbiornik wody

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 piętro kg 197
Waga robocza kg 291
Odstęp od krawędzi mm 10
Obroty min-1 400 – 1200
Zbiornik l 15
Ø-Przyłącze odkurzacza mm 70
Wymiary dł-szer-wys cm-1 165 x 68 x 126
Mocowanie narzędzi ETX1, ETX2, Velcro

Wyświetlacz ze wskaźnikiem mocy 
= Optymalny wybór diamentu i 
wydajności szlifowania

Pierścień zasysający, regulowany

Zentrale Przyłącze odkurzacza

Możliwości zastosowania

Szlifowanie betonu, jastrych, posadzki przemysłowe, asfalt, klejenie betonu, jas-
trychu i asfaltu, remont na dużą skalę, usuń kleje, powłoki, wypełniacze, regu-
luj nierówne podłogi, szlifowanie i polerowanie betonu, jastrych, asfalt, kamień 
naturalny, lastryko

DSM 650S – Szlifierka o zmiennym nacisku szlifowania 
do dużych posadzek betonowych i jastrychowych

Szlifowanie i polerowanie betonu, jastrychu, asfaltu, kamienia natur-
alnego, lastryka o szerokości roboczej 650 mm. Szlifierka DSM 650S 
ma dużą wydajność dzięki naciskowi szlifowania regulowanemu za 
pomocą dodatkowych obciążników. Napęd z tłumieniem drgań 
oraz specjalny pałąk prowadzący umożliwiają ergonomiczną 
pracę również w przypadku dużych nierówności posadzki.

DSM 650S

SZLIFOWANIE –  DSM 650S 

DSM 650S Akcesoria i narzędzia, szlifowanie od strony 33, groszkowanie od strony 46
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Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
system aut. dopasowania się narzędzi
Ergonomiczny uchwyt prowadzący
Ochrona przeciążeniowa silnika
narzędzia obracające się w przeciwnym 
kierunku
Nacisk roboczy piętro, verstellbar
Regulacja obrotów prawo/lewo
narzędzia, kierunek obrotu
Wyłącznik czuwakowy
Wskaźnik mocy
Mocna i wytrzymała budowa

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 piętro 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 70
Wymiary dł-szer-wys cm-1 220 x 84 x 101
Mocowanie narzędzi ETX1, ETX2, Velcro

Specjalne koła do szlifowania 
niepozostawiające pasów

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

DSM 800S – Nadaje się idealnie do szlifowania 
nawierzchni w piętrowych parkingach i betonu 
w halach przemysłowych

Trójtarczowa maszyna DSM 800S nadaje się do szlifowa-
nia posadzek o bardzo dużych powierzchniach. Nadaje 
się idealnie do odwarstwiania i przygotowania podłoża w 
parkingach piętrowych oraz halach przemysłowych i pro-
dukcyjnych. Po zamontowaniu na tarczach szli-
fierskich narzędzi diamentowych Superflex 
maszyna wykonuje szlifowanie posadzki 
na mokro aż do uzyskania idealnie 
wypolerowanej i skrystali-
zowanej powierzchni.

DSM 800S

SZLIFOWANIE – DSM 800S

DSM 800S Akcesoria i narzędzia, szlifowanie od strony 33, groszkowanie od strony 46
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Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi Regulacja obrotów prawo/lewo

system aut. dopasowania się narzędzi Ochrona przeciążeniowa silnika

Uchwyt narzędzia ETX-2 = System szybkiej wymiany 
narzędzi

Przekładnia o dużej wydajności = Maksymalne 
przełożenie siły

narzędzia obracające się w przeciwnym kierunku Zdalne sterowanie = Komfortowa, nieobciążona 
drganiami praca operatora

Wyświetlacz ze wskaźnikiem mocy = Optymalny wybór 
diamentu i wydajności szlifowania

Automatyczne dopasowanie narzędzia (DIF) = Po-
prawiony rezultat szlifowania na nierównościach 
podłoża

Wyłącznik czuwakowy Hak do dźwigu = Łatwy transport

Automatyczne dopasowanie narzędzia (DIF) = Popra-
wiony rezultat szlifowania na nierównościach podłoża

Manewry zawracania o 180° i nakładaniem szlifowa-
nia, równomierne szlifowanie

Regulowany nacisk podczas szlifowania dzięki dodat-
kowym obciążnikom

Automatyczna jazda, samoczynna jazda do przodu

Wąska konstrukcja umożliwiająca przejazd przez 
drzwi

Jazda wahadłowa, równomierne nakładanie

Automatyczne ładowanie baterii podczas pracy = 
Niezawodność 

Dostrajanie, równomierne szlifowanie podczas jazdy 
do przodu

Napęd akumulatorowy dla załadunku i rozładunku = 
Łatwa obsługa

Informacje na wyświetlaczu z prędkością obrotową 
narzędzia i prędkością jazdy

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 piętro 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 70
Wymiary dł-szer-wys cm-1 130 x 65 x 140
Mocowanie narzędzi ETX1, ETX2, Velcro

Zdalne sterowanie

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

DSM 650RC – Zwrotna szlifierka do betonu 
umożliwiająca wyjątkowo ergonomiczne szlifo-
wanie betonu

Zdalnie sterowana szlifierka DSM 650RC w połączeniu z 
odkurzaczami przemysłowymi Schwamborn to najlepsza 
gwarancja szlifowania betonu przy zmniejszonym py-
leniu. Dzięki szerokości roboczej 650 mm można 
bez męczenia operatora łatwo osiągnąć dużą 
wydajność od przygotowania podłoża, przez 
renowację aż do wykonywania posadzek last-
rykowych i ozdobnych. Szlifierka DSM 650RC 
jest przy tym wyjątkowo zwrotna.

DSM 650RC

SZLIFOWANIE –  DSM 650RC 

DSM 650RC Akcesoria i narzędzia, szlifowanie od strony 
33, groszkowanie od strony 46
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Cechy szczególne
ETX – system szybkiej wymiany narzędzi Ochrona przeciążeniowa silnika

system aut. dopasowania się narzędzi narzędzia obracające się w przeciwnym kierunku

Uchwyt narzędzia ETX-2 = System szybkiej wymia-
ny narzędzi

Zdalne sterowanie = Komfortowa, nieobciążona 
drganiami praca operatora

Automatyczne dopasowanie narzędzia (DIF) = 
Poprawiony rezultat szlifowania na nierównościach 
podłoża

Automatyczne dopasowanie narzędzia (DIF) = 
Poprawiony rezultat szlifowania na nierównościach 
podłoża

duża wydajność szlifowania Hak do dźwigu = Łatwy transport

Przekładnia o dużej wydajności = Maksymalne 
przełożenie siły

Manewry zawracania o 180° i nakładaniem szlifo-
wania, równomierne szlifowanie

Regulowany nacisk podczas szlifowania dzięki 
dodatkowym obciążnikom

Automatyczna jazda, samoczynna jazda do przodu

Automatyczne ładowanie baterii podczas pracy = 
Niezawodność

Jazda wahadłowa, równomierne nakładanie

Napęd akumulatorowy dla załadunku i rozładunku 
= Łatwa obsługa

Dostrajanie, równomierne szlifowanie podczas 
jazdy do przodu

Wyświetlacz ze wskaźnikiem mocy = Optymalny 
wybór diamentu i wydajności szlifowania

Informacje na wyświetlaczu z prędkością obrotową 
narzędzia i prędkością jazdy

Napęd akumulatorowy dla załadunku i rozładunku 
= Łatwa obsługa

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 piętro 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 70
Wymiary dł-szer-wys cm-1 175 x 84 x 155
Mocowanie narzędzi ETX1, ETX2, Velcro

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

DSM 800RC – Szlifierka o maksymalnej 
wydajności podczas szlifowania bardzo dużych 
powierzchniowo posadzek betonowych

DSM 800RC zapewnia idealną ergonomię i wydajność. 
W połączeniu z naszymi diamentami do odwarstwiania 
ETX nadaje się idealnie do renowacji posadzek dużych 
hal produkcyjnych. Z naszymi padami dia-
mentowymi WR-Superflex W nadaje się 
również najlepiej do wielkopowierz-
chniowego szlifowania na mokro w 
celu wypolerowania betonu, jastrychu, 
lastryka i marmuru.

DSM 800RC

Zdalne sterowanie

Szlifowanie blisko krawędzi za 
pomocą zdalnego sterowania

Kółko podpierające do transportu

SZLIFOWANIE – DSM 800RC

DSM 800RC Akcesoria i narzędzia, szlifowanie od 
strony 33, groszkowanie od strony 46
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praktyczne akcesoria dla WDS/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 715736)  
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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praktyczne akcesoria dla WDS/DSM

Talerz ETX
(Nr artykułu 709482)  
6 rowków, Ø 253 mm

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

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

Skrzynka narzędziowa
(Nr artykułu 716490)  

Płyta mocująca ETC
(Nr artykułu 716497)  
dla diamenty ETX-1

Płyta mocująca
(Nr artykułu 716498)  
dla narzędzi PKD ETX-2

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)  

Kołnierz odsysający ze szczotką wysoki
(Nr artykułu 715925)  

Kołnierz odsysający ze szczotką
(Nr artykułu 715931)  

AKCESORIA WDS/DSM

SZLIFOWANIE – AKCESORIA WDS/DSM
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praktyczne akcesoria dla WDS/DSM

Szczotka elastyczna 
(Nr artykułu 709483)
910 mm

Rura Y
(Nr artykułu 723073)  

Wąż ssący kpl. 
(Nr artykułu 723074) 

Połączenie adaptera 
(Nr artykułu 617054) 
G38/50

Połączenie adaptera 
(Nr artykułu 617207) 
G50/50

Połączenie adaptera 
(Nr artykułu 617266) 
70/50 

Narzędzia frezarskie do WDS/DSM

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

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

SZLIFOWANIE – AKCESORIA WDS/DSM
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... GAINING GROUND!

SZLIFOWANIE - NOWA GENERACJA NARZĘDZI DIAMENTOWYCH

Technologia ETX, a przede wszystkim coraz mocniejsze 
diamenty szlifierskie, znacznie przyczyniły się do rozwoju 
szlifowania nowoczesnych podłóg, ścian i sufitów. Wymóg 
dotyczący narzędzia wynika z odpowiedzi na następujące 
pytania:

1) Jaka podłoga lub okładzina ma być obrabiana - czy podłoga 
jest twarda czy miękka, jaką powłokę ma podłoga?

2) Jaki jest cel obróbki - przygotowanie podłoża, renowacja 
czy wykonywanie powierzchni?

3) Jakie zastosowanie jest do tego niezbędne – szlifowanie 
dokładne, szlifowanie zgrubne, regulacja nierówności czy ma 
być wykonywane odwarstwianie?

4) Czy obróbce należy poddać duże, czy raczej małe po-
wierzchnie?

Schwamborn Giants – nowa generacja 
profesjonalnych narzędzi diamentowych
Profesjonalne narzędzia diamentowe i PCD do szerokiej 
gamy zastosowań

Tak jak w drużynie futbolu amerykańskiego jest wielu spe-
cjalistów od różnych zadań w grze, tak i my, w zależności od 
kombinacji odpowiedzi na znajdujące się powyżej pytania, 
zaprojektowaliśmy specjalne narzędzia diamentowe w nie-
których przypadkach w całkowicie nowy sposób. 

Celem jest zaoferowanie doskonałego połączenia maszyny 
i narzędzia do każdego zadania w wykonywaniu posadzek. 
To właśnie dlatego nazwaliśmy nasz asortyment narzędzi 
diamentowych „Giants” („giganci”). Bowiem podobnie jak 
w futbolu amerykańskim, wykonywanie posadzek to także 
skuteczne zdobywanie przestrzeni - w sposób efektywny, 
ekonomiczny i zorientowany na cel. 

Z narzędziami Schwamborn Giants Twoje następne przyło-
żenie jest gwarantowane. 
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Triple A

AA+

AA

Ziarnistość i wiązania

Klasyfikacja

SZLIFOWANIE - NOWA GENERACJA NARZĘDZI DIAMENTOWYCH

NOWA GENERACJA NARZĘDZI DIAMENTOWYCH

Kod koloru

Miękkie podłogi

Średnio twarde podłogi

Twarde podłogi

Bardzo twarde podłogi

Miękkie podłogi naturalne

Twarde podłogi naturalne

Lewoskrętne

Prawoskrętne

„Twarde podłogi, miękkie wiązanie - miękkie podłogi, twarde 
wiązanie” to podstawowa zasada technologów zastosowań 
w Schwamborn, którzy doradzają w wyborze narzędzia dia-
mentowego doskonale dopasowanego do pożądanego rezul-
tatu. W narzędziach wysokiej jakości płytki diamentowe i PCD 
są związane z metalem, dzięki czemu stają się odporne na 
zużycie. Umożliwiają one szlifowanie nawet najtwardszych 
podłóg w celu uzyskania pożądanego rezultatu.

W celu przygotowania podłoża ważne jest, aby uzyskać równo-
mierny, ale większy ścier, aby zoptymalizować wytrzymałość 
powierzchni na rozciąganie. W produkcji podłóg konstruk-
cyjnych optymalne rezultaty szlifowania można uzyskać przy 
najdokładniejszej ziarnistości i prawidłowej regulacji prędkości 
maszyny. 

Nasza nowa klasyfikacja służy Twojej orientacji. Nie należy jej 
rozumieć w sensie gradacji jakości. W zależności od przezna-
czenia i powierzchni do obróbki równie wysokiej jakości narzę-
dzia AA+ i AA mogą być bardziej ekonomicznym wyborem przy 
zachowaniu jednocześnie tej samej wydajności. Szczególnie w 
przypadku naszych klientów handlowych i wypożyczalni obo-
wiązuje zasada, że z reguły obrabia się mniejsze powierzchnie 
do ok 100 m kw. Właśnie z myślą o tych potrzebach zaprojek-
towano nasze narzędzia AA + i AA i są one znacznie tańsze, 
bowiem nie zostały wyprodukowane z myślą o halach przemy-
słowych lub podobnie dużych powierzchniach, mają mniejsze 
objętości, a tym samym są bardziej przystępne cenowo.

Profesjonalne rozwiązanie dla średnich po-
wierzchni

Jeśli chcesz tylko osiągnąć swoje nowe pierwsze przyłożenie, 
czyli uzyskać średnią przestrzeń, musisz wybrać odpowiednie 
ustawienie. W wypożyczalniach i na mniejszych powierzch-
niach zastosuj zatem nasze narzędzia Giants AA+, w których 
cena i wydajność łączą się w jednej doskonałej proporcji.

Na długie, trudne mecze na dużych powierzch-
niach

Nasze nowatorskie narzędzia diamentowe Giants Center i 
Giants PCD są zaprojektowane do szerokiego zakresu zasto-
sowań na dużych powierzchniach. Pull, Stripp i Barracuda z 
PCD są w drużynie, aby sprostać najtwardszym zastosowa-
niom. Jeśli chodzi o poradzenie sobie ze szczególnie uporczy-
wą powłoką lub podłogą, są one niezastąpione.

Jeśli Twoja gra trwa tylko jedną kwartę

Jeśli masz małe powierzchnie do obróbki, potrzebujesz sku-
tecznych i ekonomicznych graczy w zespole do szybkich za-
dań. To są właśnie nasze narzędzia Giants AA. Niedrogie, 
skuteczne i zawsze gotowe do użycia, gdy są potrzebne w 
krótkim czasie, aby zapewnić łatwy do oszacowania czas 
zadania. Właśnie nasze narzędzia AA stanowią ekonomicz-
ną i jednocześnie wydajną bazę dla punktów handlowych i 
wypożyczalni.
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NARZĘDZIA DIAMENTOWE

SZLIFOWANIE – NARZĘDZIA DIAMENTOWE

 Obszar zastosowań Artykuł Ziarnistość Nr artykułu

Miękki beton, jastrych, asfalt

Średnio twardy beton, jastrych, cementowe 
terazzo

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

Bardzo twardy beton, powłoki, 
żywica epoksydowa

Miękka do średnio twardej kamień naturalny, 
lastryko, marmuru

Twardy kamień naturalny, granit

Miękki beton, jastrych, asfalt

Średnio twardy beton, jastrych, cementowe 
terazzo

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

Bardzo twardy beton, powłoki, 
żywica epoksydowa

Miękki beton, jastrych, asfalt

Średnio twardy beton, jastrych, cementowe 
terazzo

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

Bardzo twardy beton, powłoki, 
żywica epoksydowa

C-SSC 20 20 713048
C-SC 20 20 713000
C-SSC 40 40 713049
C-GC 16 16 713004
C-GC 20 20 713005
C-GC 40 40 713006
C-GC 80 80 713007
C-GC 150 150 713008
C-HC 16 16 713009
C-HC 20 20 713010 
C-HC 40 40 713011 
C-HC 80 80 713014 
C-HC 150 150 713012
C-VSF 16 16 713020
C-VSF 20 20 713021
C-VSF 40 40 713022
C-VSF 80 80 713023
C-VSF 150 150 713024
C-VSF 300 300 713025
C-SBC 40 40 713028
C-SBC 60 60 713029
C-SBC 120 120 713030

C-SBG 40 40 713035
C-SBG 60 60 713036
C-SBG 120 120 713037 

G-SSC 20 20 713047 

G-GC 20 20 713143
G-GC 40 40 713161
G-GC 80 80 713164

G-HC 20 20 713144
G-HC 40 40 713162
G-HC 80 80 713165

G-VSF 22 22 713166

TE-SSCR 20 20 713221

TE-GCR 20 20 713222
TE-GCR 40 40 713223

TE-HCR 20 20 713224
TE-HCR 40 40 713225
TE-HCR 80 80 713226

TE-VSFR 22 22 713227

Nagrywanie w ETX-1
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NARZĘDZIA DIAMENTOWE

SZLIFOWANIE – NARZĘDZIA DIAMENTOWE

 Obszar zastosowa Artykuł Uchwyt  Prawe, lewe Nr artykułu
    obroty

Narzędzia PCD są kompatybilne ze wszystkimi maszynami DSM. Do urządzeń WDS 530 nadają się tylko prawoskrętne narzędzia PCD. 

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

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

Usuwanie średnio twardych powłok, betonu, asfaltu

Usuwanie średnio twardych powłok, betonu, asfaltu

Usuwanie kleju, farb, asfaltu

Usuwanie kleju, farb, asfaltu

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

Twarde spoiwo do usuwania cienkich, średnio twar-
dych powłok, mas szpachlowych i klejów cemento-
wych

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

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

Twarde spoiwo do usuwania cienkich, średnio twar-
dych powłok, mas szpachlowych i klejów cemento-
wych

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

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

TR-Pull-D ETX-1 R 713043

TL-Pull-D ETX-1 L 713045

TR-Stripp ETX-1 R 713109

TL-Stripp EXT-1 L 713110

TR-Stripp soft ETX-1 R 713111

TL-Stripp soft ETX-1 L 713147

RB-Barracuda- ETX-2 R 707936 
SR-PKD

RB-Barracuda- ETX-1 R 707980
SC-Splitt

RB-Barracuda- ETX-1 R 707979
GC-Splitt

RB-Barracuda- ETX-1 R 707978
HC-Splitt

RB-Barracuda- ETX-2 R 707957
SC-Splitt

RB-Barracuda- ETX-2 R 707956
GC-Splitt

RB-Barracuda- ETX-2 R 707955
HC-Splitt

Określenie kierunku obrotów 



40

Wide Receiver

WR-SUPERFLEX-W
(Nr artykułu 713200)  
K 50, Ø 76 mm

WR-SUPERFLEX-W
(Nr artykułu 713201)  
K 100, Ø 76 mm

WR-SUPERFLEX-W
(Nr artykułu 713202)  
K 200, Ø 76 mm

WR-SUPERFLEX-W
(Nr artykułu 713203)  
K 400, Ø 76 mm

WR-All Grind
(Nr artykułu 722000)  
K 50, Ø 76 mm

WR-All Grind
(Nr artykułu 722003)  
K 400, Ø 76 mm

WR-All Grind
(Nr artykułu 722001)  
K 120, Ø 76 mm

WR-All Grind
(Nr artykułu 722004)  
K 800, Ø 76 mm

WR-All Grind
(Nr artykułu 722002)  
K 220, Ø 76 mm

PADY DIAMANTOWE

Pady Diamantowe SUPERFLEX (Zastowanie Na Mokro)

beton, jastrych, lastryko

Pady Diamantowe WR-All Grind (Zastowanie Na Mokro)

marmur, granit, lastryko

SZLIFOWANIE – PADY DIAMANTOWE
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Wide Receiver

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

WR-Hybrid
(Nr artykułu 722021)  
K 50, Ø 76 mm

WR-SUPERFLEX-D
(Nr artykułu 718551)  
K 50, Ø 76 mm

WR-SUPERFLEX-D
(Nr artykułu 718553)  
K 200, Ø 76 mm

Best-Polish
(Nr artykułu 713087)  
K 1500, Ø 76 mm

WR-Hybrid
(Nr artykułu 722022)  
K 100, Ø 76 mm

WR-SUPERFLEX-D
(Nr artykułu 718552)  
K 100, Ø 76 mm

Best-Polish
(Nr artykułu 713088)  
K 3500, Ø 76 mm

WR-Hybrid
(Nr artykułu 722023)  
K 200, Ø 76 mm

WR-SUPERFLEX-D
(Nr artykułu 718554)  
K 400, Ø 76 mm

PADY DIAMANTOWE

Pady Diamantowe WR-Best Polish (Zastowanie Na Sucho)

beton, prefabrykaty betonowe

Pady Diamantowe WR-Hybrid (Zastowanie Na Sucho)

beton, prefabrykaty betonowe

Pady Diamantowe SUPERFLEX (Zastowanie Na Sucho)

beton, jastrych, lastryko

SZLIFOWANIE – PADY DIAMANTOWE
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OSPRZĘT SZLIFIEREK RĘCZNYCH

SZLIFOWANIE – OSPRZĘT SZLIFIEREK RĘCZNYCH

do betonu, jastrychu, lastryka, kamieni naturalnych
Turbo-Cut, M14-125, średni 713180
Turbo-Cut, M14-125, drobny 713181

125 mm
K 50  713214
K 100  713215
K 200  713216
K 400  713217
K 800  713218

150 mm
K 50  713207
K 100  713208
K 200  713209
K 400  713210
K 800  713211

125 mm

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

Talerz podtrzymujący z gumą porowatą, zapięciem na rzep, M 14, 125 mm                      616012
Talerz podtrzymujący z gumą porowatą, zapięciem na rzep, M 14, 147 mm                      616021

Diamentowe tarcze garnkowe Turbo-Cut,  (mocowanie M14)    Nr art.

Diamentowe pady WR-SUPERFLEX-W, do mokrego szlifowania: betonu, jastrychu, terazzo   Nr 

Diamentowe pady WR-SUPERFLEX-D, do mokrego szlifowania: betonu, jastrychu, terazzo   Nr 

Talerz podtrzymujący    Nr art.
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GROSZKOWANIEGROSZKOWANIE
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Zestawy Narzędzi Do Młotkowania

Zapasowe rolki kompletne do groszkowania
(Nr artykułu: 707969) 

Zestaw narzędzi
(Nr artykułu: 707974)  
do groszkowania z talerzem mocującym

Zestaw narzędzi do groszkowania z talerzem mocującym
(Nr artykułu: 707975)  
Ø 270 mm, wymagane 3 szt.

Zestaw narzędzi
(Nr artykułu: 707976)  
do groszkowania z talerzem mocującym

Talerz mocujący ETX-2 - rolki młotkujące
(Nr artykułu: 707971)  
Ø 200 mm, wymagane 3 sztuki

Talerz mocujący ETX-2 - rolki młotkujące
(Nr artykułu: 707970)  
Ø 270 mm, wymagane 3 sztuki

Talerz mocujący ETX-2 - rolki młotkujące
(Nr artykułu: 718567)  
Ø 200 mm, wymagane 3 sztuki

Kołnierz odsysający ze szczotką
(Nr artykułu: 715935)  

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

Groszkowanie jest technologią stosowaną coraz częściej w 
obróbce powierzchniowej betonu. 

Stożkowate ostrza groszkowników nadają fakturę powierz-
chni jednak bez stosowania udaru na podłożu i bez trwałego 
uszkadzania struktury. Przez groszkowanie powierzchni uzy-
skujemy szorstkość porównywalną z powierzchnią po pias-
kowaniu. W tej technice stosowane są rolki do groszkowa-
nia - można je określić mianem bardziej dynamicznej formy 
przygotowania podłoża. Zaletą tej techniki są stosunkowo 

Najbardziej dynamiczna forma przygotowania powierzchni
Narzędzia do groszkowania i pasujące maszyny budowlane

Wyniki przygotowania podłoża technologią groszkowaniaMaszyna podczas groszkowania podłoża
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FREZOWANIEFREZOWANIE
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BEF – FREZOWANIE

BEF 250 BEF 250V BEF 320

BEF 320V

BADANIE – FREZOWANIE

BEF 204BEF 201 BEF 201V

BEF 400RC
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WSTĘP DO FREZOWANIA

Frezarki bef do podłóg betonowych i jastrychowych
Oferujemy Państwu duży wybór wysokowydajnych frezarek.

Zamontowany z przodu bęben frezujący gwarantuje rów-
nomierne wyniki frezowania 

Doskonałość wyników frezowania jest wspierana przez 
stały napęd na wszystkie koła 4 x 4, który umożliwia rów-
nomierne i kierunkowo dokładne frezowanie powierzchni. 
Bęben zamontowany z przodu ma tę zaletę, że wyrównu-
je nierówności podłogi i zapewnia równomierne usuwanie 
głębokości. Nisko położony środek ciężkości frezarek zapew-
nia również płynną wydajność bieżną i równomierny wzór 
frezowania.

BEF 400RC – z pilotem

Szerokość robocza 400 mm, pilot zdalnego sterowania, 
napęd jezdny zarówno z kabla jak i z akumulatora, niezwyk-
le równomierny wzór frezowania, maksymalna zwrotność 
dzięki układowi kierowniczemu przednich kół i znacznie 
ulepszone odsysanie pyłu to najważniejsze cechy nowego 
BEF 400RC. Oprócz 8-punktowych lameli frezujących HM, 
akcesoria i asortyment narzędzi zostały rozszerzone o piły 
do betonu. Frezarka ta umożliwia również piłowanie dyla-
tacji lub przygotowanie podłogi w celu jeszcze większego 
usuwania głębokości poprzez głębokie i równomierne 

„napiłowywanie”.

Funkcja niezależnego ustawiania głębokości frezowania z 
prawej i lewej strony zwiększa obszar zastosowań frezarki, 
którą można sterować w bardzo ergonomiczny sposób za 
pomocą pilota.

W celu wyrównania powierzchni posadzkowych i optymalne-
go przygotowania ich do dalszej obróbki oferujemy Państwu 
duży wybór wysokowydajnych frezarek.

Frezowanie lamelowe

Podczas frezowania powierzchnia podłogi jest usuwana przez 
obracające się lamele. Podczas frezowania z lamelami osad-
zone luźno na lamelowym pręcie lamele oddziałują bardzo 
równomiernie na powierzchnię poprzez obrót. Ważne przy 
tym jest, aby końcówki mogły jeszcze lekko oddziaływać na 
podłoże. W ten sposób uzyskuje się równomierne odprys-
kiwanie powierzchni o znacznie drobniejszym wzorze frezo-
wania niż w przypadku frezowania dłutami. Nasze frezarki 
lamelowe doskonale nadają się do usuwania nierówności, 
takich jak wypukłości, oznaczenia oraz głębokiego usuwania 
warstw z posadzek betonowych i jastrychowych.

Wszystkie nasze frezarki mogą być wyposażone w lamele 
z węglików spiekanych lub lamele złuszczające. Ten dobór 
lamel zależy od podłoża i celu pracy, która ma zostać wy-
konana. W przypadku lameli z węglików spiekanych zależy 
to od wyposażenia, do jakich prac można używać wirnika. 
Na przykład w przypadku frezowania dokładnego wirniki 
frezujące są gęściej wyposażone w lamele, które mogą nieco 
zmniejszyć możliwą głębokość frezowania. Podstawowymi 
zaletami frezowania są jego efektywność głębokościowa i 
możliwość wyrównania znacznych różnic wysokości, które 
powstają jako niepożądane na skutek zużycia na budowie.

Rodzina frezarek BEF firmy Schwamborn Nowe BEF 400RC firmy Schwamborn z pilotem

Zamontowany z przodu bęben frezujący gwarantuje równomierne wyniki 
frezowania

WSTĘP DO FREZOWANIA
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Łatwa i bezpieczna obsługa

Możliwości zastosowania

Usuwanie nierównych podłóg, supernatanty, usuń znaczniki, frezowanie powłok

BEF 201 – Frezarka do betonu do mniejszych 
i średnich powierzchni

Wyposażona w silnik elektryczny frezarka do mniej-
szych i średnich powierzchni z betonu i jastrychu. 
Nisko położony środek ciężkości zapewnia spokojną 
pracę i umożliwia szybkie uzyskanie równomiernych 
rezultatów frezowania podczas usuwania nierówności 
posadzki, występów, oznaczeń i frezowania powłok.

FREZOWANIE – BEF 201

Dane techniczne   Warianty wyposażenia
Nr artykułu  795105 795057 795107 795109 795111 
Napięcie V 230 220 230 400 400
Częstotliwość Hz 50 60 50 50 50
Moc wyjściowa kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Szerokość robocza mm 200 200 200 200 200
Waga robocza kg 77 77 77 77 77
Odstęp od krawędzi mm 10 10 10 10 10
Ø-Przyłącze odkurzacza mm 50 50 50 50 50
Wymiary dł-szer-wys cm  94 x 37,5 x 90 94 x 37,5 x 90  94 x 37,5 x 90  94 x 37,5 x 90 94 x 37,5 x 90
Frezy  Frezy ze stopu Frezy ze stopu Frezy Frezy ze stopu Frezy
  twardego twardego skrawające twardego skrawające

Cechy szczególne
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 201

BEF 201 Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 58
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Łatwa i bezpieczna obsługa

FREZOWANIE – BEF 201V

Możliwości zastosowania

Usuwanie nierównych podłóg, supernatanty, usuń znaczniki, 
frezowanie powłok

BEF 201V – Niezawodna, wytrzymała, 
napędzana silnikiem benzynowym fre-
zarka do mniejszych i średnich powierz-
chni z betonu

Wyposażona w silnik spalinowy frezarka do mniej-
szych i średnich powierzchni z betonu i jastry-
chu. Nisko położony środek ciężkości zapewnia 
spokojną pracę i umożliwia szybkie uzyskanie 
równomiernych rezultatów frezowania podczas 
usuwania nierówności posadzki, występów, 
oznaczeń i frezowania powłok.

BEF 201V

Dane techniczne   Warianty wyposażenia
Nr artykułu  795113 795115
Moc wyjściowa kW 3.6 3.6
Szerokość robocza mm 200 200
Waga robocza kg 76 76
Odstęp od krawędzi mm 45/7 45/7
Ø-Przyłącze odkurzacza mm 50 50
Wymiary dł-szer-wys cm  94 x 37,5 x 90 94 x 37,5 x 90
Frezy  Frezy ze stopu Frezami skrawającymi
  twardego 

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, szczegól-
nie ciężka i zwarta konstrukcja
Obustronne łożysko bębna
Podniesione zasysanie powietrza (wersja ben-
zynowa)
Automatyczne wyłączenie silnika przy niskim 
poziomie oleju (wersja benzynowa)
Centralne szybkie opuszczanie bębna i regulac-
ja głębokościBEF 201V Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 58
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Bezstopniowa regulacja wysokości 
drążka prowadzącego

Możliwości zastosowania

Usuwanie nierównych podłóg, supernatanty, frezowanie 
powłok

Uchwyt transportowy umożliwiający 
łatwy i prosty transport

BEF 204 – Lekka frezarka do jastrychu ze zintegro-
wanym frezem krawędziowym

BEF 204 to lekka frezarka do jastrychu ze zintegrowanym 
frezem krawędziowym do usuwania nierówności posadzki, 
występów, frezowania powłok aż do 10 mm od krawędzi po-
sadzki jastrychowej, wyposażona w pyłoszczelne i tym samym 
bezobsługowe łożysko wirnika.

FREZOWANIE – BEF 204

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 106 x 37.5 x 90
Frezy  Frezy ze stopu twardego

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 204

BEF 204 Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 58
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Mechaniczny hamulec

Szybkie opuszczanie bębna

FREZOWANIE – BEF 250

Możliwości zastosowania

Usuwanie nierównych podłóg, supernatanty, usuń znaczniki, usu-
wanie oznaczeń na drodze, frezowanie powłok, głębokie usuwanie 
posadzek betonowych i jastrychowych

BEF 250 – Wytrzymała, napędzana elektrycznie 
frezarka do średnich powierzchni z betonu i jas-
trychu

Wyposażona w system Schwamborn frezarka BEF 250 
umożliwia wyjątkowo równomierne frezowanie betonu i 
jastrychu bez „efektu kopiowania”. Dzięki szerokości roboc-
zej 250 mm ta frezarka do betonu nadaje się do średnich 
powierzchni, a tym samym idealnie do frezowania powłok i 
głębokiego frezowania betonu i jastrychu.

BEF 250

Dane techniczne   Warianty wyposażenia
Nr artykułu  707011 707013 
Napięcie V 400 400
Częstotliwość Hz 50 50
Moc wyjściowa kW 5.5 5.5
Szerokość robocza mm 250 250
Waga robocza kg 182 182
Odstęp od krawędzi mm 65 65
Ø-Przyłącze odkurzacza mm 70 70
Wymiary dł-szer-wys cm 135 x 50.7 x 109 135 x 50.7 x 109
Frezy  Frezy ze stopu Frezami skrawającymi
  twardego 

Cechy szczególne
Włączany hamulec z regulacją siły ha-
mowania
Kierunek frezowania wprzód
Bezstopniowa regulacja głębokości 
frezowania
Bęben z przodu = zapobiega efektowi 
kopiowania
Ochrona przeciążeniowa silnika
Szybkie opuszczanie/podnoszenie 
bębna
Bęben z tulejami = dłuższa żywotność
Szybka wymiana bębna poprzez otwór 
serwisowy z przodu

Bęben z przodu =  
jednolite frezowanie

BEF 250 Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 58
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Bęben tulejowany = dłuższa 
żywotność

Możliwości zastosowania

Usuwanie nierównych podłóg, supernatanty, usuń znaczniki, usu-
wanie oznaczeń na drodze, frezowanie powłok, głębokie usuwa-
nie posadzek betonowych i jastrychowych

BEF 250V – Wyposażona w silnik spalino-
wy, wytrzymała szlifierka do średnich po-
wierzchni z betonu i jastrychu

Wyposażona w system Schwamborn frezarka BEF 
250V z zamocowanym z przodu bębnem frezującym 
umożliwia wyjątkowo równomierne frezowanie 
betonu i jastrychu bez efektu kopiowania. Dzięki 
szerokości roboczej 250 mm ta frezarka do betonu 
nadaje się do średnich powierzchni, a tym samym 
idealnie do usuwania nierówności posad-
zki, występów oraz usuwania 
oznaczeń.

FREZOWANIE – BEF 250V

Dane techniczne   Warianty wyposażenia
Nr artykułu  707015 707017 
Napęd  benzyna benzyna
Moc wyjściowa kW 8 8
Szerokość robocza mm 250 250
Waga robocza kg 170 170
Odstęp od krawędzi mm 65 65
Zbiornik l 6.1 6.1
Ø-Przyłącze odkurzacza mm 76 76
Wymiary dł-szer-wys cm  135 x 50.7 x 109 135 x 50.7 x 109
Frezy  twardego metalu skrawającymi

Cechy szczególne
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 ha-
mowania
Szybka wymiana bębna poprzez otwór 
serwisowy z przodu
Zbiornik paliwa o pojemności 6.1 l

BEF 250V

Bęben z przodu =  
jednolite frezowanie

BEF 250V Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 58
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Napęd 4 x 4 = jazda dokładnie w 
linii prostej

Dźwignia nożna do ustawiania w 
pozycji transportowej = szybkie 
przemieszczanie maszyny

FREZOWANIE – BEF 320

Możliwości zastosowania

Usuwanie nierównych podłóg, supernatanty, usuń znaczniki, usuwanie 
oznaczeń na drodze, frezowanie powłok, głębokie usuwanie posadzek beton-
owych i jastrychowych

BEF 320 – Frezarka o dużej wydajności również 
w trudnych warunkach użycia

Wydajna frezarka do posadzek BEF 320 400 V wykorzy-
stuje innowacyjną technikę frezowania do dużych po-
wierzchni zapewniającą wydajność większą nawet o 30%. 
Optymalna moc uderzeniowa oraz równomierny posuw 
za pomocą napędu 4 x 4 zapewniają dużą wydajność fre-
zowania również w trudnych warunkach użycia, np. 
na powierzchniach betonowych i 
powłokach.

BEF 320

Dane techniczne   Warianty wyposażenia
Nr artykułu  717005 717006
Napięcie V  400 400
Częstotliwość Hz 50  50
Moc wyjściowa kW  11 7.5
Szerokość robocza mm  320 320
Waga robocza kg  403 380
Odstęp od krawędzi mm  72 72
Ø-Przyłącze odkurzacza mm  70 70
Wymiary dł-szer-wys cm  148 x 65.3 x 112 148 x 65.3 x 112
Napęd 4 x 4  X X
Waga m/min 0 - 8 0 - 8
Frezy  twardego metalu twardego metalu
Amper A 16 16

Cechy szczególne
Napęd 4 x 4
Bezstopniowy napęd jazdy w przód/w tył
Bezstopniowa regulacja głębokości fre-
zowania
Bęben z przodu = zapobiega efektowi 
kopiowania
Uchwyt prowadzący z ochroną 
przeciwwibracyjną
Ochrona przeciążeniowa silnika
Szybkie opuszczanie/podnoszenie bębna
Bęben z tulejami = dłuższa żywotność
Centralne szybkie opuszczanie bębna i 
regulacja głębokości
Hak dźwigowy

Bęben z przodu =  
jednolite frezowanie

BEF 320 Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 58
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Możliwości zastosowania

Usuwanie nierównych podłóg, supernatanty, usuń znaczniki, usuwa-
nie oznaczeń na drodze, frezowanie powłok, głębokie usuwanie po-
sadzek betonowych i jastrychowych

BEF 320V – Frezarka o dużej wydajności 
również z napędem benzynowym

Napędzana silnikiem benzynowym frezarka BEF 320V z 
innowacyjną techniką frezowania dzięki szerokości ro-
boczej 320 mm nadaje się do dużych powierzchni. Op-
tymalna moc uderzeniowa oraz równomierny posuw 
za pomocą napędu 4 x 4 zapewniają dużą wydajność 
frezowania i wysokiej jakości rezultaty frezowania beto-
nu, wykonywania bruzd w powierzchniach betonowych, 
usuwania powłok i oznaczeń.

FREZOWANIE – BEF 320V

Dane techniczne
Nr artykułu  717012
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
Napęd 4 x 4  X

Cechy szczególne
Kierunek frezowania wprzód
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

BEF 320V

Dźwignia nożna do ustawiania w 
pozycji transportowej = szybkie 
przemieszczanie maszyny

Bęben z przodu =  
jednolite frezowanie

Uchwyt prowadzący z ochroną 
antywibracyjną = lepsza ergonomia

BEF 320V Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 58
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BEF 400RC

BEF 400RC Akcesoria i Narzędzia, frezowanie z strona 58

Możliwości zastosowania

Frezowanie powłok, głębokie usuwanie głębokości z posadzek betonowych i jastry-
chowych na dużych powierzchniach, piłowanie betonu, jastrychu i innych podłóg 
za pomocą brzeszczotów z diamentowymi końcówkami, usuwanie nierówności 
podłogowych, wypukłości, usuwanie oznaczeń (z jezdni), piłowanie spoin.

BEF 400RC - Sterowana pilotem frezarka o wysokiej wydajności z dużą wydajnością powierzchniową

Nowa wysokowydajna frezarka i piła BEF 400RC z innowacyjną technologią frezowania jest wyposażona w silnik 15 kW i 
jest bardzo wytrzymała. Szerokość frezowania 400 mm sprawia, że maszyna doskonale nadaje się do dużych powierzchni. 
Cyfrowo regulowana prędkość pracy, zwrotność i praktyczna regulacja wysokości umożliwiają sprawiają, że maszyna BEF 
400RC osiąga doskonałe wyniki. BEF 400RC to wielofunkcyjna maszyna, idealna do frezowania i piłowania betonu i jastrychu.

Dane techniczne   
Nr artykułu  717401  
Napięcie  V  400  
Częstotliwość  Hz 50   
Moc wyjściowa  kW  15  
Szerokość robocza  mm  404
Waga robocza pusta kg  674
Masa robocza frezowania kg  744
Cięcie masy roboczej kg  704 - 754*
Ø-Przyłącze odkurzacza mm  70
Wymiary dł-szer-wys  cm  159 x 95 x 115
Wymiary dł-szer-wys cm  159 x 83 x 115
(koło złożone) 
Prędkość jazdy m/min 0 - 15
Prędkość robocza  m/min 0 - 12
Frezy  twardego metalu

Cechy szczególne
Ochrona narzędzia
Podczas przeciążenia silnika posuw zostaje na krótko przer-
wany
Właściwości rozruchu silnika są automatycznie dostosowy-
wane do typu narzędzia
Krótkie odcinki i pochylenia mogą być pokonywane w trybie 
sieciowym lub akumulatorowym
Elastyczne w transporcie dzięki pracy akumulatorowej 
Automatyczne ładowanie akumulatora podczas pracy lub 
przy zasilaniu sieciowym 
Ochrona przed przeciążeniem silnika i wykrywanie pola 
wirującego

* Przebudowa tarcz tnących
Wirnik frezujący wyposażony w tarcze tnące, narzędzie, 
pasek klinowy i koło pasowe

Pilot zdalnego sterowania - wszystkie 
funkcje i ustawienia są uwidocznione 
tutaj

Oznaczenie szerokości roboczej 400 
mm - łatwa orientacja

Frezowanie betonu i jastrychu
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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

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

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

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

FREZOWANIE – BEF AKCESORIA
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Uzbrojenie Bębnów

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

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

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

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

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

Wałek mały
(Nr artykułu: 707162) 
komplet 6 sztuk

Tuleja bębna
(Nr artykułu: 707164) 
komplet 8 sztuk

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

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

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

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

Tuleja bębna
(Nr artykułu: 717344) 
Ø 22 mm, wymagane 12 sztuk

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

Frezy skrawajace
(Nr artykułu: 718570) 
ø 42 x 22 mm

Frezy skrawajace
(Nr artykułu: 718571) 
Ø 80 x 20 mm

FREZOWANIE – BEF AKCESORIA

UZBROJENIE BĘBNÓW
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BEF 400RC - Ogólny

Przewód zasilający
(Nr artykułu: 707790)  

Szybko ładująca się bateria do pilota 7,2 V
(Nr artykułu: 717687)  

Zestaw szczotek i uszczelek 
(Nr artykułu: 709481)  

BEF 400RC - przemiał

Z frezami lamelkowymi  8-punktowymi, utwardzonymi
(Nr artykułu: 717700)  

Bęben bez frezów 
(Nr artykułu: 717702)  

Wałek 
(Nr artykułu: 709479)  
komplet = 6 sztuk (6x 717714)

Gniazdo HM  
(Nr artykułu: 709480)  
1 zestaw

8-punktowe
(Nr artykułu: 702660) 
utwardzone

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

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

BEF 400RC - ciąć

Skrzynka narzędziowa tarcze do cięcia
(Nr artykułu: 717720)  

Z frezami z tarcze do cięcia
(Nr artykułu: 717631)  

Diamentowa tarcza do cięcia betonu (twarda)
(Nr artykułu: 717632)  

Przekładka 
(Nr artykułu: 717635)  
4 mm

Bęben bez frezów 
(Nr artykułu: 717719) 

NARZĘDZIA FREZARSKIE DLA DSM

FREZOWANIE – NARZĘDZIA FREZARSKIE
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MASZYNY MASZYNY 
WIELOZADANIOWEWIELOZADANIOWE
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STR – MASZYNY WIELOFUNKCYJNE

BADANIE – STR – MASZYNY WIELOFUNKCYJNE

STR 500

STR 580 STR 581 STR 701

STR 703
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WSTĘP – MASZYNY WIELOZADANIOWE

WSTĘP – MASZYNY WIELOZADANIOWE

Linia produktów STR - Nasze wszechstronne urządzenia
Szlifowanie i wygładzanie jastrychów, krystalizacja, fugowanie, uszczelnianie, 

czyszczenie betonu, jastrychów, podłóg drewnianych i z kamienia naturalnego

wano w Niemczech” sprawia, że są idealnym rozwiązaniem 
problemów dla osób kładących jastrych, wypożyczalni i osób 
zajmujących się utrzymaniem czystości.

Nasze maszyny z linii STR są prawdziwymi maszynami uni-
wersalnymi, które są szczególnie odpowiednie dla klien-
tów, którzy mają wiele różnych zastosowań w wykończeniu 
podłóg. Ich stabilne i żywotne wykończenie „Wyproduko-

Zacieranie

Wyrównywanie

Szlifowanie

Polerowanie

Czyszczenie

Usuwanie chwastów
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Czyszczenie

Stalowa przekładnia zębata

MASZYNY WIELOZADANIOWE – STR 580

STR 580 – Uniwersalna maszyna do zacierania i szli-
fowania jastrychu

Stabilna maszyna STR 580 jest uważana za uniwersalną, 
ponieważ można ją wykorzystywać na różne sposoby. Do 
szlifowania i zacierania jastrychu, czyszczenia, spoinowania 
i uszczelniania – uniwersalna maszyna jest niezastąpiona do 
posadzek jastrychowych. Jest wyposażona w napęd zębaty 
i zabezpieczenie przeciążeniowe dla zapewnienia jeszcze 
większego bezpieczeństwa..

STR 580

Dane techniczne   Warianty wyposażenia
Nr artykułu   107551 107751 106851 
napęd  koło zębate, metal
Napięcie V  230 230 230
Częstotliwość Hz  50 50 50
Moc wejściowa W  1800 1800 1800
Szerokość robocza mm  420 420 420
Waga robocza kg  33,5 35 35
Obroty min-1  144 115 144
Nacisk roboczy g/cm2  28 30 30
Moment obrotowy Nm  80 100 80
Długość drążka prowadzącego mm  850 1200 1200
Poziom hałasu dB(A)  58 58 58

Cechy szczególne
Praca przy krawędzi
DOC -Przeciążeniowa ochrona przekładni
Silnik i napęd, pyłoszczelny i zabezpiec-
zony przed rozbryzgiwaną wodą
Zabezpieczenie przed przeciążeniem 
silnika (wersje elektryczne)
Metalowe koło zębate

Możliwości zastosowania

szlifowanie i wygładzanie jastrychów, żłobienia, uszczelka, czyszczenie betonu, 
jastrychu, drewna i podłóg z naturalnego kamienia

STR 580 Akcesoria i Narzędzia z strona 69
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STR 581 – Niezawodna uniwersalna maszyna do 
zacierania żywic sztucznych

Dzięki płynnej regulacji prędkości obrotowej w zakresie od 
57 do 171 min-1 maszyna STR 581 w połączeniu ze specjalną 
zacieraczką skrzydełkową umożliwia wyjątkowo równomierne 
zacieranie posadzek z żywic sztucznych. Uniwersalna maszyna 
jest wyposażona w napęd z metalowymi kołami zębatymi i 
zabezpieczenie przeciążeniowe silnika dla zapewnienia jeszcze 
większego bezpieczeństwa.

Regulacja obrotów

Szlifowanie diamentami

MASZYNY WIELOZADANIOWE – STR 581

Dane techniczne   Warianty wyposażenia
Nr artykułu  795072 795073 
napęd  koło zębate, metal
Napięcie V  230 230
Częstotliwość Hz  50 50
Moc wejściowa W  1800 1800
Szerokość robocza mm  420 420
Waga robocza kg  41,5 40
Obroty min-1  57-171 57-171
Nacisk roboczy g/cm2  35 35
Moment obrotowy Nm  100 100
Długość drążka prowadzącego mm  1200 930
Poziom hałasu dB(A)  58 58

Cechy szczególne
Praca przy krawędzi
Bezstopniowa regulacja obrotów
Silnik i napęd, pyłoszczelny i zabezpiec-
zony przed rozbryzgiwaną wodą
Zabezpieczenie przed przeciążeniem 
silnika (wersje elektryczne)
Metalowe koło zębate

STR 581

Możliwości zastosowania

wygładzanie podłóg z żywic syntetycznych, żłobienia, uszczelka, czyszczenie 
twardych podłóg

STR 581 Akcesoria i Narzędzia z strona 69

Wypełnij pory
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Dane techniczne   Warianty wyposażenia
Nr artykułu  106251 107351 
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 39
Moment obrotowy Nm  110
Długość drążka prowadzącego mm  930 1200
Poziom hałasu dB(A)  62

Stalowa przekładnia zębata

Stabilna regulacja drążka

MASZYNY WIELOZADANIOWE – STR 701

STR 701 – Wytrzymała uniwersalna maszyna do 
ciężkich prac

Ta wytrzymała, niezawodna uniwersalna maszyna jest 
wyposażona w przekładnię zębatą i silnik 2300 W, ma dużą 
wydajność przy ciężarze roboczym do 90 kg. Dzięki szerokości 
roboczej 510 mm maszyna STR 701 nadaje się do dużych po-
wierzchni i obiektów przemysłowych. W zależności od akce-
soriów nadaje się idealnie do szlifowania i renowacji posadzek 
oraz najbardziej wymagającego czyszczenia.

STR 701

Cechy szczególne
Do ciężkich prac
Duża wydajność
Trwała i niezawodna konstrukcja
Niezawodna regulacja drążka
Silnik i napęd, pyłoszczelny i zabezpiec-
zony przed rozbryzgiwaną wodą
Mocny silnik
Metalowe koło zębate

Możliwości zastosowania

szlifowanie betonu, jastrych, asfalt, usuń kleje, powłoki, do renowacji obiektów 
przemysłowych, krystalizować, nadaje się do najbardziej wymagających zadań 
czyszczenia

STR 701 Akcesoria i Narzędzia z strona 69
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Stabilna regulacja drążka

MASZYNY WIELOZADANIOWE – STR 703

STR 703 – Kompaktowa uniwersalna maszyna 
z silnikiem benzynowym i regulacją prędkości 
obrotowej

Wydajna maszyna STR 703 w wersji benzynowej jest 
wyjątkowo wytrzymała i idealnie nadaje się do użycia w 
miejscach bez zasilania elektrycznego. Ta uniwersalna mas-
zyna jest wyposażona w płynną regulację prędkości obrot-
owej i stabilne łożysko drążka prowadzącego. Bardzo mocny 
silnik 3,6 kW umożliwia również użycie w najcięższych wa-
runkach z różnymi narzędziami roboczymi – do szlifowania 
betonu i jastrychu lub usuwania chwastów i powłok.

STR 703

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

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

Trwała konstrukcja

Możliwości zastosowania

szlifowanie betonu, jastrych, asfalt, usuwanie powłok, do renowacji obiektów 
przemysłowych, Usuń chwasty

STR 703 Akcesoria i Narzędzia z strona 69
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Szczotkami do czyszczenia

STR 500 – Uniwersalna szlifierka i polerka 
z przekładnią planetarną Trio

STR 500 to wytrzymała, uniwersalna szlifierka i 
polerka z 4-krotnie większą wydajnością szlifowa-
nia i polerowania. Dzięki przekładni planetarnej 
Trio i połączeniu ciężkiej, stabilnej maszyny jedno-
tarczowej i trójtarczowej zapewnia równomierne 
przenoszenie siły na całą szerokość roboczą. Dos-
konale nadaje się do szlifowania, polerowania i 
czyszczenia betonu, jastrychu oraz usuwania kleju 
i powłok. Wyposażony w zbiornik na wodę, osłonę 
przeciwbryzgową i pierścień ssący.

Narzędziami diamentowymi ETX

MASZYNY WIELOZADANIOWE – STR 500

Dane techniczne   Warianty wyposażenia
Nr artykułu   107213 107215 
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 1200
Poziom hałasu dB(A)  62

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

STR 500

Możliwości zastosowania

szlifowanie betonu, jastrych, usuń kleje, powłoki, wypełniacze, reguluj nierówne 
podłogi, polerowanie podłóg betonowych, jastrychowych, drewnianych i z naturalne-
go kamienia, czyszczenie betonu, jastrychu, drewna i podłóg z naturalnego kamienia

STR 500 Akcesoria i Narzędzia z strona 69
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Furby Padys

Furby Pad
(Nr artykułu: 722190)  
Ø 125 mm, niebieski, Bardzo drobna gradacja, Op. = 3 sztuk

Furby Pad
(Nr artykułu: 722191)  
Ø 125 mm, różowe, Gradacja drobna / średnia, Op. = 3 sztuk

Furby Pad
(Nr artykułu: 722192)  
Ø 125 mm, brązowe, Gradacja średnia / /gruba, Op. = 3 sztuk

Padys

Wełna stalowa
(Nr artykułu: 515700)  
Ø 430 mm, Op. = 5 sztuk

Pady
(Nr artykułu: 530700)  
Ø 406 mm, biały, Op. = 5 sztuk

Pady
(Nr artykułu: 530800)  
Ø 430 mm, biały, Op. = 5 sztuk

Pady
(Nr artykułu: 608043)  
Ø 508 mm, biały, Op. = 5 sztuk

Pady 
(Nr artykułu: 530900)  
Ø 406 mm, czerwony, Op. = 5 sztuk

Pady
(Nr artykułu: 531000)  
Ø 430 mm, czerwony, Op. = 5 sztuk

Pady
(Nr artykułu: 608044)  
Ø 508 mm, czerwony, Op. = 5 sztuk

ZACIERANIE - AKCESORIA 
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Nowa generacja podkładek diamentowych i hybrydowych

Podkładki Furby sprawiają, że podłogi lśnią

Najnowsza innowacja w zakresie podkładek diamentowych o na-
zwie Furby Pad znacznie upraszcza obróbkę końcową nowoczes-
nych powłok podłóg konstrukcyjnych i przemysłowych. 

Podkładki te, zaprojektowane specjalnie do polerowania powierz-
chni, posiadają bowiem rewolucyjne dynamiczne wiązanie złożone 
z dużej ilości najdrobniejszych diamentów. Nie tylko umożliwiają 
one dużą swobodę ruchów w 3D podczas polerowania, ale prze-
de wszystkim pozwalają na szybszą obróbkę. Przy szlifowaniu 
dokładnym tymi podkładkami następuje więc tylko niewielkie wyt-
warzanie ciepła, co czyni je doskonałymi do zadań wykonywanych 
na sucho.
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Szczotki Odwarstwiające

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

Głowica szczotki, garnkowa, skrętka druciana
(Nr artykułu: 702832)  
do 795176

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

Głowica szczotki PPN/drut
(Nr artykułu: 522000)  
Ø 160 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, Zamiennik dla 511300, 5 sztuk
niezbędny

Padys

Pady
(Nr artykułu: 531100)  
Ø 406 mm, niebieski, Op. = 5 sztuk

Pady
(Nr artykułu: 531200)  
Ø 430 mm, niebieski, Op. = 5 sztuk

Pady
(Nr artykułu: 608045)  
Ø 508 mm, niebieski, Op. = 5 sztuk

Pady
(Nr artykułu: 531300)  
Ø 406 mm, brązowy, Op. = 5 sztuk

Pady
(Nr artykułu: 531400)  
Ø 430 mm, brązowy, Op. = 5 sztuk

Pady
(Nr artykułu: 608046)  
Ø 508 mm, brązowy, Op. = 5 sztuk

Pady
(Nr artykułu: 532900)  
Ø 406 mm, Hi-Pro, Op. = 5 sztuk

Pady
(Nr artykułu: 533100)  
Ø 430 mm, Hi-Pro, Op. = 5 sztuk

Pady
(Nr artykułu: 534000)  
Ø 430 mm, czarny, Op. = 5 sztuk

Pady
(Nr artykułu: 608047)  
Ø 508 mm, czarny, Op. = 5 sztuk

ZACIERANIE - AKCESORIA 
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Szczotki Odwarstwiające

Szczotka stalowa
(Nr artykułu: 514500)  
sprężysta, krótka, Ø 430 mm

Szczotka stalowa
(Nr artykułu: 510200)  
sprężysta, krótka, Ø 510 mm

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

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

Głowica szczotki stal., spręż.
(Nr artykułu: 521800)  
Ø 160 mm

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

Głowica szczotki, szczecina krzyżowa
(Nr artykułu: 522200)  
Ø 200 mm, wymagane 5 szt.  

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

Szczotka stalowa, sprężysta
(Nr artykułu: 702420)  
ukośna do 795174

Talerze Padowe I Talerze Mocujące Tarcze Szlifierskie

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

Agregat szlifierski 
(Nr artykułu: 516610)  
z 4 obrotowymi satelitami, satelita Ø 150 mm, bez osprzętu

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

Wymienna pianka gumowa
(Nr artykułu: 612023)  
Ø 406 mm, do 517500

Wymienna pianka piramidowo-gumowa
(Nr artykułu: 612024)  
Ø 430 mm, do 517600

ZACIERANIE - AKCESORIA 
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Talerze Padowe I Talerze Mocujące Tarcze Szlifierskie

Rzep mocujący uniwersalne krążki papieru ściernego 
(Nr artykułu: 606666)  
Ø 150 mm, do agregatu szli erskiego 516610, 4 szt.

diamentowych 
(Nr artykułu: 601310) 
Zapasowa tarcza rzepowa

Talerz mocujący ETX 
(Nr artykułu: 713055)
na rzep Ø 76 mm do padów diamentowych wymagane 9 sztuk do jednej maszyny

Kołnierze Odsysające

Kołnierz odsysający
(Nr artykułu: 612000)  
niski ze szczeciną uszczelniającą Do art. 405401/517500/516610/

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

Kołnierz odsysający
(Nr artykułu: 615401)  
rura Ø 50 mm, niski, do: t.napędowego 517600

Szlifierki Korundowe

Kamień szlif., pierścień
(Nr artykułu: 076100)  
gr. 16, Ø 400 mm, do 526300

Kamień szlif., pierścień
(Nr artykułu: 077500)  
gr. 30, Ø 400 mm, do 526400

Kamień szlifierski
(Nr artykułu: 521600)  
pierścień, kpl., gr. 16, Ø 400 mm

Kamień szlifierski
(Nr artykułu: 526300)  
pierścień, kpl., gr. 16, Ø 400 mm

Kamień szlifierski 
(Nr artykułu: 522900)  
pierścień, kpl., gr. 30, Ø 400 mm

Kamień szlifierski
(Nr artykułu: 526400)  
pierścień, kpl., gr. 30, Ø 400 mm

Talerz bazowy
(Nr artykułu: 606425)  
metalowy, z uchwytem mocującym, Ø 406 mm, do pracy z kamieniami szlifierskimi

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, K 16, Op. = 5 sztuk

Tarcze szlifierskie
(Nr artykułu: 702666)  
Ø 406 mm, K 30, Op. = 5 sztuk

Tarcze szlifierskie
(Nr artykułu: 702667)  
Ø 406 mm, K 60, Op. = 5 sztuk

Tarcze szlifierskie
(Nr artykułu: 702791)  
Ø 430 mm, K 12, Op. = 5 sztuk

Tarcze szlifierskie
(Nr artykułu: 702663)  
Ø 430 mm, K 16, Op. = 5 sztuk

Tarcze szlifierskie
(Nr artykułu: 702661)  
Ø 430 mm, K 30, Op. = 5 sztuk

Tarcze szlifierskie
(Nr artykułu: 702662)  
Ø 430 mm, K 60, Op. = 5 sztuk

Tarcze szlifierskie 
(Nr artykułu: 704168)  
Ø 430 mm, K 100, Op. = 5 sztuk

Tarcze szlifierskie
(Nr artykułu: 702673)  
Ø 430 mm, K 150, Op. = 5 sztuk

Siatki szlifierskie
(Nr artykułu: 706681)  
Ø 406 mm, K 60, Op. = 10 sztuk

Siatki szlifierskie
(Nr artykułu: 706682)  
Ø 406 mm, K 80, Op. = 10 sztuk

Siatki szlifierskie
(Nr artykułu: 706683) 
Ø 406 mm, K 100, Op. = 10 sztuk

Siatki szlifierskie
(Nr artykułu: 706684)  
Ø 406 mm, K 120, Op. = 10 sztuk

Siatki szlifierskie
(Nr artykułu: 706685) 
Ø 406 mm, K 150, Op. = 10 sztuk

Siatki szlifierskie
(Nr artykułu: 706680)  
Ø 430 mm, K 60, Op. = 10 sztuk

Siatki szlifierskie
(Nr artykułu: 704392)  
Ø 430 mm, K 80, Op. = 10 sztuk

Siatki szlifierskie
(Nr artykułu: 704391)  
Ø 430 mm, K 100, Op. = 10 sztuk
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Szlifierki Do Drewna

Siatki szlifierskie
(Nr artykułu: 704392)  
Ø 430 mm, K 80, Op. = 10 sztuk

Siatki szlifierskie
(Nr artykułu: 704391)  
Ø 430 mm, K 100, Op. = 10 sztuk

Siatki szlifierskie
(Nr artykułu: 702790)  
Ø 430 mm, K 120, Op. = 10 sztuk

Siatki szlifierskie
(Nr artykułu: 704390)  
Ø 430 mm, K 150, Op. = 10 sztuk

Szlifierki Do Drewna  
Tarcze szlifierskie 
(Nr artykułu: 710435)  
Ø 150 mm, gr. 40

Tarcze szlifierskie 
(Nr artykułu: 710436)  
Ø 150 mm, gr. 40

Tarcze szlifierskie  
(Nr artykułu: 710437)  
Ø 150 mm, gr. 60

Tarcze szlifierskie 
(Nr artykułu: 710438)  
Ø 150 mm, gr. 80

Tarcze szlifierskie 
(Nr artykułu: 710439)  
Ø 150 mm, gr. 100

Tarcze szlifierskie 
(Nr artykułu: 710440)  
gr. 150

Tarcze szlifierskie 
(Nr artykułu: 710441)  
gr. 220

Narzędzia Z Węglika Wolframu

Tarcza szlifierska WK
(Nr artykułu: 702668)  
gr. 16, Ø 430 mm

Tarcza szlifierska WK
(Nr artykułu: 702670)  
gr. 30, Ø 430 mm

Tarcza szlifierska WK
(Nr artykułu: 702672)  
gr. 16, Ø 410 mm

Tarcza szlifierska WK
(Nr artykułu: 706106)  
gr. 30, Ø 406 mm

Tarcza szlifierska WK
(Nr artykułu: 706109)  
gr. 16, Ø 500 mm
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Narzędzia Do Fugowania

Talerz fugujący 
(Nr artykułu: 795306)  
Ø 430 mm, STR 580

Talerz fugujący
(Nr artykułu: 795307)  
Ø 470 mm, STR 702S z 72 obr./min., bez łopatek

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

Łopatki PCV
(Nr artykułu: 200110)  
70x45x2mm

Akcesoria do szlifowania STR

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

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)  
kpl., gr. 16, Ø 440 mm

Pierścień szlifierski WK
(Nr artykułu: 526800)  
kpl., gr. 16, Ø 460 mm

Talerz mocujący ETX 
(Nr artykułu: 795240)  
Ø 460 mm, kpl. z uchwytem

Talerz mocujący ETX
(Nr artykułu: 795241)  
Ø 410 mm, kpl. z uchwytem

Przekładnia Planetarna SB-Trio

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

TX płyta nośna
(Nr artykułu: 612100)  
Ø 150 mm

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

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

Szczotka polipropylenowa niebieska włókna 0,7 mm
(Nr artykułu: 612106)  
wymagane 3 sztuki
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Przekładnia Planetarna SB-Trio

Szczotka SICA, ziarnistość 180
(Nr artykułu: 612107)  

Pozostały Osprzęt Czyszczący

Obciążnik
(Nr artykułu: 501200)  
22 kg

Zbiornik
(Nr artykułu: 615149)  
10 litrów, mocowany na drążek długi 1200 mm

Zbiornik
(Nr artykułu: 615150)  
10 litrów, mocowany na drążek długi 850 mm

Zbiornik
(Nr artykułu: 615156)  
10 litrów, mocowany na drążek długi 930 mm

Frezarki

Talerz frezujący  
(Nr artykułu: 524200)  
komplet, Ø 430 mm

Talerz frezujący  
(Nr artykułu: 525700)  
komplet, Ø 430 mm

Frez gwiazdkowy
(Nr artykułu: 307900)  
duży,

Wałek
(Nr artykułu: 322000)  
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BAS/BEG – ZACIERACZKI

BADANIE – BAS/BEG – ZACIERACZKI 

BAS 1500E BAS 1500V BEG 90

BEG 180

ES 420SSTR 702
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WSTĘP DO WYGŁADZANIA

WYGŁADZANIE MASZYNAMI FIRMY SCHWAMBORN
Proste i efektywne do wygładzania żywotnego betonu lub podłogi konstrukcyjnej

to ryzyko odpryskiwania betonu. Szczególnie w przypadku 
bardzo mocno obciążonych posadzek przemysłowych w ha-
lach produkcyjnych i magazynowych, ale także w przypadku 
podłóg konstrukcyjnych od odsłoniętego betonu po lastryko, 
wygładzanie jest niezbędne. 

Uproszczone czyszczenie i żywotność

Uproszczone utrzymanie czystości oraz żywotność podłóg 
to kolejne zalety wygładzania jeszcze niezbyt mocno 
związanego pokrycia. W zależności od materiału i instrukcji 
wykonywania posadzek przemysłowych lub konstrukcyjnych 
dostępne są specjalne płyty wygładzające lub wygładzarki 
skrzydłowe.

Wygładzanie podłóg betonowych lub jastrychowych 
jest ważnym zabiegiem roboczym dla każdego, kto chce 
produkować równe i wytrzymałe na ścieranie podłogi. Nasz 
asortyment produktów obejmuje zarówno specjalne mas-
zyny do wygładzania dużych powierzchni, jak i narzędzia do 
wygładzania oraz akcesoria do naszych maszyn wielozada-
niowych, które są odpowiednie do okładzin podłogowych.

Do gładkich, równych, wytrzymałych na ścieranie podłóg

Wygładzanie zapewnia płaską i gładką powierzchnię oraz 
zapobiega powstawaniu ubytków lub separacji warstw z po-
wodu związanego z tym zagęszczenia. Zmniejsza się ponad-

Wygładzanie podłóg konstrukcyjnych jako przygotowanie do szlifowania i uszlachetniania

Ściąganie i zagęszczanie za pomocą szyn ściągających Wygładzanie wygładzarkami skrzydłowymi

WSTĘP DO WYGŁADZANIA
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urządzenie drgań

Włącznik / wyłącznik

CZYSZCZENIE – BAS 1500E

Możliwości zastosowania

obieranie i zagęszczanie świeżego betonu

BAS 1500E – Listwa wibrująca do betonu z zespołem 
wibracyjnym

Do równomiernego zagęszczania i zacierania świeżych po-
wierzchni betonowych. Łatwe i bezpieczne użycie. Drążek 
prowadzący można indywidualnie wyregulować dla wygodnej 
i niepowodującej zmęczenia pracy.

BAS 1500E

Dane techniczne
Nr artykułu   795225 
Napięcie V  230
Częstotliwość Hz  50
Szerokość robocza mm  1500
Waga robocza kg  18
Obroty min-1  3000

Cechy szczególne
Łatwa obsługa
Silnik i napęd, pyłoszczelny i zabezpiec-
zony przed rozbryzgiwaną wodą
Regulowany drążek prowadzący
Szybkie czyszczenie

BAS 1500E Akcesoria i Narzędzia, czyszczenie z strona 86
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Bezstopniowa regulacja prędkości

Możliwości zastosowania

usuwanie i zagęszczanie świeżego betonu na zewnątrz do pracy bez zasilania

BAS 1500V – Listwa wibrująca do betonu z sil-
nikiem benzynowym

Do równomiernego zagęszczania i zacierania świeżych 
powierzchni betonowych na zewnątrz bez zasilania elek-
trycznego. Łatwe i bezpieczne użycie. Drążek prowadzący 
można indywidualnie wyregulować dla wygodnej i 
niepowodującej zmęczenia pracy.

CZYSZCZENIE – BAS 1500V

Dane techniczne 
Nr artykułu   795227 
Napęd  Spalinowa
Moc wyjściowa kW  0.6
Szerokość robocza mm  1500
Waga robocza kg  16
Obroty min-1  5000
Zbiornik l  0.5

Cechy szczególne
Łatwa obsługa
Silnik i napęd, pyłoszczelny i zabezpiec-
zony przed rozbryzgiwaną wodą
Regulowany drążek prowadzący
Szybkie czyszczenie

BAS 1500V

BAS 1500V Akcesoria i Narzędzia, czyszczenie z strona 86

Mocny silnik

Śruba mocująca do regulacji kąta
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CZYSZCZENIE – BEG 90

Możliwości zastosowania

Wygładzanie i zagęszczanie betonu

BEG 90 – Zacieraczka do betonu z silnikiem benzy-
nowym

Zacieraczka do betonu i jastrychu optymalnie nadaje się do 
zagęszczania. Łatwa i bezpieczna obsługa. Wytrzymała, nie-
zawodna i trwała dzięki stabilnej ramie z rur stalowych i 
przekładni ślimakowej.

BEG 90

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

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

BEG 90 Akcesoria i Narzędzia, czyszczenie z strona 86
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Możliwości zastosowania

Wygładzanie i zagęszczanie betonu

BEG 180 – Zacieraczka do betonu z rozrusznikiem elektrycznym

Wygodna zacieraczka do betonu i jastrychu o szerokości roboczej 2 x 900 mm jest 
przeznaczona do dużych powierzchni i nadaje się optymalnie do zagęszczania powierz-
chni. Łatwa i bezpieczna obsługa. Wytrzymała, niezawodna i trwała dzięki stabilnej 
ramie z rur stalowych i przekładni ślimakowej.

CZYSZCZENIE – BEG 180

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

BEG 180 Akcesoria i Narzędzia, czyszczenie z strona 86
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STR 702S – Uniwersalna maszyna do ciężkich prac 
z dwoma prędkościami roboczymi

STR 702S to wytrzymała, wydajna uniwersalna maszyna 
z płynną regulacją obrotów w zakresie od 78 do 156 min-1. 
Wyposażona w silnik 2200 W, napęd z metalowymi kołami 
zębatymi i bardzo wytrzymałe łożysko drążka prowadzącego 
maszyna nadaje się do wymagających prac na budowie – szli-
fowania, czyszczenia, odwarstwiania lub zacierania posadzek.

CZYSZCZENIE – STR 702S

Cechy szczególne
Wszechstronne zastosowanie
Silnik i napęd, pyłoszczelny i zabezpiec-
zony przed rozbryzgiwaną wodą
Niezawodna regulacja drążka
2 prędkości obrotowe 78/156 min-1

Ekonomiczna, niezawodna, wydajna

STR 702S

Dane techniczne    Warianty wyposażenia
Nr artykułu   107212 107214 
Napęd  Koło zębate, metal Koło zębate, metal
Napięcie V  400 400
Częstotliwość Hz  50 50
Moc wyjściowa kW  2.2 2.2
Szerokość robocza mm  510 510
Waga robocza kg  66 65
Obroty min-1  78 - 156 78 - 156
Nacisk roboczy g/cm2  43 43
Moment obrotowy Nm  135 135
Długość drążka prowadzącego mm  1200 930
Poziom hałasu dB(A)  62 62

Zacieranie łopatkami

Możliwości zastosowania

Szlifowanie i wygładzanie jastrychów, usuwanie powłok, do renowacji obiek-
tów przemysłowych, napełnianie podłóg, uszczelka, nadaje się do najbardziej 
wymagających zadań czyszczenia

Stabilna regulacja drążka

2 prędkości obrotowe

STR 702S Akcesoria i Narzędzia, czyszczenie z strona 86
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Osprzęt do szamponowania

Krystalizacja

Opcja z odkurzaczem SDC 120

ES 420S – Profesjonalna maszyna jedno-
tarczowa ze stalowymi kołami zębatymi do 
ciężkich prac

Wytrzymała maszyna jednotarczowa ES 420S opty-
malnie nadaje się do ciężkich prac. Dzięki napędowi 
z metalowymi kołami zębatymi ES 420S nadaje się do 
czyszczenia, szlifowania, renowacji i zacierania jastry-
chu. Maszyna jest dodatkowo wyposażona w zabez-
pieczenie przeciążeniowe. Maszyny jednotarczowej 
można również używać do szamponowania, szorowa-
nia, polerowania i krystalizowania.

CZYSZCZENIE – ES 420S

Dane techniczne   Warianty wyposażenia
Nr artykułu  614600 614608 614611 
Napęd  Koło zębate, metal 
Napięcie V  230 230 230
Częstotliwość Hz  50 50 50
Moc wejściowa kW  1.6 1.6 1.6
Szerokość robocza mm  406/420 406/420 406/420
Waga robocza kg  39 39 44
Obroty min-1  144 144 144
Nacisk roboczy g/cm2  33 54 60
Moment obrotowy Nm  73 73 73
Długość drążka mm  850 1200 850
prowadzącego
Poziom hałasu dB(A)  58 58 58

Cechy szczególne
DOC -Przeciążeniowa ochrona przekładni
Do ciężkich prac
Metalowe koło zębate
Drążek prowadniczy 1200 mm
Mocna i wydajna

ES 420S

Możliwości zastosowania

Szlifowanie i wygładzanie jastrychów, renowacja jastrychów i posadzek beton-
owych, polerowanie i krystalizacja, Spray do czyszczenia, szamponu, zarośla, 
czyszczenie większych obszarów, ежедневная основная очистка

ES 420S Akcesoria i Narzędzia, czyszczenie z strona 86
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AKCESORIA DO WYGŁADZANIA PODŁÓG

Talerze Zacierające

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

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 PCV
(Nr artykułu: 795206)  
Ø 580 mm

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

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

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

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

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

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

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

AKCESORIA DO WYGŁADZANIA PODŁÓG
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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

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

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

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

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

Zacieraczki skrzydełkowa

AKCESORIA DO WYGŁADZANIA PODŁÓG

AKCESORIA DO WYGŁADZANIA PODŁÓG
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AKCESORIA DO WYGŁADZANIA PODŁÓG

Okładzina PCV
(Nr artykułu: 701761)  
PCV

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

Łopatka stalowa z otworami  
(Nr artykułu: 701832)  
do 70176

Łopatka stalowa z okładziną PVC 
(Nr artykułu: 701858)  
do zacier. skrzyd. Ø 830 mm (795302)

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

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

Łopatka stalowa
(Nr artykułu: 324900)  
stal

Okładzina PCV
(Nr artykułu: 701760)  
PCV

Łopatka stalowa
(Nr artykułu: 230400)  
stal

Pozostały Osprzęt Do Zacierania Posadzek

Łopatki Zacierające

Buty do zacierania
(Nr artykułu: 702706)  
1 para, rozmiary: 35 do 48

AKCESORIA DO WYGŁADZANIA PODŁÓG
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USUWANIA OKŁADZINUSUWANIA OKŁADZIN
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BADANIE USUWANIA OKŁADZIN

BADANIE – USUWANIA OKŁADZIN

FBS 1200

FBS P

FBS 15 FBS 40 FBS 105

FBS 190 FBS 420
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WSTĘP DO USUWANIA OKŁADZIN

Cykliniarki podłogowe FBS
Rozszerzamy portfolio produktów o cykliniarki podłogowe

doskonałe połączenie maszyny i narzędzia dla wszystkich 
możliwych prac, w zależności od obrabianych powierzchni 
i zakładanych zadań. W przypadku płytek ceramicznych 
i powłok z żywicy epoksydowej stosuje się wały nożowe. 
Dostępny jest szereg różnych noży i skrobaków do usuwa-
nia linoleum, podłóg sportowych, wykładzin i klejów. Są one 
dostępne w geometrii, wymiarach i stopniu ostrości dosto-
sowanym do danego zastosowania.

Poprawa jakości także podczas usuwania okładzin dzięki 
systemowi Schwamborn!

Dobór maszyny zależy od wielkości powierzchni przeznac-
zonej do obróbki i wymaganego użycia siły. Zapewnia to 
najlepszą możliwą wydajność pod względem solidności, 
wydajności powierzchniowej, szybkości przetwarzania i 
dokładności.

Piła do parkietu uzupełnia portfolio maszyn

Uzupełnieniem portfolio maszyn jest piła do parkietów, któ-
ra jest warunkiem skutecznego i szybkiego usuwania pasma-
mi nawet mocno przyklejonego parkietu z podłogi.

Cykliniarki podłogowe Schwamborn to maszyny do usuwa-
nia okładzin podłogowych wraz z materiałem klejącym za 
pomocą noży, wałków nożowych, ostrzy lub skrobaków.

Zakres oferty obejmuje urządzenia od kompaktowych, 
wytrzymałych maszyn do niewielkich i średnich powierzchni, 
na przykład modeli FBS 105 lub FBS 190, które są wyjątkowo 
wydajne dzięki technice hydraulicznej, aż do maszyn 
obsługiwanych przez siedzącego operatora. W ten sposób 
za pomocą cykliniarki podłogowej z fotelem operatora FBS 
1200 można w okamgnieniu dokładnie usunąć zamkniętą 
podłogę sportową w hali sportowej. Dzięki zoptymalizowa-
nej technologii silnika użytej w tym akumulatorowym mo-
delu można zapewnić długie czasy pracy.  

Nowe rozwiązanie dla osób kładących podłogi

Wraz z nową linią produktów „Stripper” uzupełniamy nasze 
portfolio produktów do wykończenia podłóg. W ten spo-
sób zbliżamy się do naszego celu, jakim jest oferowanie naj-
lepszych możliwych rozwiązań „Wyprodukowano w Niemc-
zech” dla każdego rodzaju wykończenia podłóg. Bowiem 
system Schwamborn obejmuje też cykliniarki. Zapewnia on 

Cykliniarki do podłóg FBS firmy Schwamborn

WSTĘP DO USUWANIA OKŁADZIN
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Regulowane rękojeści

Możliwości zastosowania

usuwanie resztek kleju, usuwanie przyklejonych wykładzin dywanowych, 
usuwanie wykładzin PVC

Regulacja podwozia

Cechy szczególne
Drążek prowadzący z bezstopniową 
regulacja wysokości
Amortyzator drgań w rękojeści
Paliers de grandes dimensions pour une 
longue durée de vie
Specjalny odbojnik z odlewu aluminio-
wego
Zawiera zestaw kół o regulowanej wy-
sokości

FBS 15 Akcesoria i narzędzia usuwanie okładzin od strony 99

FBS 15

FBS 15 – Wytrzymała cykliniarka do pra-
cy ciągłej

Mocny klasyk umożliwia łatwą pracę dzięki seryj-
nie zamontowanemu układowi jezdnemu. Cyklini-
arka nadaje się doskonale do usuwania wszelkich 
wykładzin  podłogowych  takich jak wykładziny 
dywanowe, PVC i resztek kleju bez uszkadzania 
znajdujących się pod nimi warstw materiału. 
Dzięki małemu ciężarowi cykliniarka FBS 15 na-
daje się idealnie do małych i średnich powierzchni 
w szczególności w domach, np. do schodów. 

Łącznie z wyposażeniem dodatkowym: układ jez-
dny, 2 skrobaki, 1 nóż z ostrzem ząbkowym.

Dane techniczne   
Nr artykułu   619000
Napięcie V 230
Częstotliwość Hz 50
Moc wejściowa W 2000
Szerokość robocza mm 210
Waga robocza kg 14,4
Wymiary dł-szer-wys  cm  54 x 21 x 145
Poziom hałasu dB(A) 85
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Regulacja podwozia

Możliwości zastosowania

usuwanie przyklejonych wykładzin dywanowych, usuwanie przyk-
lejonych płytek , usuwanie wykładzin z linoleum, gumy i PVC

FBS 40 – Machine performante de décapage 
des sols pour les petites et moyennes surfaces

La FBS 40 est considérée comme un grand classique car 
elle peut être utilisée de façon polyvalente. La machine 
est idéale pour éliminer les moquettes et carrelages 
collés ainsi que les revêtements en linoléum, caout-
chouc et PVC.

Accessoires compris: 10x lames de rechange 230 x 76 x 
1,6 mm et une rallonge électrique de 10 mètres. 

Dane techniczne  
Nr artykułu  619001
Napięcie V 230
Częstotliwość Hz 50
Moc wejściowa W 750
Szerokość robocza mm 230
Waga robocza kg 39
Wymiary dł-szer-wys  cm  83 x 34 x 84
Poziom hałas dB(A) < 85

Cechy szczególne
Szybki demontaż zapewnia prosty i 
łatwy transport
Duże koła zapewniające komfortową 
obsługę
Regulowany kąt ustawienia noży
Niski poziomi hałasu i wibracji podczas 
pracy
Składany drążek prowadzący z regulacją 
nachylenia

FBS 40 Akcesoria i narzędzia usuwanie okładzin od strony 99

FBS 40

Położenie transportowe

Składany drążek prowadzący z 
regulacją nachylenia
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Praktyczne przechowywanie śrub 
kół

Napęd kół ze sprzęgłem jednokie-
runkowym dla potrzeb transportu

Możliwości zastosowania

usuwanie mocno przyklejonych wykładzin na mniejszych i średniej 
wielkości powierzchniach

FBS 105 – Mocna cykliniarka podłogowa 
z bezpośrednim napędem hydraulicznym

Mocny silnik w połączeniu z bezpośrednim 
napędem hydraulicznym zapewnia dużą siłę przy 
nadzwyczaj cichej pracy. Za pomocą tej cykliniar-
ki można bez trudu usuwać mocno przyklejone 
wykładziny na małych i średnich powierzchniach. 
Cykliniarka FBS 105 posada samoczynny napęd 
do przodu i do tyłu oraz regulowaną prędkość. 
Sprzęgła jednokierunkowe napędu kół zapewniają 
łatwą manipulację i wygodny transport.

Łącznie z wyposażeniem: dodatkowy ciężar 27 kg, 
2 samoczynnie tnące noże z ostrzami ceowymi, 3 
noże wymienne i kabel przedłużacza 10 m.

Dane techniczne   
Nr artykułu  619002
Napięcie V 230
Częstotliwość Hz 50
Moc wejściowa W 750
Szerokość robocza mm 150 - 300
Waga robocza kg 105 (132)
Waga m/min  0-16

Cechy szczególne
Zredukowane wibracje
Niska emisja hałasu
Bezstopniowo regulowana prędkość
Składany drążek prowadzący z regulacją 
nachylenia
Nadzwyczaj niskie nakłady na utrzyma-
nie, praktycznie bez elementów szybko 
zużywających się
Praca do przodu i do tyłu
Napęd kół ze sprzęgłem jednokierunko-
wym zapewniający łatwą manipulacje i 
transport 
Bezpośrednim napędem hydraulicznym 
Wysoka wydajność usuwaniag
Możliwość demontażu do 75 kgFBS 105 Akcesoria i narzędzia usuwanie okładzin od strony 99

FBS 105
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Bezstopniowa regulacja prędkości

Składany drążek prowadzący z 
regulacją nachylenia

Praktyczny uchwyt narzędziowy

Możliwości zastosowania

usuwanie mocno przyklejonych wykładzin, usuwanie trudno usuwal-
nych wykładzin 

FBS 190 – Nowa wyższa klasa cykliniarki 
podłogowej z napędem własnym

Nadzwyczaj mocny silnik, w połączeniu z nowym 
bezpośrednim napędem hydraulicznym zapewnia 
maksymalną wydajność usuwania. Mocna  cicha 
cykliniarka FBS 190 obrabia bez trudu trudno 
usuwalne wykładziny na średnich i dużych po-
wierzchniach i umożliwia dzięki regulowanemu 
drążkowi prowadzącemu ergonomiczną pracę jak 
również łatwą manipulację.

Wyposażenie: pakiet noży wymiennych, nóż do 
parkietu  (19-częściowemu), kabel przedłużacza  
10 m.

Dane techniczne   
Nr artykułu  619003
Napięcie V 230
Częstotliwość Hz 50
Moc wejściowa kW 1,1
Szerokość robocza mm 150 - 350
Waga robocza kg 190
Waga m/min  0-23

Cechy szczególne
Zredukowane wibracje
Niska emisja hałasu
Bezstopniowo regulowana prędkość
Składany drążek prowadzący z regulacją nach-
ylenia
Nadzwyczaj niskie nakłady na utrzymanie, prak-
tycznie bez elementów szybko zużywających się
Praca do przodu i do tyłu
Napęd kół ze sprzęgłem jednokierunkowym 
zapewniający łatwą manipulacje i transport 
Bezpośrednim napędem hydraulicznym 
Wysoka wydajność usuwania
Możliwość demontażu do 85 kg

FBS 190 Akcesoria i narzędzia usuwanie okładzin od strony 99

FBS 190
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Możliwości zastosowania

usuń kleje, usuwanie powłok, usuwanie wykładzin z linoleum, 
gumy i PVC, usuwanie parkietu lub płytek, usuwanie wykładzin 
i kleju w obszarach działalności komercyjnej, usuwanie pokryć 
dachowych 

FBS 420 – Kompaktowa nasadowa cykliniarka podłogowa o dużej wydajności usuwania

Siła jak u dużej cykliniarki!  Nachylona do przodu konstrukcja kieruje środek ciężkości na narzędzie i umożliwia tym samym 
uzyskanie optymalnej wydajności usuwania, którą posiadają tylko dwa razy większe maszyny! Cykliniarkę FBS 420 można 
stosować do wszystkich powierzchni podłóg, również ceramicznych, drewnianych i z żywicy epoksydowej. Jedyna maszyna, 
w której płytę czołową w czasie pracy  można ustawiać na żądanej wysokości! Bardzo cicha, dzięki temu doskonale nadaje 
się do prac w biurze lub w budynkach użyteczności publicznej w czasie ich bieżącego funkcjonowania. Łącznie z bogatym 
pakietem wyposażenia dodatkowego.

Dane techniczne   
Nr artykułu  619004
Napięcie V 230
Częstotliwość Hz 50
Moc wejściowa kW 2,2
Waga robocza kg 420 (340)
Wymiary dł-szer-wys cm 130 x 61 x 100 
Waga m/min aż do 37

Cechy szczególne
Niski poziomi hałasu i wibracji podczas pracy
Nadzwyczaj niskie nakłady na utrzymanie, praktyc-
znie bez elementów szybko zużywających się
Wysoka wydajność dzięki zerowemu promieniowi 
zawracania 
Nie jest wymagana wibracja noży 
Komfortowa manipulacja i łatwa obsługa dzięki 
nowym rękojeściom 
Hydrauliczny układ z podwójną pompą 
Wytrzymały zbiornik hydrauliczny 
Regulowany wysięgnik kablowy zapewniający 
optymalną manipulację kabla
Zaczepy transportowe zapewniające bezpieczny 
transport na miejsce pracy 
Wysoka wydajność usuwaniaFBS 420 Akcesoria i narzędzia usuwanie okładzin od strony 99

Wytrzymały zbiornik hydrauliczny

Panel operatora

Dodatkowe ciężary

FBS 420
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Dane techniczne   
Nr artykułu  619005
Napięcie V 230
Częstotliwość Hz 50/60
Szerokość robocza mm 150 - 685
Waga robocza kg 1180 (800)
Wymiary dł-szer-wys cm 161 x 76 x 113 
Waga m/min aż do 61
Czas pracy godziny  8 - 12
Czas ładowania godziny 8 - 10

Wskaźnik naładowania akumulato-
ra i licznik godzin pracy

Panel operatora

Dodatkowe ciężary

Możliwości zastosowania

usuń kleje, usuwanie powłok, usuwanie wykładzin z linoleum, gumy 
i PVC, usuwanie parkietu lub płytek, usuwanie wykładzin i kleju w 
obszarach działalności komercyjnej, usuwanie pokryć dachowych 

FBS 1200 – Wydajna cykliniarka podłogowa nasadowa z zasilaniem akumulatorowym

Cykliniarka FBS 1200 jest nową, mocną generacją, która została opracowana do usuwania całego szeregu trudno usuwalnych 
wykładzin z PVC, linoleum, wykładzin dywanowych, płytek, kleju, parkietu i pokryć dachowych. Wytrzymała cykliniarka najle-
piej nadaje się do nadzwyczaj wymagających i najtrudniejszych zastosowań. Idealna do usuwania wykładzin i kleju w obszarze 
zastosowań profesjonalnych np. do hal przemysłowych i sportowych, domów towarowych i wielu innych obiektów. Dzięki 
zoptymalizowanej technologii silnikowej gwarantowane są długie czasy żywotności. Łącznie z wyposażeniem: samoczynnie 
tnący nóż z ostrzem V i uchwytem noża..

Cechy szczególne
Łatwa obsługa
Mocna i wytrzymała budowa
Nadzwyczaj niskie nakłady na utrzymanie, prak-
tycznie bez elementów szybko zużywających się
Nie jest wymagana wibracja noży 
Zoptymalizowana technologia silnika 
zapewniająca długą żywotność 
Komfortowe, regulowane siedzenie
Mocny napęd akumulatorowy 
Chroniona ładowarka zamontowana w maszynie
Automatyczny układ odłączania chroniący przed 
całkowitym rozładowaniem akumulatorad
Niskie koszty napraw 
Wysoka jakość zastosowanych narzędzi

FBS 1200 Akcesoria i narzędzia usuwanie okładzin od strony 99

FBS 1200
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FBS P

USUWANIA OKŁADZIN –  FBS P 

Regulacja drążka prowadzącego

Pozycja cięcia piły

Możliwości zastosowania

wycinanie parkietu, wycinanie parkietu i powierzchni drewnia-
nych 

FBS P – Mocna profesjonalna pilarka 
podłogowa do przecinania parkietu

Pilarka  FBS P ze swym silnikiem o mocy 2400 
Watt i specjalnie opracowanymi do tego celu brze-
szczotami pił jest perfekcyjnym rozwiązaniem dla 
ciągłego przecinania parkietu. "Pilarka podłogowa 
do parkietu" wyposażona w wydajny układ odpy-
lania przecina bez trudu parkiety i podłogi drew-
niane z dużą prędkością.

Wyposażenie: 5 standardowych brzeszczotów pił 
do drewna.

Dane techniczne   
Nr artykułu  619006
Napięcie V 230
Częstotliwość Hz 50/60
Moc wejściowa W 2400
Waga robocza kg 20
Obroty min-1 8500
Poziom mocy akustycznej db(A  95
Brzeszczot or ostrze piły mm) ca. 180
Głębokość cięcia w sposób ciągły mm max. 50

Cechy szczególne
Łatwa obsługa
Wysoka szybkość cięcia
Mocne ssanie
Praca na stojąco

FBS P Akcesoria i narzędzia usuwanie okładzin od strony 99

Wyłącznik czuwakowy
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Messerhalterung

Messerhalterung
(Nr artykułu: 619011)  
Breite 152 mm

Messerhalterung
(Nr artykułu: 619012)  
Breite 203 mm

Messerhalterung
(Nr artykułu: 619013)  
Breite 152 mm

Messerhalterung
(Nr artykułu: 619014)  
Breite 305 mm

Messerhalterung
(Nr artykułu: 619015)  
Breite 152 mm

Messerhalterung
(Nr artykułu: 619016)  
Breite 495 mm

Messerhalterung
(Nr artykułu: 619017)  
Breite 686 mm

Sägeblätter

Standard-Sägeblatt für Holz 
(Nr artykułu: 619075) 
Ø-184 mm, Besitzt 24 Zähne und ist speziell dünn gefertigt. Schnitttiefe bis ca. 35 mm

Zusatzgewicht

Zusatzgewicht 27 kg 
(Nr artykułu: 619076)  
Bessere Traktion der Räder ermöglicht höhere Ablöseleistungen beim Entfernen von 
stark verklebten Belägen

Uchwyty noży

Uchwyt noża
(Nr artykułu: 619011)  
Szerokość 152 mm

Uchwyt noża
(Nr artykułu: 619012)  
Szerokość 203 mm

Uchwyt noża
(Nr artykułu: 619013)  
Szerokość 152 mm

Uchwyt noża
(Nr artykułu: 619014)  
Szerokość 305 mm

Uchwyt noża
(Nr artykułu: 619015)  
Szerokość 152 mm

Uchwyt noża
(Nr artykułu: 619016)  
Szerokość 495 mm

Uchwyt noża
(Nr artykułu: 619017)  
Szerokość 686 mm

Noże wymienne

Noże wymienne - specjalnie hartowane 
(Nr artykułu: 619022)  
152 x 76 x 1,6 mm, Dzięki specjalnemu hartowaniu o szczególnie długiej żywotności. Łatwo je ostrzyć

Noże wymienne - specjalnie hartowane 
(Nr artykułu: 619023) 
203 x 76 x 1,6 mm, Dzięki specjalnemu hartowaniu o szczególnie długiej żywotności. Łatwo je ostrzyć

Noże wymienne - specjalnie hartowane 
(Nr artykułu: 619024) 
304 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

Noże wymienne - specjalnie hartowane 
(Nr artykułu: 619025) 
355 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

Noże wymienne - specjalnie hartowane 
(Nr artykułu: 619026) 
500 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

Noże wymienne - specjalnie hartowane 
(Nr artykułu: 619027) 
685 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

Brzeszczoty

Brzeszczoty pił do drewna 
(Nr artykułu: 619075) 
Ø-184 mm, Posiadają 24 zęby w specjalnym wąskim wykonaniu. Głębokość cięcia do ok. 35 mm

Ciężar dodatkowy do FBS 105

Ciężar dodatkowy 27 kg 
(Nr artykułu: 619076)  
Lepsza przyczepność kół umożliwia wyższe wydajności usuwania mocno przyklejonych 
wykładzin
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Noże wymienne

Noże wymienne - mocny 
(Nr artykułu: 619028) 
152 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, 
powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok

Noże wymienne - mocny  
(Nr artykułu: 619029) 
203 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, 
powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok

Noże wymienne - mocny 
(Nr artykułu: 619030) 
304 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, 
powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok

Noże wymienne - mocny  
(Nr artykułu: 619031) 
355 x 76 x 2,4mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, powłok, 
płytek, parkietu i wielu innych powłok

Noże wymienne - mocny  
(Nr artykułu: 619032) 
500 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, 
powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok

Noże wymienne - mocny 
(Nr artykułu: 619033) 
685 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, 
powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok

Noże wymienne - standardowy 
(Nr artykułu: 619058) 
152 x 127 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

Noże wymienne - standardowy 
(Nr artykułu: 619059) 
254 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

Noże wymienne - mocny
(Nr artykułu: 619060)
254 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, 
powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok

Noże wymienne - bardzo mocny
(Nr artykułu: 619061) 
152 x 76 x 6,35 mm, Do szczególnie grubych warstw wierzchnich, płytek ceramicznych i parkietu

Noże wymienne - bardzo mocny
(Nr artykułu: 619062) 
152 x 76 x 4,5 mm, Do szczególnie grubych warstw wierzchnich, płytek ceramicznych i parkietu

Noże wymienne - specjalnie hartowane 
(Nr artykułu: 619063) 
254 x 76 x 1,6 mm, Dzięki specjalnemu hartowaniu o szczególnie długiej żywotności. 
Łatwo je ostrzyć

Noże wymienne - standardowy
(Nr artykułu: 619064) 
145 x 102 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

Noże wymienne
(Nr artykułu: 619065) 
230 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

USUWANIA OKŁADZIN - AKCESORIA 
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Noże skrobakowe

Nóż skrobakowy
(Nr artykułu: 619018)  
210 x 60 x 1,0 mm

Nóż skrobakowy
(Nr artykułu: 619019)  
210 x 60 x 1,4 mm

Nóż skrobakowy
(Nr artykułu: 619020)  
210 x 130 x 1,0 mm

Nóż kątowyе 

Nóż kątowy 
(Nr artykułu: 619043)  
200 x 78 x 1,6 mm, zwiększony Głównie używany do PVC, ale może być używany do 
większości innych zastosowań. Zapewnia większy kąt w razie potrzeby

Nóż kątowy 
(Nr artykułu: 619044)  
250 x 75 x 1,6 mm, zwiększony Głównie używany do PVC, ale może być używany do 
większości innych zastosowań. Zapewnia większy kąt w razie potrzeby

Noże do parkietu

Noże do parkietu
(Nr artykułu: 619069)  
200 mm, Przeznaczone są do usuwania wszystkich rodzajów podłóg parkietowych

Noże do parkietu
(Nr artykułu: 619070)  
200 mm, Specjalne wyposażenie do usuwania wszelkiego rodzaju podłóg parkietowych. 
Dzięki hartowanym ostrzom noży przeznaczone zasadniczo również do usuwania płytek

Trzonki nożyя

Wałek z chwytem prostym z końcówką z węglika spiekanego
(Nr artykułu: 619066)  
50 x 150 mm, Do płytek ceramicznych, grubych powłok epoksydowych lub powłok ter-
moplastycznych. Z końcówką z węglików spiekanych do dłuższego użytkowania

Wałek z chwytem prostym z końcówką z węglika spiekanego
(Nr artykułu: 619067)  
100 x 150 mm, Do płytek ceramicznych, grubych powłok epoksydowych lub powłok 
termoplastycznych. Z końcówką z węglików spiekanych do dłuższego użytkowaniaя

Wałek z chwytem prostym z końcówką z węglika spiekanego
(Nr artykułu: 619068)  
150 x 150 mm, Do płytek ceramicznych, grubych powłok epoksydowych lub powłok termoplastyc-
znych. Z końcówką z węglików spiekanych do dłuższego użytkowania

Przedłużenie ostrza
(Nr artykułu: 619071)  
Służy do dotarcia do trudno dostępnych miejsc oraz do usuwania grubej pianki lub 
parkietu

Ząbkowany nóż

Ząbkowany nóż 
(Nr artykułu: 619021)  
210 mm, Usuwa wykładziny podłogowe z podkładem filcowym/polarowymе

USUWANIA OKŁADZIN - AKCESORIA 
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Noże z ostrzami V

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619034) 
75 x 155 x 75 x 2,4 mm, Faza u góry, Do usuwania wzgl. do nacinania wykładzin sport-
owych

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619035) 
40 x 355 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619036) 
40 x 355 x 40 x 2,4 mm, Faza u góry, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619037) 
40 x 205 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619038) 
40 x 205 x 40 x 2,4 mm, Faza u góry, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619039) 
40 x 305 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619040) 
40 x 305 x 40 x 2,4 mm, Faza u góry, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619041) 
40 x 505 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619042) 
40 x 505 x 40 x 2,4 mm, Faza u góry, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619045) 
305 x 76 x 2,4 mm, Faza u góry, z kątem 45°

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619046) 
355 x 76 x 2,4 mm, Faza u góry, z kątem 45°

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619047) 
255 x 76 x 2,4 mm, Faza u góry, z kątem 45°

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619048) 
685 x 76 x 2,4 mm, Faza u góry, z kątem 45°

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619049) 
40 x 40 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu 
Do usuwania trudno usuwalnych wykładzin podłogowych wzgl. do nacinania zanim w 
drugiej operacji mogą być zastosowane szersze noże

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619050) 
40 x 80 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu 
Do usuwania trudno usuwalnych wykładzin podłogowych wzgl. do nacinania zanim w 
drugiej operacji mogą być zastosowane szersze noże

USUWANIA OKŁADZIN - AKCESORIA 
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Noże z ostrzami U

Ostrzem U
(Nr artykułu: 619051) 
40 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów lub 
z linoleum

Ostrzem U
(Nr artykułu: 619052) 
80 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów lub 
z linoleum

Ostrzem U
(Nr artykułu: 619053) 
305 x 76 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów 
lub z linoleum

Ostrzem U
(Nr artykułu: 619054) 
360 x 76 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów 
lub z linoleum

Ostrzem U
(Nr artykułu: 619055) 
223 x 76 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów 
lub z linoleum

Ostrzem U
(Nr artykułu: 619056) 
152 x 102 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów 
lub z linoleum

Ostrzem U
(Nr artykułu: 619057) 
223 x 76 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów 
lub z linoleum

Pakiet wyposażenia

Pakiet wyposażenia FBS 1200, duży 
(Nr artykułu: 619072)  
7 różnych uchwytów noży, 12-częściowy zestaw noży wymiennych, po 
1 samoczynnie tnącym nożu o szerokości 305 i 685 mm, 4-częściowy 
zestaw trzpieni nożowych, 1 zestaw skrobaków z 50 szt. noży 305 x 22 
mm, 1 nóż z uchwytem zbiorczym*

Pakiet wyposażenia FBS 1200, mały
(Nr artykułu: 619073)  
4 różne uchwyty noży, 5-częściowy zestaw noży wymiennych, 1 samoc-
zynnie tnący nóż o szerokości 305 mm, 1 kątowy trzpień nożowy, 1 
zestaw skrobaków 50 szt. 305 x 22 mm*

Pakiet wyposażenia FBS 420
(Nr artykułu: 619074)  
3 różne uchwyty noży o szerokościach 203/255/305 mm, klamra 
zamykająca, 3 różne noże z ostrzem ceowym, 6-częściowy zestaw noży 
wymiennych, skrzynka narzędziowa IV, deska na kółkach*
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*      Dostarczany w metalowej walizce na kółkach w komplecie z
**   Dostarczany w plastikowej walizce transportowej na kółkach w komplecie 

USUWANIA OKŁADZIN - AKCESORIA 

AKCESORIA USUWANIA OKŁADZIN
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Oswietlenie maszyn

NOVA MINI
(Nr artykułu: 722200)  
Kompaktowa lampa robocza LED z uchwytem SMART 
GRIP o strumieniu świetlnym 1000 lumenów

NOVA R
(Nr artykułu: 722202)  
Uniwersalna akumulatorowa lampa robocza LED o 
strumieniu świetlnym do 2000 lumenów

NOVA SOUND
(Nr artykułu: 722204)  
600 lumenów Lampa robocza LED z wbudowanym 
głośnikiem i akumulatorem

NOVA I-VIEW
(Nr artykułu: 722205)  
Akumulatorowa latarka czołowa LED

Kabel do ładowania USB 
(Nr artykułu:  722209)  

Wtyczka zasilająca 1A 
(Nr artykułu: 722210)  
nadaje się do: (722200) NOVA MINI, (722205) NOVA 
I-VIEW

Wtyczka zasilająca 2A
(Nr artykułu: 722211)  
nadaje się do: (722201) NOVA R, (722204) NOVA 
SOUND

Oswietlenie placu budowy

NOVA 3K C+R 
(Nr artykułu: 722202)  
3000 lumenów Lampa robocza LED z DUAL SYSTEM

NOVA 5K C+R 
(Nr artykułu: 722203)  
5000 lumenów Lampa robocza LED z DUAL SYSTEM

NOVA STATYW
(Nr artykułu: 722206)  
Stacjonarne, elastyczne pozycjonowanie oświetlenia 
roboczego

NOVA Uchwyt magnetyczny
(Nr artykułu: 722207)  
Mocny uchwyt magnetyczny celem elastycznego 
pozycjonowania lamp roboczych NOVA na wszystkich 
powierzchniach magnetycznych

Oświetlenie placu budowy KIT 
(Nr artykułu: 722208)  
Obejmuje: NOVA 5K C+R / NOVA STATYW / NOVA 
Uchwyt magnetyczny

Kabel do ładowania NOVA 3K C+R
(Nr artykułu: 722212)  

Kabel do ładowania NOVA 5K C+R
(Nr artykułu: 722213)  

OŚWIETLENIE MASZYN I PLACÓW BUDOWY

OŚWIETLENIE MASZYN I PLACÓW BUDOWY
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ODKURZACZE /ODKURZACZE /
SEPARATOR /SEPARATOR /
ODKURZACZ NA MOKROODKURZACZ NA MOKRO
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SYSTEM ODSYSANIA SCHWAMBORN

SYSTEM ODSYSANIA SCHWAMBORN

STA 550 WSA 700P

STS 130 STS 260 STS 260A

STS 750STS 400 STA 300
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A

SYSTEM ODSYSANIA SCHWAMBORN

SYSTEM ODSYSANIA SCHWAMBORN

dostosowany do wymagań budowlanych. Zaczyna się od 
całkowicie przeprojektowanych odkurzaczy i separatorów 
o nigdy wcześniej nieosiągalnej mocy ssania. 

Nadal dążymy do optymalizacji obsługi na placu budowy 
oraz ulepszenia połączeń pomiędzy maszyną budowlaną 
(A), przewodami (B) i odkurzaczami (C). W rezultacie 
otrzymujemy dopasowany maszynowy system adap-
terów do węży odkurzaczy- do 99,995 % redukcji pyłu.  

Obróbka podłóg, ścian i sufitów jest procesem mechanic-
znym, który nieuchronnie generuje pył. Wraz z rosnącym 
niedoborem wykwalifikowanych pracowników, a przede 
wszystkim rosnącą świadomością w zakresie ochrony zdro-
wia, znacznie wzrosły wymagania dotyczące redukcji pyłu. 

Motywacją do stworzenia nowego systemu odsysania 
Schwamborn była możliwość zaoferowania lepszych, 
zrównoważonych rozwiązań. Dzisiaj przedstawiamy Państwu 
całkowicie zmodyfikowany system odsysania doskonale 

Filtracja pyłów 
gruboziarnistych

Etap 1
Filtr wstępny 

 poliestrowy 99,9%

Etap 2
2 x filtr HEPA 

99,995%

Etap 3

3-stopniowa filtracja pyłu

Perfekcyjna redukcja pyłu - nasz nowy system odsysania
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Duże, odporne na ścieranie koła 
transportowe

Standard z uchwytem do opasek 
kablowych

STS 130 – Odkurzacz przemysłowy do branży 
budowlanej z wydajnym filtrowaniem, z cer-
tyfikatem H

Model STS 130 jest standardowo wyposażony w filtr 
wstępny i filtr HEPA. Czyszczenie filtra metodą impul-
su powietrznego. Z 3-stopniową filtracją pyłu: 1. sto-
pień 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 przeźroczy-
stym i łatwym do transportowania worku z tworzywa 
sztucznego (Dustbag). Zawiera rurę ręczną z końców-
ką ssącą i gumami do niej, szczotka, wąż (długość 5 m, 
podłączenie węża  Ø38 mm, antystatyczny), opaski 
kablowe.

STS 130

ODKURZACZE – STS 130

Dane techniczne
Nr artykułu  617000 
Napięcie V  230
Częstotliwość Hz  50/60
Moc wejściowa kW  1,2
Waga robocza kg  42
Wymiary dł-szer-wys cm  73 x 41 x 130
Poziom hałasu dB(A)  78
Wąż ssący, antystatyczny m  5
Ø–Przyłącze mm  38
Podciśnienie kPa  23
Przepływ objętościowy m3/h  170
Czyszczenie filtra  ręcznie
Klasa filtra  HEPA 13

Cechy szczególne
Mocna i wytrzymała budowa
Urobek w worku Dustbag
Duże, odporne na ścieranie koła trans-
portowe
Certyfikowany zgodnie z klasą pyłu H
Rury antystatyczne
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Urobek w worku Dustbag

Z systemem zatrzaskowym do 
mocowania węża do odkurzacza

STS 260 – Wytrzymały odkurzacz przemysłowy 
z certyfikatem H

Odkurzacz STS 260 idealnie nadaje się do zbierania pyłu 
budowlanego, betonowego, gipsowego i pyłu ze szlifo-
wania. Odkurzacz jest standardowo wyposażony w filtr 
wstępny i filtr HEPA oraz system zatrzaskowy do mo-
cowania węża odsysającego. 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 sztucz-
nego (Dustbag). Zawiera rurę ręczną z końcówką ssącą i 
gumami do niej, szczotka, wąż (długość 5 / 10 m, podłą-
czenie węża  Ø 50 mm, antystatyczny), opaski kablowe.

STS 260

ODKURZACZE – STS 260

Dane techniczne
Nr artykułu  617001 
Napięcie V  230
Częstotliwość Hz  50/60
Moc wejściowa kW  2,2
Waga robocza kg  55
Wymiary dł-szer-wys cm  73 x 48 x 138
Poziom hałasu dB(A)  78
Wąż ssący, antystatyczny m  5
Ø–Przyłącze mm  50
Podciśnienie kPa  23
Przepływ objętościowy m3/h  340
Czyszczenie filtra  ręcznie
Klasa filtra  HEPA 14

Cechy szczególne
Trwała konstrukcja
Urobek w worku Dustbag
Duże, odporne na ścieranie koła trans-
portowe
Certyfikowany zgodnie z klasą pyłu H
Rury antystatyczne
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STS 260A

STS 260A – Odkurzacz przemysłowy z automa-
tycznym mechanicznym czyszczeniem filtra bez 
przerywania odsysania

Odkurzacz STS 260A nadaje się do zbierania pyłu budow-
lanego, betonowego, gipsowego i pyłu ze szlifowania. Od-
kurzacz ma certyfikat H i jest standardowo wyposażony 
w filtr wstępny i filtr HEPA. 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 wy-
godnym do transportowania worku z tworzywa sztucz-
nego (Dustbag). Zawiera rurę ręczną z końcówką ssącą i 
gumami do niej, szczotka, wąż (długość 5 / 10 m, podłą-
czenie węża  Ø 50 mm, antystatyczny), opaski kablowe.

ODKURZACZE – STS 260A

Dane techniczne
Nr artykułu  617004 
Napięcie V  230
Częstotliwość Hz  50/60
Moc wejściowa kW  2,2
Waga robocza kg  71
Wymiary dł-szer-wys cm  92 x 45 x 145
Poziom hałasu dB(A)  78
Wąż ssący, antystatyczny m  5
Ø–Przyłącze mm  50
Podciśnienie kPa  23
Przepływ objętościowy m3/h  340
Czyszczenie filtra  automatycznie
Klasa filtra  HEPA 14

Cechy szczególne
Mocna i wytrzymała budowa
Duże, odporne na ścieranie koła transportowe
Łatwe i bezpieczne odpylanie poprzez Dustbag
Proste połączenie węża z systemem zatrza-
skowym
Automatyczne mechaniczne czyszczenie filtra 
bez przerw w odsysaniu
Certyfikowany zgodnie z klasą pyłu H
Rury antystatyczne

Z systemem zatrzaskowym do 
mocowania węża do odkurzacza

Automatyczne mechaniczne czysz-
czenie filtra
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STS 400

STS 400 – Odkurzacz przemysłowy do pracy cią-
głej o bardzo dużej wydajności odsysania

STS 400 to wytrzymały i wydajny odkurzacz z certyfika-
tem H. Wyposażony w silnik 3000 W, filtr wstępny i filtr 
HEPA oraz duże, odporne na ścieranie koła transportowe 
odkurzacz STS 400 nadaje się od zbierania pyłu budow-
lanego, betonowego, gipsowego i pyłu ze szlifowania. Z 
3-stopniową filtracją pyłu: 1. stopień dla grubszego pyłu, 2. 
stopień z 99,9 % poprzez poliestrowy filtr wstępny, 3. sto-
pień poprzez 2 x filtr HEPA z 99,995 %. Pył jest gromadzony 
w przeźroczystym i łatwym do transportowania worku z 
tworzywa sztucznego (Dustbag). Zawiera rurę ręczną z 
końcówką ssącą i gumami do niej, szczotka, wąż (długość 
5 / 10 m, podłączenie węża  Ø 50 / 70 mm, antystatyczny), 
opaski kablowe.

ODKURZACZE – STS 400

Dane techniczne
Nr artykułu  617003 
Napięcie V  400
Częstotliwość Hz  50/60
Moc wejściowa kW  3,0
Waga robocza kg  110
Wymiary dł-szer-wys cm  45 x 92 x 143
Poziom hałasu dB(A)  74
Wąż ssący, antystatyczny m  5
Ø–Przyłącze mm  50
Podciśnienie kPa  32
Przepływ objętościowy m3/h  320
Czyszczenie filtra  ręcznie 
Klasa filtra  HEPA 14

Cechy szczególne
Mocna i wytrzymała budowa
Duże koła transportowe
Urobek w worku Dustbag
Odpowiedni dla trybu ciągłego
Proste połączenie węża z systemem 
zatrzaskowym
Certyfikowany zgodnie z klasą pyłu H
Rury antystatyczne

Urobek w worku Dustbag

Duże, odporne na ścieranie koła 
transportowe
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STS 750

STS 750 – Odkurzacz przemysłowy do pracy 
ciągłej o bardzo dużej wydajności odsysania

Odkurzacz STS 750 jest standardowo wyposażony w 
automatyczne, mechaniczne i bezprzerwowe strzą-
sanie pyłu. Wyposażony w silnik 5500 W odkurzacz 
idealnie nadaje się do wymagających prac w budow-
nictwie. Z 3-stopniową filtracją pyłu: 1. stopień dla 
grubszego pyłu, 2. stopień z 99,9 % poprzez polie-
strowy 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 (Dustbag). Zawiera rurę ręczną z końców-
ką ssącą i gumami do niej, szczotka, wąż (długość 5 / 
10 m, podłączenie węża  Ø 50 / 70 mm, antystatycz-
ny), opaski kablowe.

ODKURZACZE – STS 750

Dane techniczne
Nr artykułu  617002 
Napięcie V  400
Częstotliwość Hz  50/60
Moc wejściowa kW  5,5
Waga robocza kg  212
Wymiary dł-szer-wys cm  115 x 65 x 170
Poziom hałasu dB(A)  78
Wąż ssący, antystatyczny m  5
Ø–Przyłącze mm  50
Podciśnienie kPa  32
Przepływ objętościowy m3/h  520
Czyszczenie filtra  automatycznie
Klasa filtra  HEPA 14

Cechy szczególne
Mocna i wytrzymała budowa
Duże koła transportowe
Łatwe i bezpieczne odpylanie poprzez 
Dustbag
Proste połączenie węża z systemem 
zatrzaskowym
Automatyczne mechaniczne czyszczenie 
filtra bez przerw w odsysaniu
Rury antystatyczne

Z systemem zatrzaskowym do 
mocowania węża do odkurzacza

Automatyczny czyszczenie filtra 
bez utraty ssania
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STA 300

STA 300 – Separator wstępny zapewniający 
wyższą wydajność odsysania i zmniejszający 
wydatki na filtr

Cyklonowy separator wstępny STA 300 poprawia wydaj-
ność zasysania odkurzacza i wydłuża trwałość systemu 
filtrów. Stosowany w przypadku dużych ilości pyłu, se-
paruje ok. 80 do 90% powstającego pyłu, zanim dotrze 
on do odkurzacza i jego filtra. Zawiera wąż (długość 2 m, 
podłączenie węża Ø 50 mm, antystatyczny), Dustbag i 
opaski kablowe.

SEPARATOR – STA 300

Dane techniczne
Nr artykułu  617006 
Napięcie V  
Częstotliwość Hz  
Moc wejściowa kW  
Waga robocza kg  46
Wymiary dł-szer-wys cm  66 x 61 x 130
Poziom hałasu dB(A)  
Wąż ssący, antystatyczny m  2
Ø – Przyłącze mm  50 

Cechy szczególne
Trwała konstrukcja
Chroni system filtrów
Łatwe i bezpieczne odpylanie poprzez 
Dustbag
Wysoka Wydajność ssania dzięki tech-
nologii cyklonowej
Dłuższe cykle robocze
Rury antystatyczne

Urobek w worku Dustbag

Standard z uchwytem do opasek 
kablowych
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STA 550

STA 550 – Separator wstępny zapewniający 
wyższą wydajność odsysania i zmniejszający 
wydatki na filtr

Cyklonowy separator wstępny STA 550 poprawia 
wydajność zasysania odkurzacza i wydłuża trwałość 
systemu filtrów. Stosowany w przypadku dużych ilo-
ści pyłu, separuje ok. 80 do 90 % powstającego pyłu, 
zanim dotrze on do odkurzacza i jego filtra. Zawiera 
wąż (długość 2 m, podłączenie węża Ø 70 mm, anty-
statyczny), Dustbag i opaski kablowe.

SEPARATOR – STA 550

Dane techniczne
Nr artykułu  617007 
Napięcie V  
Częstotliwość Hz  
Moc wejściowa kW  
Waga robocza kg  65
Wymiary dł-szer-wys cm  75 x 61 x 154
Poziom hałasu dB(A)  
Wąż ssący, antystatyczny m  2
Ø–Przyłącze mm  70

Cechy szczególne
Mocna i wytrzymała budowa
Chroni system filtrów
Łatwe i bezpieczne odpylanie poprzez 
Dustbag
Wysoka Wydajność ssania dzięki tech-
nologii cyklonowej
Dłuższe cykle robocze
Rury antystatyczne

Urobek w worku Dustbag

Standard z uchwytem do opasek 
kablowych
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WSA 700P

WSA 700P – Odkurzacz szlamu do pro-
fesjonalnego użycia

Odkurzacz do zanieczyszczonej wody spelnia-
jący najwyższe wymagania do zasysania zanie-
czyszczonej wody i szlamów po szlifowaniu. Za-
wiera rurę ręczną z końcówką ssącą i gumami 
do niej, wąż (długość 5 m).

Dane techniczne
Nr artykułu  617005 
Napięcie V 230
Częstotliwość Hz 50/60
Moc wyjściowa kW 2
waga kg 32
Wymiary dł-szer-wys cm 60 x 56 x 107
Poziom hałasu dB(A) 78
Wąż ssący, antystatyczny m 5
Pompa W 750
Wydajność pompy l 400

Cechy szczególne
Zabezpieczenie przelewowe
Obrotowo montowany pojemnik na 
ścieki ułatwia ich opróżnianie
Pompa z wyłącznikiem pływakowym
Kurek odpływowy

Kurek odprowadzający brudną 
wodę

Obrotowy pojemnik do łatwego 
opróżniania brudnej wody

Pompa z przełącznikiem pływa-
kowym
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Akcesoria do odsysania

Filtr HEPA
(Nr artykułu: 617049)  

Filtr główny
(Nr artykułu: 617021)  

Filtr główny
(Nr artykułu: 617061)  

Filtr główny
(Nr artykułu: 617395)  

Filtr główny
(Nr artykułu: 617218)  

Podłogowa dysza ssąca
(Nr artykułu: 617202)  

Podłogowa dysza ssąca
(Nr artykułu: 617206)  

Podłogowa dysza ssąca
(Nr artykułu: 617348)  

Gumowe listwy (końcówki) do szczotki
(Nr artykułu: 617203)  

Gumowe szczotki
(Nr artykułu: 617204)  

Dustbag
(Nr artykułu: 615240)  

Rura, antystatyczny 
(Nr artykułu: 617199)  
Ø 38 mm, 5 m

Rura, antystatyczny 
(Nr artykułu: 617208)  
Ø 50 mm, 5 m

Rura, antystatyczny  
(Nr artykułu: 617212)  
Ø 50 mm, 10 m

Rura, antystatyczny  
(Nr artykułu: 617213)  
Ø 70 mm, 5 m

Rura, antystatyczny 
(Nr artykułu: 617214)  
Ø 70 mm, 10 m

Rura, antystatyczny 
(Nr artykułu: 617215)  
Ø 50 mm, 2 m

AKCESORIA DO ODSYSANIA
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Akcesoria do odkurzaczy

Rura, antystatyczny 
(Nr artykułu: 617216)  
Ø 70 mm, 2 m

Rura
(Nr artykułu: 617345)  
5 m

Zestaw wtyczki testowej CEE
(Nr artykułu: 722199)  

Adaptery i złącza do zoptymalizowanego połączenia maszyny i odkurzacza

Dysza szybkozłączka 60-50
(Nr artykułu.: 617070)  

Dysza szybkozłączka 60-70
(Nr artykułu.: 617279)  

Połączenie adaptera G38/38
(Nr artykułu.: 617198)  

Połączenie adaptera G38/50
(Nr artykułu.: 617054)  

Połączenie adaptera G50/50
(Nr artykułu.: 617207)  

Połączenie adaptera G70/70
(Nr artykułu.: 617268)  

Połączenie adaptera G50/76
(Nr artykułu.: 617267)  

Połączenie adaptera G70/76
(Nr artykułu.: 617269)  

Złącze węża G38/G38
(Nr artykułu.: 617272)  

Złącze węża G50/G50
(Nr artykułu.: 617270)  

Złącze węża G70/G70
(Nr artykułu.: 617271)  

Połączenie adaptera 50/70
(Nr artykułu.: 617274)  

Połączenie adaptera 76/70 
(Nr artykułu.: 617276)  

STS 
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STS 
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GX/Y    G = wątek, X = połączenie ssania-pad, Y = połączenie maszyna
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Szlifierki i frezarki Przyłącze 

Ø 50 mm

Ø 50 mm

Ø 50 mm

Ø 50 mm

Ø 70 mm

Ø 50 mm

Ø 50 mm

Ø 70 mm

Ø 70 mm

Ø 70 mm

Ø 70 mm

Ø 70 mm

ODKURZACZE I KOMBINACJE MASZYN

ODKURZACZE I KOMBINACJE MASZYN
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Ø 70 mm

Ø 70 mm

rekomendacja możliwy możliwe tylko z podłączeniem adaptera 50/70 (Nr artykułu.: 617274)

DSM 250

DSM 400

DSM 450

DSM 530

DSM 530S

DSM 650S / RC

DSM 800S / RC

BEF 250 / V

BEF 320 / V

BEF 400RC

WDS 530

BEF 201 / V

WDS 250

BEF 204



CHEMIACHEMIA



120 NOWY SYSTEM OCHRONY PRZED ZABRUDZENIAMI WISA

Woda

Oleje i 
tłuszcze

Brud

WISA

Różnorodność nowoczesnych podłóg stale rośnie. Bloczki be-
tonowe/terrazzo, jastrychy, granit, gres, kwarcyt, piaskowiec, 
trawertyn, marmur, wapień, łupek, sztuczny kamień, kamień 
naturalny i bloczki betonowe to tylko najważniejsze nowocze-
sne rodzaje posadzek. 

W zależności od zastosowanego materiału lub obróbki, mogą 
być one bardzo chłonne, polerowane lub drobno szlifowane. 
W zależności od rodzaju podłóg i ich zastosowania wymagane 

są różne środki gruntujące i impregnacyjne, które umożliwia-
ją uzyskanie najlepszej ochrony oraz upraszczają czyszczenie i 
konserwację. 
Nowy system ochrony przed zabrudzeniami WISA spełnia do-
kładnie te wymagania dzięki serii Protect Chemical. Oferuje 
pomocnicze środki chemiczne na bazie wody, silanu, polime-
ru akrylowego, fluoropolimeru lub wodoru, które są idealnie 
dopasowane do danego zastosowania.

NOWY SYSTEM OCHRONY PRZED ZABRUDZENIAMI WISA
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Cechy szczególne
Wysoka wydajność wypełniania
Do bardzo chłonnych posadzek
Szybkoschnący
Ochrona przed olejami i smarami

Cechy szczególne
Ułatwia czyszczenie 
Nie ma wpływu na połysk podłogi
Neutralny kolor

Protect S | 10L
Idealny do bardzo chłonnych, związanych cementem 
wykładzin podłogowych w celu uzyskania szczelnej 
powierzchni. Grunt penetruje powierzchnię i tym samym 
zmniejsza przenikanie cieczy i innych zabrudzeń.

Cechy szczególne
Bezrozpuszczalnikowy i bezzapachowy
Zapobiega przenikaniu zabrudzeń
Nieszkodliwa dyfuzja pary wodnej 
Ułatwia czyszczenie

Cechy szczególne
Wchłania mniej wody, pozostawiając powierzchnię otwartą na dyfuzję
Zapobiega przenikaniu zabrudzeń 
Zwiększa odporność posadzki na ścieranie

Protect W | 10L
Impregnat na bazie wody zawierający fluoropolimery, 
który powoduje, że powierzchnie stają się wodoodporne i 
olejoodporne. Czyszczenie posadzek jest znacznie łatwiejsze, 
zaolejone i tłuste zabrudzenia są znacznie zredukowane i 
dają się łatwiej usuwać.

Protect I | 10L
Specjalny impregnat rozpuszczalnikowy na bazie silanu, który 
zapewnia wyjątkową wodoodporność i olejoodporność 
powierzchni. Idealnie nadaje się do polerowanych i nie-
polerowanych posadzek cementowych oraz przemysłowych 
bloczków betonowych/terrazzo, jastrychów lub granitu, 
gresu, kwarcytu, piaskowca, trawertynu, marmuru, 
wapienia, łupków i sztucznego kamienia.

Protect A | 10L
Rozpuszczalnikowy impregnat do lastryko, kamienia 
naturalnego i sztucznego, polerowanych i drobnoziarnistych 
posadzek betonowych oraz wszystkich jastrychów twardych 
i magnezytowych. Impregnat jest wysoce odporny na 
tłuszcze, oleje, wodę i zabrudzenia.

OCHRONA
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Cechy szczególne
Delikatny zapach, alkaliczny, nie zawiera rozpuszczalników
Pomaga usuwać pozostałości cementu z wypolerowanych powierzchni 
Doskonale nadaje się do końcowego czyszczenia konstrukcji
Rozpuszcza i rozkłada oleje, smary, stare powłoki produktów pielęgna-
cyjnych, woski i warstwy samopołyskujące.

Cechy szczególne
Daje większy połysk
Wysoka głębokość penetracji
Wchłania mniej wody, a powierzchnia pozostaje otwarta na dyfuzję
Zapobiega tworzeniu się kurzu z podłogi

Cechy szczególne
Zintegrowane zabezpieczenie podłoża przed zabrudzeniem
Wchłania mniej wody i pozostawia powierzchnię otwartą na dyfuzję
Zapobiega tworzeniu się kurzu z podłogi

Pro Clean | 10L
Bardzo skuteczny alkaliczny środek czyszczący do 
profesjonalnego usuwania plam z oleju i tłuszczu, pozostałości 
środków do pielęgnacji podłóg, lekkich warstw wosku i 
ogólnych zabrudzeń. Uporczywe zabrudzenia na posadzkach 
przemysłowych, jastrychach cementowych, terazzo, kamieniu 
sztucznym, kamieniu naturalnym i płytkach gresowych dają się 
szybko i łatwo usunąć.

Betonhart H | 10L
Betonhart H jest gotowym do użycia (można go także 
rozcieńczać) jednoskładnikowym produktem. Działa 
wzmacniająco i zagęszczająco na powierzchnię betonu 
oraz w sposób zintegrowany zabezpiecza podłoże przed 
zabrudzeniem. Puste przestrzenie (pory/kapilary) są wypełniane 
i spontanicznie zagęszczają powierzchnie wykonane z 
materiałów cementowych. Wynik: wzmocnienie i zagęszczenie 
= odporność na zabrudzenia. Ponadto osiągnięto skuteczne 
wiązanie pyłu i poprawę ochrony przed ścieraniem.

Betonhart Li | 10L
Dzięki bardzo dużej zawartości litu, Betonhart Li znacznie 
poprawia właściwości betonu pod względem odporności na 
ścieranie, twardości powierzchni, odporności chemicznej i 
udarności. Krzemian litu przenika do betonu i tworzy tam 
nierozpuszczalny hydrat krzemianu wapnia. W rezultacie 
powierzchnie betonowe stają się coraz gęstsze i twardsze, 
a penetracja płynów i innych zanieczyszczeń zostaje 
ograniczona.

Betonhart | 10L
Płynna impregnacja na bazie krzemianu, która przenika do 
gruntu i prowadzi do zagęszczenia jastrychów przemysłowych 
na bazie cementu oraz posadzek betonowych. Betonhart 
poprawia twardość powierzchni, odporność na ścieranie, 
hydrofobowość i w rezultacie wiązanie kurzu oraz zapewnia 
lepszą ochronę przed lekkimi zabrudzeniami.

SPRZĄTANIE

ULEPSZANIE

ULEPSZANIE

PRZEGLĄD – SPRZĄTANIE I ULEPSZANIE

Cechy szczególne
Zwiększona odporność na ścieranie
Odporność na wodę
Idealna odporność na uderzenia
Zapobiega tworzeniu się kurzu z podłogi
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Środek krystalizujący | 10L
Środek krystalizujący zapewnia trwały i odporny połysk. 
Uszczelnia i chroni podłogę. Idealnie nadaje się na posadzki 
z kamienia naturalnego, marmuru i terazzo.

Marmolin
Marmolin jest środkiem krystalizującym do marmuru, 
wyrobów z betonu i konglomeratów oraz lastryko. Doskanale 
nadaje się do polerowania na wysoki połysk matowych 
posadzek kamiennych oraz do polerowania po szlifowaniu 
narzędziami diamentowymi ze spoiwem żywicznym i 
ziarnistości od 400. Marmolin wytwarza naturalny, wysoki 
połysk, nie zawiera składników myjących i nie tworzy warstw.

KRYSTALIZACJA

PROTECT-mydło do kamienia | 10L
PROTECT mydło do kamienia jest lekko alkalicznym 
środkiem czyszczącym i pielęgnacyjnym przeznaczonym 
do podłóg z kamienia wapiennego, marmuru, terazzo, 
bloczków betonowych, podłóg designerskich, jastrychów i 
powierzchni betonowych. Steinseife tworzy cienką warstwę 
ochronną, dzięki czemu powierzchnia staje się odporna na 
działanie wody i zabrudzeń.

Pasta szalunkowa | 10L
Pozwala na utrzymanie szalunków w czystości bez 
uszkadzania wrażliwych miejsc. Środek oddzielający 
zapobiega przywieraniu resztek betonu do deskowania. 
Chroni deskowanie i minimalizuje wysiłek związany z jego 
czyszczeniem.

PIELĘGNACJA

PRZEGLĄD – KRYSTALIZACJA I PIELĘGNACJA

Cechy szczególne
Nie tworzące warstw
Odporność na wodę
Przyjemny zapach podczas obróbki
Łatwy w obsłudze lub łatwy w obróbce
Do stosowania przy wstępnej pielęgnacji i konserwacji środków 
czyszczących
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Chemia

Protect W
(Nr artykułu: 722242)  
Impregnat na bazie wody zawierający fluoropolimery, który powoduje, że powierzchnie stają się wodoodporne i olejoodporne, 10 l

Protect I
(Nr artykułu: 722243)  
Impregnacja na bazie rozpuszczalników dla znacznych powierzchni hydrofobowych i olejoodpornych, 10 l

Protect S
(Nr artykułu: 722244)  
Wodnisty podkład na bazie kopolimeru akrylowego o działaniu hydrofobowym, 10 l

Protect A
(Nr artykułu: 722245)  
Impregnacja rozpuszczalnikowa do wypolerowanego i szlifowanego kamienia naturalnego i sztucznego, 10 l

Pro Clean 
(Nr artykułu: 722240)  
Wysoce skuteczny alkaliczny środek czyszczący do wszechstronnego zastosowania, 10 l

Betonhart LI
(Nr artykułu: 722241)  
Prowadzi do znacznej poprawy właściwości betonu, 10 l

Betonhart H
(Nr artykułu: 722246)  
O działaniu wzmacniającym i ściągającym na powierzchni betonu, 10 l

Betonhart
(Nr artykułu: 713235)  
Impregnacja do zagęszczania jastrychu cementowego i posadzki betonowej, 20 l (25 kg)

Środek krystalizujący
(Nr artykułu: 515900)  
Trwały i odporny połysk, 5 l

Marmolin 
(Nr artykułu: 608811)  
Do polerowania kamienia naturalnego, marmuru, lastryko, 5 kg

Marmolin 
(Nr artykułu: 608812)  
Do polerowania kamienia naturalnego, marmuru, lastryko, 25 kg

PROTECT-mydło do kamienia
(Nr artykułu: 706897)  
Lekko alkaliczny środek czyszczący i konserwujący do wszystkich posadzek, 5 l

Pasta szalunkowa
(Nr artykułu: 702650)  
Pozwala na utrzymanie szalunków w czystości bez uszkadzania wrażliwych miejsc, 10 l

CHEMIA - AKCESORIA 

AKCESORIA CHEMIA
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Wycierać

Zestaw startowy do mopa
(Nr artykułu: 718615)  
Teleskopowy uchwyt, uchwyt do mopa i 10x ściereczka z mikrofibry

Ściereczka do mopa z mikrofibry 10 sztuk
(Nr artykułu: 718614)  
10x ściereczka z mikrofibry

CHEMIA - AKCESORIA 

AKCESORIA CHEMIA
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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 handlo-
wych, 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 zane-
gowane 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 przepro-

wadzana 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 termin-
owej 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 doko-
nuje 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) 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. 

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) 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.

(7) 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 przypad-
ku 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. 

(8) 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 odpowied-
niego 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 prze-
milczana 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 odszko-
dowania 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 Deut-
sche 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 zanied-
bania lub umyślnego naruszenia obowiązków z naszej strony, ze strony naszego przedstawiciela praw-
nego 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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Niemcy
poniedziałek – czwartek  07:30 – 16:30 Uhr
piątek  07:30 – 15:15 Uhr
 centrala
 Telefon + 49 7161 2005 0
 Fax + 49 7161 2005 10  
 e-mail info@schwamborn.com 
 Internet www.schwamborn.com

Wsparcie klienta Doris Dendorf + 49 7161 2005 24 dde@schwamborn.com 
 Dagmar Dolch + 49 7161 2005 22 ddo@schwamborn.com

Biuro Hünxe Carsten Nieswand + 49 2858 58240 50 cni@schwamborn.com
 Jürgen Middelhoff + 49 2858 58240 48 jmi@schwamborn.com

Wsparcie klienta Eksport
Kierownik Działu Sprzedaży Pierre Houdry + 49 7161 2005 30 pho@schwamborn.com 
Eksportowej
Wsparcie klienta Luitgard Völker + 49 7161 2005 23 lvo@schwamborn.com 
 Fabian Falzone + 49 7161 2005 16 ffa@schwamborn.com
 Hilde Bötzel + 49 7161 2005 17 hbo@schwamborn.com

Rosja centrala + 7 4957 8321 44 russia@schwamborn.com
 Ivan Mintchev + 7 9636 6074 76 imi@schwamborn.com
 
Francja centrala + 49 7161 2005 23 info@schwamborn.com 
 
Polska Katarzyna Dargacz + 48 6607 579 54 kda@schwamborn.com 
  
Austria Dieter Horeth + 43 6644 3260 02 dh@schwamborn.com 
 Martin Danklmaier + 43 6641 2568 60 mda@schwamborn.com

Szwajcaria centrala + 49 7161 2005 0 info@schwamborn.com 

Wangen 

Schwamborn Gerätebau GmbH
Robert-Bosch-Straße 8
skrytka pocztowa 1109
73117 Wangen / Göppingen
Niemcy

Telefon: +49 7161 2005-0
Faks: +49 7161 2005-10

info@schwamborn.com
www.schwamborn.com 

Hünxe 

Schwamborn Gerätebau GmbH
In der Beckuhl 38C
46569 Hünxe
Niemcy

Telefon: +49 2858 58240-50
Faks: +49 2858 58240-49

info@schwamborn.com

OBSŁUGA KLIENTA

OBSŁUGA KLIENTA
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