
Knee Blades
Chrániče kolien na kolieskach sú ideálne pre
podlahárov, obkladačov, stavbárov, montérov a pre
také práce, ktoré vyžadujú dlhšiu prácu na kolenách. 

Otočné kolieska umožňujú 
ľahký a rýchly pohyb dopredu a 
nenechávajú stopy. 

Kombinácia pojazdu s 
kolieskami s miskou chrániacou
kolená robí Knee-Blades 
nepostrádateľným pomocníkom.r.

Knee-Blades sú už predmontované a 
je možné ich ihneď používať.
Dodavajú sa po pároch. 
Obj.č.:  161 160 000
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OCHRANA PRI PRÁCI    MERACIE PRÍSTROJE

AIR+Smart System 
Dva produkty v jednom, ochranná maska a ventilátor.
Ergonomická ochranná maska s optimálnym tvarom a
celosvetovo prvým vynímateľným mini-ventilátorom,  
ktorý zamedzuje teplu, vlhkosti a
oxidu uhličitému vo vnútri ochrannej masky.

Novovyvinutý a patentovaný výdychový 
ventil Vám ponúka viac bezpečnosti. 
Uzatvorí sa nezávisle od Vašej
pracovnej pozície vždy, keď sa 
nadýchnete.  

Použitím aktívneho ventilátora zvýšite efektivitu pri práci
a použijete menej masiek. 

Obj.č.: 119 520 000 FFP2-Masky (10 Stk)
Obj.č.: 119 521 000 FFP3-Masky (10 Stk)
Obj.č.: 119 522 000 Miniventilátor

FENTO 100
pohodlné vankúše aktívne pre
dýchanie s vynikajúcou výstelkou a
relaxačnými vlastnosťami

Dodávka po pároch
Obj.č.:  161 117 000 CE DIN EN 14404,

Type 2, Level 1

Kamera na tepelný obraz  
IR-CAM 1

jednoduché zobrazenie teploty
pomocou infračerveného obrazu, napr.
pre zistenie vykurovacích vedení pri
podlahovom kúrení.

Obj.č.:  110 195 200

Laserový merač vzdialenosti
SMART 40
vyznačuje sa jednoduchou obsluhou a
presnosťou merania 

Obj.č.:  270 501 100

Laserový merač vzdialenosti
Vector 100
Profesionálny prístroj so všetkými
štandartnými funkciami plus prídavné
aritmetické funckie 

Obj.č.:  270 502 300

Laserový merač vzdialenosti
XP4 Pro
profesionálny prístroj s digitálnou
kamerou.

Obj.č.:  270 502 200

Čiarový a bodový laser 
FLOX
nivelizovať horizontálne a vertikálne,
s vyššou viditeľnosťou čiar.

Obj.č.:  270 587 000
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ODSTRAňOVANIE KRyTÍN

Ride-on ADB HS
Výkonovo najsilnejší batériovo poháňaný striper s
ovládaním v sede

- veľmi tichý pohon bez výfukových plynov a bez vibrácií 
čepele

-  veľmi robustná stavba podvozku a ovládacích prvkov 
pre dlhú životnosť

-  jednoduché, veľmi precízne ovládanie vďaka 
kvalitnému hydraulickému riadeniu 

- nabíjačka chránená zabudovaním v stroji

-  vypínacia automatika na ochranu pred úplným vybitím 
batérie 

-  vrátane hydraulickej prednej platne a usmerňovacej 
platne  

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Chod:           8-12 hodín

Nabíjanie:          8-10 hodín

Rýchlosť: až do 61 m/min

Celková váha: 1180 kg

Minimálna váha: 800 kg

Obj.č.:  111 458  000

MASTER MOBIL III
Silný motor kombinovaný s PRIAMYM HYDRAULICKÝM POHONOM
zaručuje veľkú silu pri extrémne tichej prevádzke. 

Samopohon v chode dopredu aj dozadu.

Vodiaca rukoväť je nastaviteľná v šiestich pozíciách a je možné ju
individuálne nastaviť na výšku postavy, resp.do obľúbenej pracovnej
polohy.
NOVÉ: 
Náboj kolesa s možnosťou voľnobehu pre jednoduché ovládanie a
ľahké posúvanie stroja aj bez el.prúdu. 

Nastaviteľná rýchlosť v chode dopredu.

Váha (vr.prídavného závažia) 105 kg
Netto váha 75 kg

Dodávka kompletne s 5 rôznymi nožmi, predným prídavným závažím,
predlžovacím káblom a sadou náradia

Obj.č.:                          111 802 000
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NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO

Diamantový brúsny tanier 
pre TRIVO-DISC
Pre efektívny výbrus veľmi tvrdých lakovaných
povrchov ako 2-zložkové laky, UV-laky a PU-laky.

Pre osadenie na kotúči
TRIVO-DISC sú potrebné 3 brúsne taniere. 

Obj.č.: 464 500 100 kompletný tanier

Obj.č.: 454 500 110 Náhradný prstenec

Sada na opravy v dreve
Kompletná výbava
s tyčinkami tmelu

pre rýchlu pomoc, v prípade
potreby malých opráv 

Obj.č.: 475 401 000

Prítlačný valček na koberce
na pritlačenie/zavesenie textilnej
krytiny na ihlovú lištu

Obj.č.:  262 552 000

Šnúrový linkovač
STRAIT-LINE
Dĺžka 30 m

Obj.č.:  262 420 200

ECOMIX metla
-so závitom M14 
-dĺžka 600 mm

Špirálová metla MR 4 – 140
vinutá doprava, 
miešanie zdola nahor

Obj.č.:  161 627 100 

Košová metla M14 - Ø 120 mm

Obj.č.:  161 627 300 

Špeciálny
podlahársky nôž
Dodávka s 1 čepeľou Nr. 22

Obj.č.:  262 041 500

Špeciálna čepeľ Nr. 22 
(balenie s 10 ks)
Obj.č.:  262 041 550

Železo 
guľaté, pre opravné práce

Obj.č.: 262 157 000  Ø 30
Obj.č.: 262 158 000  Ø 40
Obj.č.: 262 159 000  Ø 50

Dierovač  
na rezanie otvorov pre trubky
radiátorov do vinylu 

Obj.č.: 262 244 200

Ručný nanášač
s úchytom na rúčku

Obj.č.: 788 029 150 Držiak

Obj.č.: 788 029 140 Teleskopická rúčka

2-rýchlostný Aku-skrutkovač FLEX
10,8 V

Dodávka v transportnom kufri s:
1 držiak bitov,  1 klip na opasok, 
1 priečinok na bity,  2 batérie 2.5 Ah, 
1 rýchlonabíjačka  10.8 V, 

Obj.č.:  575 300 600



Parketová krajová brúska RS 150
Nová RS 150 je vybavená veľmi silným motorm a je
presvedčivá svojími otáčkami, silou úberu a enormnou
zručnosťou v oblasti brúsenia krajov u parkiet. 

Výhody produktu:
-     silný motor, motor s vysokým točivým momentom
-     vysoký úber
-     voľný otočný odsávací kryt pre perfektnú pohyblivosť pri 

brúsení
-     zabudované odsávanie pre takmer bezprašnú prácu 
-     malá, zručná

Obj.č.:  452 500 000
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ODSÁVACIA TECHNIKA
Janvac 1600-H Power
vylepšená verzia nášho úspešného
modelu JANVAC 1600-H

-    vylepšený odsávací výkon
-    silnejší motor 1450 W
-    super flexibilná hadica
-    bajonetová spojka

Obj.č.:  115 095 200

Janvac 2400-H Power
dodáva sa v dvoch vyhotoveniach

-    vylepšený odsávací výkon
-    silnejší motor 1450 W
-    super flexibilná hadica
-    bajonetová spojka

Longopack-verzia

Obj.č.:  115 096 800

Verzia s nádobou

Obj.č.:  115 096 700

Janser odlučovač
2 použitia -1 prístroj

najskôr odlučovač pri brúsení a
príprave podkladu, potom miešacia
stanica pri nivelizovaní podkladov

-     je možné pripojiť každý vysávač 
so štandartnou výstkou 50mm 

-     šetrí miesto v aute

Obj.č.:  115 102 000
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ODSTRAňOVANIE KRyTÍN
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BRÚSNE STROJE
Striper na stlačený vzduch SCRAP’AIR
Výkonný narážací a rázový odstraňovač na stlačený
vzduch vhodný pre podlahové krytiny, zvyšky peny,
zvyšky lepidla, linoleum, dlažbu a gumu, ako aj
laminát/parkety.

SCRAP’AIR dlhá verzia dĺžka 119 cm
Dodávka v transportnom kufri kompletne
s: bočná rukoväť, držiak so škrabacím 
nožom, 2 náhradné škrabacie nože, 
olejnička, 250 ml olej, ochranná výbava
pre uši, oči a ruky 

Obj.č.: 111 085 000 

SCRAP’AIR krátka verzia dĺžka 53 cm
pre použitie na schodoch
Sada komplet v kufri
(Obsah dodávky ako u dlhej verzie)

Obj.č.: 111 085 500 

COSMO IV Stripper
Výkonný striper pre malé a stredne veľké plochy.
Univerzálny pre odstránenie nalepených kobercov a
dlažby, linolea, gumy, ako aj PVC. 

-    Nastavenie uhla nastavením zdvihu kolies

-   Ovládacia rukoväť nastaviteľná do rôznych 
pracovných uhlov  

-   tichý pracovný chod s nízkymi vibráciami  

-   veľké kolesá zabezpečujú komfortné ovládanie

-   vodiacu rukoväť je možné pre transport
sklopiť

Obj.č.: 111 840 000

Mini-Lader MLB 760
Skutočná inovácia pre mnohostranné využitie - 
teraz už aj v uzatvorených miestnostiach 

Základný prístroj bez nástavcov 
Obj.č.: 111 950 000

S rôznymi nástavcami sa mení Mini-Lader aj pri
búracích, stavebných a sťahovacích prácach na
čas šetriaceho všestranného pomocníka.  

Pelikánová lyžica šírka 76 cm
Obj.č.:  111 950 600

Búracie kladivo, hydraulické
Obj.č.:  111 950 700

Paletová vidlica
Obj.č.:  111 950 680

Ťažné zariadenie
Obj.č.:  111 950 690

Čistiaca kefa
oceľ/plast, hydraulická
Obj.č.:  111 950 650

Brúsny stroj na podlahy
Colibri
výkonný brúsny stroj s jednoduchým
ovládaním pri váhe stroja len 35 kg!

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájanie           230 V
Výkon motora    2200 W
Pracovná šírka   300 mm
Otáčky                2200 ot/min
Váha                   35 kg
Odsávacie výustky 50/76 mm

Obj.č.:  112 979 000

Brúsny stroj BS 500 
4x4 QUATTRO
Silný podlahový brúsny stroj pre tie najlepšie
výsledky. 
Úber nerovností na betóne 
Odstraňovanie náterov s PKD-segmentami 
Sanácia vadných betónových plôch

TECHNICKÉ ÚDAJE
Pracovná šírka       500 mm 
Váha                       375 kg 
Výkon motora        11 kW 
Otáčky                     300 - 1460/min 
šxdxv                      550 x 1650 x 1005 mm

Zástrčka                  CEE 32 A

Obj.č.:  112 976 000

Janvac LP-séria
vhodný pre bezpečnú prevádzku v každom prostredí
alebo všade tam, kde je treba odsávať veľké množstvo
prachu.  

HLAVNÉ ZNAKY
-    HEPA-Filter s PTFE-membránou
-     patentovaný systém čistenia filtra
-     čistenie filtra počas prevádzky
-     robustný pojazd s veľkými kolieskami 

pre jednoduchý transport na stavbe 
-    antistatický 

340 LP
s 2 bypass-motormi
Výkon motora 2400 W

Obj.č.:  115 021 000

510 LP
s 3 bypass-motormi
Výkon motora 3600 W

Obj.č.:  115 022 000

Univerzálny brúsny hrniec zelený
s veľmi vysokým rovnomerným úberom, pre
cementové potery a anhydritové podlahy.

Obj.č.: 112 979 620

PKD-brúsny hrniec Piranha ružový 
so silným úberom pre veľmi ťahavé zvyšky
lepidla, nátery alebo zvyšky kobercov.

Obj.č.: 112 979 610

Špeciálny brúsny hrniec modrý
s mäkkým diamantovým pojivom pre tvrdé
podklady, monobetón, tvrdá podlaha atď.

Obj.č.: 112 979 630

PKD-brúsny hrniec Baracuda
s podpornými segmentami pre najhrubšie
využitie, ako napr. dlažbové lepidlo, veľmi
hrubé nátery, glej, farba atď. 

Obj.č.: 112 979 640

Brúsne hrnce

Mimoriadne príslušenstvo

Prídavné závažie 10 kg 
pre zvýšený prítlak, tým je možné
zvýšiťvýkon úberu

Obj.č.: 112 979 900

Nástroje pre BS 500
Pre výbavú stroja je potrebných vždy 6 pravotočivých a  6
ľavotočivých brúsnych nástrojov jedného druhu.


