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pro použití v montážních linkách či opravných dílnách

pro použití v montážních linkách či opravných dílnách

robustní utahovák s dvojitým těžkým výkonnějším příklepovým systémem, vhodný pro vysoce průmyslové využití

robustní příklepový výkonný utahovák pro tvrdé nasazení v automobilovém průmyslu a montážních linkách

nastavitelný utahovací moment

vyvážený dvojitý příklepový systém s nízkými vibracemi pro všestranné použití

pravý a levý chod s jednoručním přepínáním

velmi dobrá ovladatelnost díky nízké hmotnosti

hmotnostně odlehčená konstrukce

robustní příklepový výkonný utahovák pro tvrdé nasazení 

v automobilovém průmyslu a montážních linkách

relevantně vysoký a nastavitelný utahovací moment

vyvážený dvojitý příklepový systém s nízkými vibracemi pro

aplikace v těžkém pracovním prostředí

pravý a levý chod s jednoručním přepínáním

hmotnostně odlehčená konstrukce

Rázový utahovák 3/8“

Rázový utahovák 1/2“

Rázový utahovák 1/2“

Rázový utahovák 1/2“

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost Upínání Otáčky Max. velikost   
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min) 

 AT 5031 283 6,3 262 1,4 3/8“ 9 000 M13

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost Upínání Otáčky Max. velikost   
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min) 

 AT 5248 297 6,3 414 2,3 1/2“ 6 500 M16

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost Upínání Otáčky Max. velikost   
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min) 

 AT 5148 425 6,3 760 2,8 1/2“ 7 000 M18

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost Upínání Otáčky Max. velikost   
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min) 

 AT 5041 297 6,3 441 2,3 1/2“ 7 000 M16

Plášť
Zadní víko

Rotor

Ložiska

Zpětný ventil

Vzduchový 
ventil

Regulace 
kroutícího momentu Vstup vzduchu

Spoušť

Příklepový 
mechanismus

Upínací čep

oproti AT 5041 „lehčí“ provedení pro použití v montážních linkách či opravárenských dílnách

nastavitelný utahovací moment

vyvážený dvojitý příklepový systém s nízkými vibracemi pro všestranné použití

pravý a levý chod s jednoručním přepínáním

ergonomicky tvarovaná rukojeť

hmotnostně odlehčená konstrukce

vyvážený dvojitý těžký příklepový systém určený především pro vysoké nároky v montážním 

průmyslu, autoopravnách a servisech nákladních aut

vysoká citlivost v utahovacím momentu a stabilita

pravý a levý chod s jednoduchým přepínáním

nastavitelný utahovací moment

ergonomicky formovaná rukojeť
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 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost Upínání Otáčky Max. velikost   
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min) 

 AT 5031 283 6,3 262 1,4 3/8“ 9 000 M13

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost Upínání Otáčky Max. velikost   
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min) 

 AT 5248 297 6,3 414 2,3 1/2“ 6 500 M16

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost Upínání Otáčky Max. velikost   
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min) 

 AT 5148 425 6,3 760 2,8 1/2“ 7 000 M18

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost Upínání Otáčky Max. velikost   
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min) 

 AT 5041 297 6,3 441 2,3 1/2“ 7 000 M16

k utahování a uvolňování šroubů v autoopravárenství a montážních linkách

robustní a výkonný příklepový utahovák pro tvrdé nasazení v automobilovém průmyslu a montážních linkách

 robustní rázový utahovák vhodný pro průmysl, nákladní a autobusové provozy, spedice, zemědělství a agrodílny

lehčí provedení pro všestranné použití v montážních linkách, větších autoopravnách a servisních dílnách

vyvážený dvojitý příklepový systém s nízkými vibracemi 

pro aplikace v těžkém pracovním prostředí

nastavitelný utahovací moment

pravý a levý chod s jednoručním přepínáním

hmotnostně odlehčená konstrukce

Rázový utahovák - sada 1/2“

Rázový utahovák 3/4“

Rázový utahovák 1“

Rázový utahovák 3/4“ - sada

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost Upínání Otáčky Max. velikost   
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min) 

 AT 5005 297 6,3 441 4,8 1/2“ 7 000 M16

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost Upínání Otáčky Max. velikost   
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min) 

 AT 5065 410 6,3 966 4,9 3/4“ 4 800 M25

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost Upínání Otáčky Max. velikost   
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min) 

 AT 5186L 708 6,3 - 8 2470 10,6 1” 4 000 M45

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost Upínání Otáčky Max. velikost   
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min) 

 AT 5060K 410 6,3 690 4,5 3/4“ 5 000 M18

vhodný k výměně pneumatik u OA, menších transportérů a lehčích NA, jakož i v zemědělství, 

ve spedičních firmách atd.

vysoký stavitelný utahovací moment

vyvážený dvojitý příklepový systém s nízkými vibracemi pro aplikace v těžkém pracovním prostředí

pravý a levý chod s jednoručním přepínáním

snadná manipulace - hmotnostně odlehčená konstrukce, kompaktní provedení

extrémně silný

robustní absolutně vyvážený dvojitý těžký příklepový systém 

s vysokou citlivostí a stabilitou v utahovacím momentu

dlouhá pohonná hřídel pro práci na zdvojených pneumatikách

pravý a levý chod s přepínáním ovládacím kolečkem

nastavitelný utahovací moment

Rozsah dodávky

Utahovák AT 5041 1 ks

Oříšky (9,10,11,13,15,17,19,21,22,24 mm) 10 ks

Vstupní adaptér 1 ks

Prodlužovací nástavec 5“ 1 ks

Šestihranný klíč 1 ks

Minipřimazávač 1 ks

Plastový kufřík 1 ks

Rozsah dodávky

Utahovák AT 5060 1 ks

Oříšky (26,27,29,30,32,35,36,38 mm) 8 ks

Vstupní adaptér 1 ks

Nádobka na olej 1 ks

Šestihranný klíč (4 mm, 5 mm) 2 ks

Plastový kufřík 1 ks

nastavitelný utahovací moment

kyvný příklepový systém

pravý a levý chod s jednoručním přepínáním

ergonomicky formovaná rukojeť

Spousť

Vstup vzduchu
Regulátor

Madlo

Upínací čep

Příklepové uložení
Příklepový čep

Excentr
Kryt

List rotoru
Rotor

Válec
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přináší vynikající utahovací moment při velkém váhovém poměru do 690 NM

jednoduchá obsluha

regulace rychlosti

doporučujeme pro servisní aplikace v automobilovém či opravárenském průmyslu

Kyvný příklepový systém 

Sada oříšků 1“- 9ks

Sada oříšků 3/4“- 8ks

Sada oříšků 1/2“- 9ks

Sada oříšků 3/8“- 8ks

 TYP Materiál Velikosti Hmotnost Upínání Určeno pro typy
   (mm) (kg) 

 SIS8803 Cr-Mo 24, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 46, 50 7,2 1“ AT 5186L

 TYP Materiál Velikosti Hmotnost Upínání Určeno pro typy
   (mm) (kg) 

 SIS6603 Cr-Mo 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 4,3 3/4“ AT 5065, AT 5060K

 TYP Materiál Velikosti Hmotnost Upínání Určeno pro typy
   (mm) (kg) 

 SIS3305 Cr-Mo 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 0,55 1“ AT 5031, AT 5001

Dvojitý čepový příklepový systém

utahovací moment až 1100 Nm rychlé utahování a povolování díky vysokorychlostnímu vzduchovému motoru

vyvážený příklepový systém přináší nízké vibrace a vysoký komfort při práci

hmotnostně odlehčená konstrukce

navrženo pro aplikace v těžkém pracovním prostředí při zachování rychlého pracovního tempa

vysoce flexibilní, nářadí je možno nastavit na širokou škálu utahovacích momentů, potřebných pro různé aplikace

ideální použití pro montážní a servisní práce na kamionech a ostatních těžkých opravách

Dvojitý těžký příklepový systém

navrženo pro aplikace v těžkém pracovním prostředí při zachování rychlého pracovního tempa

absolutně vyvážený utahovací příklep do 2500 NM

výkonnější parametry než Čepový dvojitý příklepový systém

jednoduchá obsluha

vysoká citlivost v utahovacím momentu

vhodné použití v montážním průmyslu, autoopravnách a servisech nákladních aut

ideální použití pro montážní a servisní práce na kamionech a ostatních těžkých opravnách

 TYP Materiál Velikosti Hmotnost Upínání Určeno pro typy
   (mm) (kg) 

 SIS4405 Cr-Mo 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 1,45 1“      AT 5248, AT 5041, AT 5148, 
      AT 5005, AT 5057, AT 5002
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všestranná sada s ráčnou určená pro montážní práce v dílnách i montážních linkách

všestranná sada určená pro běžné provozy montážních linek

pro náročné provozy montážních linek

Ráčna 3/8“ – sada

Ráčna 1/2“ – sada

Ráčna 1/2“

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost sady Upínání Počet otáček
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min)

 AT 5001 283 6,3 69 2,6 3/8“ 160

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost sady Upínání Počet otáček
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min)

 AT 5002 283 6,3 69 2,6 1/2“ 160

nejsilnější varianta z nabídky, extrémní utahovací moment

pro práce na těžko dostupných místech (např. v prostoru motoru) pro použití v autoopravárenství (spedičních firmách atd.) 

a montážních linkách, v zemědělství

pravý a levý chod

snadno ovladatelný typ

možnost dokoupení pryžové ochrany hlavy ráčny

Rozsah dodávky

Ráčna AT 5052 1 ks

Oříšky (10,11,12,13,14,17,19 mm) 7 ks

Vstupní adaptér 1 ks

Kloub 1 ks

Prodlužovací nástavec 3/8“ x 3“L 1 ks

Nádobka na olej 1 ks

Šroubové nástavce 3 ks

Upínání pro šroubové nástavce 1 ks

Plastový kufřík 1 ks

Rozsah dodávky

Ráčna AT 5053 1 ks

Oříšky (10,11,12,13,14,17,19 mm) 7 ks

Vstupní adaptér 1 ks

Kloub 1 ks

Prodlužovací nástavec 1/2“ x 3“L 1 ks

Nádobka na olej 1 ks

Šroubové nástavce 3 ks

Upínání pro šroubové nástavce 1 ks

Plastový kufřík 1 ks

vysoký utahovací moment

pro práce na těžko dostupných místech (např. v prostoru motoru)

pro použití v autoopravárenství (spedičních firmách atd.)  

a montážních linkách

pravý a levý chod

snadno ovladatelný typ

možnost dokoupení pryžové ochrany hlavy ráčny

vysoký utahovací moment

pro práce na těžko dostupných místech (např. v prostoru motoru)

pro použití v autoopravárenství (spedičních firmách atd.)  

a montážních linkách

pravý a levý chod

snadno ovladatelný typ

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Utahovací/uvolňovací moment Hmotnost sady Upínání Počet otáček
  (l/min) (bar) (Nm) (kg)  (ot/min)

 AT 5057 241 6,3 83 1,2 1/2“ 160
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VRTAČKY

použitelná pro vrtání dřeva, porezních materiálů i kovů

vhodná k vrtání plechů, kovů a ostatních materiál v hůře dostupných místech

ideální k přesnému vrtání do všech druhů kovů i ostatních materiálů

Vrtačka 3/8“

Úhlová vrtačka 3/8“

Vrtačka 1/2“

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Sklíčidlo Hmotnost sady Počet otáček
  (l/min) (bar) (mm) (kg) (ot/min)

 AT 4031S 340 6,3 10 1,1 1 800

oproti AT 4031 silnější provedení

pravý a levý chod s přepínáním

rychloupínací sklíčidlo pro průměr vrtáku 13 mm

zpomalené otáčky 800 ot/min pro precizní vrtání a připojení velkoprůměrových nářadí (míchačky aj.)

přídavné madlo

komfortní nenáročné ovládání

kompaktní úchop a malé rozměry oproti elektrickým verzím

pravý a levý chod s přepínáním

rychloupínací sklíčidlo pro průměr vrtáku 10 mm

komfortní nenáročné ovládání

kompaktní úchop a malé rozměry oproti elektrickým provedením

možnost doplnění o rychloupínací sklíčidlo

pravý a levý chod s rychlým přepínáním

sklíčidlo pro průměr vrtáku 10 mm

vhodné pro méně přístupná místa

nízká spotřeba vzduchu

Válec
Rotor

List rotoru
Převod

Uložení převodu

Sklíčidlo

Spousť

Vstup vzduchu

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Sklíčidlo Hmotnost sady Počet otáček
  (l/min) (bar) (mm) (kg) (ot/min)

 AT 4041S 340 6,3 13 1,5 800

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Sklíčidlo Hmotnost sady Počet otáček
  (l/min) (bar) (mm) (kg) (ot/min)

 AT 4036 232 6,3 10 1,1 1 800
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ŠROUBOVÁKY

komfortní řešení pro časté výměny vrtacích nástrojů ke všem dodávaným vrtačkám

určený pro práci v autodílnách, nábytkářském a dřevozpracujícím průmyslu

sada pro použití v dílnách i výrobních linkách

Rychloupínací skíčidlo 3/8“ a 1/2“

Šroubovák 6,35 mm – pistolový typ

Šroubovák 6,35 mm – sada

určeno pro montážní linky, truhlárny, nábytkářské provozy, 

autoservisy a elektrotechnické montáže

velikost utahovacího momentu dle použité pružiny

pravý a levý chod s rychlým přepínáním

rychloupínání šestihranem 1/4“ (6,35 mm)

nenáročná obsluha

pravý a levý chod s rychlým přepínáním

rychloupínání šestihranem 1/4“ (6,35 mm)

pistolové provedení

vysoký utahovací výkon určený zejména pro spojování kovů

komfortní úchop a obsluha pro dlouhotrvající náročnou práci

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Počet otáček Utahovací moment
  (l/min) (bar) (kg) (ot/min) (Nm)

 AT 4050AK 156 6,3 1,4 1 500 11,5 - 35

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Počet otáček Utahovací moment
  (l/min) (bar) (kg) (ot/min) (Nm)

 AT 4080A 340 6,3 1,3 800 167

 TYP Průměr vrtáku Vhodné pro vrtačky Hmotnost
  (mm)  (kg)

 TP 4017 10 AT 4031S, AT 4041S 0,25

 TP 4020 13 AT 4031S, AT 4041S 0,30

Rozsah dodávky

Šroubovák AT 4050A 1 ks

Drážkový bit 5 mm x 50 m/m 1 ks

Phillips Bit 1 x 65 m/m 1 ks

Klíče 2 ks

Pružiny 2 ks

Olejová nádobka 1 ks

Plastový kufřík 1 ks
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nejuniverzálnější použití pro dělení a broušení všech materiálů

vhodná pro práce v autoopravárenství, lakýrnictví a dřevoprůmyslu

vysoce kvalitní bruska na kovové a ostatní materiály většího rozsahu

vhodná pro rozmanité práce v truhlářských a nábytkářských provozech a autoservisech

s připojením na odsávání prachu

praktická lehká pro použití jednou rukou

brusný talíř na suchý zip se 6-ti otvory

spotřební materiál dostupný v běžných obchodech

prachový sáček s hubicí součástí balení

Úhlová bruska 125 mm

Excentrická bruska 125 mm

Excentrická bruska s odsáváním 150 mm

Excentrická bruska s odsáváním 125 mm

univerzální všestranné použití

pro kotouče o průměru 125 mm

brusný talíř na suchý zip se 6-ti otvory

nízká spotřeba vzduchu

vhodná pro spojení s kompresorem o nižším výkonu

oproti AT 7015P výkonnější model

s připojením na odsávání prachu

brusný talíř na suchý zip se 6 otvory

spotřební materiál dostupný v běžných obchodech

větší plocha záběru než běžné brusky

prachový sáček s hubicí součástí balení

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Počet otáček Hmotnost Brusný papír
  (l/min) (bar) (ot/min) (kg) prům. (mm)

 AT 7037 212 6,3 11 000 1,7 125

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Počet otáček Hmotnost Brusný papír
  (l/min) (bar) (ot/min) (kg) prům. (mm)

 AT 7015P 198 6,3 10 000 1,8 125

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Počet otáček Hmotnost Brusný papír
  (l/min) (bar) (ot/min) (kg) prům. (mm)

 AT 7028 170 6,3 9 000 1,1 125

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Počet otáček Hmotnost Brusný papír
  (l/min) (bar) (ot/min) (kg) prům. (mm)

 AT 7028C 450 6,3 10 000 2,33 150

praktický výkonný model

pro kotouče do průměru 125 mm

s pojistkou proti náhodnému zapnutí

jednoduchá výměna brusných kotoučů

vhodná pro použití ve spojení s malým kompresorem

nevyžaduje speciální brusný materiál, pracuje s běžně dostupnými kotouči

malá spotřeba vzduchu
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volitelné příslušenství k dodávaným excentrickým bruskám pro odsávání brusného odpadu

vysoce výkonná bruska pro broušení rozsáhlých ploch

bruska pro široké použití v kovoobrábění, autoopravárenství atd.

nepostradatelný pomocník pro kovo a dřevozpracující dílny

Prachový sáček s hubicí

Vibrační bruska

Stopková bruska 6 mm

Pásová bruska

výkonné nářadí pro všestranné použití v kovoprůmyslu, nábytkářském průmyslu a automobilovém průmyslu

maximálně ergonomická a komfortní pro lehké broušení

snadné ovládání díky velké spouštěcí páce

rychlá a snadná výměna brusného papíru

dodatečné svorkové třmeny pro napnutí brusného papíru

k odhrotování, broušení, frézování různých materiálů

s pojistkou proti náhodnému zapnutí

malá hmotnost a kompaktní stavba pro práci v těžko přístupných místech

vhodná pro zámečnické dílny, autoopravny, dřevozpracující dílny atd.

k odstraňování rzi, odhrotování a broušení

oblast použití: automobilový průmysl, truhlárny, ocelářská technika, 

údržbářské práce apod.

výkyvné brusné rameno

automatické napínání brusného pásu

TP 7008B

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Vibrace Hmotnost Brusný papír
  (l/min) (bar)  (kg) prům. (mm)

 AT 7018 198 6,3 8 000 1,9 93 x 176

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Počet otáček Hmotnost Brusný papír
  (l/min) (bar) (ot/min) (kg) prům. (mm)

 AT 7010 226 6,3 16 000 1,2 20 x 520

 TP 7005 Zrnitost 80 Brusný papír, rozměr 20 x 520 mm, #80 AT 7010

 TP 7005 Zrnitost 100 Brusný papír, rozměr 20 x 520 mm, #100 AT 7010

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Počet otáček Hmotnost
  (l/min) (bar) (ot/min) (kg)

 AT 7135(M) 184 6,3 28 000 0,6
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STOPKOVÉ BRUSKY

sada určená pro použití v široké oblasti výrob, ale i domácích dílen

vyrobená z kamenného porézního materiálu v mnoha užitečných tvarech náhradní kleština 3 a 6 mm pro všechny typy stopkových brusek

bruska pro náročné provozy vyžadující nejlepší kvalitu

Stopková bruska v sadě 6 mm

Náhradní brusná tělesa Kleština

Stopková bruska v sadě 6 mm

brousící kolíky a válečky

pro kleštinu 3 a 6 mm

sada po 10 ks

tvarová rozmanitost pro lepší úhlovou zpracovatelnost

vysoká životnost

Regulace otáček
Rotor

List rotoru

Válec

Upínací matice

Spousť

Vstup vzduchu

 TYP Průměr dříků Počet kusů
  (mm) (ks)

 GS 10M 3 a 6 10

 TYP Průměr kleštiny
  (mm)

 TP7032B 3

 TP7032D 6

k odhrotování, broušení, frézování

praktická, lehká

s pojistkou proti náhodnému zapnutí

kleština 3 a 6 mm

pro kovoobráběčské a kovárenské dílny, truhlárny, 

nábytkáře a modeláře

Rozsah dodávky

Bruska AT 7032MK 1 ks

Brusné kolíky a válečky 10 ks

Vstupní adaptér 1 ks

Montážní klíč 2 ks

Kleština 1 ks

Plastový kufřík 1 ks

Rozsah dodávky

Bruska AT 7133LMK 1 ks

Brusné kolíky a válečky 10 ks

Vstupní adaptér 1 ks

Montážní klíč 2 ks

Kleština 1 ks

Plastový kufřík 1 ks

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Počet otáček Hmotnost sady
  (l/min) (bar) (ot/min) (kg)

 AT 7032MK 184 6,3 25 000 1

použití v kovoobrábění, autoopravárenství, modelářských 

a dřevozpracujících dílnách

výkonnější, prodloužená varianta stopkové brusky

pro hůře dostupná místa, k odhrotování, broušení, frézování

praktická

s pojistkou proti náhodnému zapnutí

kleština 3 a 6 mm

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Počet otáček Hmotnost
  (l/min) (bar) (ot/min) (kg)

 AT 7133LMK 198 6,3 25 000 1,4
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náhradní kleština 3 a 6 mm pro všechny typy stopkových brusek

kompletní sada na vyřezávání plechů v opravárenství a kovovýrobě 

nýtovač s kompletní výbavou nejen pro kovodělný průmysl

pro časté používání mazacích a tmelících kartuší

pro průmyslové použití v servisech automobilů, železničních opravnách a mechanických montážích

automatická maznice s převodem tlaku pro vysoký mazací výkon až 250 bar

testováno do max. mazacího tlaku 412 bar

několik nástavců pro všestrannější práci i v nedostupných mazaných místech

pro běžně dostupné kartuše nebo volný materiál

nízká spotřeba vzduchu

šetří fyzickou sílu obsluhy

ergonomické provedení rukojeti

Karosářská pilka – sada

Nýtovací kleště – sada

Pistole na kartuše – kov

Tlaková maznice s příslušenstvím

použitelné při karosářských pracích, autoopravárenství, 

kovodílenství, lodním, leteckém a železničním průmyslu

tažná síla až 7200 N

umožňuje zpracování nýtů všech dostupných velikostí

nýtovací hlavice z vysoce odolné slitiny kovů

praktický kufřík s potřebným servisním nářadím 

v základní dodávce

náhradní kleštiny k dokoupení (2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 

4,8 mm)

pro běžně dostupné kartuše

celokovový design

extrémně odolná vůči opotřebení a náhodnému poškození

jednoduchá obsluha

šetří fyzickou sílu obsluhy

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Nýty průměr
  (l/zdvih) (bar) (kg) (mm)

 ST 6015K 0,8 6,3 1,8 2,4 - 4,8

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost
  (l/min) (bar) (kg)

 ST 6639C 0,6 6,2 1,8

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost
  (l/min) (bar) (kg)

 AT 6040 56 2 - 3 1,1

použitelná pro karosářské plechy

vysoce výkonná díky počtu zdvihů za minutu

dorazový oblouk k ochraně před zlomením plátku pilky

pojistná páčka proti náhodnému spuštění

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost sady Max. tloušťka plechu Počet zdvihů Délka zdvihu
  (l/min) (bar) (kg) (mm) (zdvih/min) (mm)

 AT 6011K 142 6,3 1,8 ocel 1,6 mm / AL 2,5 mm 10 000 10

Rozsah dodávky
Spojovací matice 1 ks Bezpečnostní krytka 1 ks
Hadicová spojka 1/4“ 1 ks Konstrukční čepička  1 ks
Hadicová spojka 5/16“ 1 ks Obslužný klíč 1 ks
Olejová nádoba 1 ks Nástavec klíče 1 ks
Nýtů 3/16“ 10 ks Kleština 4,8 m/m (3/16“) 1 ks
Nýtů 1/8“ 10 ks Kleština 4,0 m/m (5/22“) 2 ks
Nýtů 3/32“  10 ks Kleština 3,2 m/m (1/8“) 2 ks
Nýtů 5/32“ 10 ks Kleština 284 m/m (3/22“) 2 ks
Pracovní čelist 1 ks Vymezovací kroužek (P12) 5 ks
Průchodka čelisti 1 ks Ochranný kroužek 2 ks
Sada čelisti 1 ks Těsnění olej. pístku 1 ks
Průbojník čelisti 1 ks Těsnící kroužek pístku 1 ks
Pružina posuvu A 1 ks Těsnění posuvu 1 ks
Pružina posuvu B 1 ks Ventil 1 ks
Zpětná pružina A 1 ks Pístní kroužek 1 ks
Zpětná pružina B 1 ks Plastový kufřík 1 ks

Rozsah dodávky

Pilka AT 6011 1 ks
2 mm šestihranný klíč 1 ks
4 mm šestihranný klíč 1 ks
Plátek 32 zubů (pro ocel 0,3 - 0,9 mm) 5 ks
Plátek 24 zubů (pro ocel 0,9 - 1,6 mm) 5 ks
1/4“ otočný konektor 1 ks
1/4“ minipřimazávač 1 ks
Plastový kufřík 1 ks
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SEKACÍ KLADIVA A OKLEPÁVAČE

kompletní sada kladiva s oklepávačem zkorodovaných povrchů

vysoce výkonné sekací kladivo pro rozsáhlejší práce

pro mazání všech druhů pneumatického nářadí

jehlový oklepávač pro odstraňování rzi ze zkorodovaných povrchů

jehlový vhodný k odstraňování rzi ze zkorodovaných povrchů na těžko přístupných místech

velká trvanlivost ostří díky jehlám ze speciální oceli o průměru 3 mm

ergonomické provedení s pogumovanou rukojetí

náhradní jehly k dokoupení (viz. příslušenství)

Sekací kladivo – sada

Sekací kladivo

Mini – přimazávač

Jehlový oklepávač

vysoce výkonné sekací kladivo určené především pro bourací práce většího rozsahu

šestihranné upínání

všestranné použití pro zednické a podlahářské práce

speciální upínání znemožňuje protáčení sekáče

špičatý a plochý sekáč k dokoupení (viz. příslušenství)

možná instalace přímo na pneumatické nářadí

nutnost použití pokud není v rozvodu řešeno přimazávání

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Počet jehel Počet úderů
  (l/min) (bar) (kg)

 AT 2505 113 6,3 2,6 19 3 000

výkonné sekací kladivo s malou spotřebou vzduchu

šestihranné upínání

všestranné použití pro zednické, podlahářské práce, vhodné 

pro opracování kovů, plechů a odstraňování zkorodovaných 

šroubů a čepů

speciální upínání znemožňuje protáčení sekáče

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Upínání šestihran Počet úderů Výška zdvihu 
  (l/min) (bar) (kg)        (mm)  (mm)

 AT 2012K/H 283 6,3 3,2 10 3 000 66

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Upínání šestihran Počet úderů Výška zdvihu 
  (l/min) (bar) (kg)        (mm)  (mm)

 AT 2102/H 453 6,3 5,9 14,7 2 400 51

 TYP Závit Pracovní tlak Hmotnost
   (bar) (kg)

 SA 3330 3/8” 7 0,1

 SA 3340 1/4” 7 0,1

Rozsah dodávky

Sekací kladivo AT2012H 1 ks

Odděl. sekáč na plech 125 mm 1 ks

Vstupní adaptér 1 ks

Sekáč na odsek čepů 130 mm 1 ks

Děrovací sekáč 125 mm 1 ks

Rychloupínací pružina 1 ks

Špičatý sekáč 185 mm 1 ks

Plastový kufřík 1 ks

Plochý sekáč 175 mm 1 ks
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náhradní rychloupínací pružina pro AT 2012K/H jehlový oklepávač pro odstraňování rzi ze zkorodovaných povrchů 
pro kladivo AT 2012K/H

krátké nebo dlouhé sekáče určené pro kladivo AT 2012K/H

sada náhradních jehel pro oklepávač AT 2505

špičatý a plochý sekáč určený pro kladivo AT 2102/H

Pružina pro sekací kladivo Jehlový oklepávač

Sekáče pro sekací kladivo AT 2012K/H

Náhradní jehly pro jehlový oklepávač AT 2505

Sekáče pro sekací kladivo AT 2102/H

 TYP Typy kladiv Délka sekáče Počet ks v sadě
   (mm) (ks)

 AT 2003/H AT 2012K/H 125 4

 TYP Typy kladiv Délka sekáče Počet ks v sadě
   (mm) (ks)

 AT 2004/H AT 2012K/H 175 5

 TYP Typ oklepávače Průměr x délka jehly Počet
   (mm) (ks)

 TP 2319 AT 2505 3 x 180 19

 TYP Typy kladiv Hmotnost
   (kg)

 AT 2001 AT 2012K/H 0,15

 TYP Typy kladiv Hmotnost
   (kg)

 AT 2071 AT 2012K/H 0,5

 TYP Typy kladiv Hmotnost
   (kg)

 AT 2303/H AT 2102/H 0,5

 TYP Typy kladiv Hmotnost
   (kg)

 AT 2304/H AT 2102/H 0,5



nářadí
HŘEBÍKOVAČE

k připevňování zasklívacích, ozdobných a podstavcových lišt, neviditelný hřebík do klížených dřevěných dílů

pro výrobu beden, bendění, palet, kabelových bubnů, střešních krytin, spojníků

k rámování, připevňování obkladů, střešních krytin, spojníků k rámování

Hřebíkovač 20 – 50 mm - SK

Hřebíkovač 45 – 70 mm – CN

Hřebíkovač 50 – 90 mm – RN

s kontaktní pojistkou proti náhodnému spuštění

bezproblémové plnění zásobníku

pro hřebíky se hlavičkami typu RN (d = 50 - 90 mm)

úhel nástřelu hřebíků 21°

bezproblémové plnění zásobníku

s kontaktní pojistkou proti náhodnému spuštění

pro hřebíky se závěrnými hlavičkami typu SK (d = 20 - 50 m)

průměr hřebíku do 1,4 mm

výškově nastavitelný talíř uložení hřebíků pro jejich optimální posun

se stupňovitou regulací úderu

bezproblémové plnění zásobníku

pro drátem spojené tzv. bubnové hřebíky typu CN (d = 45 - 70 mm)

průměr hřebíku 2,3-2,87 mm

nářadí 14

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Kapacita zásobníku Hmotnost  
  (l/úder) (bar) (ks) (kg)

 AT 3020 0,5 4 - 7 100 1,7

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Kapacita zásobníku Hmotnost  
  (l/úder) (bar) (ks) (kg)

 AT 3095PH 2,1 5 - 7,5 66 3,4

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Kapacita zásobníku Hmotnost  
  (l/úder) (bar) (ks) (kg)

 AT 3092 1,5 5 - 7,5 300 3,3

 HŘEBÍKY Průměr  Délka Provedení Povrchová úprava
   (mm) (mm) 

 (pásy v laku) 1,6 25 / 28 / 32 / 38 / 45 / 51 ocel, nerez pryskyřice

 HŘEBÍKY Průměr  Délka Dřík Provedení Povrchová úprava
   (mm) (mm) 

 (pásy v plastu) 2,8 / 3,1 / 3,4 50 / 65 / 75 / 83 / 90 hladký, kroužkový, šroubový ocel, nerez, galvanizovaný pryskyřice

 HŘEBÍKY Průměr  Délka Dřík Provedení Povrchová úprava
   (mm) (mm) 

 (drátový svitek) 2,5 / 2,8 45 - 70 hladký, kroužkový, šroubový ocel, nerez, galvanizovaný pryskyřice
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SPONKOVAČE

k připevňování fólií, látek, kůže, izolačního materiálu, koberců, krytin stěn

k připevňování látek, izolačního materiálu, koberců, krytin stěn 

k připevňování drážkových a pérových prken přímo do drážky (neviditelné), lišt, upínacích desek atd.

Sponkovačka 12/25

Sponkovačka 9/16

Sponkovačka 6/25

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Kapacita zásobníku Hmotnost  
  (l/úder) (bar) (ks) (kg)

 AT 3007 0,5 4 - 7 100 1,2

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Kapacita zásobníku Hmotnost  
  (l/úder) (bar) (ks) (kg)

 AT 3025 0,5 4 - 7,5 100 1,2

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Kapacita zásobníku Hmotnost  
  (l/úder) (bar) (ks) (kg)

 AT 3008 0,5 4 - 7 200 0,9

kombinovaná spoušť (možnost blokování)

bezproblémové plnění zásobníku

ergonomický tvar pro snadné a dlouhotrvající práce

gumová rukojeť chrání před chladem a neklouže

robustní a kovové tělo

kombinovaná spoušť (možnost blokování) s kontaktní pojistkou 

bezproblémové plnění zásobníku

ergonomický tvar pro snadné a dlouhotrvající práce

gumová rukojeť chrání před chladem a neklouže

bezproblémové plnění zásobníku

ergonomický tvar pro snadné a dlouhotrvající práce

gumová rukojeť chrání před chladem a neklouže

velká kapacita zásobníku

 SPONKY Profil sponky  Šířka celkem Délka celkem
  (mm) (mm) (mm)

 PUM 410J 0,6 x 1,2 5,16 10

 PUM 413J 0,6 x 1,2 5,16 13

 PUM 416J 0,6 x 1,2 5,16 16

 SPONKY Profil sponky  Šířka celkem Délka celkem
  (mm) (mm) (mm)

 PUM C-08 0,6 x 0,75 9 8

 PUM C-12 0,6 x 0,75 9 12

 SPONKY Profil sponky  Šířka celkem Délka celkem
  (mm) (mm) (mm)

 PUM 1016J 0,6 x 1,2 11,16 16

 PUM 1019J 0,6 x 1,2 11,16 19

 SPONKY Profil sponky  Šířka celkem Délka celkem
  (mm) (mm) (mm)

 PUM 419J 0,6 x 1,2 5,16 19 

 PUM 422J 0,6 x 1,2 5,16 22 

 PUM 425J 0,6 x 1,2 5,16 25

 SPONKY Profil sponky  Šířka celkem Délka celkem
  (mm) (mm) (mm)

 PUM 1010J 0,6 x 1,2 11,16 10 

 PUM 1013J 0,6 x 1,2 11,16 13
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stříkací pistole vhodná pro malé plochy

vhodná pro menší až středně velké plochy

výkonná stříkací pistole vhodná pro středně velké až velké plochy

Stříkací pistole

Stříkací pistole

Stříkací pistole

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Průměr trysky Objem nádobky
  (l/min) (bar) (mm) (mm) (ml)

 AS 1001 114 2,5 - 3,5 0,28 0,5 / 0,8 / 1,0 125

jemné rozprášení a rovnoměrný nános barvy

horní nádobka 600 ml

snadná manipulace, ergonomický tvar

standardně se dodává s tryskou 1,4 mm

pistole splňuje vyšší nároky na výkon a obsluhu 

v řemeslné sféře

všechny nabízené pistole jsou vybaveny tryskami z nerez oceli, z tohoto důvodu je možné používat jak standardní barvy obsahující ředidla, tak vodou ředitelné barvy

doporučené velikosti trysek: bezbarvý lak: 1,5 mm, základová barva 2,0 mm, polyesterová barva: 2,5 mm

jemné rozprášení a rovnoměrný nános barvy

vhodná pro stříkání velmi malých ploch

nízká spotřeba vzduchu

vhodná pro spojení s malým kompresorem

horní nádobka 125 ml

standardně se dodává s tryskou 0,8 mm

vhodné pro modeláře a menší opravy karoserií

snadná manipulace díky malé hmotnosti

pistole splňuje vyšší nároky na výkon a obsluhu 

v řemeslné sféře

jemné rozprášení a rovnoměrný nános barvy

spodní nádobka 700 ml

snadná manipulace, ergonomický tvar

standardně se dodává s tryskou 1,5 mm

pistole splňuje vyšší nároky na výkon a obsluhu 

v řemeslné sféře

ideální pro občasné i trvalejší využití

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Průměr trysky Objem nádobky
  (l/min) (bar) (mm) (mm) (ml)

 AS 1002 283 2,5 - 3,5 0,62 1,4 / 1,7 / 2,0 600

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Průměr trysky Objem nádobky
  (l/min) (bar) (mm) (mm) (ml)

 AS 1031 198 2,5 - 3,5 0,46 1,3 / 1,5 700

 TYP Sada trysek - průměr
  (mm)

 AS 1001-01 0,8

 AS 1001-02 0,5

 AS 1001-03 1,0

 TYP Sada trysek - průměr
  (mm)

 AS 1002-01 1,4

 AS 1002-02 1,7

 AS 1002-03 2,0

 TYP Sada trysek - průměr
  (mm)

 AS 1031-01 1,5

 AS 1031-02 1,3
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velmi výkonná stříkací pistole vhodná pro velké plochy

stříkací pistole se systémem LVLP (malé množství stlačeného vzduchu, nízký tlak na výstupu) snižuje spotřebu barvy až o 30%

stříkací pistole se systémem HVLP (nízký tlak na výstupu/na trysce) snižuje spotřebu barvy až o 30%

Stříkací pistole

Stříkací pistole LVLP

Stříkací pistole – HVLP

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Průměr trysky Objem nádobky
  (l/min) (bar) (mm) (mm) (ml)

 AS 1032 260 2,5 - 3,5 0,95 1,5 / 2,0 / 2,5 1 000

redukuje provozní náklady

vhodná pro menší až středně velké plochy

jemné rozprášení a rovnoměrný nános barvy

minimální rozprášení barvy do okolí

nižší zátěž pro životní prostředí

horní nádobka 600 ml

součástí výbavy je regulátor tlaku s manometrem

snadná manipulace, ergonomický tvar

standardně se dodává s tryskou 1,5 mm

jemné rozprášení a rovnoměrný nános barvy

jemné rozprášení i u vysoce viskózních materiálů

spodní nádobka 1000 ml

snadná manipulace, ergonomický tvar

standardně se dodává s tryskou 2,0 mm

pistole splňuje vysoké nároky na výkon a obsluhu 

v řemeslné sféře i průmyslu

doporučené velikosti trysek: bezbarvý lak: 1,5 mm, 

základová barva: 2,0 mm, polyesterové barvy: 2,5 mm

velmi výrazně redukuje provozní náklady

vhodná pro menší až středně velké plochy

horní nádobka 600 ml

vhodná pro spojení s menším kompresorem

velmi nízký provozní tlak

snadná manipulace, ergonomický tvar

standardně se dodává s tryskou 1,4 mm

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Průměr trysky Objem nádobky
  (l/min) (bar) (mm) (mm) (ml)

 AS 1005 283 1,5 - 3,0 0,62 1,4 / 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,2 600

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Průměr trysky Objem nádobky
  (l/min) (bar) (mm) (mm) (ml)

 AS 1015LG 255 1,0 - 2,0 0,62 1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 600

 TYP Sada trysek - průměr
  (mm)

 AS 1032-01 2,0 

 AS 1032-02 1,5

 AS 1032-03 2,5

 TYP Sada trysek - průměr
  (mm)

 AS 1005-04 1,9 

 AS 1005-05 2,2

 TYP Sada trysek - průměr
  (mm)

 AS 1015LG-04 1,4 

 AS 1015LG-05 2,0

 TYP Sada trysek - průměr
  (mm)

 AS 1005-01 1,3 

 AS 1005-02 1,5

 AS 1005-03 1,7

 TYP Sada trysek - průměr
  (mm)

 AS 1015LG-01 1,4 

 AS 1015LG-02 1,3
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SPECIÁLNÍ PISTOLE

vhodná pro malé plochy: modeláře, písmomalířství, airbrush, retuše

pro čištění tlakovým vzduchem s podporou čistící tekutiny

pro čištění tlakovým vzduchem s podporou čistící tekutiny

vhodná pro malé plochy: modeláře, písmomalířství, airbrush, retuše

Stříkací pistole – fixírka - sada

Pistole čistící s tlakovou nádobou

Rozprašovací čistící pistole

Stříkací pistole – fixírka

standardně se dodává s tryskou 0,3 mm

nízká spotřeba vzduchu, možno použít i ve spojení 

s velmi malým kompresorem

nízká hmotnost, neúnavná práce

balení v kazetě

tlačítková spoušť

Rozsah dodávky

Fixírka s délkou těla 150 mm 1 ks

Montážní klíček 1 ks

Hadicový adaptér M5-0,45 1 ks

Hadicový adaptér 1/8“ 1 ks

Nádobky na barvu 70 a 150 ml 2 ks

Rozsah dodávky

Fixírka s délkou těla 132 mm 1 ks

Nádobka na barvu 70 ml 1 ks

Montážní klíček 1 ks

standardně se dodává s tryskou 0,2 mm

nízká spotřeba vzduchu, možno použít i ve spojení s velmi 

malým kompresorem

nízká hmotnost, neúnavná práce

balení v kazetě

páčková spoušť s regulací

kompaktní mlžící pistole ze slitiny hliníku

velká spodní sací nádobka, snadné čištění

lehká odolná konstrukce

jednoduchá obsluha

prodloužená tryska pro nedostupná místa

vysoká účinnost čištění

vhodná čistící pistole zejména pro mytí motorových částí automobilů

robustní a odolná konstrukce pro průmyslové použití

prodloužená tryska se zahnutým zakončením dosáhne i do nejméně přístupných míst

možnost regulace čistící kapaliny

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Průměr trysky Objem nádobky
  (l/min) (bar) (mm) (mm) (ml)

 AB 1005 5,1 - 12 1 - 2,5 0,4 0,2 70

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Průměr trysky Objem nádobky
  (l/min) (bar) (mm) (mm) (ml)

 AB 1007 6,7 - 14 1 - 2,5 0,3 0,3 70

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Objem nádobky
  (l/min) (bar) (mm) (ml)

 AA 5000 100 - 220 2 - 5 0,95 1 000

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost
  (l/min) (bar) (kg)

 AA 3080 200 - 300 6,3 0,45
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výkonná pistole z tvrzeného plastu pro všestranné použití

vysoce odolná pistole s dlouhou životností

průmyslová pistole s plynulou regulací množství stlačeného vzduchu

vhodné i pro huštění dvojitých kol nákladních automobilů

nezbytná součást každé autodílny a servisu

Ofukovací pistole - 100 mm

Ofukovací pistole – lehký kov

Ofukovací pistole – lehký kov

Pneuhustič s prodlouženým plnícím nástavcem

Pneuhustič s plnícím nástavcem

plastová výkonná ofukovací pistole pro veškeré průmyslové použití

délka trysky 100 mm

regulace množství vzduchu silou stlačení spouště

hliníková slitina odolná proti nepříznivému zacházení

dlouhá životnost

rukojeť s ergonomickou pojistkou proti vyklouznutí z ruky

tělo vyrobeno z odolné hliníkové slitiny

plynulá regulace množství stlačeného vzduchu

nástavec pro hůře dostupná místa 100 mm

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Průměr trysky
  (l/min) (bar) (mm) (mm)

 AA 3011 150 - 200 8 0,20 2,0

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Průměr trysky
  (l/min) (bar) (mm) (mm)

 AA 5021 150 - 200 8 0,30 2,0

výkonné pistole pro běžné i náročné činnosti montáží a průmyslových výrob

Ofukovací pistole – 100 mm
Ofukovací pistole – 300 mm

plastová ofukovací pistole z tvrzeného plastu pro všestranné použití s délkou trysky 100 mm

varianta s prodlouženou délkou trysky 300 mm pro špatně dostupná místa

regulace množství vzduchu silou stlačení spouště

 TYP Pracovní tlak Hmotnost
  (bar) (kg)

 SA 6612 14 0,8

 TYP Pracovní tlak Hmotnost
  (bar) (kg)

 SA 6600A 15 0,9

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Průměr trysky Připojovací závit
  (l/min) (bar) (mm) (mm) 

 AA 5003 150 - 200 8 0,16 2,0 G1/4”

 TYP Spotřeba vzduchu Pracovní tlak Hmotnost Průměr trysky Připojovací závit
  (l/min) (bar) (mm) (mm) 

 AA 5006-3 150 - 200 8 0,23 3,3 G1/4”

 AA 5006 150 - 200 8 0,15 3,3 G1/4”
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