
APRIL - JUNIJ 2022

Aktualna ponudba

Velja do konca junija 2022 oziroma do razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico do tiskarskih in pravopisnih napak. 
Priporočena cena v EUR brez DDV.  Za več informacij obiščite www.elmag.si ali se obrnite neposredno na ELMAG!

REGISTRIERUNG
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33 OB SPLETNI 
REGISTRACIJI

  LETA elmag.si/3leta

GARANCIJE

Avtomatski navijalci vodovodnih cevi 
serije ROLL WATER

 > ORIGINAL iz Italije!
 > vključno z originalnim osnovnim kompletom GARDENA
 > na udarce in UV žarke odporno ohišje iz umetne mase 

vključno s stabilnim stenskim nosilcem, 1 m priključne cevi
 > nadzorovano vračanje zahvaljujoč mehanizmu za navijanje 

po plasteh
 > močne povratne vzmeti iz vzmetnega jekla "made in 

Germany"

Model EVO 20/13 MEGA 30/13 MEGA 20/16
Tehnični podatki
Kakovost cevi PVC PVC PVC
Premer cevi cola 1/2 1/2 5/8
Dolžina cevi m 20 30 20
Dolžina dovoda ca. m 1 1 1
Temperatura maks. °C 40 40 40
Delovni tlak maks. bar 6 6 6
Blokirna zavora z možnostjo izklopa l l l

Teža kg 9,8 12,7 12
Podatki za naročanje
Številka artikla 42265 42266 42267

Priporočena cena v € z DDV 201,30 279,38 279,38
Priporočena cena v € brez DDV 165,00 229,00 229,00

Model 16 T Vario 25 S Vario
Tehnični podatki
Zmogljivost vrtanja v jeklo mm 16 25
Konus v vretenu MK MK2 MK3
Območje števila vrtljajev v/min 340 - 2.200 440 - 2.200
Stopnje števila vrtljajev - brezstopenjsko brezstopenjsko
Hod pinole mm 90 150
Premer stebra mm 60 80
Širina T-utorov mm 14 14
Teža kg 42 95
Previs vretena mm 150 215
Razmik pinole do mize mm 360 365
Moč motorja W 550 1.500
Omrežni priključek V/Hz 230/50-60 400/50-60
Podatki za naročanje
Številka artikla 16036 16037

Priporočena cena v € z DDV 725,90 1.573,80
Priporočena cena v € brez DDV 595,00 1.290,00

POPUSTI DO

-42%

Sedaj vključeno v SETU!

Jermenski vrtalni stroji -SET
KBM 16 T Vario | Št. artikla 16036 
KBM 25 S Vario | Št. artikla 16037

 > nastavitev globine vrtanja s skalo s fiksiranjem
 > KBM 25 S Vario z vrtenjem desno/levo
 > vključno z LED-delovno lučjo
 > velika hitrost za majhne izvrtine in majhna brusilna orodja
 > pogon prek kakovostnega klinastega jermena, vrtalno vreteno s preciznim 

uležajenjem
 > masivna vrtalna miza z integrirano vpenjalno ploščo, T-utori in 

integriranim kanalom za hladilno tekočino
 > brušen jekleni steber z zobato letvijo
 > varnostno stikalo s tipko za ustavitev v sili in  

s podnapetostno zaščito

KBM 25 S Vario

Strojni primež, 2 vpenjalna vijaka in kaseta 
s spiralnimi svedri HSS

-20%
Popust do

Made 
in 
Italy

ROLL WATER EVO 20/13

ROLL WATER MEGA 20/16

-18%
Popust do
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KOMPRIMIRAN ZRAK

Kompresorji 
serije EUROAIR

 > vstop v profesionalni razred
 > vsebina posode 50 litrov, 10 barov
 > 230/400-voltni motor, moč 3 KM
 > oljen 2-cilindrski agregat
 > nizko število vrtljajev agregata 

od  930 do največ 1.450 v/min zagotavlja  
dolgo in mirno delovanje ter dolgo življenjsko dobo

 > NOVO: prevlečena posoda znotraj (boljša zaščita pred korozijo)
 > kompletno s tlačnim regulatorjem in filtrom ter tlačnim stikalom 

CONDOR

Modeli EUROAIR
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Številka 
artikla

Cena v € z 
DDV

Cena v € 
brez DDV

l/min l/min V/Hz V/min
310/10/50 W 175 300 l 230/50 1.050 10215 803,98 659,00
330/10/50 D 195 330 l 400/50 1.450 10216 803,98 659,00
400/10/50 W 220 380 l 230/50 930 10212 950,38 779,00
410/10/50 D 240 400 l 400/50 1.010 10217 950,38 779,00

EUROAIR 410/10/50 D

218,38

179,-
-24%
POPUST

Cena v € z DDV

Kompresor
EUROAIR MINI 200/8/6 W | Št. artikla 10009

 > vsebina posode 6 litrov, 8 barov
 > moč sesanja 193 l/min, dovajanje 100 l/min (pri 6 barih)
 > 230-voltni motor, moč 2 KM
 > kompletno s tlačnim regulatorjem in filtrom, tlačnim stikalom in 

EURO sklopko

242,78

199,-
-19%
POPUST

Cena v € z DDV

SEDAJ BREZPLAČNO!

ELMAGOV OSNOVNI KOMPLET, 6-delni, ki 
vključuje: izpihovalno pištolo, napravo za 
polnjenje pnevmatik,spiralno cev, 3-delni 
univerzalni komplet za polnjenje

SEDAJ BREZPLAČNO!

 > ELMAGOV OSNOVNI KOMPLET, 6-delni, ki 
vključuje: izpihovalno pištolo, napravo za 
polnjenje pnevmatik,spiralno cev, 3-delni 
univerzalni komplet za polnjenje

Kompresor 
EUROAIR 220/8/24 W | Št. artikla 10007

 > vsebina posode 24 litrov, 8 barov
 > sesalna moč 222 l/min, dovajanje 122 l/min (pri 6 barih)
 > 230-voltni motor, moč 2 KM
 > kompletno s tlačnim regulatorjem in filtrom, tlačnim stikalom in 

EURO sklopko
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KOMPRIMIRAN ZRAK

 > vsestranski kompresorji za vsestransko, profesionalno uporabo, 2-cilindrski 
agregat, 2-stopenjski

 > nizko število vrtljajev 1.300 V/min
 > vsebina posede 100 litrov, 10 barov, 400- voltni motor 4 KM
 > moč sesanja 553 l/min, dovajanje 390 l/min (pri 8 barih)
 > kompletno s tlačnim regulatorjem in filtrom, tlačnim stikalom CONDOR in 

velikima kolesoma Ø 250 mm in krmilnima kolesoma z zavoro
 > NOVO: prevlečena posoda znotraj (boljša zaščita pred korozijo)
 > možna varianta MEISTER-Z: z znotraj & zunaj vroče cinkano tlačno 

posodo - 15 let garancije proti prerjavenju

SEDAJ BREZPLAČNO!

Kompresorji
MEISTER 610/10/100 D | Št. artikla 10031 
MEISTER-Z 610/10/100 D | Št. artikla 10094

Profesionalni komplet spiralne cevi 5 x 8 mm, 10 
m, PU in izpihovalne pištole JWL, cev 8 x 100 mm, 
upognjena

1.281,- 1.050,--14%Cena v € z DDV

MEISTER 610/10/100 D

MEISTER-Z 610/10/100 D

Kompresor 
MEISTER-Z 400/10/50 W | Št. artikla 10090

1.096,78

899,-
-19%
POPUST

Cena v € z DDV

SEDAJ BREZPLAČNO!

1.525,- 1.250,--10%Cena v € z DDV
NOVOST!
NOVOST!

Profesionalni komplet spiralne cevi 5 x 8 mm, 10 
m, PU in izpihovalne pištole JWL, cev 8 x 100 mm, 
upognjena

Simbolna slika

Simbolna slika

 > vsestranski kompresor za vsestransko, polprofesionalno uporabo, 2-cilindrski agregat
 > nizko število vrtljajev 1.010 v/min
 > vsebina posode 50 litrov, 10 barov, 230-voltni motor 3 KM
 > moč sesanja 400 l/min, dovajanje 240 l/min (pri 8 barih)
 > kompletno s tlačnim regulatorjem in filtrom, tlačnim stikalom CONDOR in polnima gumijastima kolesoma in krmilnima kolesoma z zavoro
 > z znotraj & zunaj vroče cinkano tlačno posodo 15 let garancije proti prerjavenju
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KOMPRIMIRAN ZRAK

Zelo zmogljiv kompresor PROFI-LINE SILENT
PLS 750/10/270 D | Št. artikla 10125

 > zelo učinkovita zvočna izolacija – raven hrupa SAMO 68 dB(A)!!!
 > kompletna naprava s tlačno posodo 270 litrov, maks. 10 barov (brez 

potrebnega tehničnega pregleda)
 > moč sesanja 750 l/min, dovajanje 563 l/min (pri 8 barih)
 > 400-voltni motor 4 kW, 5,5 KM
 > izredno nizko število vrtljajev SAMO 1.000 v/min
 > brez vibracij zaradi blažilnika
 > serijsko vključeno: števec delovnih ur, krogelna pipa pri izhodu zraka 1/2“

 > saj brezplačno: avtomatski odvajalnik kondenzata AKA 1/2" , 230 Volt

 > opcijsko dobavljivo:  
paket sušilnika zraka DX 1200 Št. artikla: 00900  
(priporočena cena: 1.099,00 € brez DDV)

4.263,90

3.495,-
-12%
POPUST

Cena v € z DDV

2.536,38

2.079,-
-16%
POPUST

Cena v € z DDV

Kompresor
PROFI-LINE 840/10/200 D | Št. artikla 11022

 > zelo zmogljiv batni kompresor za profesionalno uporabo, 2-cilindrski 
agregat, 2-stopenjski

 > vsebina posode 200 litrov, 10 barov, 400-voltni motor, moč 7,5 KM
 > moč sesanja 850 l/min, dovajanje 595 l/min (pri 8 barih)
 > število vrtljajev agregata SAMO 1.150 v/min: dolga življenjska doba, tiho 

delovanje
 > kompletno s tlačnim regulatorjem in filtrom 1/2“, tlačnim stikalom CONDOR 

s števcem delovnih ur, gumijastima kolesoma, krmilnima kolesoma z zavoro

SEDAJ BREZPLAČNO!

Delovanje:

Avtomatski odvajalnik 
kondenzata AKA 1/2“, 230 
voltov

SEDAJ BREZPLAČNO!

Avtomatski odvajalnik 
kondenzata AKA 1/2“, 230 
voltov

Št. artikla 
00900
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KOMPRIMIRAN ZRAK

5.282,60

4.330,-
-13%
POPUST

Cena v € z DDV

Vijačni kompresor MARK
MSM MAXI 7,5 DF-500/13 | Št. artikla 11248

 > popolnoma avtomatski vijačni kompresor za večurno neprekinjeno uporabo
 > dejanska količina dovajanja 780 l/min pri 13 barih
 > prostornina posode 500 litrov, v skladu z AD 2000
 > nazivna moč 7,5 kW, 400 voltov
 > zagon s prihrankom energije zaradi preklopa zvezda-trikot
 > pametno digitalno krmiljenje ES4000 Basic
 > zvočno izoliran „zelo tih“ 66 dB(A)
 > s sušilnikom zraka MDX za komprimiran zrak brez kondenzata
 > dodatno s predfiltrom in finim filtrom za komprimiran  

zrak brez olja (razred 1-4-2 v skladu z ISO 8573-1)

7.015,-

5.750,-
-13%
POPUST

Cena v € z DDV

izvedba 13 barov izvedba 13 barov 
idealna za servise tovornjakovidealna za servise tovornjakov

Vijačni kompresor MARK
MSM 5,5 D-270 | Št. artikla 11603

 > popolnoma avtomatski vijačni kompresor za večurno 
neprekinjeno uporabo

 > dejanska količina dovajanja 780 l/min pri 10 barih
 > prostornina posode 270 litrov, v skladu z AD 2000  (brez 

potrebnega tehničnega pregleda)
 > nazivna moč 5,5 kW, 400 voltov
 > zagon s prihrankom energije zaradi preklopa zvezda-trikot
 > pametno digitalno krmiljenje ES4000 Basic
 > zvočno izoliran „zelo tih“ 66 dB(A)
 > s sušilnikom zraka MDX za komprimiran zrak brez kondenzata

Delovanje:

Avtomatski odvajalnik 
kondenzata AKA 1/2“, 230 
voltov

Delovanje:

Avtomatski odvajalnik 
kondenzata AKA 1/2“, 230 
voltov in ustrezen gumijast 
blažilnik

SEDAJ BREZPLAČNO!

SEDAJ BREZPLAČNO!
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KOMPRIMIRAN ZRAK

Pnevmatski udarni vijačnik 1/2“
EPS 96 Composit | Št. artikla 44705

 > profesionalni udarni vijačnik z zelo zmogljivim dvojnim 
udarnim sistemom v trpežnem kompozitnem ohišju

 > potreben zrak 128 l/min, delovni tlak 6,3 barov
 > teža samo 2,1 kg 
 > navor odvijanja/privijanja maks. 1.370/1.120 Nm
 > večstopenjsko reguliranje za vrtenje D/L
 > odhodni zrak skozi ročaj navzdol
 > idealen za obrt in industrijo

157,38

129,-
-42%
POPUST

Cena v € z DDV

69,54

57,00
-30%
POPUST

Cena v € z DDV

Pnevmatski palični brusilnik-set 
EPS 420 K | Št. artikla 43805

 > osnovni set s PVC-kovčkom z 10 nastavki iz korunda
 > visoko število vrtljajev - 25.000 v/min
 > potreben zrak 113 l/min, delovni tlak 6,3 barov
 > varnostno stikalo proti nehotenemu vklopu
 > avtomatska ustavitev
 > majhen in priročen (samo 360g)
 > odhodni zrak skozi ročaj navzdol
 > z vpenjalnimi kleščami 3+6 mm

Pnevmatsko gravirno pisalo
EPS 423 | Št. artikla 44807

 > kot svinčnik veliko gravirno pisalo
 > potreben zrak 70 l/min, delovni tlak 6,3 barov
 > s priključno cevjo 150 cm 
 > vrtilno stikalo za zagon/ustavitev
 > označevanje orodja, graviranje in čiščenje
 > primeren za kovino, umetno maso itd. 
 > dobavljive 3 velikosti gravirnih igel

140,30

115,-
-21%
POPUST

Cena v € z DDV

Pištola za lakiranje s kompletom šob 1,5 mm 
10011 HTR SR-Set | Št. artikla 32305

 > pištola za lakiranje za doseganje optimalne kakovosti površine 
dekorativnih barv, industrijskih lakov, lakiranje vozil ...

 > profesionalna naprava za ploščat in okrogel curek, z 
brezstopenjskim reguliranjem širine curka in količine zraka

 > 1 posoda 680 cm³ Hostaform C
 > 3 filtrirni vstavki + komplet potrošnega materiala v 

praktičnem kovčku
 > PTFE-tesnila, samomazalna
 > INOX-šobe „nerjaveče“
 > možne tudi variante s šobo 1,9 ali 2,5 mm 

193,98

159,-
-23%
POPUST

Cena v € z DDV

SEDAJ BREZPLAČNO!

Magnetni stenski nosilec za EPS 96
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KOMPRIMIRAN ZRAK

237,90

195,-
-26%
POPUST

Cena v € z DDV

706,38

579,-
-16%
POPUST

Cena v € z DDV

169,58

139,-
-34%
POPUST

Cena v € z DDV

242,78

199,-
-25%
POPUST

Cena v € z DDV

INDUSTRIE navijalec cevi
4432/32 - SET | Št. artikla 43023

 > za vodo (maks. 130°C), 200 barov
 > boben/nosilec: ABS-umetna masa/nerjaveče jeklo AISI 304
 > vrtljivi zglob: nerjaveče jeklo AISI 304
 > 18 m tlačna cev: 3/8“ (9,5 x 17 mm)
 > področje uporabe: delavnice, kmetijstvo
 > serijsko s premično konzolo 40° levo/desno in dovodom 60 cm  + 3 m 

tlačno povezovalno cevjo & vmesnim adapterjem za pištolo Kärcher/
Kränzle

 > 5 let GARANCIJE

Avtomatski navijalec cevi
ROLL AIR PROFI 15 | Št. artikla 00820 

 > robustna in na udarce odporna izvedba
 > 15 m PU-cev 8x12 mm, maks. 15 barov
 > 2 m dolga priključna cev
 > z jekleno spojko JWL, NW 7,8
 > najvišja varnost zaradi avtomatske povratne  

zavore „SLOW MOTION“

Made 
in 
Italy

Zavora „SLOW MOTION“

za visokotlačne čistilnikeza visokotlačne čistilnike

Made 
in 
Italy

Avtomatski navijalec za cev
EUROREEL AIR OPEN 15 S | Št. artikla 42297

 > 15 m cev iz eter poliuretana 10x15 mm, 20 barov     
- zelo fleksibilen (tudi v mrzlih pogojih)       
- 3x daljša življenjska doba        
- večja obstojnost proti vlagi in kemikalijam

 > robustno kovinsko ohišje s premičnim nosilcem za pritrditev na steno oziroma strop
 > s 3 m dovodom
 > serijsko s kakovostno priključno spojko in vtično spojko

Avtomatski navijalec kabla
ROLL ELECTRIC JUNIOR 230 | Št. artikla 00821

 > obremenitev razvit: maks. 2.000 W
 > certifikat TÜV & GS
 > dolžina kabla 10 m, 230 voltov, 3x1,5 mm²
 > najvišja varnost zaradi avtomatske povratne  

zavore „SLOW MOTION“

Made 
in 
Italy

Zavora „SLOW MOTION“
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KOMPRIMIRAN ZRAK | OPREMA DELAVNICE
Avtomatski navijalec cevi
EUROREEL AIR 8/10 | Št. artikla 42292 
EUROREEL AIR 10/15 | Št. artikla 42293

 > Rrobustna, na udarce odporna izvedba
 > 10 m 8x12 oz. 15 m 10x15 mm cev iz hibridnega polimera, maks. 15 barov
 > 1,5 m dolg dovod
 > s stabilnim nosilcem za pritrditev na steno iz jekla
 > serijsko s kakovostno priključno spojko in vtično spojko

Avtomatski navijalec kabla
EUROREEL ELECTRIC 10/230 | Št. artikla 42298 
EUROREEL ELECTRIC 20/230 | Št. artikla 42299

 > obremenitev razvit: maks. 2.000 W
 > dolžina kabla 10 m oz. 20 m, 230 voltov, 3x1,5 mm²
 > z 1,5 m dovodom
 > s stabilnim nosilcem za pritrditev na steno
 > serijsko s Šuko vtičem in vtičnico

115,90 95,--19%Cena v € z DDV

169,58 139,--21%Cena v € z DDV

96,38 79,--18%Cena v € z DDV

145,18 119,--17%Cena v € z DDV

EUROREEL AIR 8/10

EUROREEL ELECTRIC 20/230

Dodatna oprema Št. artikla Cena v € z DDV Cena v € brez DDV

Rezervni čopič za univerzalno pralno napravo PW 65 33021 26,84 22,00
Čistilo PREMIUM 25-litrska posoda 33022 284,26 233,00

Model Prostornina 
rezervoarja Prostornina kadi Največji delovni 

tlak
Potrebna količina 

tekočine
Največji 

tlak Teža Št. artikla Cena v € z DDV Cena v € brez DDV

PW 65 65 l 50 l 0,5 bar 50 l 8 bar 47,1 kg 33020 999,18 819,00

Za pravilno uporabo 
napolnite 48 - 52 
litrov čistilne tekočine.

Pnevmatski sistem 
deluje pri nizkem 
tlaku 0,5 bara in zato 
porabi izjemno malo 
zraka.

Upravljalna armatura 
za pranje s ščetkami 
ali s potopitvijo.

Dekantirni filter/
rešetka

UPORABA

Pranje delov s 
potopitvijo v kad.

Pranje s čopičem 
pri neprekinjenem 
pretoku tekočine.

Univerzalna prevozna pralna naprava
PREMIUM WASH PW 65 | Št. artikla 33020

Prevozna pralna naprava za uporabo v profesionalnih delavnicah. Za čiščenje in 
razmaščevanje majhnih mehanskih delov, delov motorja itd.
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KOMPRIMIRAN ZRAK | OPREMA DELAVNICE

Model Št. artikla Cena v € z DDV Cena v € brez DDV

Classic, cev-Ø 8 x 100 mm, ravna, z vtično spojko 41300 18,18 14,90 
Classic, cev-Ø 8 x 100 mm, upognjena, z vtično spojko 41302 18,18 14,90 
Classic, cev-Ø 8 x 100 mm, upognjena, brezstopenjsko reguliranje, z vtično spojko 41304 31,11 25,50 
Classic, cev-Ø 8 x 100 mm, upognjena, z gumijasto šobo, z vtično spojko, ščiti pred praskami in odrgninami 41305 23,06 18,90 
Classic, cev-Ø 8 x 300 mm, ravna, z vtično spojko 41310 25,62 21,00 
Classic, cev-Ø 8 x 300 mm, upognjena, z vtično spojko 41316 25,62 21,00 

Tehnični podatki izpihovalnih pištol JWL 
Medij filtriran komprimiran zrak
Največji delovni tlak 16 bar
Priporočen delovni tlak 2-8 bar
Poraba zraka pri 6/8 barih 290/380 l/min
Raven hrupa pri 6/8 barih 84/85 dB
Moč pihanja 3,92 N
Delovna temperatura od -10 do +80 °C
Priključni navoj vhod IG 1/4“
Material pihalne cevi in gredi eloksirano jeklo
Teža (brez šobe in vtične spojke) ca. 100 g

Izpihovalne pištole
serije JWL

Izdelke JWL razvijamo, izdelujemo in testiramo v lastni 
tovarni na Danskem. Izpihovalne pištole JWL so postale 
klasika - kombinacija klasičnega dizajna in maksimalne 
funkcionalnosti vam olajša delo in ga naredi bolj 
praktičnega.

Model MAJOR PLUS 230 MAJOR PLUS 400
Električna napetost V 230 400
Kakovost kabla H07RN-F H07RN-F
Dimenzija kabla mm2 3 x 2,5 5 x 2,5
Dolžina kabla m 20 15
Obremenitev navit W 1.600 2.800
Obremenitev razvit W 3.500 5.000
Številka artikla 42276 42285

Cena v € z DDV 486,78 589,26
Cena v € brez DDV 399,00 483,00

Made 
in 
Italy

Avtomatski navijalec kabla
serije ROLL ELECTRIC MAJOR

MAJOR PLUS 400

INDUSTRIE navijalec cevi za kisik & acetilen 530/73 |  
Št. artikla 42250

 > s premično konzolo 40° levo/desno
 > priključek vhod/izhod NN 3/8 cole
 > boben in nosilna konzol: lakirano jeklo

530/73

Model 530/73
Dimenzija cevi cola 2 x 5/16“
Dimenzija cevi mm 8 + 8 x15
Dolžina cevi mm 15
Delovni tlak največ bar 20
Številka artikla 42250

Cena v € z DDV 905,24
Cena v € brez DDV 742,00

25
LET 

GARANCIJE
Made in Denmark

-10%
Popust
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Avtomatske varilne maske
MultiSafeVario® 2XL

 > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A
 > stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani

 > nastavljiv zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s
 > 4 svetlobni senzorji, teža: 470 g
 > klasifikacija: 1/1/1/2, hitrost zatemnitve: 0,05 ms
 > veliko vidno polje: 98x55 mm
 > način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti 

baterije
 > izboljšan naglavni trak, ergonomska čelada, opcijsko dobavljivo: 

dioptrijska stekla

 > vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunaj, 1 kos znotraj

Avtomatske varilne maske
MultiSafeVario® PREMIUM-TC | Št. artikla 58380

 > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 3 A
 > TRUE COLOR za zaznavanje prave barve pri varjenju
 > stopnja zaščite 4 -9 & 8-13 brezstopenjsko, upravljanje na notranji strani

 > nastavljiv zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s
 > 4 svetlobni senzorji, teža: 460 g
 > najvišja ocena pri klasifikaciji: 1/1/1/1, hitrost zatemnitve: 0,033 ms
 > posebej veliko vidno polje: 100x65 mm
 > način brušenja, zamenljiva backup-baterija
 > izboljšan naglavni trak, ergonomska čelada, opcijsko dobavljivo: dioptrijska 

stekla

 > vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunaj, 1 kos znotraj

109,80

90,-
-24%
POPUST

Cena v € z DDV

2XL art | Št. artikla 56382

2XL eagle | Št. artikla  56383

2XL flame | Št. artikla 56384

Avtomatske varilne maske
MultiSafeVario® L-TC | Št. artikla 56381

 > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A
 > TRUE COLOR za zaznavanje prave barve pri varjenju
 > stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani

 > nastavljiv zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s
 > 4 svetlobni senzorji, teža: 520g
 > najvišja ocena pri klasifikaciji: 1/1/1/1, hitrost zatemnitve: 0,05 ms
 > vidno polje: 98x43 mm
 > način brušenja, zamenljiva backup-baterija
 > izboljšan naglavni trak, ergonomska čelada, opcijsko dobavljivo: 

dioptrijska stekla

 > vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunaj, 1 kos znotraj

Avtomatske varilne maske
Optrel® neo P550 | Št. artikla 57200

 > za vse običajne postopke varjenja, > 28 A
 > TRUE COLOR za zaznavanje prave barve pri varjenju
 > stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji in notranji 

strani

 > nastavljiv zamik osvetlitve: 0,05 ~ 1,0 s
 > 3 svetlobni senzorji, teža: 495 g
 > klasifikacija: 1/1/1/2, hitrost zatemnitve: 0,1 ms
 > veliko vidno polje: 100x50 mm
 > način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti baterije
 > opcijsko dobavljivo: dioptrijska stekla, adapter za industrijsko čelado, 

industrijska čelada, zaščita za glavo, vrat in prsi iz usnja 

VARJENJE

71,98

59,-
-26%
POPUST

Cena v € z DDV

140,30

115,-
-16%
POPUST

Cena v € z DDV

242,78

199,-

Cena v € z DDV

NOVOST!
NOVOST!

NOVOST!
NOVOST!

NOVOST!
NOVOST!
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Vsebina kompleta

 > čelada s svežim zrakom panoramaxx 2.5 
 > respirator e3000X
 > transportna torba

Avtomatske varilne maske
Optrel® panoramaxx 2.5 | Št. artikla 57215

 > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 1,5 A
 > TRUE COLOR za zaznavanje prave barve pri varjenju
 > stopnja zaščite 2,5 pri osvetljenosti za 400 % boljšo vidljivost
 > stopnja zaščite 5-12 brezstopenjsko, po izbiri ročno ali s patentiranim 

samodejnim reguliranjem ShadeTronic®, upravljanje na zunanji in notranji strani
 > 5 svetlobnih senzorjev, nastavljivi zamik osvetlitve: 0,1 ~ 2,0 s, teža 575 g
 > klasifikacija: 1/1/1/2, hitrost zatemnitve: 0,1 ms
 > veliko vidno polje: 100x50 mm, s povečanjem panoramskega vidnega polja
 > način brušenja in spanja, LiPo-baterija z energijskim konceptom, prikaz napolnjenosti 

baterije, naglavni trak IsoFit in še veliko več
 > opcijsko dobavljivo: dioptrijska stekla, adapter za industrijsko    

čelado, industrijska čelada, zaščita za glavo, vrat in prsi iz usnja,   
izvedba s svežim zrakom

 > z 1 zaščitnim steklom zunaj in vrečko za shranjevanje

Avtomatska varilna maska, paket s svežim zrakom
Optrel® vegaview 2.5 | Št. artikla 57384

 > kot vegaview 2.5, vendar v različici READY TO WELD s svežim zrakom 
 > respirator z ventilatorjem e3000X s certifikatom TH3
 > 3-stopenjski nastavljiv pretok zraka (240, 210, 170 l/min) pri največ 70 dB(A)
 > do 18 ur delovanja baterije s samodejno kalibracijo pretoka zraka na podlagi 

nasičenosti filtra 
 > opcijsko dobavljivo: plinski filter mountainbreeze Odor/Ozon, ABE1

Avtomatske varilne maske
Optrel® vegaview 2.5 | Št. artikla 57385

 > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A
 > TRUE COLOR za zaznavanje prave barve pri varjenju
 > stopnja zaščite 2,5 pri osvetljenosti za 400 % boljšo vidljivost
 > stopnja zaščite 8-12 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji in notranji strani
 > 3 svetlobni senzorji, nastavljivi zamik osvetlitve: 0,05 ~ 1,0 s, teža 489 g
 > klasifikacija: 1/1/1/2, hitrost zatemnitve: 0,1 ms
 > veliko vidno polje: 100x50 mm
 > način brušenja in spanja, zamenljiva backup- baterija, prikaz napolnjenosti baterije
 > opcijsko dobavljivo: dioptrijska stekla, adapter za industrijsko čelado,  

industrijska čelada, zaščita za glavo, vrat in prsi iz usnja, izvedba     
s svežim zrakom

 > z 1 zaščitnim steklom zunaj in vrečko za shranjevanje

VARJENJE

Avtomatska varilna maska, paket s svežim zrakom
Optrel® panoramaxx 2.5 | Št. artikla 57214

 > kot panoramaxx 2.5, vendar v različici READY TO WELD s svežim zrakom 
 > respirator z ventilatorjem e3000X s certifikatom TH3
 > 3-stopenjski nastavljiv pretok zraka (240, 210, 170 l/min) pri največ 70 

dB(A)
 > opcijsko dobavljivo: plinski filter mountainbreeze Odor/Ozon, ABE1

Vsebina kompleta

 > čelada s svežim zrakom vegaview 2.5 
 > respirator e3000X
 > parking buddy
 > transportna torba

427,-

350,-

Cena v € z DDV

549,-

450,-

Cena v € z DDV

NOVOST!
NOVOST!

NOVOST!
NOVOST!

NOVOST!
NOVOST!

NOVOST!
NOVOST!

1.769,-

1.450,-
-10%
POPUST

Cena v € z DDV

1.579,90

1.295,-
-11%
POPUST

Cena v € z DDV
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Modeli Moč držanja Kot Št. artikla Priporočena cena v 
€ z DDV

Priporočena cena v € 
brez DDV

MWD-3 40, širina 23 mm 40 kg 30°, 60°,  45°, 90° 57470 24,28 19,90
MSW-1 40, širina 29 mm 40 kg 45/135°, 90° 54401 53,56 43,90
MSW, širina 35 mm 75 kg 45/135°, 90° 54407 96,38 79,00
Mini Winkel 40 kg 45°, 90° 55481 39,65 32,50
Mini Multi Winkel 40 kg 45/135°, 60/120°, 75/105°, 90° 55472 53,07 43,50
Mini Multi Winkel 300 A 67 kg 45/135°, 60/120°, 75/105°, 90° 55473 67,31 55,50
PA 150 MINI 68 kg 0-270° 55482 267,18 219,00
PA 150 MAX 68 kg 0-270° 55483 267,18 219,00

Modeli 230 V 230 V baterija baterija SHARP X
Elektroda Ø mm 1,6/2,4 2,0/3,2 1,6/2,4 2,0/3,2 1,6/2,0/2,4/3,2
Nazivna napetost V 230 230 7,2 7,2 230
Nazivna moč W 130 130 - - 500
Nazivna jakost toka Ah - - 1,3-1,5 1,3-1,5 -
Število vrtljajev brusa V/min maks. 35.000 maks. 35.000 maks. 33.000 maks. 33.000 maks. 27.000
Brusilni kot ° 30 30 30 30 20-60
Številka artikla 55497 55498 55499 55500 55490

Priporočena cena v € z DDV 694,18 694,18 925,98 925,98 925,98
Priporočena cena v € brez DDV 569,00 569,00 759,00 759,00 759,00

VARJENJE

Inverterji za MMA/ročno električno varjenje
PUMA 1501 PFC ECO-SET | Št. artikla 55432 
PUMA 1701 PFC ECO-SET | Št. artikla 55431

 > elektronski varilni inverter z brezstopenjskim reguliranjem 
varilnega toka za MMA/ročno električno varjenje

 > idealni za obrt/industrijo, primerni tudi za montažo in popravila
 > toleranca omrežnega toka +15% / -20%
 > omrežni  priključek 230 voltov
 > območje nastavitve varilnega toka: 5-150 oz. 5-170 A
 > varilna elektroda Ø: maks. 3,25 oz. 4,0 mm
 > zaradi zasnove PFC primerni tudi za delovanje z agregati 

(reguliranje napetosti min. 7 kVA &) in uporabni s podaljški do 50 
m (3x2,5 mm²)

Magnetni kotniki
serije MWD, MSW, 
MW, MMW & PA

 > model MWD-3 40 je trajni magnet, vsi ostali modeli so magnetno 
preklopni ON/OFF 

 > ON/OFF preklop preprečuje nadležno lepljenje kovinskega 
prahu ali ostružkov in ga je možno preprosto namestiti oziroma 
sprostiti

 > optimalni za hitro pripenjanje
 > edinstvene možnosti izbire kota
 > modeli PA 150 MINI & MAX se lahko med seboj kombinirajo in so 

brezstopenjsko nastavljivi  0-270° 

Magnetni naslonski bloki
serije MS

 > preprosto & univerzalno uporabni za pritrditev plošč, pločevine, 
cevi ali za brušenje, rezanje, odstranjevanje srha & vrtanje

Modeli Moč 
držanja Mere (D x Š x V) Št. artikla Cena v € 

z DDV
Cena v € 
brez DDV

MS 165 68 kg 48x31x65 mm 55476 67,71 55,50
MS 600 268 kg 76x52x110 mm 55477 242,78 199,00

-15%
POPUST DO

-10%
POPUST DO

PUMA 1701 PFC ECO-SET

768,60 630,--10%Cena v € z DDV

841,80 690,--10%Cena v € z DDV
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Brusilnik volframovih elektrod
serija TURBOLINO

TURBO-SHARP X

TURBOLINE Akku
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VARJENJE

BREZPLAČNO!

Komplet 
dodatkov in 

obrabnih delov

Plazemski rezalni inverter CEBORA
POWER PLASMA 3035/M | Št. artikla 55811 
PLASMA SOUND PC 70/T | Št. artikla 55813 
PLASMA SOUND PC 110/T | Št. artikla 55814

Modeli

Električni 
priključek

Omrežna 
varovalka

Območje 
nastavitve 

toka

VD pri 
maks. moči

Kapaciteta/hitrost 
rezanja jekla  

v mm  (m/min)
Paket gorilnika (serijsko) Poraba 

zraka Teža

V AT Amper pri 40 °C Kakovosten 
rez Ločilni rez Tip lit/min/bari kg

POWER PLASMA 3035/M 230 16 5 - 30 35 % 8 (0,5) 15 (0,12) CP 40 | 4 m dolžine 60 / 3,5 13
PLASMA SOUND PC 70/T 208-440 16 20 - 70 60 % 25 (0,2) 35 (0,08) CP 70C | 6 m dolžine 230 / 5,5 26
PLASMA SOUND PC 110/T 208-440 32 20 - 110 50 % 35 (0,26) 50 (0,05) CP 162C | 6 m dolžine 250 / 5,5 34

PLASMA 
SOUND PC 110/T

2.623,00 2.150,--10%Cena v € z DDV

4.257,80 3.490,--10%Cena v € z DDV

5.355,80 4.390,--10%Cena v € z DDV

WIG-varilni inverter CEBORA WIN TIG
AC-DC 180 M ECO-SET | Št. artikla 00306  
AC-DC 180 M P&P-SET | Št. artikla 00316 
WIG-varilni inverter na enosmerni tok/izmenični tok s HF ali LIFT WIG-vžigom  

za varjenje jekla, nerjavečega jekla, bakra, aluminija

 > možnosti nastavitve celotnega WIG-cikla z impulzno funkcijo in različni impulzi
 > za WIG- in elektrodno varjenje (E-nosilec opcijsko) 
 > 2-ali 4-taktno, TIG točkovno in intervalno varjenje, funkcija HOT-STARTin ANTI-STICK
 > s kompletom WIG-potrošnega materiala in parom varilnih rokavic brezplačno

Modeli
Območje 

reguliranja WIG
VD pri maks. 

moči
100 % VD 
pri 40 °C

Volframove 
elektrode za varjenje

Palične elektrode  
območje varjenja

Elektrode za 
varjenje

Omrežni priključek/
varovalka Teža

Amper pri 40 °C A Ø mm Amper Ø mm V / A kg

WIG-varilni inverter WIN TIG DC 180 M ECO-SET 
vkl. 4 m HF-cevni paket, tlačni regulator, ozemljitveni kabel, 12-delni 
komplet opreme in potrošnega materiala ter 1 par rokavic

5 - 180 35 % 110 1,6 - 3,2 10 - 140 1,6 - 3,2 230 / 16 10,5

WIG-varilni inverter WIN TIG DC 180 M P&P-SET
kot artikel št. 00326, vendar z jeklenko argona 20 lit. in avtomatsko 
varilno masko MultiSafeVario PREMIUM-TC

5 - 180 35 % 110 1,6 - 3,2 10 - 140 1,6 - 3,2 230 / 16 48,5

WIG-varilni inverter CEBORA WIN TIG
DC 180 M ECO-SET | Št. artikla 00326  
DC 180 M P&P-SET | Št. artikla 00336 

WIG-inverter na enosmerni tok (DC) s HF ali LIFT WIG-vžigom za varjenje jekla, 

nerjavečega jekla, bakra

 > možnost prilagajanja rampe za spuščanje toka in časa naknadnega pretoka plina
 > za WIG- in elektrodno varjenje (E-držalo opcijkso)
 > 2-ali 4-taktno varjenje, funkcija HOT-START in ANTI-STICK
 > s kompletom potrošnega materiala WIG in parom varilnih rokavic brezplačno

2.104,50 1.725,--17%Cena v € z DDV

2.403,40 1.970,--25%Cena v € z DDV

WIN TIG DC 180 M P&P-SET

Modeli
Območje 

reguliranja WIG
VD pri maks. 

moči
100 % VD 
pri 40 °C

Volframove 
elektrode za varjenje

Palične elektrode  
območje varjenja

Elektrode za 
varjenje

Omrežni priključek/
varovalka Teža

Amper pri 40 °C A Ø mm Amper Ø mm V / A kg

WIG-varilni inverter WIN TIG AC-DC 180 M ECO-SET 
vkl. 4 m HF-cevni paket, tlačni regulator, ozemljitveni kabel, 18-delni 
komplet opreme in potrošnega materiala ter 1 par rokavic

5 - 180 25 % 100 1,6 - 3,2 10 - 130 1,6 - 3,2 230 / 16 17,5

WIG-varilni inverter WIN TIG AC-DC 180 M P&P-SET 
kot artikel št. 00326, vendar z jeklenko argona 20 lit. in avtomatsko varilno 
masko MultiSafeVario PREMIUM-TC

5 - 180 25 % 100 1,6 - 3,2 10 - 130 1,6 - 3,2 230 / 16 55,5

3.599,00 2.950,--13%Cena v € z DDV

3.873,50 3.175,--19%Cena v € z DDV

WIN TIG AC-DC 180 M P&P-SET

 > opcijsko dobavljivo: 
komplet mešani plin (varilna žica G3Si 1 0,8 mm/5kg & 20 lit. mešanega 
plina) Št. artikla 00281 (priporočena cena: 325,00 € brez DDV) 
transportni voziček Št. artikla 55913 (priporočena cena: 189,00 € brez DDV)

1.061,40

870,-
-10%

POPUST
Cena v € z DDVInverterji za MIG/MAG, MMA/ročno električno varjenje

EMS 1820 | Št. artikla 55971
 > majhen, prenosni večfunkcijski inverter za MIG/MAG varjenje jekla, 

nerjavečega jekla, aluminija ter varjenje s polnjeno žico brez zaščitnega plina & 
varjenje z elektrodami (za rutilne & bazične elektrode)

 > elektronika z brezstopenjskim krmiljenjem 20-180 A MIG/MAG, 25-180 A MMA 
/ ročno električno varjenje

 > 2-valjni podajalnik žice iz litega aluminija
 > kolut varilne žice Ø: maks. 200 mm, teža koluta varilne žice: maks. 5 kg
 > toleranca omrežnega toka +10 / -10 %, omrežni priključek 230 voltov
 > sinergijsko upravljanje ali ročno upravljanje
 > debelina materiala: 0,8 - 8 mm, varilne elektrode: 1,6-4,0 mm

komplet 
mešanega plina Transportni voziček
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VARJENJE

Indukcijski grelnik
iDUCTOR W2300 | Št. artikla 59240

 > izhodna moč: 2,3 kW, omrežni priključek: 230 voltov
 > bliskovito segrevanje brez odprtega plamena 
 > odvijanje privitih vijakov, matic, ojnic,...
 > vkl. indukcijske spirale Ø 23mm/M10/L=150mm & Ø18mm/M8/L=150mm ter 

fleksibilen indukcijski kabel L=2m
 > opcijske indukcijske spirale na voljo v različnih velikostih Ø 18-52mm(M8-M30), 

dolžinah in modelih, npr. za segrevanje ojnic, kot podloga za segrevanje površin, 
odstranjevanje nalepk, obrob, lepila ali ostankov barve, ... ali kot fleksibilen kabel 
D=1,5-3,5m za polaganje okoli obdelovanca, ki ga je treba segreti

 > pri čiščenju/odstranjevanju popuščne barve, ki nastane pri WIG/TIG-varjenju 
nerjavečega jekla so s čopičem iz ogljikovih vlaken težko dostopni vogali & robovi 
lažje dosegljivi 

 > hitra učinkovitost čiščenja z istočasno pasivizacijo zagotavlja večjo 
produktivnost & takojšnjo zaščito pred rjo

 > uporaba nevarnih kemikalij, kot je pasta za luženje (ki vsebujejo fluorovodikovo 
kislino), postane nepotrebna.

 > vkl. elektrolit Spezial 2x500 ml & Speed 1x500 ml

Komplet za čiščenje nerjavečega jekla
UNO 500+ | Št. artikla 58527

1.159,00

950,-
-20%

POPUST
Cena v € z DDV

1.457,90

1.195,-
-10%

POPUST
Cena v € z DDV

 > robustna kakovost z zmogljivim filtrom 
za redno uporabo pri popravilih oziroma 
vzdrževanju, 400 voltov

 > za 360° vrtljiva &  obračljiva odsesovalna 
havba

 > dvostopenjski filter (filtrirna površina 17 m²)
 > moč odsesavanja z roko 1.100 m³/h
 > raven hrupa: 70 db(A)
 > opcijsko dobavljiva avtomatika start/stop

Odsesovalne naprave, prevozne
serije SMART MASTER Dolžina roke 2 m 

odobritev W3/IFA   
Št. artikla 58600

Dolžina roke 2 m  
H13 AT-edition 
Št. artikla 58650

 > kompaktne osnovne naprave za občasno 
odvajanje dima, 230 voltov

 > za 360° vrtljiva & obračljiva odsesovalna 
havba

 > tristopenjski filter (filtrirna površina 13 m²)
 > moč odsesavanja z roko 950 m³/h
 > raven hrupa: 72 db(A)

Odsesovalne naprave, prevozne
serije PROFI MASTER

Dolžina roke 3 m 
H13 AT-edition    
Št. artikla 58653

Dolžina roke 3 m 
H13 AT-edition  
Št. artikla V-58653

NASVET: ELMAG® ponuja odsesovalne naprave SMART-MASTER & PROFI-MASTER v dveh verzijah!

Kriteriji za izbiro Avstrija Nemčija

Zadostna odobritev za standardne varilne pline (brez rakotvornih snovi) Odobritev W3/IFA Odobritev W3/IFA

Zahtevana odobritev za rakotvorne snovi (kot so varilni hlapi pri varjenju 
nerjavečega jekla ali medenine)

H13 AT-edition 
(filter po GKV 2011, § 15) Odobritev W3/IFA

SEDAJ BREZPLAČNO!

10 predfiltrov

SEDAJ BREZPLAČNO!

10 predfiltrov

SMART MASTER, 2 oz. 3m

PROFI MASTER, 3m

Dolžina roke 3 m 
odobritev W3/IFA  
Št. artikla 58603

SEDAJ BREZPLAČNO!

Finish Easy Speed/Spezial Cleaning-Set

Dolžina roke 3 m  
H13 AT-edition 
Št. artikla V-58651

MALO rabljena MALO rabljena 

MALO rabljenaMALO rabljena

1.823,90

1.495,-

Cena v € z DDV

1.945,90

1.595,-

Cena v € z DDV

1.579,90

1.295,-
-27%

POPUST
Cena v € z DDV

2.799,90

2.295,-

Cena v € z DDV

2.921,90

2.395,-

Cena v € z DDV

2.385,10

1.955,-
-24%

rabatt
Cena v € z DDV
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VARJENJE

Indukcijski grelnik, vodno hlajen
HDi 16K400 KB | Št. artikla 58224

 > izhodna moč: 16 kW
 > odstranjevanje zlomljenih sornikov, amortizerjev, ...
 > ravnanje gredi, ojnic, listnatih vzmeti, ...
 > popuščanje zagozdenih osi, krogličnih zglobov, matic, ...
 > za upogibanje in oblikovanje pločevine, ...
 > za predgretje ali ravnanje delov pri varjenju, ...
 > 5 stopenj gretja po izbiri, 400 voltov
 > cevni paket 4,25 m, dovod 8m 
 > teža 130 kg

7.917,80

6.490,-
-15%

POPUST
Cena v € z DDV

9.991,80

8.190,-
-15%

POPUST
Cena v € z DDV

5.599,80

4.590,-
-10%

POPUST
Cena v € z DDV

2.915,80

2.390,-

Cena v € z DDV

Indukcijski grelnik, vodno hlajen
iT 3.5K230 KB | Št. artikla 58231

 > izhodna moč: 3,5 kW
 > za segrevanje in popuščanje zagozdenih in zarjavelih delov: deli podvozja, izpušni sistemi, 

zavorne cevi, deli karoserije, pogonske gredi, lambda sonde, deli osi
 > hitro popuščanje kolesnih matic in vijakov
 > 5 stopenj gretja po izbiri, 230 voltov
 > cevni paket 3 m, dovod 2 m
 > teža 16 kg

Indukcijski grelnik, vodno hlajen
iT 5K400 KB | Št. artikla 58222

 > izhodna moč: 5 kW
 > za segrevanje in popuščanje zagozdenih in zarjavelih delov: deli 

podvozja, izpušni sistemi, zavorne cevi, deli karoserije, pogonske 
gredi, lambda sonde, deli osi

 > hitro popuščanje kolesnih matic in vijakov
 > 5 stopenj gretja po izbiri, 400 voltov
 > cevni paket 3 m, dovod 8 m
 > teža 66 kg

Indukcijski grelnik, vodno hlajen
HDi 11K400 KB | Št. artikla 58223

 > izhodna moč: 11 kW
 > odstranjevanje zlomljenih sornikov, amortizerjev, ...
 > ravnanje gredi, ojnic, listnatih vzmeti, ...
 > popuščanje zagozdenih osi, krogličnih zglobov, ...
 > za upogibanje in oblikovanje pločevine, ...
 > 5 stopenj gretja po izbiri, 400 voltov
 > 4 cevni paket 4,25 m, dovod 8 m
 > teža 120 kg 

SEDAJ BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava 
za čelno segrevanje

SEDAJ BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava 
za čelno segrevanje

SEDAJ BREZPLAČNO!

Indukcijska grelna glava 
za čelno segrevanje

SEDAJ BREZPLAČNO!

rezervni vložek Ferrit s PVC-pokrovom
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-10%
POPUST DO

KOVINA

Vrtalni stroji z zobniškim predležjem
serije STRANDS

 > VRHUNSKA kakovost MADE IN SWEDEN
 > posebno tiho delovanje gonila
 > najdaljša življenjska doba
 > komplet orodja dobavljiv opcijsko

NOVOST!
NOVOST!

Highest Quality -  
Made in Sweden

Modela R 25 ECO S 25
Tehnični podatki
Zmogljivost vrtanja jeklo mm 25 25
Zmogljivost vrezovanja navojev M M20 M20
Konus v vretenu MK MK 3 MK 3
Območje števila vrtljajev V/min 130 - 1.800 105 - 2.900
Stopnje števila vrtljajev - 4 8
Hod pinole mm 130 135
Premer stebra mm 100 100
Širina T-utorov mm M14 M14
Hod vrtalne mize mm 870 870
Previs vretena mm 255 255
Vrtljiva vrtalna miza ° ± 360 ± 360
Razmik pinole do mize mm 0-730 0-915
Razmik pinole do podstavka mm 1.198 1.198
Površina vrtalne mize mm 500x400 500x350
Moč motorja W 650 (1-stopenjski) 650/900 (2-stopenjski)
Omrežni priključek V/Hz 400/50-60 400/50-60
Teža kg 185 180
Podatki za naročanje
Številka artikla 81010 81003

Cena v € z DDV 3.409,90 4.507,90
Cena v € brez DDV 2.795,00 3.695,00

V25E PGM

Modela V22E PGM V25E PGM
Tehnični podatki
Zmogljivost vrtanja v jeklo mm 22 25
Zmogljivost vrezovanja navojev M M14 M16
Konus v vretenu MK MK2 MK3
Območje števila vrtljajev V/min 270 - 4.200 98 - 3.440
Stopnje števila vrtljajev - variabilno variabilno
Hod pinole mm 90 100
Premer stebra mm 98 98
Širina T-utorov mm M16 M16
Teža kg 90 185
Previs vretena mm 201 203
Razmik pinole do mize mm 38 - 465 155 - 830
Moč motorja W 750 750
Omrežni priključek V/Hz 220/50-60 220/50-60
Podatki za naročanje
Številka artikla 81031 81032

Cena v € z DDV 3.531,90 4.751,90
Cena v € brez DDV 2.895,00 3.895,00

Vrtalni stroji PREMIUM Highspeed
serije PGM

 > elektronska zavora vretena
 > Vario pogon na 5 stopnjah za večji navor na vretenu
 > elektronski regulator hitrosti 
 > vrtenje desno in levo
 > obdelana osnovna plošča
 > ergonomska razporeditev upravljalnih ročic
 > vrtljiva miza s primežem

V22E PGM

S 25R 25 ECO
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KOVINA

-22%
POPUST DORezkalni in vrtalni stroji z zobniškim predležjem

serije MFB 45

 > visokokakovostni tehnološko napredni stroji za vsa področja uporabe
 > v oljni kopeli delujoče visokozmogljivo predležje
 > natančen mikropomik
 > vgrajena naprava za vrezovanje navojev
 > rezkalno vreteno s preciznim uležajenjem
 > zatezno vreteno za visoko varnost
 > lahko tekoča križna miza s T-utori in kanalom za hladilno tekočino
 > križna miza osi X –z brezstopenjskim pomikom in hitrim pomikom (GLH)
 > vgrajen hladilni sistem s povratnim vodom, rezervoar v podstavku stroja
 > MFB 45 GLH: z digitalnim prikazom položaja

Modela MFB 45 SGV MFB 45 GLH
Tehnični podatki
Zmogljivost vrtanja v jeklo mm 45 45
Zmogljivost rezkanja ploskovno/stebelno mm 80/32 80/32
Hod pinole mm 120 120
Površina rezkalne mize mm 730 x 210 800 x 240
Širina T-utorov mm 14 14
Območje števila vrtljajev V/min 12/75 - 3.200 12/75 - 3.200
Hod mize X x Y mm 375 x 200 420 x 180
Previs vretena mm 270 252
Razmik pinole do mize mm 0 - 790 120 - 470
Omrežni priključek V/Hz 400/50-60 400/50-60
Teža kg 350 590
Podatki za naročanje
Številka artikla 82101 82150

Cena v € z DDV 4.971,50 7.899,50
Cena v € brez DDV 4.075,00 6.475,00 MFB 45 GLH

START UP
SERVICE

START UP
SERVICE

MFB 50 LGT

MFB 50 L

MFB 45 SGV

Rezkalni in vrtalni stroji z zobniškim predležjem
serije MFB 50

 > visokokakovostni tehnološko napredni stroji za vsa področja uporabe
 > v oljni kopeli delujoče visokozmogljivo predležje
 > natančen mikropomik
 > vgrajena naprava za vrezovanje navojev
 > rezkalno vreteno s preciznim uležajenjem
 > zatezno vreteno za visoko varnost
 > lahko tekoča križna miza s T-utori in kanalom za hladilno tekočino
 > gnana os X + Y
 > vgrajen hladilni sistem s povratnim vodom, rezervoar v podstavku stroja
 > z digitalnim prikazom položaja

Modela MFB 50 L MFB 50 LGT
Tehnični podatki
Zmogljivost vrtanja v jeklo mm 50 50
Zmogljivost rezkanja ploskovno/stebelno mm 100/40 100/40
Hod pinole mm 120 120
Površina rezkalne mize mm 800 x 240 1.120 x 260
Širina T-utorov mm 14 14
Območje števila vrtljajev V/min 8/115 - 1.750 12/40 - 1.750
Hod mize X x Y mm 360 x 160 585 x 335
Previs vretena mm 250 - 700 200 - 550
Razmik pinole do mize mm 60 - 356 20 - 420
Omrežni priključek V/Hz 400/50-60 400/50-60
Teža kg 610 1.120
Podatki za naročanje
Številka artikla 82151 82152

Cena v € z DDV 12.620,90 17.439,90
Cena v € brez DDV 10.345,00 14.295,00

BREZPLAČNO!
Orodja v vrednosti 

500 EUR
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KOVINA

-10%
POPUST

Model PROFI 1000/200 HD
Tehnični podatki
Razdalja med konicama/ višina konice mm 1.000 / 200
Premer struženja  prek postelje/sani mm 400 / 214
Premer struženja brez mostu mm 570
Dolžina mostu mm 278
Priklop stružne glave - D1 - 6
Konus v vretenu MK MK 6
Izvrtina v vretenu mm 51
Število vrtljajev vretena število/območje V/min 12 / 40 - 1.700
Moč motorja, 400 voltov kW 3,0
Teža kg 1.200
Podatki za naročanje
Številka artikla 88167

Cena v € z DDV 15.555,00 
Cena v € brez DDV 12.750,00

START UP
SERVICE

Modeli WFM 210 WFM 310 WFM 410
Tehnični podatki
Zmogljivost vrtanja jeklo mm 50 50 50
Zmogljivost rezkanja ploskovno mm 125 125 150
Zmogljivost rezkanja stebelno mm 40 40 50
Konus v vretenu ISO ISO 40 ISO 40 ISO 40
Območje števila vrtljajev V/min 40 - 2.000 40 - 2.000 40 - 2.000
Stopnje števila vrtljajev - brezstopenjsko brezstopenjsko brezstopenjsko
Hod pinole mm 65 65 65
Površina rezkalne mize mm 750 x 320 800 x 400 850 x 450
Hod mize X x Y mm 405 x 305 500 x 400 600 x 450
Površina vertikalne mize mm 890 x 225 1020 x 225 1.190 x 250
Pomiki X/Y/Z mm/min 10 - 1.000 10 - 1.000 10 - 1.000
Hitri pomiki X/Y/Z mm/min 1.200 1.200 1.200
Moč motorja, 400 voltov W 3.700 3.700 5.700
Teža kg 1.450 1.550 1.750
Podatki za naročanje
Številka artikla 82125 82126 82127

Cena v € z DDV 51.807,30 56.443,30 61.085,40
Cena v € brez DDV 42.465,00 46.265,00 50.070,00

WFM 410 Servodrive

Orodjarski rezkalni stroji
serije WFM Servodrive

 > digitalni prikaz položaja vseh osi
 > avtomatski pomik in hitri pomik X/Y/Z
 > kroglično navojno vreteno na vseh oseh X/Y/Z
 > brezstopenjski pogoni na vseh oseh
 > horizontalna in vertikalna rezkalna miza
 > vertikalna rezkalna glava z nastavljivo vrtalno pinolo
 > digitalni prikaz števila vrtljajev rezkalnega vretena

START UP
SERVICE

BREZPLAČNO!
Stružna glava RÖHM in hitromenjalni 

set vpenjal stružnih nožev

Univerzalna stružnica
PROFI 1000/200 HD | Št. artikla 88167

 > s „CE“ skladni stroji z največjo varnostjo in natančnost stroja po DIN
 > z digitalnim prikazovalnikom položaja SINO
 > vzdržljivo glavno gonilo z zobniki v oljni kopeli
 > izvrtina v vretenu 38 mm za posebej dolge gredi/51 mm
 > priključek vretena CAMLOCK D1-6 DIN 55029, konus v vretenu MK 6
 > s hitromenjalnim setom vpenjal stružnih nožev ME
 > merilnik navoja, halogenska delovna luč in komplet menjalnih koles

BREZPLAČNO!
Orodja v vrednosti 

500 EUR

BREZPLAČNO!
Orodja v vrednosti 

500 EUR
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BREZPLAČNO!
Stružna glava RÖHM in hitromenjalni 

set vpenjal stružnih nožev

Univerzalna stružnica 
INDIVIDUAL 1000/200 |    
Št. artikla 88168

 > rezervoar in črpalka za hladilno tekočino integrirana v 
podstavku stroja

 > brezstopenjska nastavitev števila vrtljajev vključno z 
digitalnim zaslonom

 > LED-osvetlitev
 > avtomatsko centralno mazanje
 > digitalni prikazovalnik položaja za 3 osi z barvnim prikazom
 > elektromagnetna motorna zavora
 > velik zaščitni pokrov za čisto delovno okolje
 > čas dobave po povpraševanju

Model INDIVIDUAL 1000/200
Tehnični podatki
Razdalja med konicama/ višina konice 1.000 / 200 mm
Premer struženja  prek postelje/sani 400 / 260 mm
Izvrtina v vretenu 51 mm

Število vrtljajev vretena število/območje brezstopenjsko / 
45 - 2.500 V/min

Moč motorja, 400 voltov 2,4 kW
Teža 850 kg
Podatki za naročanje
Številka artikla 88168

Cena v € z DDV 20.306,90
Cena v € brez DDV 16.645,00

START UP
SERVICE

Univerzalna stružnica
PROFI 1000/165 | Št. artikla 88151

 > s „CE“ skladni stroji z največjo varnostjo in natančnost stroja po 
DIN

 > z digitalnim prikazovalnikom položaja SINO
 > vzdržljivo glavno gonilo z zobniki v oljni kopeli
 > izvrtina v vretenu 38 mm za posebej dolge gredi/51 mm
 > priključek vretena CAMLOCK D1-6 DIN 55029, konus v vretenu 

MK 6
 > s hitromenjalnim setom vpenjal stružnih nožev ME
 > merilnik navoja, halogenska delovna luč in komplet menjalnih 

koles

Model PROFI 1000/165
Tehnični podatki
Razdalja med konicama/ višina konice 1.000 / 165 mm
Premer struženja  prek postelje/sani 330 / 198 mm
Izvrtina v vretenu 38 mm
Število vrtljajev vretena število/območje 8 / 70 - 2.000 V/min
Moč motorja, 400 voltov 1,5 kW
Teža 495 kg
Podatki za naročanje
Številka artikla 88151

Cena v € z DDV 13.505,40
Cena v € brez DDV 11.070,00

START UP
SERVICE

BREZPLAČNO!
Stružna glava RÖHM in hitromenjalni 

set vpenjal stružnih nožev

BREZPLAČNO!
Orodja v vrednosti 

500 EUR

BREZPLAČNO!
Orodja v vrednosti 

500 EUR
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START UP
SERVICE

DODATNA OPREMA

Krožne žage za kovino 
serije MKS

 > vključno s hladilnim sistemom
 > za jeklo, železo, lahke kovine, polne materiale in profile
 > 2 hitrosti 40 in 80 v/min
 > najbolj natančen rez brez srha pri vsakem kotu rezanja
 > super set, ki vsebuje podstavek, podstavni valjček, HSS žagin 

list in koncentrat hladilne tekočine, za redčenje 1:10

MKS 315 RLSS-N

Univerzalne stružnice 
serije INDUSTRIE

 > s „CE“ skladni stroji z največjo varnostjo in natančnost stroja po DIN
 > zmogljivi in robustni za obrt & industrijo
 > rezervoar in črpalka za hladilno tekočino integrirana v podstavku 

stroja
 > vključno z digitalnim prikazovalnikom položaja 3 osi „SINO“

Modeli INDUSTRIE 
1000/230 HD

INDUSTRIE 
1500/230 HD

INDUSTRIE 
2000/230 HD

Tehnični podatki

Razdalja med konicama/ 
višina konice

1.000 /  
230 mm

1.500 /  
230 mm

2.000 /  
230 mm

Premer struženja  prek post-
elje/sani

460 /  
290 mm

460 /  
290 mm

460 /  
290 mm

Izvrtina v vretenu 80 mm 80 mm 80 mm

Število vrtljajev vretena števi-
lo/območje

12 / 25 - 
1.800 V/min

12 / 25 - 
1.800 V/min

12 / 25 - 
1.800 V/min

Moč motorja, 400 voltov 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW

Teža 2.635 kg 2.835 kg 3.055 kg
Podatki za naročanje
Številka artikla 88173 88174 88175

Cena v € z DDV 32.757,00 37.014,80 40.778,50
Cena v € brez DDV 26.850,00 30.340,00 33.425,00

INDUSTRIE 1000/230 HD

BREZPLAČNO!
Stružna glava RÖHM in hitromenjalni 

set vpenjal stružnih nožev

Modeli MKS 250 RLSS-N MKS 300 RLSS-N MKS 315 RLSS-N

Tehnični podatki

Kapaciteta rezanja 90° 70 / 70x70/ 55x95 80 / 80x80 / 100x70 90 / 80x80 /115x70

Kapaciteta rezanja 45° 65 / 55x55 / 50x60 80 / 70x70 / 80x70 80 / 70x70 / 70x70

Odpiranje primeža 100 mm 105 mm 120 mm

Premer žaginega lista 250 mm 300 mm 315 mm

Elektromotor 0,95 und 1,32 kW / 400 V 1,1 und 1,5 kW / 400 V 1,5 und 2,2 kW / 400 V

Podatki za naročanje

Številka artikla 78020 78021 78022

Priporočena cena v € z DDV 3.019,50 3.495,30 4.770,20

Priporočena cena v € brez DDV 2.475,00 2.865,00 3.910,00

BREZPLAČNO!
Orodja v vrednosti 

500 EUR
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Tračna žaga za kovino 
TB 125 Vario | Št. artikla 78131

 > elektronski regulator rezalne hitrosti SGR 30-80 m/min
 > mirno tekoč pogonski motor 375 W
 > uporabne povsod: s šuko vtičem 230 V
 > kakovosten trak žage 13x0,65 mm iz bimetalnega kobalta za rezanje s 

hladilnim sredstvom ali brez
 > primež z navojnim vretenom za vpenjanje in sproščanje materiala
 > visoka natančnost ponavljanja: merni naslon
 > velika nastavitev kota rezanja 0-60°: s kotnim hitrim vpenjalom WSS 

in dobro vidno kotno skalo
 > ozko, varno vodenje traku žage, napenjalni ležaj spredaj nastavljiv  z 

enim zasukom ročice

ZA PROFESIONALCEZA PROFESIONALCE

primernA za nerjaveče jekloprimernA za nerjaveče jeklo

Model TB 125 Vario
Tehnični podatki
Kapaciteta rezanja pravokotne cevi pri 0° 122x122 mm
Kapaciteta rezanja pravokotne cevi pri 45° 95x95 mm
Kapaciteta rezanja pravokotne cevi pri 60° 63x63 mm
Trak žage 1.440x13x0,65 mm
Kot rezanja 0-60 °
Hitrost rezanja 30-80 m/min
Odpiranje primeža maks. >125 mm
Omrežni priključek 230 / 50-60 V/Hz
Moč motorja, 400 voltov 375 W
Teža 21 kg
Podatki za naročanje
Številka artikla 78131

Cena v € z DDV 793,00 
Cena v € brez DDV 650,00

Tračne žage za kovino
serije SPECIAL

 > ročni pomik – upravljanje pomika z rokama z upravljalno ročico ERGO, 
idealno za tanek material

 > brezstopenjski pomik ogrodja žage – s hidravličnim avtomatskim 
spuščanjem

 > hitro vpenjanje materiala s prednastavitvijo vpenjalne čeljusti – 
hitrovpenjalni primež z ročnim kolesom in hitrovpenjalno ročico 

 > hitra nastavitev kota z ekscentrskim vzvodom in kotno skalo
 > mirno delovanje in dolga življenjska doba – kompaktno gonilo z oljno 

kopeljo za trajno mazanje 

Modela 335 CSO 411 CSO
Tehnični podatki
Kapaciteta rezanja mm 220x330 200x400
Trak žage mm 3.010x27x0,9 3.200
Širina reznega kanala mm 1,2 1,2
Odpiranje primeža mm 0-330 0-400
Kot rezanja ° 45-0-60 45-0-60
Stopnje števila vrtljajev št. 2 2
Rezalna hitrost 1/2 m/min 38 / 77 38 / 77
Moč motorja za pogon traku žage 1/2 W 750 / 1.100 900 / 1.600
Moč motorja črpalke hladilnega sredstva W 60 60
Omrežni priključek V/Hz 400/50-60 400/50-60
Delovna višina mm 965 950
Teža kg 365 530
Podatki za naročanje
Številka artikla 78507 78512

Cena v € z DDV 6.453,80 7.551,80 
Cena v € brez DDV 5.290,00 6.190,00

SPECIAL 411 CSO

-17%
POPUST

-10%
POPUST DO
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Hidravlične delavniške stiskalnice
serije PREMIUM WPMH

 > ročne hidravlične stiskalnice
 > fina nastavitev tlaka stiskanja
 > upogibanje in ravnanje osi, gredi in profilov
 > vtiskanje/iztiskanje ležajev, puš, zatičev, gredi, moznikov
 > oblikovalno stiskanje cevi
 > izsekovanje s posebnimi prebijali
 > zelo primerni za obremenitvene teste, preizkuse materialov in zvarov
 > opcijsko dobavljivo: komplet trnov za PREMIUM WPMH 50

PREMIUM WPMH 50

Stroji za brušenje svedrov
serije DBG

 > brusilna plošča CBN za HSS
 > mehansko nastavljanje kota konice 95°-135°
 > funkcija brušenja prostega kota in križnega brušenja
 > za svedre Ø 2-15 oz. 8-32 mm
 > 11 vpenjalnih stročnic 3-13 mm (mod. DBG 315 W) oz. 

23 vpenjalnih stročnic 8-30 mm (mod. DBG 832 W)

kot konice križno brušenjeprosti kot

-14%
POPUST DO

DBG 315 W

DBG 832 W

-14%
POPUST DO

Opcijsko dobavljivo Št. artikla Priporočena cena 
v € z DDV

Priporočena cena 
v € brez DDV

Brusilna plošča SDC za DBG 315 W 61006 113,46 93,00
Brusilna plošča SDC za DBG 832 W 61016 270,84 222,00
Nosilec za stročnice ER 20, Ø 14 - 15 mm 61007 46,36 38,00
Nosilec za stročnice ER 40, Ø 31 - 32 mm 61018 96,38 79,00
Set vpenjalnih stročnic ER 20, Ø 14 - 15 mm 61009 28,06 23,00
Set vpenjalnih stročnic ER 40, Ø 31 - 32 mm 61019 45,14 37,00

Modela DBG 315 W DBG 832 W
Tehnični podatki
Območje brušenja svedrov Ø 2-15 mm 8-32 mm
Območje brušenja kota konice 95°-135° 95°-135°
Število vrtljajev 4.400 V/min 4.400 V/min
Omrežni priključek 230 V / 50-60 Hz 230 V / 50-60 Hz
Dolžina x širina x višina 32x18x19 cm 49x25x26 cm
Podatki za naročanje
Številka artikla 61000 61010

Priporočena cena v € z DDV 725,90 1.799,50
Priporočena cena v € brez DDV 595,00 1.475,00

Modeli
PREMIUM PREMIUM PREMIUM
WPMH 15 WPMH 30 WPMH 50

Tehnični podatki
Pritisna sila maks. t 15 30 50
Hod bata mm 160 160 160
Delovna širina mm 560 565 750
Pedal za črpalko   

Dve pogonski hitrosti   

Avtomatsko vračanje bata   

Hidravlični cilinder stransko nastavljiv -  

Vitel stiskalne mize (nastavitev višine) - - 

Stebrni model   

Teža kg 117 165 340
Varnostni ventil pred preobremenitvijo   

Manometer tlaka stiskanja   

Podložna vložka V-oblike   

Podatki za naročanje
Številka artikla 81800 81801 81802

Priporočena cena v € z DDV 1.701,90 2.013,00 3.629,50
Priporočena cena v € brez DDV 1.395,00 1.650,00 2.975,00 
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ELEKTRIKA
Dizelski agregati 
serije SED WDE-AVR 

Serijo SED predstavljajo pogosto uporabljeni 400/230-voltni stroji z okvirjem z zadostno močjo za gradbeništvo in kmetijstvo. Idealni tudi za napajanje v sili 
zaradi AVR-regulacije in veliko sposobnostjo neenakomerne obremenitve.
SED 7000WDE-AVR: štiritaktni dizelski motor HATZ že izpolnjuje emisijski standard EU stage V.

 > sinhroni generator z AVR-regulacijo – idealen za občutljive porabnike
 > toplotno zaščitno stikalo z izklopom pri preobremenitvi
 > NOVO: z magnetno ustavitvijo za električno  ustavitev motorja ter avtomatsko ustavitvijo pri nizkem tlaku olja  

SED 10000WDE-AVR & SED 20000WDE-AVR: moderni visokozmogljivi modeli za stacionarno napajanje v sili. Zaradi AVR-regulacije optimalni tudi za 
občutljive porabnike.  

 > sinhroni generator z AVR-regulacijo
 > toplotno-magnetno zaščitno stikalo z izklopom pri preobremenitvi in kratkem stiku
 > z obsežno opremo, npr. ustavitev v sili, voltmeter, števec ur

SED 7000WDE-AVR

1) Raven zvoka ne ustreza direktivi 2000/14/ES, 2005/88/ES.     2) Samo za stacionarno delovanje.

Modeli

400 V 230 V Dizelski motor - 3000 v/min - 50 Hz – zračno hlajen

Raven zvoka
Št. artikla Cena v € z 

DDV
Cena v € brez 

DDV
3-fazni 1-fazni

Tip
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kVA
maks.

kVA
konst. A kVA

maks.
kVA

konst. A kW cm3 l l/h
@ 75 %

h
@ 75 % kg LWA dB(A) 

@ 7m
SED 7000WDE -AVR 7 6,5 8 3,8 3,4 14,4 Hatz 1B40 5 7,1 462 1 5 1,9 2,6 110 831) 53211  6.771,00  5.550,00 
SED 10000WDE-AVR 10 9,1 13 3,8 3,4 14,4 Lombardini 

25LD 425 -2) 13 651 2 20 2,3 6,7 181 851) 53227  7.307,80  5.990,00 
SED 20000WDE-AVR 20 18,8 27 6,6 6,2 27 Lomb./Kohler 

KD 625-2 -2) 19 1.248 2 20 4,4 4 271 881) 53235  10.113,80  8.290,00 

SED 10000WDE-AVR SED 20000WDE-AVR

Dizelski agregati s super zvočno izolacijo
serije SEDSS 
Nizke vrednosti porabe in ravni hrupa, dolg obratovalni čas in življenjska doba – vodno hlajeni 
modeli SEDSS sodijo med najuspešnejše dizelske agregate. Varujejo infrastrukturo javnih 
zgradb, obrtnih in kmetijskih podjetij, oskrbujejo oddaljene objekte kot so planinske kmetije in 
smučarske koče ter spremljajo servisne, gradbene in reševalne ekipe - „pravi” je vedno zraven.

 > Ooriginalen štiritaktni dizelski motor Kubota s 3.000 v/min
 > pogon z vodnim hlajenjem, velik hladilni sistem
 > AVR-regulacija idealna za elektronske porabnike, napetostna razlika maks. ±1% 
 > digitalna upravljalna plošče DSE 4520 zaročni zagon, avtomatski & daljinski zagon
 > velika plošča z vtičnicami
 > zaščitno stikalo na diferenčni tok 30 mA za vtičnice
 > direktni močnostni izhod za napajanje zgradb v sili – znotraj ležeč
 > s priključkom za daljinski zagon za avtomatski zagon z brezpotencialnim kontaktom
 > dvižna naprava serijsko
 > NOVO: verzija V2 s polnilnikom za vzdrževalno polnjenje in 32 A-1h vtičnico z napajanjem 

za zgradbe na zadnji strani naprave in ustreznim vtičem

Modeli

400 V 230 V Dizelski motor - 3000 v/min - 50 Hz – vodno hlajen

Raven zvoka
Št. artikla Cena v € z 

DDV
Cena v € brez 

DDV
3-fazni 1-fazni Tip M
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kVA
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maks.
kVA

konst. A KUBOTA Stage kW cm3 l l/h
@ 75 %

h
@ 75 % kg LWA dB(A) 

@ 7m
SEDSS 113WDE 11 10 14,4 3,8 3,4 14,4 D722 5 12 719 3 58 2,5 23,2 345 90 65 53453  14.945,00   12.250,00   
SEDSS 113WDE-V2 11 10 14,4 3,8 3,4 14,4 D722 5 12 719 3 58 2,5 23,2 345 90 65 00751  15.433,50   12.650,00   
SEDSS 183WDE 18 17 25 6,8 6,2 27 D1105 5 19 1123 3 63 3,9 16,2 450 93 68 53459  17.433,80  14.290,00   
SEDSS 183WDE-V2 18 17 25 6,8 6,2 27 D1105 5 19 1123 3 63 3,9 16,2 450 93 68 00753  17.995,00  14.750,00   
SEDSS 243WDE 24 23 33 8,8 8 35 V1505 -2) 27 1498 4 73 5 14,6 572 96 71 53461  20.130,00    16.500,00   
SEDSS 243WDE-V2 24 23 33 8,8 8 35 V1505 -2) 27 1498 4 73 5 14,6 572 96 71 00754  20.727,80  16.990,00   

SEDSS 243 WDE
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ELEKTRIKA

Bencinski agregati
SEB 3300W | Št. artikla 53102 
SEB 3300W-AVR | Št. artikla 53190

 > maksimalna moč 3 kVA
 > trajna moč 2,7 kVA 
 > originalni 4-taktni bencinski motor HONDA, zračno hlajen
 > sinhroni generator z regulacijo kondenzata
 > preprosto rokovanje – ročni zagon
 > toplotno zaščitno stikalo z izklopom pri preobremenitvi
 > 2 Šuko vtičnici 230 V
 > SEB 3300W-AVR z elektronsko regulacijo napetosti (AVR) za občutljive 

porabnike

Bencinski agregati – idealni za napajanje v sili
SEB 16000WDE-AVR | Št. artikla 53199

 > moč maks. 16 kVA pri 400 V, 5,8 kVA pri 230 V
 > z elektronsko regulacijo napetosti (AVR) za občutljive porabnike

 > 20 litrski rezervoar, 5 l/h poraba (pri 75 % obremenitvi) – zamenljivi rezervoar
 > originalni bencinski motor HONDA GX 690, zračno hlajen
 > vtičnica: 1x 230 V, 1x 400 V
 > električni zagon, 75 dB(A) na 7 m 1)
 > s števcem delovnih ur, avtomatskim prostim tekom & toplotno-magnetnim 

zaščitnim stikalom

Bencinski agregati – idealni za napajanje v sili
SEB 7500WD-AVR | Št. artikla 53196

Visoka 1-fazna moč za velike 230- in 400-voltne porabnike ter velika sposobnost 
neenakomerne obremenitve. Idealno za napajanje v sili z AVR-regulacijo.

 > moč maks. 8 kVA pri 400 V, 3,8 kVA pri 230 V
 > z elektronsko regulacijo napetosti (AVR) za občutljive porabnike

 > originalni bencinski motor HONDA GX390, zračno hlajen
 > vtičnica: 1x 230 V, 1x 400 V
 > avtomatski izklop pri pomanjkanju olja
 > ročni zagon, 72 dB(A) @ 7m 3.037,80

2.490,-
-12%

POPUST
Cena v € z DDV

5.965,80

4.890,-
-14%

POPUST
Cena v € z DDV

Inverterski agregati
SEBSS 2000Wi | Št. artikla 53045 

 > posebej tihi, ECO-avtomatika, paralelno delovanje, sinusni val
 > moč: maks. 2,0 kVA oz. 1,6 kVA konst.
 > 2 Šuko vtičnici 230 V, USB priključek, 12 voltni priključki za polnjenje
 > originalni 4-taktni bencinski motor YAMAHA 
 > samo 58 - 68 db(A) @ 7m
 > avtomatski izklop pri pomanjkanju olja
 > super lahki - samo 22 kg

1.218,78

999,-
-14%

POPUST
Cena v € z DDV

1.096,78 899,-Cena v € z DDV

1.403,00 1.150,-Cena v € z DDV


