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Scheppach egy fogalom! Már 90 éve kínál kompromisszummentes, professzionális szerszámokat a műhelymunkákhoz. Hagyományos német precizitás, kifinomult
részletkidolgozás, több mint 70 szabadalom és kiváló szervizhálózat csúcsra emelte a márkát. A Scheppach márka alatt most már megjelentek az igényes barkácsszerszámok is, melyek ötvözik az évtizedes mérnöki tapasztalatokat és extra ráadásként - az elérhetőséget mindenki számára. Amennyiben csak barkácsol, de mégis
kiváló minőségű, 4 év garanciával* rendelkező gépre van szüksége, akkor ez a katalógus pont Önnek készült.
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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42 690 Ft

HS80
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Fűrészlap átmérője:
Tengely méret:
Fűrészlap fogainak száma:
Körfűrész méretei:
Munkaasztal méretei:
Vágási mélység 90°-nál:
Vágási mélység 40°-nál:
Állítható vágási szög:
Súly:
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1200 W 210 mm

48

mm

4É

G

A keményfémlapkás fűrészlap
biztosítja a gép hosszú élettartamát.
A HS80 körfűrész a méreteihez
viszonyítva gazdagon felszerelt.
Tartozékai között megtalálható
a kihúzható munkaasztal-hosszabbító,
párhuzamvezető, szögvezető
a ferde vágásokhoz, fűrészlapvédő és
az integrált forgácselszívó csatlakozó.

*

SÉ

A HS80 asztali körfűrész tervezésének
köszönhetően, maximálisan mobil és
könnyen tárolható. Kompakt méretei
ellenére is elég erős ahhoz, hogy
megfeleljen a gyakorlott hobbi
felhasználóknak és jó végeredményt
biztosítson a különböző fafajták
megmunkálásához. Ezt elősegíti az
erős, 1200 W-os teljesítményű motor.
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ASZTALI KÖRFŰRÉSZ | HS80

V

A SCHEPPACH PROFESSZIONÁLIS GÉPEINEK SZÉLESEBB KÍNÁLATÁT
KERESSE A WWW.SCHEPPACH.HU WEBOLDALON.

ÖSSZECSUKHATÓ
ASZTAL
KISZÉLESÍTÉS

m

48 m

36 490 Ft
230 V/50 Hz
1 200 W
4800 fordulat/perc
TCT, 210 mm
30 mm
24
490 x 320 x 575 mm
525 x 400-620 mm
48 mm
45 mm
45°- 90°
16 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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1500 W 210 mm

70

JÁNLAT
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2X ASZTAL
SZÉLESÍTÉS
+ TARTALÉK
FŰRÉSZLAP

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ | HS81S
A HS 81 asztali körfűrész egy kompakt,
kiválóan összeállított körfűrész, mely
ideális minden otthoni műhelybe.
A elegendő erős teljesítményű, 1500 W-os
motornak köszönhetően, a géppel
elvégezhető minden szokásos egyszerű,
vagy bonyolultabb vágás típus. A TCT
fűrészlap erősített fogazattal van ellátva,
maximális vágási képessége 70 cm. A gép
standard felszereltségéből nem
hiányzik a oldal ütköző, szögmérő,

a fűrészlap biztonsági burkolata, elszívó
csonk, ill. még stabil fémprofil állvány
sem, mely felborál elleni védelemmel is
rendelkezik. Óriási segítséget nyújthat
még munkaasztal szélesítési lehetőség is
(jobbra és balra egyaránt). Ennek
köszönhetően a munkafelületet
egyszerűen az igényeihez igazíthatja.
A fűrészlap magassága, ill. dőlési szöge
könnyen állítható a nagy forgógomb
segítségével.

49 990 Ft

HS81S

36 990 Ft

Motor:

230 V/50 Hz

Teljesítmény:

1 500 W

Fordulatszám:
Fűrészlap átmérő:

TCT, 210 mm

Fűrészlap belső átmérője:

mm

30 mm

Fűrészlap fogazat:

24

Gép méretei:

676 x 500 x 802 mm

Munkaasztal méretei:

465 x 500 mm

Kibővített munkaasztal méretei:

675 x 500 mm

Asztal magasság:

815 mm

Vágás mélység 90°-nál:

70 mm

Vágás mélység 45°-nál:

45 mm
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megtalálható az oldalsó ütköző, a
szögvezető, a fűrészlapvédő, a
forgácselszívó csatlakozó és a stabil
fémállvány. Felbecsülhetetlen segítséget
jelent a két oldalra (jobbra és balra is)
kiszélesíthető munkaasztal, amely biztosítja
- az igényeknek megfelelően - a
munkaterület azonnali
megváltoztatásának lehetőségét. A
fűrészlap magasságát könnyen be lehet
állítani a forgógomb segítségével, és nem
hiányzik a vágási szögnek a
kényelmes, független
beállítási lehetősége sem.

AT
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ÉG

A jó asztali körfűrész alapfelszerelése
minden műhelynek. A Scheppach HS100S,
kategóriájában átlagon felüli, de még
mindig megfizethető termék azok számára,
akik nem szeretnének több pénzt
beruházni erősebb gépre, és ez a gép a
műszaki paramétereivel még megfelel az
igényeiknek. A kellően nagy teljesítményű
2 000 W-os motornak köszönhetően a
körfűrésszel minden egyszerűbb és
nehezebb vágás elvégezhető. A
keményfémlapkás fűrészlappal elérhető a
maximális 85 mm-es, kitűnőnek számító,
vágási mélység. Standard tartozékai között

JÁNLAT
PA

14 kg

A

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ | HS100S

TO

Súly:

0 % MIN Ő

2000 W 250 mm

85

mm

70

5000 ford./perc

2 X MUNKAASZTALHOSSZABBÍTÁS ÉS
TARTÓÁLLVÁNY

54 890 Ft

HS100S
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Fűrészlap átmérője:
Tengely méret:
Fűrészlap fogainak száma:
Körfűrész méretei:

46 290 Ft
230 V/50Hz
2 000 W
50000 ford./perc
TCT, 250 mm
30 mm
24
940 x 642 x 830 mm

Munkaasztal méretei:

642 x 485 mm

Meghosszabbított
munkaasztal méretei:

642 x 940 mm

Munkaasztal magassága:

830 mm

Vágási mélység 90°-nál:

85 mm

Vágási mélység 45°-nál:

65 mm

Súly:

85 mm

22 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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ASZTALI KÖRFŰRÉSZ | HS105
A Scheppach HS105 asztali körfűrész
teljesen új konstrukció, és joggal
tekinthető csúcsterméknek a
kategóriájában. Kiváló az igényes
barkácsolóknak otthoni műhelyekben,
valamint könnyen hordozható fűrészgép
a profi szakemberek részére is. A körfűrész
teljesen felszerelt, és a legkorszerűbb
műszaki paraméterek és alapanyagok
felhasználásával készült. A 2 000 W-os
motornak köszönhetően a körfűrésszel
minden egyszerűbb és nehezebb vágás
elvégezhető. A keményfémlapkás
fűrészlappal elérhető a maximális

80 mm-es, kitűnőnek számító, vágási
mélység. A gép rendelkezik egy erős,
alumínium síneken meghosszabbítható
munkaasztallal. A pontos szögvágáshoz
a szögvezető T-profilban van elhelyezve,
továbbá a gép minőségi oldalsó ütközővel
van ellátva. A forgógombnak két funkciója
van, egyrészt gyorsan beállítható vele a
fűrészlap magassága, másrészt a szöge is,
milliméteres pontossággal. A körfűrész
standard felszerelései közé tartozik a
robusztus, fémből készült tartóállvány. A
fűrészlapvédő el van látva forgácselszívó
csatlakozóval.

103 990 Ft

HS105

84 990 Ft

Motor:

230 V/50Hz

Teljesítmény:

2 000 W

Fordulatszám:

4800 ford./perc

Fűrészlap átmérője:

TCT, 255 mm

Tengely méret:

30 mm

Fűrészlap fogainak száma:
Körfűrész méretei:
Munkaasztal méretei:

640 x 640 mm

Meghosszabbított
munkaasztal méretei:

640 x 920 mm

Vágási mélység 90°-nál:

80 mm

Vágási mélység 45°-nál:

50 mm
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egy igazán univerzális fűrészgép lesz
segítségünkre. A vezetőfelületek pontos
beállítása, csapágyakban elhelyezett
fontos géprészek és a minőségi TCT
keményfémlapkás fűrészlap biztosítják a
tökéletes és pontos vágást. A tárcsakerék
pedig megkönnyíti a gép mozgatását. Természetesen a fűrészgép teljes biztonsági
felszereléssel és forgácselszívó csatlakozóval van ellátva.
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A Scheppach HS120o speciális kialakítású
asztali körfűrész, kiváló ár alternatíva
azon felhasználók részére, akiknek nincs
szükségük tolóasztalra és szögvezetőre,
de nélkülözhetetlen a pontos vágás
és a nagy teljesítmény. Ideális otthoni
műhelyekben, vagy kültéri építkezéseknél
fagerendák, falécek és falapok vágásához.
Az ütközősín és fűrészlap széleskörű
beállítási lehetőségével és a
munkaasztal meghosszabbításával

TO

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ | HS120o

JÁNLAT
PA

31 kg

A

PROFESSIONAL

Súly:

0 % MIN Ő

315 mm 2200 W

83

mm

mm

75

60
920 x 720 x 1080 mm

MUNKAASZTALHOSSZABBÍTÁSI VAGY
MUNKAFELÜLET SZÉLESÍTÉSI
LEHETŐSSÉGGEL

101 990 Ft

HS120o
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Fűrészlap átmérője:
Tengely méret:
Fűrészlap fogainak száma:
Körfűrész méretei:
Munkasztal méretei:

88 990 Ft
230 V/50Hz
2 200 W
2800 fordulat/perc
TCT, 315 mm
30 mm
24
1110 x 600 x 1050 mm
800 x 550 mm

Munkasztal magassága:

850 mm

Vágási mélység 90°-nál:

83 mm

Vágási mélység 40°-nál:

49 mm

Állítható vágási szög:

45°- 90°

Vezetőléc hossza:

960 mm

Súly:

44 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A TOLÓASZTAL
STANDARD TARTOZÉK

A Scheppach HS120 kiválóan felszerelt
asztali körfűrész. Ideális
barkácsműhelyekben, vagy kültéri
építkezéseknél fagerendák, falécek és
falapok vágásához. Az ütközősín és a
fűrészlap különböző beállítási
lehetőségének és a munkaasztal
meghosszabbításának köszönhetően, egy

PROFESSIONAL

MUNKAFELÜLET
SZÉLESÍTÉSI
LEHETŐSSÉG

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ | HS120
igazán univerzális segítőre találunk ebben
a fűrészgépben. A vezetőfelületek pontos
beállítása, csapágyakban elhelyezett
fontos géprészek és a minőségi TCT
fűrészlap biztosítják a tökéletes és pontos
vágást. A keréktárcsa pedig megkönnyíti
a gép mozgatását. Természetesen adott a
forgácselszívás lehetőssége.

112 990 Ft

HS120

106 990 Ft

Motor:

230 V/50Hz

Teljesítmény:

2 200 W

Fordulatszám:

2800 fordulat/perc

Fűrészlap átmérője:

TCT, 315 mm

Tengely méret:

30 mm

Fűrészlap fogainak száma:

24

Körfűrész méretei:

1110 x 600 x 1050 mm

Munkasztal méretei:

800 x 550 mm

Munkasztal magassága:

850 mm

Vágási mélység 90°-nál:

83 mm

Vágási mélység 40°-nál:

49 mm

Állítható vágási szög:

45°- 90°

Vezetőléc hossza:

960 mm

0 % MIN Ő
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315 mm 2200 W

2800 W
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155 990 Ft

TS310
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Fűrészlap átmérője:
Tengely méret:
Fűrészlap fogainak száma:
Munkaasztal méretei:
Munkaasztal magassága:
Vágási mélység 90°-nál:

121 890 Ft
230 V/50Hz vagy 400 V/50Hz,
indukciós
2200 W vagy 2 800 W
2 800 ford./perc
TCT, 315 mm
30 mm
24
800 x 550 mm
850 mm
83 mm

Vágási mélység 45°-nál:

49 mm

Szögbeállítási lehetőség:

45° - 90°

Vezetősín hossza:
Körfűrész méretei:
Súly::

PROFESSIONAL
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fűrészlapvédő, görgők és elfordítható
fogantyú könnyítik meg a szállítást, a
forgógomb segítségével könnyen
állítható a vágási magasság, hozzá
tartozik még egy erős, minőségien
lakozott tartóállvány, horganyzott
munkaasztal és egy 48 foggal ellátott
második fűrészlap. Strapabíró
kivitelezésének köszönhetően kiváló az
igényes barkácsolóknak, valamint a profi
szakemberek részére is.

IN

A Scheppach TS310 körfűrész
paramétereivel és felszereltségével
kategóriájában csúcsterméknek minősül.
A teljes felszereltsége közé tartozik a
modern, indukciós motor, a hosszú
élettartamú TCT 315 mm-es
átmerőjű fűrészlap, az alumínium síneken
meghosszabbítható munkaasztallal, a
masszív ütközők, a hosszirányú és oldalsó
munkaterület hosszabbítási lehetősége,
forgácselszívó csatlakozóval ellátott

54 kg

A

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ | TS310

V

Súly:

AWA R D

960 mm
1750 x 1240 x 1150 mm
56 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY
UMF1600
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KÖNNYŰ ÉS
KOMPAKT

100 – 165 cm

max

.

kombinációval készülnek, könnyen és
gyorsan összecsukhatók. Az állvány kis
súlyú, csak 12 kg, így ideális olyan
szakemberek részére, akik gyakran
dolgoznak különböző helyszíneken, és
szükségük van könnyen mozgatható és
szállítható állványra. Az állvány jó
felszereltségű. A rögzítősín
gyorscsatlakozó funkcióval van ellátva. A
kétoldalt kitolható dupla karok, szerszám
nélkül is beállíthatók 100 – 165 cm
befogószélességig. Az állvány tartozéka
a magasságot állító vezetőhenger és az
ütközőprofil, például a lécek
rövidítéséhez. Az ajánlott 150 kg-os
munkaterhelés ideális minden típusú
munkához, amely az állványon
elvégezhető.

74 cm

cm

38,4

Az UMF1600 egy erős és stabil univerzális
állvány, amely nemcsak gérvágókhoz
ideális (a piacon meglévő gérvágók
95%-hoz megfelelő), hanem alkalmas
munkaasztalnak egyes
csiszológépekhez, fémfűrészekhez stb. Az
állványon elhelyezett gép sokkal
rugalmasabb és kényelmesebb
munkavégzést biztosít, mint a
munkaasztalon stabilan elhelyezett gép.
Egyrészt a gép elhelyezése nem
akadályozza a munkát a munkapadon,
másrészt a legfontosabb, hogy igény
szerint bármilyen térben felállítható,
esetleg kültérben, műhely elé is
elhelyezhető, ami megkönnyíti a hosszabb
anyagok szabását. Az állvány
támasztólábai könnyű alumínium és acél

36 590 Ft

UMF1600

24 390 Ft

Állvány magassága:

81 cm

Befogási széllesség:

100 - 165 cm

Max. javasolt terhelés:

150 kg

Állvány méretei:

1000 x 580 x 810 mm

Súly:

12 kg

V

max

90 cm
125-200 cm

Súly:

.

cm

31 690 Ft

Befogási széllesség:
Állvány méretei:

150 kg

38,4

Állvány magassága:
Max. javasolt terhelés:

0 % MIN Ő

A GÉRVÁGÓK
95%-HOZ
ALKALMAS

116 – 200 cm

42 690 Ft

UMF2000

10

és szükségük van könnyedén mozgatható és szállítható
állványra. Az állvány jó felszereltségű. A rögzítősín
gyorscsatlakozó funkcióval van ellátva. A kétoldalt kitolható
dupla karok, szerszámok nélkül is beállíthatók 125-200 cm
befogószélességig. Az állvány tartozéka a magasságállító
vezetőhenger és az ütközőprofil, például a lécvágások
rövidítéséhez. Az ajánlott 150 kg-os munkaterhelés ideális
minden típusú munkához, amely az állványon elvégezhető.

84,5 cm

Az UMF2000 egy erős és stabil univerzális állvány, mely
ideális nem csak gérvágókhoz (a piacon meglévő gérvágók
95%-hoz alkalmas), de alkalmazható munkaasztalnak
egyes csiszológépekhez, fémfűrészekhez stb. Az állványon
elhelyezett gép sokkal rugalmasabb és kényelmesebb
munkavégzést biztosít, mint a stabilan, munkaasztalon
elhelyezett gép. Egyrészt a gép elhelyezése nem
akadályozza a munkát a munkapadon, de a legfontosabb,
hogy térben is bárhol igény szerint felállítható, esetleg
kültérben, műhely elé is elhelyezhető, ami megkönnyíti a
hosszabb anyagok szabását. Az állvány támasztólábai
könnyű alumínium és acél felhasználásával készülnek,
könnyen és gyorsan összecsukhatók. Az állvány kis súllyal
rendelkezik, csak 13,5 kg, így ideális olyan szakemberek
részére, akik gyakran dolgoznak különböző helyeken

SÉ

G

4É

*

A

GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY | UMF2000

R A NC
I
GA

50 kg
1250 x 632 x 900 mm
13,5 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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gérvágók, marógépek, fémfűrészek,
gyalugépek, csiszológépek stb.
használatához. A magassága 6 pozícióba
állítható és a támasztólábai
összecsukhatók. Az egész állvány így
könnyen tárolható és szállítható. Előnyei
közé tartozik a nagy munkaasztal és a
150 kg-os terhelhetősége.

V

*

SÉ

G

4É

10

0 % MIN Ő

150 kg

60 cm

cm

A Scheppach MT60 praktikus, könnyen
tárolható és szállítható univerzális
géptartó állvány, amely ideális megoldást
jelent abban az esetben, ha nincs
elegendő hely a munkaasztalon, vagy
gyakran szükséges mozgatni a gépet.
Univerzális a kialakítása, éppen ezért
hozzá lehet rögzíteni a piacon fellelhető
legtöbb szerszámgépet. Ideális a

R A NC
I
GA

A

UNIVERZÁLIS GÉPTARTÓ
ÁLLVÁNY | MT60

46

33 290 Ft

MT60

24 590 Ft
595/720/740/770/795/820 mm

Max. terhelés:

150 kg

Befogási szélesség:

60 x 46 cm

Állvány méretei:

970 x 820 x 825 mm
11,7 kg

IN

VÁCIÓ
NO

IN

0 % MIN Ő

MULTIFUNKCIÓS
ÁLLVÁNYOS SATU | MJ180

N O VÁ C

m

956 m
175

810 mm

mm

KÖNNYŰ ÉS
GYORS SZORÍTÁS

10

SÉ

150 kg

*

G

4É

R A NC
I
GA

A

V

Súly:

IÓ

Állvány magassága:

A Scheppach MJ180 nagyon találékony
szerkezetű háromlábú satu, mely e
tekintetben a felhasználók részéről a
legokosabb szerszámbeszerzés. Nem lesz
szüksége továbbiakban soha senkitől
segítséget kérni „valamit megfogni”, ha
vágni, fúrni, csiszolni, gyalulni vagy
javítani szeretne valamit. Egyszerűen
behelyezi az adott munkadarabot a
szorítópofák közé és lábpedál segítségével rögzíti a tárgyat a kívánt szögben akár
1000 kg szorítóerővel. A rögzítőgomb
benyomása után elkezdheti a munkát.
Hasonló egyszerűséggel a tárgyat ki is
lazíthatja és kiveheti a satuból. A nagy,

950 mm befogószélességnek
köszönhetően szinte bármit elhelyezhet a
satuba: a vékony lemeztől kezdve a lapra
fektetett ajtóig bezárólag. Amennyiben
rendelkezik két darab satuval, nagyon
gyorsan, bárhol, pl. építkezésen,
létrehozhat egy erős és nagy
munkaasztalt (elég, ha két satu közé
beszorít egy nagy deszkatáblát, vagy
néhány pallót). Robusztus kivitele
ellenére, az elfogadható súlyának és
egyszerű összeszerelésének
köszönhetően, kiválóan hordozható
és szállítható - összeszerelt állapotban
nagyon kis helyett foglal.

58 490 Ft

MJ180

48 790 Ft

Állvány magassága:

81,5 cm

Max. szorítóerő:

1000 kg

Max. befogás széllesség:

950 mm

Pofaszélesség:

205 mm

Max. állvány terhelés:
Méretek:
Súly:

150kg
1070 x 980 x 8955 mm
19 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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MULTIFUNKCIÓS KÉTSEBESSÉGŰ GÉRVÁGÓ
FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL
HM80MP

mm

mm

65
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216 mm 1700 W
MULTIFUNKCIÓS
FŰRÉSZLAP,
2 SEBESSÉG

G
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EGY FURESZLAP
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SEG
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L
I
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:

KEMÉNYFA / PUHAFA / MŰANYAG /
SZÖGES FA / FÉM / RÉZ /
ALUMÍNIUM

:

:

szerkezetű, köszönhetően az
alumíniumötvözet adottságának,
hozzá tartozik a vezetőgörgővel
ellátott, szinte törhetetlen
alumíniumötvözetből készült
fűrészlapvédő (így a védőlap soha nem
érintkezik az anyaggal a húzófunkció
használatakor), a szélesen
kiterjeszthető, alumíniumötvözetből
készült kihúzható asztalhosszabbító,
mindkét oldalon beépítettek vágási
ütközővel, egyszerű szögbeállítás
gyorsszorító segítségével,
munkadarab leszorítóval, a pontos
vágáshoz a kétoldali csapágyakban
elhelyezett vezetőrudak és az öntvényből készült magas ütközővonalzó
állnak rendelkezésre. További előnyei
közé tartozik az erős 1 700 W-os motor,
a beállítható lézersugár és a beépített
porzsák, melynek anyaga ellenáll a
fémvágás során kibocsátott szikráknak.
A gép 305 x 65 mm-es vágási
terjedelemmel rendelkezik.

R A NC
I
GA

:

A HM80MP gérvágó fűrész
kategóriájában abszolút
csúcsterméket képvisel. Amennyiben
egy univerzális gépet keres a
műhelyébe, akkor ez a típus a legjobb,
amit ma a piac kínálni tud. A gép
alapja az első osztályú, minőségi TCT
- keményfémlapkás multifunkciós, standard kivitelben is már - 48 fogas
fűrészlap, amely biztosítja a tökéletes,
pontos vágást. Gond nélkül
megbirkózik úgy a puha-, mint a
keményfával és egyéb anyagokkal
is, mint pl. az alumínium, réz vagy
műanyag. Anélkül, hogy károsodna,
probléma nélkül vágja még a szöget
is tartalmazó faanyagot. Ha a vágásnál
a fémanyag van túlsúlyban, akkor a
gérvágót profi fémfűrészlappal lehet
kiegészíteni. A gép két sebességű,
így alkalmas a különböző anyagok
tökéletes minőségű vágásához.
További kiváló tulajdonságokkal és
tartozékokkal rendelkezik: robusztus,
stabil, ennek ellenére könnyű

305

,

EGY FURESZ

DW

IDE

E
I Q UR E
N
U TU

RL
WO

FEA

72 990 Ft

HM80MP

58 490 Ft

Motor:

230 V/50 Hz

Teljesítmény:
Fordulatszám:
Fűrészlap átmérője:

1 700 W
3800/5000 ford./perc
TCT, 216 mm, 40 fog

Tengely méret:
Forgóasztal fordítási tartománya:

30 mm
47° balra, 47° jobbra

Fűrészfej dőlése:

45°

Vágási terjedelem 90°/ 90°-nál:

305 x 65 mm

Vágási terjedelem 90°/45°-nál:

215 x 65 mm

Vágási terjedelem 45°/90°-nál:

305 x 36 mm

Vágási terjedelem 45°/45°-nál:
Gép méretei:

215 x 36 mm
735 x 535 x 330 mm

Súly:

14,2 kg

ALUMÍNIUMVÁGÁS

RÉZVÁGÁS

FAVÁGÁS

FÉMVÁGÁS*

SZÖGES FA
VÁGÁSA

MŰANYAGVÁGÁS

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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255 mm 2150 W
MULTIFUNKCIÓS
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EGY FURESZ

,

:

EGY FURESZLAP
:

és tartozékokkal rendelkezik: robusztus,
stabil, ennek ellenére könnyű szerkezetű,
köszönhetően az alumíniumötvözet
adottságának, a vezetőgörgővel ellátott
szinte törhetetlen alumíniumötvözetből
készült fűrészlapvédő (a védőlap így
soha nem érintkezik az anyaggal a
húzófunkció használata során), széles,
alumíniumötvözetből készült kihúzható
asztalhosszabbítóval, mindkét oldalon
beépített vágási ütközővel, egyszerű
szögbeállítási lehetőséggel - gyorsszorító
segítségével, munkadarab leszorítóval, a
pontos vágáshoz, kétoldali csapágyakban
elhelyezett vezetőrudakkal, öntvényből
készült, magas ütközővonalzóval, erős 2
150 W motorral, beállítható lézersugárral,
beépített porzsákkal, melynek anyaga
ellenáll a fémvágás során kibocsátott
szikráknak és 305 x 90 mm-es vágási
terjedelemmel.

R A NC
I
GA

:

A HM10 MP gérvágó fűrész a
kategóriájában abszolút csúcsterméket
képvisel. Amennyiben egy univerzális
gépet keres a műhelyébe, ez a típus a
legjobb, amit ma a piac kínálni tud. A gép
alapja az elsőosztályú, minőségi TCT
keményfémlapkás multifunkciós,
standard kivitelben is már 48 foggal
rendelkező fűrészlap, mely biztosítja a
tökéletes és pontos vágást. Gond nélkül
megbirkózik úgy a puha, mint a
keményfával és egyéb anyagokkal is, mint
az alumínium, réz vagy műanyag. Anélkül,
hogy károsodna, probléma nélkül vágja
a szöget is tartalmazó faanyagot. Ha a
vágásnál fémanyag van túlsúlyban a
gérvágót profi fémfűrészlappal lehet
kiegészíteni. A gép két sebességgel
rendelkezik a különböző anyagok
tökéletes minőségű vágásához.
A következő kiváló tulajdonságokkal

305
A

MULTIFUNKCIÓS
KÉTSEBESSÉGŰ
GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ
HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS
LÉZERREL | HM100MP

L

97 490 Ft

HM100MP
Motor:

72 990 Ft
230 V/50Hz

Teljesítmény:
Fordulatszám:
Fűrészlap átmérője:

2 150 W
3200/4500 ford./perc
TCT, 255 mm, 48 fog

Tengely méret:
Forgóasztal fordítási tartománya:

30 mm
47° balra, 47° jobbra

Fűrészfej dőlése:

45°

Vágási terjedelem 90°/ 90°-nál:

305 x 90 mm

Vágási terjedelem 90°/45° -nál:

215 x 90 mm

Vágási terjedelem 45°/90° -nál:

305 x 47 mm

Vágási terjedelem 45°/45° -nál:
Gép méretei:

215 x 47 mm
690 x 604 x 570 mm

Súly:

15,5 kg

ALUMÍNIUMVÁGÁS

RÉZVÁGÁS

FAVÁGÁS

FÉMVÁGÁS*

SZÖGES FA
VÁGÁSA

MŰANYAGVÁGÁS

*(külön fémfűrészlappal)

www.scheppach.hu

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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1500 W 210 mm
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0 % MINŐS

SÉ
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extrém körülményeknek is. Előnyei közé
tartozik a nagy teljesítményű 1 500 W-os
motor, amely elég erős akár 120 x 60
mm-es profilokhoz is. A 210 mm átmérőjű
fűrészlap kiváló anyagból készül, 24
keményfémlapkás foggal rendelkezik,
amely biztosítja a nagyon jó minőségű
vágást. A lézersugár elősegíti a precízebb
vágást, és a fűrészlapvédő biztosítja a
kezelőszemély maximális biztonságát.

mm

mm

60

A

A HM80L gérvágó fűrész kiváló segítséget
nyújt az otthoni műhelyben és az
építkezéseken is. A Scheppach gérvágók
új generációjának tagja, kategóriájában
csúcsterméknek minősül. Kemény- és
puhafák, faprofilok és műanyagok pontos
vágására tervezték. Nagyon masszív, de
könnyű alumíniumötvözetből készül, így
egyszerűen hordozható. Ezen
anyagtípusnál szintén fontos tényező
a hosszú élettartam és az ellenállás az

120

4É

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ
LÉZERREL | HM80L

0 % MIN Ő

LASER
90° / 90°
120 x 60 mm

45° / 90°
120 x 35 mm

90° / 45°
80 x 60 mm

-22,5° / 90°
120 x 55 mm

90° / 22,5°
118 x 60 mm

45° / 45°
80 x 35 mm

30 490 Ft

HM80L

26 990 Ft

Motor:

230 V/50 Hz

Teljesítmény:

1500 W

Fordulatszám:

5000 ford./perc

Fűrészlap átmérője:

TCT, 210 mm, 24 fog

Tengely méret:

30 mm

Munkaasztal beállítása:

45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/
30°/45°/60°

Forgóasztal fordítási tartománya:

45° balra, 45° jobbra

Fűrészfej dőlése:

45°

Vágási terjedelem 90°/ 90°-nál:

120 x 60 mm

Vágási terjedelem 90°/45°-nál:
Gép méretei:

80 x 60 mm
690 x 550 x 440mm

Súly:

7,5 kg

58

mm

mm

340

1500 W 210 mm

A HM80LXU gérvágó fűrész kiváló
segítséget nyújt az otthoni műhelyben és
az építkezéseken is. A Scheppach gérvágók
új generációjának tagja, kategóriájában
csúcsterméknek minősül. Kemény- és
puhafák, faprofilok és műanyagok pontos
vágására tervezték. Nagyon masszív, de
könnyű alumíniumötvözetből készül, így
egyszerűen hordozható. Ezen anyagtípusnál
szintén fontos tényező a hosszú élettartam,
és az ellenállás az extrém körülményeknek

R A NC
I
GA

10

SÉ

G

4É

A

V

340 MM-ES
VÁGÁS
*

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ
LÉZERREL | HM80LXU

0 % MIN Ő

is. Előnyei közé tartozik a nagyon erős
1800 W-os motor, húzófunkcióval, melynek
köszönhetően a gép 58 mm magassági
és 340 mm széllességi tartományban vág.
A fűrészlap kiváló anyagból készül, 24
keményfémlapkás foggal rendelkezik, amely
nagyon pontos és sima vágást biztosít. A
lézersugár elősegíti a precízebb vágást, és
a fűrészlapvédő biztosítja a kezelőszemély
maximális biztonságát.

60 890 Ft

LASER

HM80LXU
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Fűrészlap átmérője:
Tengely méret:
Munkaasztal beállítása:
Forgóasztal fordítási tartománya:
Fűrészfej dőlése:

90° / 90°
340 x 58 mm

45° / 90°
340 x 32 mm

90° / 45°
240 x 58 mm

45° / 45°
240 x 32 mm

48 790 Ft
230 V/50 Hz
1500 W
5 000 ford./perc
TCT, 210 mm, 24 fog
30 mm
45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/
30°/45°/60°
45° balra, 45° jobbra
45°

Vágási terjedelem 90°/90°-nál:

340 x 58 mm

Vágási terjedelem 90°/45°-nál:

240 x 58 mm

Vágási terjedelem 45°/90°-nál:

340 x 32 mm

Vágási terjedelem 45°/45°-nál:
Gép méretei:
Súly:

240 x 32 mm
780 x 460 x 485 mm
13,5 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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közé tartozik a nagyon erős 2000 W-os motor,
húzófunkcióval és a 254 mm átmerőjű fűrészlap,
melynek köszönhetően a gép 78 mm-es magassági
és 340 mm-es széllességi tartományban vág. A
fűrészlap kiváló anyagból készül, 60
keményfémlapkás foggal rendelkezik, mely nagyon
pontos és sima vágást biztosít. A lézersugár
elősegíti a precíz vágást és a fűrészlapvédő
biztosítja a kezelőszemély maximális
biztonságát.

mm

mm

78
10

SÉ

A HM100LXU gérvágó fűrész kiváló segítséget nyújt
az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. A
Scheppach gérvágók új generációjának tagja,
kategóriájában csúcsterméknek minősül.
Kemény- és puhafák, faprofilok és műanyagok
pontos vágására tervezték. Nagyon masszív, de
könnyű alumíniumötvözetből készül, így
egyszerűen hordozható. Ezen anyagtípusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam és
ellenállása az extrém körülményeknek is. Előnyei

340

A

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ
HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS
LÉZERREL | HM100LXU

0 % MIN Ő

VÁGÁSI
TERJEDELEM
340 MM
90° / 90°
340 x 78 mm

90° / 45°
240 x 78 mm

71 890 Ft

HM100LXU

2000 W 254 mm

60 990 Ft

Motor:

230 V/50Hz

Teljesítmény:

2000 W

Fordulatszám:

5000 fordulat/perc

Fűrészlap átmérője:

TCT, 254 mm, 60 fog

Tengely méret:

45° / 90°
340 x 42 mm

30 mm

Munkaasztal beállítása:

45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/
30°/45°/60°

Forgóasztal fordítási tartománya:

45° balra, 45° jobbra

Fűrészfej dőlése:

45°

Vágási terjedelem 90°/ 90°-nál:

340 x 78 mm

Vágási terjedelem 90°/45°-nál:

240 x 78 mm

Vágási terjedelem 45°/90°-nál:

340 x 42 mm

Vágási terjedelem 45°/45°-nál:
Méretei:

45° / 45°
240 x 42 mm

240 x 42 mm
810 x 460 x 395 mm

1800 W 254 mm

9 290 Ft
ÉRTÉKŰ ÁLLVÁNY
INGYEN

0 % MINŐS
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Súly:
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GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ LÉZERREL ÉS
ÁLLVÁNNYAL | HM100LU
A HM100LU gérvágó fűrész kiváló segítséget nyújt
az otthoni műhelyben és az építkezéseken is.
Kemény és puhafák, faprofilok és műanyagok
pontos vágására tervezték. Nagyon masszív, de
könnyű alumíniumötvözetből készül, így
egyszerűen hordozható. Ezen anyagtípusnál
szintén fontos tényező a hosszú élettartam és
ellenállása az extrém körülményeknek is. Előnyei
közé tartozik a nagyon erős 1 800 W-os motor,
húzófunkcióval és a 254 mm-es átmerőjű fűrészlap,
melynek köszönhetően a gép 75 mmes magassági

és 305 mm-es széllességi tartományban vág. A
fűrészlap kiváló anyagból készül, 60
keményfémlapkás foggal rendelkezik, mely
nagyon pontos és sima vágást biztosít. A
lézersugár elősegíti a precíz vágást és a
fűrészlapvédő biztosítja a kezelőszemély maximális
biztonságát. A gérvágó forgácselszívó
csatlakozóval van ellátva. Annak érdekében, hogy
a gép ne akadályozza a munkát a munkaasztalon,
a HM100LU típusú gérvágó standard tartozékát
képezi a praktikus acélállvány.

70 690 Ft

HM100LU
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Fűrészlap átmérője:
Tengely méret:
Munkaasztal beállítása:
Forgóasztal fordítási tartománya:
Fűrészfej dőlése:

60 990 Ft
230 V/50 Hz
1800 W
4800 ford. / min.
TCT, 254 mm, 60 fog
30 mm
45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/
22,5°/30°/45°/60°
45° balra, 45° jobbra
45°

Vágási terjedelem 90°/ 90°-nál:

305 x 75 mm

Vágási terjedelem 90°/45°-nál:

210 x 75 mm

Vágási terjedelem 45°/90°-nál:

305 x 45 mm

Vágási terjedelem 45°/45° -nál:
Méretei:
Súly:

210 x 45 mm
510 x 500 x 430 mm
22 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A Scheppach HM120L egy strapabíró
es pontos gérvágó fűrész, amely kiváló
segítséget nyújt az otthoni műhelyben és
az építkezéseken is. A gérvágók új
generációjának tagja, kategóriájában
csúcsterméknek minősül. Kemény- és
puhafák, faprofilok és műanyagok pontos
vágására tervezték. Alapvető előnye a nagy,
305 mm-es átmerőjű fűrészlap, az ennek
megfelelő 340 mm-es vágási széllesség és
90 mm-es vágási magasság. Egyedülálló
funkciónak számít, hogy a gép két oldalra
dönthető, amely megkönnyíti és
felgyorsítja az összetettebb vágásokat is. A
gérvágó masszív, de könnyű
alumíniumötvözetből készül, így
egyszerűen hordozható. Ezen
anyagtípusnál szintén fontos tényező a
hosszú élettartam, és az ellenállás az
extrém körülményeknek is. A strapabíró
vezetőrudak csapágyakban vannak
elhelyezve, amelyek biztosítják a nagyon
pontos és összetettebb vágásokat is. A
rögzítők, valamint az asztalhosszabbító
részei szintén prémium minőségű anyagból
készülnek. A lézersugár elősegíti a
precízebb vágást, az áttetsző fűrészlapvédő
pedig biztosítja a kezelőszemély maximális
biztonságát és rálátását a munkaterületre.
A forgácselszívó zsák tartozéka a gépnek.

IN

KÉT OLDALRA DÖNTHETŐ
GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ
HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS
LÉZERREL | HM120L
0 % MIN Ő

139 990 Ft

HM120L

90° / 90°
340 x 90 mm
90° / 45°
240 x 90 mm

Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Fűrészlap átmérője:
Tengely méret:
Forgóasztal fordítási tartománya:

45° / 45°
240 x 55 mm
45° / 90°
340 x 55 mm

Fűrészfej dőlése:

109 990 Ft
230 V/50 Hz
2000 W
4200 ford./min.
TCT, 305 mm, 60 fog
30 mm
47° balra, 47° jobbra
2 x 45°

Vágási terjedelem 90°/ 90°-nál:

340 x 90 mm

Vágási terjedelem 90°/45°-nál:

240 x 90 mm

Vágási terjedelem 45°/90°-nál:

340 x 55 mm

Vágási terjedelem 45°/45°-nál:
Gép méretei:
Súly:

240 x 55 mm
920 x 700 x 460 mm
23 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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gyon erős alapzaton van elhelyezve, amely nem
csak nagyon stabil, hanem elég szilárd alapul
is szolgál asztalnak. Mivel az asztal nem forog,
a fűrész egészen pontos vágások elvégzésére
is alkalmas. A gép alapfelszereltsége a kiváló
minőségű 60-as fogazatú fűrészlap, amely sima
és precíz vágás biztosít. A keményebb anyagok
vágásához elég erőt biztosít az erős, 1800 W-os
motor és a nagy, 70 mm-es gérvágás lehetőség.

254 mm
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A Scheppach HM100T kombinált fűrész egy
többfunkciós gép, mely néhány másodperc
alatt gérvágó fűrészből kis asztali körfűrésszé
változtatható. Ez által a számos vágási mód válik
lehetségessé, ami érdekes lehet nemcsak az
iparosok számára, akiknek nem kell két gépet
szállítani, de a kisebb műhelyekbe is, ahol esetleg problémát jelent a kevés hely. A fűrész egy
könnyű alumínium ötvözetből készült, de na-

110

mm

KOMBINÁLT GÉRVÁGÓ/ASZTALI
KÖRFŰRÉSZ | HM100T

0 % MIN Ő

104 990 Ft

HM100T

86 990 Ft

Motor:

230 V/50 Hz

Teljesítmény:

1800 W

Fordulat:

5000 ford./perc

Fűrészlap átmérő:

254 mm

Belső átmérő:

30 mm

Asztal döntés:

45° jobbra, 45° balra

Fűrész döntése:

45°

Max. vágás 90°/90°-nél:

110 x 70 mm

Max. vágás 90°/45°-nél:

70 x 70 mm

Max. vágás 90° asztali körfűrész
funkcióban:
Munkaasztal mérete:

46 mm
460 x 335 mm

Gép mérete:

730 x 465 x 630 mm

Súly:

19 kg

FŰRÉSZLAPKÉSZLET ASZTALI KÖRFŰRÉSZEKHEZ ÉS GÉRVÁGÓKHOZ
210 MM-ES FŰRÉSZLAPKÉSZLET 3 DB-OS
13 490 Ft

A készlet tartama

10 390 Ft

Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 24 fog
Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 48 fog

6 0 F4 8 F
24 F

Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 60 fog

rend. sz.: 7901200715

254 MM-ES FŰRÉSZLAPKÉSZLET 2 DB-OS
13 490 Ft

A készlet tartama

10 990 Ft

Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 fog
Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 60 fog

60 F

rend. sz.: 7901200714

48 F

FŰRÉSZLAP SZETT - 2 DARABOS 315 MM-ES
22 190 Ft

A koffer tartalma:

19 690 Ft

Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 24 fog
Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 fog

rend. sz.: 7901200716

48 F

24 F

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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így ezen az alaptípuson is nagyon
pontos vágásokat lehet elvégezni. A
vázszerkezetnek köszönhetően
elégséges a 80 mm-es vágásmagasság
is. A fűrészlap cseréje is roppant
egyszerű, köszönhetően, hogy az
egész oldalfal nyitható. Kompakt
méretei miatt jól alkalmazható főleg
kisebb műhelyekben, és a gép könnyű
kezelhetőségét és mozgathatóságát
is lehetővé teszik. A talpazati furatok
lehetővé teszik a gép stabil rögzítését a
munkaasztalhoz.

SÉ

A Scheppach HBS20 szalagfűrész
ideális segítség az igényes
barkácsolóknak vagy a
szakműhelyeknek, ahol
nélkülözhetetlen a műanyag,
kemény- vagy puhafa pontos és gyors
vágása. A gép alapja az erőteljes
indukciós motor, acélváz és az
öntvényből készült 0°- 45°-ig dönthető,
erős munkaasztal. Rögzítő karral
felszerelt vezetővonalzó biztosítja a
pontos vágást. A párhuzamvezetők
nem engedik a fűrészlap elmozdulását,

0 % MIN Ő
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200
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SZALAGFŰRÉSZ | HBS20
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KOMPAKT
MÉRETEK

53 590 Ft

HBS20

46 290 Ft

Motor:

230 V/50Hz indukciós

Teljesítmény:

250 W

Fűrészlap sebessége:

1490 m/ perc

Lendkerékátmérő:

205 mm

Fűrészlapméret:

1400 x 6,35 x 0,35 mm

Fűrészlap szélessége:

min. 3,5/max. 12mm

Max. vágómagasság:

80 mm

Max. vágószélesség:

200 mm

Munkaasztal méretei:

300 x 300 mm, öntvény

Dönthető munkaasztal
tartomány:

0°- 45°-ig

Forgácselszívó átmérője:

100 mm

Szalagfűrész méretei:

710 x 270 x 360 mm
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2 SEBESSÉG

Súly:

0 % MIN Ő

SZALAGFŰRÉSZ
ÁLVÁNNYAL | HBS300

A Scheppach szalagfűrészek a múltban nagyon
sok elismerésben részesültek a különböző
felmérések során, mind a végső felhasználóknál,
mind a szakmabelieknél. A Scheppach nagyon
sok saját know-how-t épített be a széles
rétegeknek szánt szalagfűrészébe. A Scheppach
HBS300 ideális ötvözete a kiváló teljesítménynek
és a jó árnak, amely megfelel az otthon
barkácsolóknak, vagy a kisebb szakműhelyeknek.
Köszönhetően a nagyon erős fémkonstrukciónak,
az öntvény asztalnak, a pontos
párhuzamütközőknek, a szögbeállításnak, de
főleg a tökéletesen centírozott és polírozott

szalagvezetőknek, meglepően pontos vágás
érhető el vele. A Scheppach szalagfűrésszel
kiválóan végezhet egyenes, íves, szög vagy
egyéb, összetettebb vágásokat. A fűrészszalag
sebességbeállítási lehetőségének és a nagy
teljesítményű motornak köszönhetően
különböző anyagokkal is jól dolgozhat, úgymint
kemény- vagy puhafa, polisztirol (hungarocell),
műanyag stb. A forgácselszívó csatlakozási
lehetőségével a műhelyben jelentősen csökken
a por szétterjedése. A gép masszív fémállvánnyal
rendelkezik, amely ideális magasságban
biztosítja a még kényelmesebb munkavégzést.

182 990 Ft
SZÖGÜTKÖZŐ
AZ ÁRBAN

HBS300
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Fűrészszalag sebessége:
Lendkerékátmérő:
Fűrészszalag hossza:
Fűrészszalag szélessége:
Max. vágómagasság:
Max. vágószélesség:
Munkaasztal méretei:
Munkaasztal magassága:
Dönthető munkaasztal tartomány:
Forgácselszívó átmérője:
Szalagfűrész méretei:
Súly:

158 490 Ft
230 V/50 Hz, indukciós
740 W
1440 ford./perc
2 sebesség, 340 és 740 m /perc
315 mm
2 240 mm
min. 6 / max. 15 mm
175 mm
306 mm
545 x 400 mm, öntvény
850mm
0°- 45°-ig
100 mm
490 x 360 x 1125 mm
75 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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ÖNTVÉNY
MUNKAASZTAL

N O VÁ C

PROFESSIONAL

100

mm

195

támasztékot biztosít a megmunkált
anyagnak. Felületi kiképzésének
köszönhetően jelentősen csökkenti a
súrlódást, így az anyagot pontosan lehet
rajta mozgatni. A szalagfűrész mindkét
oldaláról rögzíthető, pontos
párhuzamvezetővel és nagyítóval ellátott
skálával rendelkezik a jobb olvashatóság
érdekében. A szalagfűrész kiváló
100 mm-es vágómagassággal és
195 mm-es vágószélességgel rendelkezik.
A gép forgácselszívó csatlakozóval van
ellátva.

A

Kompakt méretei ne tévesszék meg! A
Scheppach BASA1 szalagfűrész egy
professzionális gép, mely egyesíti a
legtöbb egyedülálló technológiai
megoldást a BASA termékek sorából, így
ez a szalagfűrész saját kategóriát teremt
magának. Nagyon precíz, háromgörgős
fűrészlapvezetés az asztal alsó és felső
részében. A pontos fűrészlapvezetést egy
nagy, centírozott, gumibevonatos
lendkerék biztosítja. A szalagfűrész felső
befogókara magasság szerint beállítható. Masszív, 45°-ig dönthető öntvény
munkaasztal. A munkaasztal megfelelő

mm

SZALAGFŰRÉSZ | BASA1

0 – 45°

100
mm

GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT

82 890 Ft

BASA1
Motor:
Teljesítmény:
Fűrészlap sebessége:

63 390 Ft
230 V/50Hz indukciós
300 W
880 m/ perc

Lendkerékátmérő:

205 mm

Fűrészlap hossza:

1490 mm

Max. vágómagasság:
Max. vágószélesség:
Munkaasztal méretei:
Dönthető munkaasztal
tartomány:
Forgácselszívó átmérője:
Szalagfűrész méretei:
Súly:

SZÖGMÉRŐ
-60°-tól +60°-ig

6 x 0.36 x 1490 mm / 24 TPI
Rend. szám: 73220703
Ár: 7 380 Ft

195 mm
320 x 310 mm, öntvény

6 x 0.36 x 1490 mm / 6 TPI
Rend. szám: 73220704
Ár: 7 380 Ft

0°- 45°-ig
100 mm
23 kg

12 x 0.36 x 1490 mm / 4 TPI
Rend. szám: 73220701
Ár: 7 299 Ft
10 x 0.36 x 1490 mm / 14 TPI
Rend. szám: 73220702
Ár: 7 380 Ft

100 mm

450 x 500 x 700 mm

FŰRÉSZSZALAGOK

Rend. szám: 7901501001
Ár: 3 690 Ft

3 x 0.45 x 1490 mm / 14 TPI
Rend. szám: 73220705
Ár: 9 850 Ft

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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BASA3
Teljesítmény:
Fűrészszalag sebessége:
Lendkerékátmérő:

206 990 Ft
230 V/50 Hz vagy 400 V/50 Hz,
indukciós

ÁLLÍTHATÓ
SEBESSÉG
230 / 400 V

-8° – 45°

205 mm

Dönthető munkaasztal
tartomány:
Forgácselszívó átmérője:
Szalagfűrész méretei:
Súly:

6 x 0.5 x 2360 mm / 6 TPI
rend. sz.: 73190702
Ár: 7 380 Ft

306 mm
548 x 400 mm, öntvény

6 x 0.65 x 2360 mm / 22 TPI
rend. sz.: 73190707
Ár: 7 380 Ft

-8°-tól +45°-ig
100 mm
860 x 600 x 1115 mm
75 kg

FŰRÉSZSZALAGOK
12 x 0.5 x 2360 mm / 4 TPI
rend. sz.: 73190701
Ár: 8 620 Ft
3.5 x 0.5 x 2360 mm / 14 TPI
rend. sz.: 73190706
Ár: 8 620 Ft

315 mm
2360 mm

Munkaasztal méretei:

SZÖGMÉRŐ ÜTKÖZŐ
-60°-TÓL +60°-IG

370 – 750 m/perc

Max. vágómagasság:
Max. vágószélesség:

GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT

800 W vagy 700 W

Fűrészszalag hossza:

205

mm

-8°-tól +45°-ig dönthető öntvény
munkaasztal rendelkezik. A munkaasztal
megfelelő támasztékot biztosít a
megmunkált anyagnak. Felületi
kiképzésének köszönhetően jelentősen
csökkenti a súrlódást, így az anyagot
pontosan lehet rajta mozgatni. A nagyon
pontos párhuzamvezető a fűrészszalag
mindkét oldalán rögzíthető és a jobb
olvashatóság érdekében nagyítóval
rendelkezik. A szalagfűrész kiváló, 205
mm-es vágómagassággal és 306 mm-es
vágószélességgel képes dolgozni. A gép
forgácselszívó csatlakozóval van ellátva. A
masszív, kerekes fémállvány és a kihúzható
fogantyú megkönnyítik a gép könnyű
szállítását. Lehetőség van a 230 V-os vagy
400 V-os feszültség közötti választásra.

237 990 Ft
Motor:

306
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PROFESSIONAL

A Scheppach BASA3 egy professzionális
gép, mely egyesíti a legtöbb, díjjal elismert
és egyedülálló, technológiai megoldást a
BASA termékek sorából. Ez a szalagfűrész
sokkal többet nyújt, mint kategóriájában a
versenytársai. Kiemelkedő pontja a nagyon
precíz szalagvezetés a három, edzett,
heavy-duty görgő segítségével, az asztal
alsó és felső részében egyaránt. A pontos
fűrészszalag-vezetést egy nagy, speciálisan
centírozott és csiszolt,
gumibevonatos lendkerék biztosítja. Ez
része az egyedülálló sebességbeállító
Vario Drive rendszernek. A szalagfűrész
felső befogókara forgógomb segítségével
beállítható. A fűrészszalag villámgyorsan
kicserélhető az egyszerű szerkezetű, gyors
kioldókarnak köszönhetően. Masszív,

R A NC
I
GA

A

SZALAGFŰRÉSZ
ÁLVÁNNYAL | BASA3

rend. sz.: 73120025
Ár: 11 090 Ft

16 x 0.4 x 2360 mm
rend. sz.: 73190713
Ár: 15 990 Ft

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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műanyag védőburkolattal van ellátva, hogy a
kezelő a munkaasztalon pontosan tudja követni
a munkafolyamatot. Emellett a gép ventilátorral
van felszerelve, mely folyamatosan a
vágótengely vonaláról elfújja a forgácsot, így
biztosítja a kiváló rálátást az egész
munkafolyamatra. A gép fontos kiegészítő
eleme a munkaasztal dőlési lehetősége
0°-45°-ig. A fűrészlapvezető cseréje nagyon
egyszerű. A rögzítő rendszer lehetővé teszi a
két leggyakrabban használatos fűrészlapvezető
használatát. A fűrészgép forgácselszívó csonkkal,
LED megvilágosítással és a fűrészlapvezetők
tárolási lehetőségével van ellátva.

406

A

A Scheppach SD1600V asztali dekopírfűrész
lehetővé teszi a nagyon bonyolult formák
kivágását is, így kiválóan alkalmas számos
otthoni műhely kiegészítőjének, modellezők
részére stb. A nagy teljesítményű motor és
az állítható sebesség, nélkülözhetetlen olyan
anyagok megmunkálásához, mint a fémek,
műanyagok, fák, plexik vagy gipszkartonok. A
párhuzamos, erős kar és a minimális gépvibráció
biztosítják a pontos vágást. Egyenes vágásra
bármelyik fűrészgép alkalmas, de pontosan a
bonyolult formák kivágásánál mutatkozik meg a
gép szerkezeti erőssége. Ennek a
követelménynek a Scheppach dekopírfűrésze
teljes mértékben megfelel. A gép átlátszó

ÁLLÍTHATÓ
SEBESSÉG, LED
MEGVILÁGÍTÁS

4É

ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ
SD1600V

0 % MIN Ő

48 790 Ft

SD1600V

38 990 Ft

Motor:

230 V/50 Hz

Teljesítmény:

120 W

Fordulatszám:

500-1700/perc

Löketmagasság:

0° – 45°

LED

15 mm

Munkaasztal állítási szöge:

0°-45°-ig

Munkaasztal méretei: átmérő

255 x 415 mm

Vágási tartomány (magasság,
széllesség):

57/406 mm

Fűrészlapvezető könnyű cseréje:

IGEN

Forgácselszívó csonk:

átmérő 35 mm

Gép méretei:

630 x 295 x 370 mm

Súly:

12,7 kg
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ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ
FLEXIDRIVE RENDSZERREL | DECO-FLEX
A Scheppach DECO-FLEX asztali dekopírfűrész két gépet
egyesít magában A dekopírfűrész pontos vágásokat végez
és a Flexi-Drive rendszer, mely hajlékony, forgó tengelyből
áll, végzi a csiszoló funkciót (csiszolás, vágás, fúrás, marás,
reszelés, polírozás). Így ez a gép kiválóan univerzális egységet
képez műhelyekben, modellezők számára vagy tanműhelyekben. Alapja egy nagyon erős, csendes, szabályozható
fordulatszámmal működő indukciós motor. Az erős
párhuzamos kar és a fűrészlapvezető szinte vibrációmentes
elhelyezése, megfelelően beállított sebesség mellett lehetővé
teszi a tökéletesen pontos vágások elvégzését különböző

anyagokon, pl. fa, műanyag, fém, plexi, gipszkarton, Kydex
alapú anyag stb. A pontos vágáshoz szükséges a
munkafolyamat tökéletes vizuális ellenőrzése. Ezt biztosítja az
átlátszó műanyag védőburkolat, külön kapcsolóval
rendelkező állítható lámpa és a fűrészforgács elszívása a
vágótengely vonaláról. A munkaasztal 45°-ig dönthető.
Nagyon előnyös a gyors és egyszerű fűrészlapvezető csere
gyorszorító gomb segítségével, továbbá a csaphornyos és
sima fűrészlapvezető rögzítése. A gép forgácselszívó csonkkal
rendelkezik. A talapzati furatok lehetővé teszik a gép stabil
rögzítését a munkaasztalhoz.

59 690 Ft

DECO-FLEX
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Löketmagasság:
Munkaasztal állítási szöge:

53 990 Ft
230 V/50 Hz indukciós
90 W
550-1650/perc
15 mm
0°-45°-ig

Munkaasztal méretei: átmérő

415 x 255 mm

Vágási tartomány (magasság,
széllesség):

50/405 mm

Fűrészlapvezető könnyű cseréje:
Forgácselszívó csonk:
Gép méretei:

IGEN
átmérő 35 mm
630 x 320 x 380 mm

Hajlékony tengely hossza:

107 cm

Szorító:

3,2 mm

Tengelyfordulatszám beállítása:
Súly:

1 650-4 950/perc
12,5 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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szinte rezgésmentes fűrészlap, a megfelelőén
megválasztott fordulatszámmal, lehetővé teszi a
tökéletesen pontos és tiszta vágásokat.
A munkadarab tökéletes láthatóságát az átlátszó
biztonsági burkolat, állítható és külön kapcsolható
LED lámpa és a forgácselszívás biztosítja.
A munkaasztal 45°-ban elfordítható. További
előnyei közé tartozik a gyorscsatlakozóval gyorsan
és könnyen elvégezhető fűrészlap csere, ill. az a
lehetősége, hogy a gyorscsatlakozós és sima végű
fűrészlappal is használható a gép. A gép továbbá
el van látva elszívó csonkkal és a munkaasztalhoz
rögzítéshez szükséges csavar nyílásokkal is.

50
A

A DECO-XL dekopírfűrész a pedálos vezérlésének
köszönhetően nagyon könnyen kezelhető még a
legbonyolultabb vágások esetén is. A gépen
beállítható a kívánt fordulatszám és a pedál könnyű
lenyomásával a gép bármikor könnyedén ki- vagy
bekapcsolható. Így mindkét kéz a munkafolyamat
egész ideje alatt szabad marad, ezáltal kimagasló
precizitással végezhetők el a munkafolyamatok.
A fűrész kiváló segítséget nyújt mind a
modellezőknek és az átlagos barkácsolóknak is.
Nagyon pontos és bonyolult vágások elvégzésére
alkalmas fában, műanyagban, fémben, plexi és más
anyagokban. Alapja egy nagyon erős motor állítható
fordulatszámmal. A nagyon masszív paralel kar, ill. a

406

0 % MIN Ő

LED

ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ PEDÁLOS
VEZÉRLÉSSEL | DECO-XL

PEDÁLVEZÉRLÉS

59 990 Ft

DECO-XL
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Fűrészlap hossza:

51 990 Ft
230 V/50 Hz
550 – 1600 ford./min.
127 mm

Munkaasztal dőlése:

0° - 45°

Munkaasztal mérete:

414 x 254 mm

Vágási kapacitás (magasság,
hoszz):
Fűrészlap egyszerű cseréje:
Elszívócsonk átmérő:
Pedál kábel hossza:
Gép méretei:
Súly (tartozékok nélkül):

ELŐNYEI

125 W

50 / 406 mm
Igen
35 mm
1300 mm
30 x 320 x 330 mm
11,2 kg

• Egyszerű működés – e gép addig
működik, amíg a pedált lenyomva
tartja

KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ
FŰRÉSZLAPOKKAL
KÉPES DOLGOZNI

• Mindkét kéz szabadon marad a
pontosabb munkavégzéshez
• Gép ki- és bekapcsolása
azonnali egyszerűséggel a
lábpedál segítségével
• Bőséges, 1300 mm-es kábelhossz

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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MERÜLŐFŰRÉSZ | PL45
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145 mm

IN

IÓ

VÁCIÓ
NO

IN

következőkkel rendelkezik: kompaktabb
méretek, kisebb, 45 mm-es vágási mélység
és a nagy szögben történő vágásnál
beépített, kifordulás elleni védelem. Két
darab 70 cm-es vezetősín is tartozéka a
gépnek. A vezetősínek hossza kiegészítőkkel tovább növelhető.
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*

KIFORDULÁS ELLENI VÉDELEM TARTOZÉKA A GÉPNEK
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A PL45 merülőfűrész kisebb testvére a PL55
merülőfűrésznek, és valamennyi rá jellemző
előnnyel is rendelkezik (bővebben a
következő oldalon). Használható
körfűrészként, és a vezetősínnek, valamint
a vágási magasság beállíthatóságának
köszönhetően merülőfűrészként is. A PL45
típus a nagyobb modellhez képest a

FELEJTSE EL A KLASZSZIKUS KÖRFŰRÉSZT!
MERÜLŐFŰRÉSZ
HOBBI ÁRON!
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asztali fűrész
körfűrész
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60 890 Ft

PL45
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Vágási sebesség:
Fűrészlap átmérője:
Tengely méret:
Állítható vágási szög:
Vezetősín hossza:
Vágási mélység beállítása:

47 490 Ft
220 V/50 Hz
1000 W
5500 ford./perc
42 m/sec
TCT, 145 mm, 24 foggal
20 mm
0°-45°-ig
2 x 700 mm
fokozatosan, 0-45 mm-ig

Max. vágási mélység 90°-nál
vezetősín nélkül:

45 mm

Max. vágási mélység 90°-nál
vezetősínnel:

40,5 mm

Max. vágási mélység 45°-nál
vezetősín nélkül:

35 mm

Max. vágási mélység 45°-nál
vezetősínnel:

30,5 mm

Min. távolság fal-vágókorong:

16 mm

Forgácselszívó csonk:

átmérő 38 mm

Merülőfűrész méretei:

305 x 230 x 245 mm

Súly:

4,2 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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145 mm
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MERÜLŐFŰRÉSZ | PL55
lehetőséggel végezhet vágást,
elvégezheti az ajtók méretre vágását,
deszka marást stb. A merülőfűrészt
használhatja természetesen vezetősín
nélkül is, hagyományos körfűrészként.
A PL55 merülőfűrész kiválóan felszerelt.
Az ergonomikus fogantyú speciális,
puha csúszásgátló réteggel van
bevonva. A gép rendelkezik integrált
forgácselszívó kivezetővel, 0°-45°-ig
beállítható vágási szög lehetőséggel és
55 mm-ig beállítható vágási
mélységgel. A fűrészlap mögött
integrált hasítóék van, mely nyitva
tartja a vágási horonyt,
megakadályozva így a fűrészlap
esetleges beékelődésénél a gép
veszélyes kifordulását. Okos
konstrukciójának köszönhetően
közvetlenül fal melletti (pusztán
16 mm) vágásokat is végezhet a
géppel. A fűrészgépet különböző
tartozékokkal egészítheti ki. A PL55
géphez, két darab 700 mm
vezetősín, szorítóelem és kifordulás
elleni védelem tartozik. A vezetősín
biztosítja a pontos, egyenes és
biztonságos fűrészirányítást és
egyben védi a megmunkált anyagot a
sérülésektől. Gumibevonatú sínnel van
ellátva, mely biztosítja a tiszta,
sorjamentes vágásokat. Az alján
elhelyezett öntapadós szalagok
biztosítják a jó tapadást a sima
felületeken is. Szorítóelemek
segítségével több vezetősín is
csatlakozható, és így lehetőség van
nagyon hosszú vágások elvégzésére is.

2x
0
70

mm

Sokan abban a meggyőződésben
vannak, hogy minőségi, pontos,
sorjamentes vágásokat, csak drága
lapszabászgéppel vagy asztali
körfűrésszel lehet elvégezni. A valósság
azonban az, hogy pontos vágást
egyszerűben és olcsóban is el tudunk
végezni. Amennyiben megkérdezik a
profi szakembereket, szívesen elárulják
ennek titkát. A merülőfűrész a
megoldás! Profi merülőfűrész ára
töredéke a lapszabászgép árának. A
gond ott van, hogy az egyszerű
felhasználónak a körülbelül százötven
ezer forintos ár még mindig nagyon
magas. A Scheppach cég, a világon
elsőként kínál merülőfűrészt kézi
körfűrészgép árában. Így mindenki
olyan egyszerűen és hatékonyan
dolgozhat, mint egy profi. A
merülőfűrészt leegyszerűsítve úgy
lehet jellemezni, mint egy vezetősínen
működő körfűrészt. Összességében
azonban a vezetősín funkciója sokkal
átgondoltabb és sokkal több egyedi
megoldást kínál. A hagyományos
körfűrészekhez képest a merülőfűrész,
mint ahogy a nevéből is kitűnik, képes
fokozatosan beállítható vágási
mélységben dolgozni. Ennek
köszönhetően a vágást a deszka/lap
bármely pontján elkezdheti, gond
nélkül kivághat nyílásokat (ideális
a mosdók vagy tűzhelyek helynek
kivágásához), elvégezheti a parketta
kivágásokat úgy, hogy nem sérül az
alatta lévő felület stb. Vezetősínnel
történő használat során egyenes,
sorjamentes, pontos szögbeállítási

73 190 Ft

PL55
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Vágási sebesség:
Fűrészlap átmérője:
Tengely méret:
Állítható vágási szög:
Vezetősín hossza:
Vágási mélység beállítása:
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősín nélkül:
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősínnel:
Max. vágási mélység 45°-nál vezetősín nélkül:
Max. vágási mélység 45°-nál vezetősínnel:
Min. távolság fal-vágókorong:

54 890 Ft
220 V/50Hz
1 200 W
5500 fordulat/perc
46 m/ sec
TCT, 160 mm, 24 foggal
20 mm
0°-45°-ig
1 400 mm
fokozatosan, 0-55 mm-ig
55 mm
49,5 mm
41 mm
36,5 mm
16 mm

Forgácselszívó csonk:

átmérő 38 mm

Merülőfűrész méretei:

340 x 260 x 350 mm

Súly:

4,8 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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FELEJTSE EL A
KLASSZIKUS
KÖRFŰRÉSZT!
MERÜLŐFŰRÉSZ
HOBBI ÁRON!

merülőfűrész
asztali fűrész
körfűrész

Közvetlen falmenti
vágás leghetősége

Merülőfűrész funkció

Asztali fűrész funkció

Körfűrész funkció

45°

55 mm
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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75 mm-es anyagvastagság átvágása és
pontos kivágásokat képes elvégezni a
deszka/lap közepén is. Alkalmas
kemény- és puhafa, laminált anyag, MDF
lapok, faforgács lapok stb.
megmunkálására. Vezetősín használatával
hosszú, pontos vágásokat végez, akár
szögbeállítási lehetőséggel. A géphez
hozzátartozik a 36 keményfémlapkás
foggal ellátott minőségi TCT fűrészlap,
forgácselszívó csatlakozó, 3 m gumiprofil
és a vezetősín csatlakozása során használatos kifordulás elleni védelem.

KIFORDULÁS ELLENI
VÉDELEM INGYEN

A

A PL75 a Scheppach legnagyobb típusú
merülőfűrésze, mely felhasználása
szempontjából felülmúlhatatlan, főleg
a felár ellenében rendelhető 1400 mm
vezetősín kiegészítésével (rögzítő elemek
segítségével több sín is egymás után
összekapcsolható). Így létre jön egy
univerzális 3 az 1-ben funkcióval
rendelkező gép, mely magába foglalja a
merülőfűrész, gérvágó és asztali fűrész
tulajdonságait. Így már a műhelyben vagy
az építkezésen semmilyen feladat nem
okoz gondot. A fűrész képes 16mm-es
faltávolságtól vágni, lehetséges vele a

IN

MERÜLŐFŰRÉSZ | PL75

0 % MIN Ő

Merülő fűrész
Asztali fűrész
Körfűrész

77 990 Ft

PL75
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Fűrészlap átmérője:
Tengely méret:
Állítható vágási szög:
Vezetősín:
Vágási mélység beállítása:

60 890 Ft
230 V/50Hz indukciós
1600 W
4500 fordulat/perc
TCT, 210 mm, 36 foggal
30 mm

2x fémrögzítő, 1x ütköző, rend. sz.: 3901802702

7 299 Ft
2 899 Ft

Fűrészlap: TCT 36 foggal, rend. sz.: 7901800601

4 860 Ft

fokozatosan, 0-75 mm-ig

Fűrészlap: TCT 72 foggal, rend. sz.: 7901800602

8 520 Ft

55 mm

Súly:

Tartozék szett - 1x vezetősín csatlakozó,

Kifordulás elleni védelem, rend. sz.: 3901802703

Max. vágási mélység 45°-nál:

Merülőfűrész méretei:

15 790 Ft

0°-45°-ig

75 mm

Forgácselszívó csonk belső/külső
átmérője:

Vezetősín 1400 mm, rend. sz.: 4901802701:

felár ellenében rendelhető

Max. vágási mélység 90°-nál:
Min. távolság fal-vágókorong:

TARTOZÉKOK:

16 mm
35/38 mm

45°

420 x 300 x 235 mm
7 kg
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*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.

22

www.scheppach.hu

TO

JÁNLAT
PA

10

0 % MIN Ő

LAT

10

AJÁN

ÉG

*

G

AZ
N
- BE

1250 W

R A NC
I
GA

SÉ

1
2

V

végezni. A széles munkaterületen lehetőség
van akár 204 x 120 mm méretű faanyagok
megmunkálására is. A biztonsági kapcsoló,
valamint a forgácselszívó csonk tartozéka
a gépnek.

mm

mm

120

A

Mint minden Scheppach gép, a HMS850
kombinált gép is csúcsterméknek számít
kategóriájában. Erős motorral rendelkezik, a
konstrukciója strapabíró, acél-öntvény
elemei és masszív lábai biztosítják a gép
stabil működését a hosszabb anyagok
megmunkálásánál is. A két darab minőségi
HSS késsel sima és gyors munkát lehet

204

4É

VASTAGOLÓ GYALUGÉP
HMS850

0 % MINŐS

103 990 Ft

HMS850

85 290 Ft

Motor:

230V/50 Hz

Teljesítmény:

1250 W

Fordulatszám:

9000 / perc

Max. megmunkálási szélesség:

204 mm

Max. vágási mélység:

0-2,0 mm

Vastagolási magasság:

120 mm

Gyalukések száma:

2

Gép méretei:

770 x 420 x 450 mm

Gyaluasztal méretei:

740 x 210 mm

Vastagolóasztal méretei:

250 x 204 mm

Súly:

25,5 kg

mm

120

1500 W
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a gyakorlatban nagyon finom megmunkálást
jelent. A gyalukések könnyen kicserélhetők, az
egész gép működtetése egyszerű és kényelmes.
A faanyag pontos megmunkálását elősegíti a
nagyon jó minőségű gyaluasztal és a 45°-ban
elfordítható vezetősín. A gép rendelkezik
biztonsági kapcsolóval és a Scheppach gépekre
jellemző, forgácselszívó csatlakozási
lehetőséggel. A gép stabilitását hosszabb
faanyagok megmunkálásánál is, négy
csúszásgátlós gumibevonatú fém láb biztosítja.

SÉ

G

4É
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VASTAGOLÓ GYALUGÉP
HMS1070
A Scheppach HMS1070 vastagoló gyalugép,
paramétereivel és kivitelezésével a
kategóriájában csúcsterméknek számít. A gyalu
és vastagoló funkció kombinációja és a gép
kompakt mérete miatt, minimális helyigényre
van szüksége a műhelyben. Robusztus
konstrukciója gond nélkül lehetővé teszi az akár
254 mm széles faanyagok megmunkálását is.
Erős 1500 W-os motor, két darab 9000 fordulatszám/percet is elérő, acél, forgó gyalukéssel
biztosítja a nagyon tiszta és pontos vágást, ami

A

V

mm

254

0 % MIN Ő

149 990 Ft

HM1070

133 990 Ft

Motor:

230V/50 Hz

Teljesítmény:

1500 W

Fordulatszám:

9000 / perc

Motorvédelem:

igen

Gyalukések száma:

2

Gép méretei:

965 x 494 x 483 mm
Gyalulás

Max. munkálási szélesség:

254 mm

Max. vágási mélység:

2 mm

Gyaluasztal méretei:

445 x 263 mm

Vezetősín méretei:

635 x 127 mm

Asztal másik részének méretei:

450 x 263 mm

Vastagoló
Max. munkálási szélesség:
Vastagolási magasság:
Max. vágási mélység:
Az alaprész mérete:
Súly:

254 mm
5-120mm
2,0 mm
270 x 303 mm

1
2
AZ
N
- BE

30,5 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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0 % MIN Ő

40 mm 1500 W

IN

IÓ

IN

SÉ
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kialakítására és az oldalmarásra is.
A marógép kiválóan felszerelt.
Az alapfelszerelései közé tartozik a
szögvonalzó, az alumínium ütköző,
a 6,8,12 mm-es szorító tokmány, és
az alapasztal kétszeri kiszélesítési
lehetősége. A gépet nagy, 1500 W-os
teljesítményű, fordulatszámot
szabályozó motor működteti.

VÁCIÓ
NO

G

4É

*
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A HF50 asztali marógép kiválóan
alkalmas az otthoni műhelyekbe,
vagy kisebb asztalos üzemekbe.
A nagyobb gépek előnyeit kínálja
kisebb, gazdaságosabb kiszerelésben.
Alkalmas különböző marási műveletek
elvégzésére, úgymint profilozó és
szerkezeti marás, csapok és csaprések
marása, horonymarás, továbbá a faanyagok íves és síkgörbe felületeinek

max.

ASZTALI MARÓGÉP | HF50

N O VÁ C

97 390 Ft

HF50
Motor:

86 290 Ft
230 V/50 Hz

Teljesítmény:

1500 W

Fordulatszám:

11500 -24000 fordulat/ perc

Asztal mérete:

204 mm

Szorítófogó-tokmány:

0-2 mm

Marási mélység:

120 mm

Tengelyrögzítés:
Asztalkiegészítés mérete:

2
815 x 450 x 425 mm

Gép méretei:

737 x 210 mm

Rendelés szám:

250 x 204 mm
21,7 kg

V

R A NC
I
GA
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650 mm
650 mm

G

920 mm
SÉ

10

0 % MIN Ő

VÁCIÓ
NO

IN

DIAGONÁLIS
650 VÁGÁS

mm

IÓ

történő vezetéssel és a lézersugárral lehetőség van - akár 36
mm mélységig - a nagyon pontos és tiszta vágások elvégzésére.
Mindezt elősegíti a gép nagyon robusztus fémkonstrukciója és
az összecsukható állványzata. A csempevágóval elvégezhetők a
szög, illetve dupla szögvágások is. A gép tartozéka a pontos méretskála milliméteres beosztással, a szögállító és a hosszirányú
ütköző. Az integrált vízszivattyú biztosítja a vágótárcsa hűtését
és a pormentes munkavégzést. Szintén előnyei közé tartozik a
nagy, 30 literes kapacitású vízgyűjtőtálca. A gép és a csatlakozó
is a legmodernebb elektromos érintésvédelemmel van ellátva. A
kerekek megkönnyítik a gép könnyű szállítását.

A

A Scheppach FS3600 csempevágó kiváló eszköz minden
szakember, illetve igényes barkácsoló számára, akik gyakran
foglalkoznak járólap, vagy csempe burkolással. Az erős,
hővédelemmel is ellátott indukciós motor könnyen megbirkózik járólappal, csempével, gránittal, márvánnyal vagy egyéb
burkoló anyaggal. Legnagyobb előnye a maximális 920 mm-es
elérhető vágási hossz, ami lehetővé teszi a nagyon kedvelt,
nagyméretű burkolólapok vágását, egészen 650 x 650 mm-ig. A
gép kiváló kiegészítője a nagyméretű burkolólapok vágásánál, a
két darab csúsztatható, hosszabbító asztal. A 200 mm átmérőjű
tárcsa minimalizálja a vibrációt, a precíz, két vezetősínen

VÁGÁSHOSSZ
AKÁR 920 MM
4É

CSEMPEVÁGÓ | FS3600

IN

Súly:

N O VÁ C

161 990 Ft

FS3600
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Vágótárcsa átmérője:
Tengely méret:
Vágótárcsa döntése:
Vágóasztal mérete:
Vágási magasság 90°:
Vágási magasság 45°:
Max. vágási hossz:
Max. vágható csempeméret
diagonál vágás esetén:
Integrált vízszivattyú:
Vízgyűjtőtálca kapacitás:
Gép méretei:
Súly:

121 990 Ft
230 V/50 Hz
900 W
3000 ford./perc
200 mm, gyémánttárcsa
25,4 mm
0° - 45°
1290 x 400 mm
36 mm
29 mm
920 mm
650 x 650 mm
igen
30 l
1 560 x 440 x 1 140 mm
50 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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848 mm
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A Scheppach FS4700 csempevágó kiváló eszköz minden szakember,
illetve igényes barkácsoló számára, akik gyakran foglalkoznak járólap,
vagy csempe burkolással. Ez a gép ideális a ma népszerű nagyméretű
lapok vágására. Könnyen megbirkózik a kerámia, porcelán, márvány
és más anyagokkal, járólapokkal vagy csempékkel. Alkalmas gér- vagy
szögvágásra is. Nem jelent számára problémát a 1200 mm-es lap
és a 848 mm-es diagonális vágás. A mozgatható vágófej megfelelő
biztonságot és pontosságot biztosít, míg a billenő vágófej megfelelő

*

A

CSEMPEVÁGÓ | FS4700

R A NC
I
GA

gérvágásokra alkalmas. A két vezetősín folyamatosan biztosítja a pon-0 % MIN
tos vágást. A két integrált szélesítővel a munkaasztallal meghosszabbítható a nagyobb munkadarabok kényelmes vágásához. A lehajtható
vagy leszerelhető lábazat könnyű mobilitást tesz lehetővé bármilyen
munkakörnyezetben. Az állítható lézeres igazítás nagy segítséget
jelenthet a pontos és egyenes vágásoknál. Az elfordítható fej alkalmas
a legtöbb szögű vágások elvégzéséhez

Ő

848 mm

1200 mm
DIAGONÁLIS
750 VÁGÁS

mm

189 990 Ft

FS4700
Motor:

169 990 Ft
230 V/50 Hz

Teljesítmény:
Vágótárcsa átmerője:
Vágóasztal mérete:
Max. vágási hossz:
Diagonális vágás:
Max. vágható csempeméret
diagonális vágás esetén:
Gép méretei:

1375 x 400 mm
1200 mm
750 mm
848 x 848 mm
1845 x 440 x 1155 mm

600 mm

G

*

10

SÉ

Az állvánnyal és méretes munkaasztallal ellátott Scheppach FS850 radiális csempevágó
ideális a kerámia, kő, cserép, pala, márvány, porcelán, gránit és más anyagok vágására. Nem
jelent számára problémát a 850 mm-es lap és a 600 mm-es diagonális vágás. A mozgatható
vágófej megfelelő biztonságot és pontosságot biztosít, míg a billenő vágófej megfelelő
gérvágásokra alkalmas. A elfordítható fej alkalmas a legtöbb szögű vágások elvégzéséhez.

R A NC
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CSEMPEVÁGÓ | FS850

V

67 kg

4É

Súly:

1200 W
230 mm

0 % MIN Ő

600 mm

850 mm
DIAGONÁLIS
600 VÁGÁS

mm

129 990 Ft

FS850
Motor:
Teljesítmény:
Vágótárcsa átmerője:

114 990 Ft
230 V/50 Hz
1250 W
180 / 22,2 mm

Vágótárcsa szélessége:

1,8 mm

Vágótárcsa sebessége:

5800 1/min

Vágóasztal mérete:
Max. vágási hossz:
Diagonális vágás:
Gép méretei:
Súly:

680 x 465 mm
850 mm
600 mm
1250 x 530 x 1090 mm
45 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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183 m3/h
1100 W
50 L

HORDOZHATÓ
ELSZÍVÓ | HA1000

V

*
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Ahhoz, hogy egy gépet megvédjük a finom porlerakodástól,
célszerű porszívót használni. Nem mindenki rendelkezik
azonban olyan nagy hellyel a műhelyben, hogy elférjen
benne egy HD12 típusú nagyméretű ipari porszívó, vagy nem
szeretne nagy géppel bíbelődni. Ezen felhasználók számára
a Scheppach megtalálta az ideális megoldást - a HA 1000,
egyedi mini porszívót. Kompakt méretei semmit sem vonnak
le a teljesítményéből. Az erős 1 100 W-os motor meglepetést
okoz az erejével. A HA1000 géppel helytakarékos, de teljes
értékű elszívót kap.

0 % MIN Ő

3 649 Ft
ÉRTÉKŰ 5
DB-S ADAPTER
KÉSZLET INGYEN
KOMPAKT
MÉRETEK,
FÉMTARTÁLY

46 290 Ft

HA1000
Motor:

38 490 Ft
230V/50 Hz

Teljesítmény:
Légteljesítmény:
Gyűjtőtartály:

1100 W
183 m3/h
50 L

Szűrőrendszer:

0,5 mm3

Gép magassága:

670 mm

Gép átmérője:
Gégecső hossza:
Gégecső átmérője:
Súly:

400 mm
1500 mm
100 mm
10 kg

KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ
FÉMBETÉTES
GÉGECSŐ

FORGÁCSELSZÍVÓ
HD12
A fával történő munkálatok során szükséges egy hatékony
forgácselszívó használata. A HD12 típusú géppel tisztán
tarthatja a műhelyét, kényelmesen dolgozhat és a finom
por sem fogja veszélyeztetni az egészségét. A Scheppach
kedvező árú, forgácselszívója a nagy teljesítményű
motorjának, kiváló minőségű, nagy gyűjtőzsákjának és
kitűnő légszűrőjének köszönhetően, ideális segítség a
műhelyében.

3 649 Ft
ÉRTÉKŰ 5
DB-OS ADAPTER
KÉSZLET INGYEN

TO

1150 m3/h
550 W
75 L
JÁNLAT
PA
LAT

ÉG

AJÁN

0 % MINŐS

66 990 Ft
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HD12
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10

0 % MIN Ő

Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Vákuum:
Légteljesítmény:
Gyűjtőzsák
Szűrőrendszer:
Gép méretei:
Gégecső hossza:
Gégecső átmérője:
Súly:

53 590 Ft
230V/50 Hz
550 W
2840/perc
700 Pa
1150 m3/h
50 L
0,5 mm3
920 x 510 x 1550 mm
2 000 mm
100 mm
25 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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V

Amennyiben a műhelyében valóban egy
nagyon erős elszívóra van szüksége, úgy
ezt az igényt a Scheppach HD15
forgácselszívó teljesíteni tudja. A 1,5 LE-s
motor valóban képes nagy mennyiségű
levegőt beszívni, amely a széles, 140 mm
átmerőjű nyíláson keresztül szállítja a port

a gyűjtőzsákba. A 130 literes
kapacitásának köszönhetően, garantáltan
nem lesz szükség a zsák gyakori ürítésére.
A 2 m hosszú, flexibilis tömlő biztosítja a
csatlakozást az adott géphez, és a
szállítókerekek megkönnyítik a gép
könnyű mozgatását.

10

SÉ

G
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A

FORGÁCSELSZÍVÓ | HD15
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0 % MIN Ő

2000 m3/h
1100 W
130 L
NAGY, 130
L-ES
GYŰJTŐZSÁK
KAPACITÁS

125 990 Ft

HD15
Motor:

109 990 Ft
230V/50 Hz, indukciós

Teljesítmény:

1 100 W

Vákuum:

1 600 Pa

Légteljesítmény:
Gyűjtőzsák kapacitás:
Szűrőrendszer:
Gép méretei:

130 L
0,5 mm3
1075 x 630 x 1800 mm
44 kg

NAGY
SZÍVÓMENNYISÉG
R A NC
I
GA
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leszerelhető, minőségi alumínium
szívófúvókával rendelkező szívótömlő, a
gyorscsatlakozós gyűjtőtartály
és a nagyon hatékony szűrő, amely
képes a finom hamuport is felfogni.
A szűrő könnyen tisztítható, például
nagynyomású levegővel, és így hosszú
élettatamű lesz. Hasonlóan, nagyon
könnyen tisztítható a gyűjtőtartályt is. A
beépített fogantyú megkönnyíti a gép
hordozását.

A

A Woodster ACM 18 hamuporszívó egy
nagyon praktikus eszköz, amelynek
segítségével nagyon gyorsan és tisztán
kiszívhatja a hideg hamut és kormot
a kéménynek, kandallók, kályhák és
grillsütők részeiből. Természetesen
egyéb helyeken is használhatja a
porszívót, mint például, a műhelyében
a fűrészpor és durvább szennyeződések
eltávolításához vagy az autó
porszívózásához. A porszívó tartozéka
az erős 1200 W-os motor, a külön

120 m3/h
1200 W
18 L

V

HAMUPORSZÍVÓ | ACM 18

4É

Súly:

2000 m3/h

0 % MIN Ő

17 990 Ft

ACM18
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Szívómennyiség:
Szívótömlő hossza:
Gyűjtőtartály kapacitása:
Gép méretei:
Súly:

15 790 Ft
230V/50 Hz
1200 W
2850 fordulat /perc
50 l/s
1m
18 l
300 x 370 mm
4,2 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A Scheppach HD2P kiváló segítség a lakásban, házban, nyaralóban vagy műhelyben. Három funkciót is egyesít.
• Forgácselszívás hagyományos gépekhez (fúrók, fűrészek, csiszolók,
gyalugépek, ...)
• erőteljes porszívó (háztartás, garázs, műhely, autó, ...)
• kompresszor (felfújható matracok, medencék, napozóágyak, csónakok,
gyerekjátékok,…)
Előnyei közé tartozik a kompakt mérete, könnyű hordozhatósága és
tárolási rendszere, melyben elfér az összes tartozék, így azok mindig
kéznél vannak. A standard felszereléshez tartozik a szívófúvóka, a
kiegészítő tartozék pormentes fúráshoz, felfújófúvóka, szívótömlő
csatlakozási lehetősége az elektromos gépekhez és a porzsák,
mely nem csak egyszer használatos, hanem kiürítés után
többször is felhasználható. A gép hatékony
szűrőberendezéssel rendelkezik, mely akár
3 mikrométer részecskéket
is képes felfogni.

V

*
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MULTIFUNKICÓS
HORDOZHATÓ IPARI
PORSZÍVÓ / KOMPRESSZOR
3 AZ 1-BEN | HD2P

0 % MIN Ő

120 m3/h
1250 W
5L
AWA R D

selbsT AusprobIerT

RESULT:
Rated as ”VERY GOOD“
Edition 07/2013

www.selbst.de

42 690 Ft

HD2P
Motor:
Teljesítmény:
Légteljesítmény:
Gyűjtőzsák kapacitása:
Szűrő mérete:
Gégecső hossza és átmérője:
Szűrőrendszer:
Gép méretei:
Súly:

30 490 Ft
230V/50 Hz
1200 W
183m3/h
5L
340 x 250 mm
2000/40 mm
3 μm
450 x 350 x 227 mm

1
3
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N
- BE

5,5 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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beállíthatók, így jelentősen
meghosszabbítható a köszörűkorong
élettartama. A munkaterület
megvilágítása csiszolás közben
ellengethetetlen kiegészítője a
gépnek. Az integrált, nagy
teljesítményű lámpa, egy flexibilis
karon van elhelyezve, így az
optimálisan beállítható a kívánt
szögbe. A korongvédő burkolatai
vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így a
csiszolt anyag mindig megfelelően
van hűtve és nem változik meg annak
fizikai tulajdonsága sem. A köszörű
tartozéka egy durvább, és egy
finomabb köszörűkorong. A korongok
első éleinek kiegyenlítését az integrált
élkiegyenlítő biztosítja. A gép
stabilitását négy gumírozott talp
biztosítja, vagy csavarok segítségével
a gép rögzíthető a munkaasztalhoz is.

150 mm

370 W

INDUKCIÓS
MOTOR

R A NC
I
GA
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Függetlenül attól, hogy a műhelyben
a munkát hobbi szinten végzi, vagy
esetleg az a foglalkozásához tartozik,
biztos, hogy mindig szüksége lesz jól
megélezett szerszámokra. Ezt a célt
szolgálja a kicsi, de nagyon hatékony
BG 150 Scheppach gyártmányú
köszörű. A gép alapja egy nagyon
stabil fémkonstrukció, amely biztosítja
a gép vibrációsmentes és
kiegyensúlyozott működését. A
karbantartásmentes gép és a nagyon
halk indukciós motor garanciát
nyújtanak a tökéletes végeredmény
eléréséhez. A nagy, áttetsző
védőburkolatok, amelyek védik a
szemeit, minőségi anyagból
készülnek, így mindig tökéletes,
torzításmentes rálátást biztosítanak a
megmunkált anyagra. A
munkadarabtámasztékok

PROFESSIONAL

KETTŐS KÖSZÖRŰ | BG150

0 % MIN Ő

33 990 Ft

BG150
Motor:

29 190 Ft
230 V/50 Hz, indukciós

Teljesítmény:
Fordulatszám:
Köszörűkorong átmérője:
Köszörűszemcse keménysége:
Gép méretei:
Súly:

370 W
2850 ford./perc
150 mm
K 36/ K 60
385 x 240 x 280 mm
11,5 kg

200 mm

550 W

R A NC
I
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INDUKCIÓS
MOTOR

TO

a köszörűkorong élettartama. A
munkaterület megvilágítása csiszolás
közben ellengethetetlen kiegészítője a
gépnek. Az integrált, nagy
teljesítményű lámpa, egy flexibilis
karon van elhelyezve, így
az optimálisan beállítható a kívánt
szögbe. A korongvédő burkolatai
vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így a
csiszolt anyag mindig megfelelően
van hűtve és nem változik meg
annak fizikai tulajdonsága sem. A
köszörű tartozéka egy durvább, és egy
finomabb köszörűkorong. A korongok
első éleinek kiegyenlítését az integrált
élkiegyenlítő biztosítja. A gép
stabilitását négy gumírozott talp
biztosítja, vagy csavarok segítségével
a gép rögzíthető a munkaasztalhoz is.

A

A szerszámok élezéséhez, vagy
fémanyagok felületi rétegeinek
lecsiszolásához, szüksége lehet egy
nagy teljesítményű köszörűre, amilyen
pl. a Scheppach gyártmányú BG200
köszörű. A gép alapja egy nagyon
stabil fémkonstrukció, amely biztosítja
a gép vibrációsmentes és
kiegyensúlyozott működését. A
karbantartásmentes gép és a nagyon
halk indukciós motor garanciát
nyújtanak a tökéletes végeredmény
eléréséhez. A nagy, áttetsző
védőburkolatok, amelyek védik a
szemeit, minőségi anyagból
készülnek, így mindig tökéletes,
torzításmentes rálátást biztosítanak a
megmunkált anyagra. A
munkadarabtámasztékok beállíthatók,
így jelentősen meghosszabbítható

PROFESSIONAL

KETTŐS KÖSZÖRŰ | BG200

0 % MIN Ő

JÁNLAT
PA
AJÁN

ÉG

LAT

10

0 % MINŐS

48 690 Ft

BG200
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Köszörűkorong átmérője:
Köszörűszemcse keménysége:
Gép méretei:
Súly:

41 390 Ft
230 V/50 Hz, indukciós
550 W
2850 ford./perc
200 mm
K 36/ K 100
440 x 280 x 340 mm
21 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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10
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köszörűkorong élettartama. A
munkaterület megvilágítása
csiszolás közben ellengethetetlen
kiegészítője a gépnek. Az integrált,
nagy teljesítményű lámpa, egy
flexibilis karon van elhelyezve, így
az optimálisan beállítható a kívánt
szögbe. A korongvédő burkolatai
vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így a
csiszolt anyag mindig megfelelően
van hűtve és nem változik meg
annak fizikai tulajdonsága sem. A
tökéletes csiszolást elősegíti egy
durvább és egy finomabb, 4 cm
széles, speciális adalékanyagból
készült fehér korong. A korongok
első éleinek kiegyenlítését az
integrált élkiegyenlítő biztosítja. A
gép stabilitását négy gumírozott
talp biztosítja, vagy csavarok
segítségével a gép rögzíthető a
munkaasztalhoz is.

370 W

INDUKCIÓS
MOTOR

PROFESSIONAL

A BG200AL köszörű speciális, fehér
köszörűkorongjának köszönhetően,
nemcsak a különböző anyagok
felületi rétegeinek lecsiszolásához
alkalmazható, hanem kiváló a
szerszámok nagyon precíz
élezéseihez is. A gép alapja egy
nagyon stabil fémkonstrukció,
amely biztosítja a gép vibrációsmentes és kiegyensúlyozott
működését. A karbantartásmentes
gép és a nagyon halk indukciós
motor garanciát nyújt a tökéletes
végeredmény eléréséhez. A nagy,
áttetsző védőburkolatok, amelyek
védik a szemeit, minőségi anyagból
készülnek, így mindig tökéletes,
torzításmentes rálátást biztosítanak
a megmunkált anyagra. A
munkadarabtámasztékok
beállíthatók, így jelentősen
meghosszabbítható a
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KETTŐS KÖSZÖRŰ FEHÉR
KORONGGAL | BG200AL

54 790 Ft

BG200AL
Motor:

46 290 Ft
230 V/50 Hz, indukciós

Teljesítmény:
Fordulatszám:
Köszörűkorong átmérője:
Köszörűszemcse keménysége:
Gép méretei:

200 mm
K 36/ K 100
393 x 342 x 327 mm

felépítménye, vibrációmentessége és a
fordulatszám beállíthatósága biztosítják a
tökéletes, professzionálisan megmunkált
végeredményt. A flexibilis tengely
további felhasználási módokat tesz
lehetővé. A 100 darabos kiegészítő
tartozékoknak köszönhetően a géppel
vághat, köszörülhet vagy csiszolhat az
alapgépen kívül is.
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NO
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SÉ

G

*

N O VÁ C

75 mm

120 W

4 290 Ft
ÉRTÉKŰ
100 DB-S
FLEXIDRIVE
TARTOZÉK INGYEN

PROFESSIONAL

A kitűnő Scheppach HG34 többfunkciós
köszörű-polírozógép nélkülözhetetlen
segítség minden ezermester számára.
Csak ezzel az egy géppel el lehet végezni
nagyon sok, különböző műveletet. A gép
alapja egy köszörűkorong és egy polírozókorong, amelyek szemvédő burkolattal
és munkadarabtartó támasztékkal
vannak ellátva. A gép masszív
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KETTŐS KÖSZÖRŰPOLÍROZÓ FLEXIDRIVE
RENDSZERREL | HG34

V

25 kg

4É

Súly:

550 W
2850 ford./perc

27 990 Ft

HG34
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Köszörűkorong átmérője:
Gép méretei:
Súly:

21 990 Ft
230 V/50 Hz,
120 W
0 - 9900 ford./perc
75 mm
230 x 130 x 145 mm
3,1 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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csiszolószalag élettartama. A munkaterület
megvilágítása csiszolás közben
ellengethetetlen kiegészítője a gépnek.
Az integrált, nagyteljesítményű lámpa,
egy flexibilis karon van elhelyezve, így az
optimálisan beállítható a kívánt szögbe. A
korong és a csiszolószalag védőburkolatai
vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így a csiszolt
anyag mindig megfelelően van hűtve, és
nem változik meg annak fizikai
tulajdonsága sem. A gép tartozéka egy
durvább 150 mm-es korong és egy
finomabb csiszolószalag. A korong első
éleinek kiegyenlítését az integrált
élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását
négy gumírozott talp biztosítja, vagy
csavarok segítségével rögzíthető
a munkaasztalhoz is.

SÉ

G

4É

*

0 % MIN Ő

150 mm

370 W

INDUKCIÓS
MOTOR

PROFESSIONAL

A BGS700 kombinált csiszológép
tökéletesen ötvözi két gép tulajdonságait.
Ideális fém, fa és műanyagok csiszolásához.
A gép alapja egy nagyon stabil
fémkonstrukció, amely biztosítja a gép
vibrációsmentes és kiegyensúlyozott
működését. A karbantartásmentes gép és a
nagyon halk indukciós motor
garanciát nyújtanak a tökéletes
végeredmény eléréséhez. A nagy, áttetsző
védőburkolatok, amelyek védik a szemeit,
minőségi anyagból készülnek, így mindig
tökéletes, torzításmentes rálátást
biztosítanak a megmunkált anyagra. A
munkadarabtámasztékok a
köszörűkorongnál és a csiszolószalagnál
egyaránt beállíthatók, így jelentősen
meghosszabbítható a köszörűkorong és a
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KOMBINÁLT CSISZOLÓGÉP
BGS700

44 990 Ft

BGS700
Motor:

33 990 Ft
230 V/50 Hz, indukciós

Teljesítmény:
Fordulatszám:
Köszörűkorong átmérője:
Csiszolószalag mérete:
Csiszolószalag sebessége:
Gép méretei:

150 mm
686 x 50 mm
15 m/s
370 x 280 x 340 mm

felépítménye öntvényből készül,
amely biztosítja a kiváló
stabilitást, függetlenül attól, hogy
a gép csiszolás során milyen
nyomásnak van kitéve. A gép
rendelkezik egy csendes,
karbantartásmentes motorral,
vibrációt csökkentő
gumitalpakkal, tépőzárás csiszoló
koronggal, dönthető munkaasztallal és szögmérővel.

10
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125 mm

250 W

PROFESSIONAL

A Scheppach BTS700 kombinált
csiszológép sokoldalú segítséget
nyújt az igényes szakembereknek,
valamint minden barkácsolónak.
A csiszolószalag és
csiszolókorong kombinációjának
köszönhetően, minden pontos
csiszolási feladatra megoldást
jelent. Tökéletes fa, műanyag és
egyéb, nem fém anyagok
megmunkálásához. A gép
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SZALAG ÉS TÁNYÉROS
CSISZOLÓ | BTS700

V

11 kg

4É

Súly:

360 W
2850 ford./perc

44 990 Ft

BTS700
Motor:
Teljesítmény:
Csiszolószalag sebessége:
Csiszolószalag méret:
Szalagasztal átmérője:
Csiszolókorong átmérője:
Korongasztal mérete:
Korongasztal döntése:
Gép méretei:
Súly:

33 990 Ft
230 V/50 Hz, indukciós
250 W
13,6 m/s
762 x 254 mm
150 mm
125 mm
184 x 98 mm
90°- 45°
380 x 300 x 370 mm
7,2 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A Scheppach BTS800 multifunkciós
csiszológép, csiszolószalaggal és
csiszolókoronggal egyesítve, megoldást
jelent minden csiszolási feladatra a
műhelyében. Az erős és csendes motor
biztosítja a megfelelő teljesítményt. A gép
előnyei közé tartozik a variálhatósága. Az
egész egység a csiszolószalaggal együtt,
90°-kal dönthető, vízszintes helyzetből
függőleges helyzetbe. A kiegészítő,
szögmérővel ellátott munkaasztalt,
egyrészt 45°-os tartományban le lehet

dönteni, másrészt el lehet tolni a gép hátsó
oldalához, és így használható a
szalagcsiszolásnál is. A csiszolókorong
tépőzár segítségével egyszerűen
rögzíthető. Az egész gép felépítménye
öntvényből készül, amely biztosítja a kiváló
stabilitást, függetlenül attól, hogy a gép
csiszolás során milyen nyomásnak van
kitéve. A végeredmény mindig kiváló. A
gép porelszívó csonkkal rendelkezik, és
rögzíthető a munkaasztalhoz.

150 mm

PROFESSIONAL

MULTIFUNKCIÓS SZALAG- ÉS
HOMLOKCSISZOLÓ | BTS800

370 W

CSISZOLÓKORONG ÉS A
K 80 CSISZOLÓSZALAG
TARTOZÉKA A GÉPNEK

66 990 Ft

BTS800

54 990 Ft

Motor:

230 V/50 Hz, indukciós

Teljesítmény:

370 W

Csiszolószalag sebessége:

7,5 m/s

Csiszolókorong átmérője:

150 mm

*

10

0 % MIN Ő

2850 ford./perc
215 x 145 mm

Munkaasztal döntése:

90°- 45°

Porelszívó csonk átmérője:

63 mm

Gép méretei:

IN

475 x 365 x 325 mm

N O VÁ C
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állapotban lesznek. Az erőteljes, indukciós,
karbantartásmentes motor, a heavy-duty
konstrukció, a szemvédőburkolat, a beállítható
munkadarabtámaszték, a vízgyűjtőtálca a
megmunkált anyag hűtéséhez, valamit a gép
rögzíthetősége a munkaasztalhoz, igazán
hatékonnyá teszi ezt a típust.

200 mm

250 W

KARBANTARTÁSMENTES
INDUKCIÓS MOTOR

PROFESSIONAL

A Scheppach BG200W kiváló teljesítményű
száraz-nedves köszörű azok számára, akik
szeretnék szerszámaikat tökéletesen
karbantartani. Legyén szó akár fúrókról,
késékről, ollókról, baltákról vagy vésőkről, a
nedves vagy száraz csiszolási lehetőségnek
köszönhetően, szerszámai mindig tökéletes
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SZÁRAZ-NEDVES
KÖSZÖRŰ | BG200W

V

21,5 kg

4É

Súly:
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Munkaasztal méretei:

IN

Csiszolókorong sebessége:

R A NC
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215 x 100 mm

SÉ

915 x 100 mm

Csiszolási terület nagysága:

A

Csiszolószalag méret:

V

2850 ford./perc
4É

Fordulatszám:

42 690 Ft

BG200W
Motor:
Příkon:
Mokré broušení: kotouč
Suché broušení: kotouč
Rozměry stroje:
Hmotnost:

33 990 Ft
230 V / 50 Hz, indukciós
250 W
200 x 40 mm
150 x 20 mm
463 x 282 x 286 mm
12 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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GAZDAG
TARTOZÉKKÍNÁLAT
INGYEN

csiszolást. A különböző szélességű,
asztalt kiegészítő betétek, kiválóan
lezárják a munkafelületet az asztal és
a orsócsiszoló között, így biztosítva a
kezelőszemély maximális biztonságát.
A porelszívó csonkhoz
csatlakoztatható elszívó biztosítja a
kellemesebb, pormentes környezetet.
A 14 kg-os súlyának köszönhetően a
gépet könnyen, az igényeknek
megfelelően, át lehet helyezni.

PROFESSIONAL

A Scheppach OSM100 oszcillációs
orsócsiszolóval számtalan csiszolást
végezhet a bonyolultabb
munkadarabok belső, ill. külső
felületén is. A 450 W-os motor
biztosítja a mindig megfelelő
teljesítményt. A forgó és a
rezgőmozgás garancia a
tökéletes felületi megmunkálásra.
Az öntvényből készült nagy és stabil
munkaasztal biztosítja a pontos
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OSZCILLÁCIÓS
ORSÓCSISZOLÓ | OSM100

Standard tartozékok:

75 590 Ft

370 x 290 mm

VÁCIÓ
NO

IN

felhasználók is professzionális csiszolási eredményt érhetnek el. A befejező
csiszolás elvégezhető a cserélhető bőr
csiszolókoronggal, amely sorjamentessé
teszi a kis sebességű csiszolókoronggal
csiszolt munkadarabot. A gép előnyei
közé tartozik a csendes, karbantartásmentes indukciós motor. Az 1,75
m hosszú hálózati kábel és törésálló
víztálca a gép tartozéka.

200 mm
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A Scheppach TIGER 2000S csiszoló, az
ún. nedves és befejező, felületi csiszolási
rendszer elvén működik. Ideális, mind
otthoni, mind kisebb ipari felhasználásra. A megfelelő csiszolás nagyon
sok tapasztalatot követel, mert az
elkövetett hibák, tönkretehetik a drága
szerszámokat. A Scheppach csiszoló
rendszerrel - köszönhetően a különböző
vezetőperselyeknek (pl. kések, vésők
stb. számára) - még a teljesen kezdő

IN

CSISZOLÓ RENDSZER
TIGER 2000S

10

0 % MIN Ő

120 W

PROFESSIONAL

Munkaasztal mérete:

16 mm
12,7 mm

G

Csiszolóorsó Ø:

IÓ

Oszcillációs emelkedés:

450 W
2000 ford./perc

SÉ

Fordulatszám:

230 V/50 Hz

V

Teljesítmény:

60 990 Ft

4É

OSM100
Motor:

6 x csiszolóhüvely
(K80, átmérő 13/19/26/38/51/76)
5x gumírozott csiszoló
6x asztalbetét
(átmérő 15/19/32/44/57/82)
elszívó adapter
szerelő kulcs

GAZDAG
TARTOZÉKKÍNÁLAT
AZ ÁRBAN
54 790 Ft

TIGER 2000S
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Csiszolókorong mérete:
Köszörűszemcse:
Korongösszetétel:
Bőr csiszolókorong mérete:
Gép méretei:
Súly:

41 390 Ft
230V/50 Hz, indukciós
120 W
120 ford./perc

9 230 Ft
ÉRTÉKŰ 3 RÉSZES
CSISZOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ AZ ÁRBAN

200 x 40 mm
K 220
minőségi korong,
alumínium-oxid szemcsével
200 x 30 mm
360 x 285 x 275 mm
13,5 kg

Standard tartozékai:
• Csiszoló paszta, rend. sz.: 89490703
• Vezetőpersely 70-es, fém élek csiszolásához - vésők,
fúrók, élvágók, pengék stb., rend. sz.: 89490716
• Szögmérő 200-s, a szögméréshez és a vezetők
• beállításához, rend. sz.: 89490717
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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250 mm

200 W

GAZDAG
TARTOZÉKKÍNÁLAT
AZ ÁRBAN
9 230 Ft
ÉRTÉKŰ
3 RÉSZES
CSISZOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ AZ
ÁRBAN

PROFESSIONAL
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IÓ

is. A gép alapja egy erős, minőségi
lakkozással ellátott felépítmény és
a hosszú élettartamú, kis sebességű
indukciós motor, amely éppen
úgy, mint a kapcsoló, védve van a
vízfröccsenéssel szemben. Speciális
alumínium-oxid csiszolókorong
biztosítja a szerszámok tökéletes
élezését, ide értve a keményfém
anyagokból készültekét is. A finom
csiszolás a cserélhető bőrcsiszolókoronggal végezhető el. A törésálló
víztálca a gép tartozéka.

10

IN

A Scheppach Tiger 2500
szabadalmaztatott körkörös
csiszológép kiválóan alkalmas
egyrészt otthoni, másrészt
könnyűipari felhasználásra, továbbá
a profi szakemberek számára is,
akiknek mindig szükségük van
tökéletesen karbantartott
szerszámokra. Standard és
választható kiegészítő tartozékokkal
(vezetőperselyekkel) kiváló
csiszolási eredményt érhetnek el,
a még teljesen kezdő felhasználók

*

A

CSISZOLÓ RENDSZER
TIGER 2500
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75 590 Ft

TIGER 2500
Motor:
Teljesítmény:

58 490 Ft
230V/50 Hz, indukciós
200 W

Fordulatszám:

90 ford./perc

Csiszolókorong mérete:

250 x 50 mm

Köszörűszemcse:
Korongösszetétel:
Bőr csiszolókorong mérete:
Gép méretei:
Súly:

K 220
csúcsminőségű korong,
alumínium-oxid szemcsével
200 x 30 mm
380 x 370 x 420 mm
17 kg

Standard tartozékai:
• Csiszoló paszta, rend. sz.: 89490703
• Vezetőpersely 70-es, fém élek csiszolásához - vésők, fúrók,
élvágók, pengék stb., rend. sz.: 89490716
• Szögmérő 200-s a szögméréshez és a vezetők beállításához,
rend. sz.: 89490717

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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CSISZOLÓ RENDSZER ÁLLÍTHATÓ
SEBESSÉGGEL | TIGER 3000VS
fenő korong. Az állítható fordulatszám nem csupán
a, munkadarab anyagától függő, ideális csiszoláshoz
szükséges sebesség beállításához szolgál, hanem a
korong kopásából adódó sebesség változás is ezáltal
könnyen kiigazítható. A csiszoló teste, amelyben a
korongok vannak elhelyezve egy nagyon robusztus
szerkezet, az indukciós motor szénkefe nélküli, így
nagyon hatékony és ugyanakkor csendes. A víztároló
edény masszív műanyagból készül. A gép gumírozott lábakkal rendelkezik. Standard tartozékai között
nem hiányzik a szögbeállító, 70-es vezetőpersely
egyenes élekhez és fenőpaszta. Számos további
tartozék pedig külön vásárolható.

180 W
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A csúcsminőségű TIGER 3000VS csiszoló rendszer
egyaránt alkalmas mind az otthoni műhelyekbe,
mind pedig az igényesebb iparosok részére, akik számára fontos, hogy szerszámaik mindig megfelelően
élesek legyenek. A gép nagyon egyszerű használatának és tartozékainak köszönhetően, a tökéletes élezést és csiszolást akár egy kezdő is el tudja végezni. A
tökéletes csiszolás alapja a különleges, széles csiszolókő, amely a lehető legjobb eredmény érdekében
alumínium oxid mikrorészecskéket tartalmaz. Ez által
lehetővé válik, az általános anyagok mellett, a keményfém élek csiszolása is. A legfinomabb csiszolás,
ill. elsimításokhoz szolgál a cserélhető bőr csiszoló/

250 mm

N O VÁ C

73 990 Ft

TIGER 3000VS

65 490 Ft

Motor:

230 V/50 Hz, indukciós

Teljesítmény:

180 W

Fordulatszám:

90 – 150 ford./perc

Csiszolókorong mérete:

250 x 63 mm

Szemcsézet:

K 220

Anyag:

magas minőségű korong
alumínium oxid szemcsékkel

Fenőkorong mérete:

225 x 30 mm

Gép méretei:

380 x 290 x 390 mm

Súly:

13 kg

Standard tartozékai:

A 220 K V A 220 K V

Spezialschleifstein
zum Naßschleifen

• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

SpezialschleifsteinSpecial grinding wheel
zum Naßschleifen for wet grinding
• Hohe Schleifleistung • Highly effecient
• Formbeständig
• Keeps its shape
• Äußerst lange Lebensdauer
• Extreme durability

max. 150 min-1
max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm
Art.-Nr.:
7903200701

A 220 K V
A 220 K V
Spezialschleifstein
zum Naßschleifen
Spezialschleifstein
• Hohe Schleifleistung
zum Naßschleifen

• Formbeständig
• Hohe Schleifleistung
• Äußerst lange Lebensdauer
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel
for wet grinding
Special grinding wheel
• Highly effecient
for wet grinding
• Keeps its shape
• Highly effecient
• Extreme durability
• Keeps its shape
• Extreme durability

max. rpm 150
max. 150 min-1
-1
max. 1,6 m/s
max.
speed 5,24
ft/sec
max.
rpm 150
max. 150 min
Ø 250 x 63 mm
2 1/2"
max. 1,6 m/s Ø 10" xmax.
speed 5,24 ft/sec
Art.-Nr.:Ø 250 x 63 mm
Part # Ø 10" x 2 1/2"
7903200701 Art.-Nr.:
7903200701 Part #
7903200701
7903200701

Ø 250 mm
Fordulatszám
90 – 100
ford./perc
A 220 K V
A 220 K V

Spezialschleifstein
zum Naßschleifen
Spezialschleifstein
• Hohe Schleifleistung
zum Naßschleifen

• Formbeständig
• Hohe Schleifleistung
• Äußerst lange Lebensdauer
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel
for wet grinding
Special grinding wheel
• Highly effecient
for wet grinding
• Keeps its shape
• Highly effecient
• Extreme durability
• Keeps its shape
• Extreme durability

max. rpm 150
max. 150 min-1
-1
max. 1,6 m/s
max.
speed 5,24
ft/sec
max.
rpm 150
max. 150 min
Ø 250 x 63 mm
2 1/2"
max. 1,6 m/s Ø 10" xmax.
speed 5,24 ft/sec
Art.-Nr.:Ø 250 x 63 mm
Part # Ø 10" x 2 1/2"
7903200701 Art.-Nr.:
7903200701 Part #
7903200701
7903200701

A 220 K V
A 220 K V
Spezialschleifstein
zum Naßschleifen
Spezialschleifstein
• Hohe Schleifleistung
zum Naßschleifen

• Formbeständig
• Hohe Schleifleistung
• Äußerst lange Lebensdauer
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel
for wet grinding
Special grinding wheel
• Highly effecient
for wet grinding
• Keeps its shape
• Highly effecient
• Extreme durability
• Keeps its shape
• Extreme durability

max. rpm 150
max. 150 min-1
-1
max. 1,6 m/s
max.
speed 5,24
ft/sec
max.
rpm 150
max. 150 min
Ø 250 x 63 mm
2 1/2"
max. 1,6 m/s Ø 10" xmax.
speed 5,24 ft/sec
Art.-Nr.:Ø 250 x 63 mm
Part # Ø 10" x 2 1/2"
7903200701 Art.-Nr.:
7903200701 Part #
7903200701
7903200701

Ø 230 mm
Fordulatszám
100 – 110
ford./perc
A 220 K V
A 220 K V

Spezialschleifstein
zum Naßschleifen
Spezialschleifstein
• Hohe Schleifleistung
zum Naßschleifen

• Formbeständig
• Hohe Schleifleistung
• Äußerst lange Lebensdauer
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel
for wet grinding
Special grinding wheel
• Highly effecient
for wet grinding

A 220 K V A 220 K V
Special grinding wheel
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

Spezialschleifstein
zum Naßschleifen

• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

-1
max.
rpm
150
max. rpm 150
max.
150
min
max.
max.
speed
1,6 5,24
m/s ft/sec max. speed 5,24 ft/sec
Ø 250
Ø 10"
x 63
x 2mm
1/2"
Ø 10" x 2 1/2"
Art.-Nr.:
Part #
Part #
7903200701
7903200701
7903200701

• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

SpezialschleifsteinSpecial grinding wheel
zum Naßschleifen for wet grinding
• Hohe Schleifleistung • Highly effecient
• Formbeständig
• Keeps its shape
• Äußerst lange Lebensdauer
• Extreme durability

max. 150 min-1
max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm
Art.-Nr.:
7903200701

SpezialschleifsteinSpecial grinding wheel
zum Naßschleifen for wet grinding
• Hohe Schleifleistung • Highly effecient
• Formbeständig
• Keeps its shape
• Äußerst lange Lebensdauer
• Extreme durability

max. 150 min-1
max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm
Art.-Nr.:
7903200701

Special grinding wheel
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

-1
max.
rpm
150
max. rpm 150
max.
150
min
max.
max.
speed
1,6 5,24
m/s ft/sec max. speed 5,24 ft/sec
Ø 250
Ø 10"
x 63
x 2mm
1/2"
Ø 10" x 2 1/2"
Art.-Nr.:
Part #
Part #
7903200701
7903200701
7903200701

A 220 K V A 220 K V

A 220 K V A 220 K V
Spezialschleifstein
zum Naßschleifen

250

HOGY A FOLYAMATOSAN KOPÓ KŐ
MINDIG A MEGFELŐ CSISZOLÓ
TELJESÍTMÉNYT BIZTOSÍTSA,
A SEBESSÉG KÖNNYEDÉN ÁLLÍTHATÓ

m
m

63

mm

• Fenőpaszta, rend. szám 89490703
• 70-es vezető persely egyenes élekhez, rend. szám 89490716
• 200-as szögbeállító a perselyek beállításához,
rend. szám. 89490717

Special grinding wheel
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

-1
max.
rpm
150
max. rpm 150
max.
150
min
max.
max.
speed
1,6 5,24
m/s ft/sec max. speed 5,24 ft/sec
Ø 250
Ø 10"
x 63
x 2mm
1/2"
Ø 10" x 2 1/2"
Art.-Nr.:
Part #
Part #
7903200701
7903200701
7903200701

Ø 200 mm
Fordulatszám
110 – 125
ford./perc

Spezialschleifstein
zum Naßschleifen

• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

SpezialschleifsteinSpecial grinding wheel
zum Naßschleifen for wet grinding
• Hohe Schleifleistung • Highly effecient
• Formbeständig
• Keeps its shape
• Äußerst lange Lebensdauer
• Extreme durability

max. 150 min-1
max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm
Art.-Nr.:
7903200701

Special grinding wheel
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability

-1
max.
rpm
150
max. rpm 150
max.
150
min
max.
max.
speed
1,6 5,24
m/s ft/sec max. speed 5,24 ft/sec
Ø 250
Ø 10"
x 63
x 2mm
1/2"
Ø 10" x 2 1/2"
Art.-Nr.:
Part #
Part #
7903200701
7903200701
7903200701

Ø 180 mm
Fordulatszám
125 – 150
ford./perc

• Keeps its shape
• Highly effecient
• Extreme durability
• Keeps its shape
• Extreme durability

max. rpm 150
max. 150 min-1
-1
max. 1,6 m/s
max.
speed 5,24
ft/sec
max.
rpm 150
max. 150 min
Ø 250 x 63 mm
2 1/2"
max. 1,6 m/s Ø 10" xmax.
speed 5,24 ft/sec
Art.-Nr.:Ø 250 x 63 mm
Part # Ø 10" x 2 1/2"
7903200701 Art.-Nr.:
7903200701 Part #
7903200701
7903200701

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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rülés, csiszolás vagy élezés. A köszörűgép
szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik,
amellyel hozzáerősíthető a munkaasztalhoz. A gumi lábacskák pedig biztosítják a
jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek
megvédenek a munkadarabról esetlegesen
elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok
élettartamát és modern, integrált LED
megvilágítással, külön, mindkét korongon.

150 mm

400 W

INDUKCIÓS MOTOR
TÖKÉLETES
CSISZOLÁSI
EREDMÉNY
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A Scheppach SM150L kettősköszörű
alaptípusa kialakításával és képességeivel
biztosan nem okoz csalódást még az
igényes hobbi felhasználóknak sem. Szilárd
szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill.
csendes, erőteljes és karbantartás nem
igénylő indukciós motorral rendelkezik. A
két, különböző szemcsézetű 150 mm-es
köszörűkorong, olyan finom és durvább
csiszolásra van tervezve, amely elegendő a
legtöbb műhelymunkához, úgymint köszö-

LED

KETTŐS KÖSZÖRŰ | SM150L

0 % MIN Ő

27 990 Ft

SM150L
Motor:

20 990 Ft
230 V / 50 Hz, indukciós

Teljesítmény:

400 W

Fordulatszám:

2850 ford./perc

Köszörűkorong:

Ø 150 mm

Korong belső átmérője:

Ø 12,7 mm

Köszörűszemcse:

K 36 / K 60

Gép méretei:

345 x 190 x 200 mm
7 kg

KETTŐS KÖSZÖRŰ
KEFEKORONGGAL | SM150LB
vagy hegesztendő felületek előkészítésére. A
köszörűgép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkaasztalhoz. A gumi lábacskák pedig biztosítják a
jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik
biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédenek a munkadarabról esetlegesen elrepülő
részecskéktől, munkadarab támasztékokkal,
amelyek növelik a korongok élettartamát és
modern, integrált LED megvilágítással, külön,
mindkét korongon.

200 mm

250 W

INDUKCIÓS MOTOR
13 MM-ES
KEFE KORONG
TÖKÉLETES
CSISZOLÁSI
EREDMÉNY
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A Scheppach SM150LB kombinált kettősköszörű kialakításával és képességeivel biztosan
nem okoz csalódást még az igényes hobbi
felhasználóknak sem. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és
karbantartás nem igénylő indukciós motorral
rendelkezik. A 150 mm-es köszörűkorong
ideális az általános köszörülésre és a durvább
csiszolásra. A 150 mm-es kefekorong pedig
kiválóan alkalmas rozsda eltávolítására, fém és
nem-fém anyagok tisztítására, ill. forrasztandó,

LED

Súly:

0 % MIN Ő

32 990 Ft

SM150LB
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:

23 990 Ft
230 V / 50 Hz, indukciós
400 W
2850 ford./perc

Köszörű- / Kefekorong:

Ø 150 mm

Korong belső átmérője:

Ø 12,7 mm

Köszörűszemcse:
Kefekorong kefeszál hossza:
Gép méretei:
Súly:

K 36
13 mm
345 x 190 x 190 mm
7 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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köszörülés, csiszolás vagy élezés. A gép
szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik,
amellyel hozzáerősíthető a munkaasztalhoz.
A gumi lábacskák pedig biztosítják a jobb
stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik
biztonsági védőburkolatokkal, melyek
megvédenek a munkadarabról esetlegesen
elrepülő részecskéktől, munkadarab
támasztékokkal, amelyek növelik a korongok
élettartamát és modern, integrált LED
megvilágítással, külön, mindkét korongon.

200 mm

500 W

INDUKCIÓS MOTOR
TÖKÉLETES
CSISZOLÁSI
EREDMÉNY
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A kiváló teljesítményű Scheppach SM200L
köszörűgép kialakításával és képességeivel
ideális mit az átlagos otthoni műhelyekbe,
mint a kisebb szakműhelyekbe. Szilárd
szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill.
csendes, erőteljes és karbantartás nem
igénylő indukciós motorral rendelkezik.
A két, különböző szemcsézetű 200 mm-es
köszörűkorong, olyan finom és durvább
csiszolásra van tervezve, amely elegendő a
legtöbb műhelymunkához, úgymint

LED

KETTŐS KÖSZÖRŰ | SM200L

0 % MIN Ő

35 990 Ft

SM200L
Motor:

29 990 Ft
230 V / 50 Hz, indukciós

Teljesítmény:

500 W

Fordulatszám:

2850 ford./perc

Köszörűkorong:

Ø 200 mm

Korong belső átmérője:

Ø 15,9 mm

Köszörűszemcse:

K 36 / K 60

Gép méretei:

360 x 220 x 255 mm
12 kg

KETTŐS KÖSZÖRŰ | SM200AL
nagyon finom szemcsézetű fehér korong,
amely lehető teszi a nagyon finom és precíz
köszörülést és élezést. A köszörűgép szilárd,
öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel
hozzáerősíthető a munkaasztalhoz. A gumi
lábacskák pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági
védőburkolatokkal, melyek megvédenek
a munkadarabról esetlegesen elrepülő
részecskéktől, munkadarab támasztékokkal,
amelyek növelik a korongok élettartamát
és modern, integrált LED megvilágítással,
külön, mindkét korongon.

200 mm

500 W

INDUKCIÓS MOTOR
40 MM-ES FEHÉR
CSZISZOLÓKŐ
TÖKÉLETES
CSISZOLÁSI
EREDMÉNY
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A finom köszörülésre is alkalmas, kiváló
teljesítményű Scheppach SM200AL
kettősköszörű kialakításával és képességeivel ideális mit az átlagos otthoni műhelyekbe, mint a kisebb szakműhelyekbe. Szilárd
szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill.
csendes, erőteljes és karbantartás nem
igénylő indukciós motorral rendelkezik. A
két, különböző szemcsézetű 200 mm-es
köszörűkorong, olyan nagyon finom és
durvább csiszolásra van tervezve, amely
elegendő a legtöbb műhelymunkához,
úgymint köszörülés, csiszolás vagy élezés.
A gép különlegessége a fehér 4 cm széles,

LED

Súly:

0 % MIN Ő

45 990 Ft

SM200AL
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Köszörűkorong:
Korong belső átmérője:
Köszörűszemcse:
Gép méretei:
Súly:

32 990 Ft
230 V / 50 Hz, indukciós
500 W
2850 ford./perc
Ø 200 mm
Ø 20 mm
K 36 / K 100
410 x 260 x 290 mm
7 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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215 mm

750 W

GAZDAG
TARTOZÉKKÍNÁLAT
AZ ÁRBAN

6x

70 690 Ft

DS210

IN

V

4É

kicserélhető. A gép ergonomikus kivitele
lehetővé teszi, hogy mind a két kézével
dolgozhasson, így lényegesen csökkenti a
fáradságérzetet és növeli a munkára
fordított időt. A műanyag bőröndben
elhelyezett DS210 csiszológép többféle
tartozékot tartalmaz, mint pl. 6 darab kör
alakú és 6 darab háromszög alakú,
különböző csiszolószemcsés csiszolópapírt.
A 4 m hosszú flexibilis tömlő, amely
csatlakozható a porszívóhoz, tartozéka
a gépnek. A porelszívás lehetőségével
jelentősen csökkenthető a csiszolás során
keletkezet pormennyiség.

*

SÉ

A Scheppach DS210 csiszolóval
összecsiszolhatja a gipszkarton falak és a
polisztirol (hungarocell) találkozásait,
eltávolíthatja a ragasztómaradványokat
a beton falról, vagy összecsiszolhatja a
fafelületeket, akár négyszer gyorsabban,
mint a hagyományos módszerekkel. Mivel a
különböző anyagokat különböző
sebességgel kell csiszolni, a csiszológép
sebességszabályozóval van felszerelve.
Standard tartozékai közé tartozik a
háromszög alakú csiszolófej, az élek és
sarkak csiszolásához. A tépőzáras
csiszolópapír könnyen és gyorsan

R A NC
I
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FALCSISZOLÓ | DS210

48 690 Ft

Motor:

230 V/50 Hz

Teljesítmény:

750 W

Kerek csiszolófej:

Ø 225 mm

Deltafej:

280 x 280 x 280 mm

Kerek csiszolófej fordulatszáma:

1000-2000 ford./perc

Deltafej fordulatszáma:

3000-6000 ford./perc

Működési elv:
Elszívóadapter Ø:
Gép méretei:
Súly:

váltó
30 mm
450 x 270 x 210 mm
3,8 kg

TARTOZÉKOK:
KÖR ALAKÚ CSISZOLÓPAPÍR 10 DB-OS SZETT
Szemcseméret 80, rend. sz.:5903802701

4860 Ft

Szemcseméret 100, rend. sz.:5903802702

4860 Ft

Szemcseméret 120, rend. sz.:5903802703

4860 Ft

Szemcseméret 150, rend. sz.:5903802704

4860 Ft

Szemcseméret 180, rend. sz.:5903802705

4860 Ft

Szemcseméret 240, rend. sz.:5903802706

4860 Ft

DELTA ALAKÚ CSISZOLÓPAPÍR 10 DB-OS SZETT
Szemcseméret 80, rend. sz.:7903800601

4490 Ft

Szemcseméret 100 rend. sz.:7903800602

4490 Ft

Szemcseméret 120 rend. sz.:7903800603

4490 Ft

Szemcseméret 150 rend. sz.:7903800604

4490 Ft

Szemcseméret 180 rend. sz.:7903800605

4490 Ft

Szemcseméret 240 rend. sz.:7903800606

4490 Ft

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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mennyezet és a nehezebben hozzáférhető helyek
is. A tépőzáras csiszolópapír könnyen és gyorsan
kicserélhető. Az ergonomikusan kialakított
csiszológép és a puha, csúszásgátló markolat
kényelmes munkavégzést biztosít hosszú időn
keresztül. A csiszológépnek többféle tartozéka van:
6 darab különböző szemcsézetű csiszolópapír, 4 m
hosszú elszívótömlő és 2 darab szűkítő a
különböző porszívók csatlakoztasához. A
porelszívás lehetőségével jelentősen csökkenthető
a csiszolás során keletkezet pormennyiség. A gép
könnyen szétszedhető három részre, így kevés
helyet foglal, és könnyen szállítható, akár a
gépkocsi csomagtartójában is.
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A gipszkarton falak vagy polisztirol (hungarocell)
táblák csiszolása, festés vagy lakkozás előtti felület
előkészítése, és más, nagyobb területeken
végzendő hasonló munkák általában
hosszadalmasak és fárasztóak. A Scheppach DS920
hosszú szárú csiszolójának (úgynevezett zsiráfnak)
és nagy csiszolófelületének köszönhetően, ezt a
feladatot sokkal hamarabb el lehet végezni. Mivel
a különböző anyagokat különböző sebességgel
kell csiszolni, a csiszológép sebességszabályozóval
van felszerelve. A csiszoló tartozéka egy
hosszabbítható teleszkópos nyél, amelynek
segítségével akár 170 cm-ig meghosszabbítható a gép hossza, így könnyeben elérhető pl. a
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FALCSISZOLÓ ZSIRÁF | DS920

0 % MINŐS

225 mm

710 W

INGYEN TARTOZÉKOK
- ELSZÍVÓ TÖMLŐ, 6X
KÖR ALAKÚ
CSISZOLÓPAPÍR
OSZTHATÓ SZERKEZET –
KÖNNYŰ TÁROLÁS

82 890 Ft

DS920

50 990 Ft

Motor:

230 V/50 Hz

Teljesítmény:

710 W

Kör alakú csiszolótalp:

Ø 225 mm

Kör alakú gépfej fordulatszáma:

váltóval

Elszívó adapter Ø külső/belső:
Gép méretei:

6x

700-1700 ford./perc

Működési elv:

45/50 mm
1200 -1700 x 270 x 260 mm

Súly:

4,3 kg

LED

TARTOZÉKOK:
KÖR ALAKÚ CSISZOLÓPAPÍR 10 DB-OS SZETT
Szemcseméret 80, rend. sz.:5903802701

4860 Ft

Szemcseméret 100, rend. sz.:5903802702

4860 Ft

Szemcseméret 120, rend. sz.:5903802703

4860 Ft

Szemcseméret 150, rend. sz.:5903802704

4860 Ft

Szemcseméret 180, rend. sz.:5903802705

4860 Ft

Szemcseméret 240, rend. sz.:5903802706

4860 Ft

1700 mm
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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is. A gép tartozéka a deltafej is, amellyel
ideálisan lehet dolgozni a falak sarkainál.
A beépített LED világítás megkönnyíti a
munkát sötétebb helyeken is. A tépőzáras csiszolópapír könnyen ésgyorsan
kicserélhető. Az ergonomikusan kialakított csiszológép és a puha, csúszásgátló
markolat kényelmes munkavégzést
biztosít hosszú időn keresztül. A DS930
csiszológép többféle tartozékkal van
kiegészítve,úgymint, 24 darab különböző
szemcséjű csiszolópapír, 4 m hosszú
elszívótömlő, hordozható táska és 2
darab szűkítő a különböző porszívók
csatlakoztatásához. A porelszívás
lehetőségével jelentősen csökkenthető a
csiszolás során keletkezet
pormennyiség. A gép könnyen szétszedhető három részre, így kevéshelyet foglal
el, és könnyen szállítható, akár a gépkocsi
csomagtartójában is.

*

SÉ

A gipszkarton falak vagy polisztirol
(hungarocell) táblák csiszolása, festés
vagy lakkozás előtti felület előkészítése,
és más, nagyobb területeken végzendő
hasonló munkák általában
hosszadalmasak és fárasztóak. A
minőségi Scheppach DS930 hosszú
szárú csiszolójának (úgynevezett
zsiráfnak) és nagy csiszolófelületének
köszönhetően, ezt a feladatot sokkal
hamarabb el lehet végezni. Mivel a
különböző anyagokat különböző
sebességgel kell csiszolni, a
csiszológépsebességszabályozóval van
felszerelve. A csiszoló tartozéka egy
hosszabbítható teleszkópos kar,
amelynek segítségével akár
140-165 cm-ig meghosszabbítható a gép
hossza, így a mozgatható fejjel
könnyeben elérhetőek pl. a mennyezet
és a nehezebben hozzáférhető helyek
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FALCSISZOLÓ | DS930

N O VÁ C

282 mm 215 mm

710 W

KÖR ÉS DELTA ALAKÚ
CSISZOLÁSI FELÜLET

4m

24 DB

69 990 Ft

DS930

58 990 Ft

Motor:

230 V/50 Hz

Teljesítmény:

710 W

Kerek csiszolófej:

Ø 215 mm

Deltafej:

282 x 282 x 282 mm

Kör alakú gépfej fordulatszáma:

1 200-2 500 fordulat/ perc

Deltafej fordulatszáma:

3 500-7 500 fordulat/ perc

Működési elv:

váltóval

Elszívó adapter Ø külső/belső:
Súly:

45/50 mm
4,5 kg

LED

1400 – 1650 mm

0° – 90°

TARTOZÉKOK:

TARTOZÉKOK:

KÖR ALAKÚ CSISZOLÓPAPÍR 10 DB-OS SZETT

DELTA ALAKÚ CSISZOLÓPAPÍR 10 DB-OS SZETT

Szemcseméret 80, rend. sz.:5903802701

4860 Ft

Szemcseméret 80, rend. sz.:7903800601

4490 Ft

Szemcseméret 100, rend. sz.:5903802702

4860 Ft

Szemcseméret 100 rend. sz.:7903800602

4490 Ft

Szemcseméret 120, rend. sz.:5903802703

4860 Ft

Szemcseméret 120 rend. sz.:7903800603

4490 Ft

Szemcseméret 150, rend. sz.:5903802704

4860 Ft

Szemcseméret 150 rend. sz.:7903800604

4490 Ft

Szemcseméret 180, rend. sz.:5903802705

4860 Ft

Szemcseméret 180 rend. sz.:7903800605

4490 Ft

Szemcseméret 240, rend. sz.:5903802706

4860 Ft

Szemcseméret 240 rend. sz.:7903800606

4490 Ft

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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a kemény- és puhafa, a fém és a
műanyagok megmunkálásához, és az
erős, 350 W-os motor. A gép megfelel
az Európai Unió legújabb biztonsági
követelményeinek, úgymint a gép
elején elhelyezett főkapcsoló és a
tokmányvédő megléte stb. A gép
stabil állványon van elhelyezve, és
csavarok segítségével rögzíthető a
munkaasztalhoz.

ÉG

A Scheppach DP13 állványos fúrógép
kitűnő segítség barkácsolók számára,
vagy használható kisebb műhelyekben is. A kiváló ár-teljesítmény arány
nem a tartozékok hiányát mutatja. Ellenkezőleg, a gép öntvényből készült
konstrukcióval rendelkezik, standard
felszerelései közé tartozik a 13 mm-es
gyorsbefogó fúrótokmány, az ötfokozatú sebességbeállítás lehetősége
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ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP | DP13

JÁNLAT
PA

0 % MIN Ő

13 mm

GYORSBEFOGÓ
FÚRÓTOKMÁNY 13 MM

51 190 Ft

DP13

41 490 Ft

Motor:

230 V/50 Hz

Teljesítmény:

350 W

Fordulatszám:

5 fokozat, 500-tól 2500-ig
ford./perc

Fúróasztal mérete:

TARTOZÉKOK:

164 x 164 mm

Fúróasztal döntése:

SATU

45°- 0 °- 45°

Tokmány:

13 mm /gyorsbefogó
fúrótokmányt

Orsó-asztal max. távolság:

175 mm

Orsó-alaplemez max. távolság:

255 mm

Gép méretei:

rend. sz.:
7906800701

210 x 420 x 580 mm

A Scheppach DP16 VL kiválóan felszerelt, kisebb állványos fúrógép az igényes
barkácsolók, műhelyek stb. számára.
Az alapvető különbség a többi hasonló
géphez képest a központosító lézerfény
kivetítésének lehetősége, amely a
fúrás pontos helyének előjelölésével
megkönnyíti a fúrást, így meggyorsítja a
nagyobb darabszámú munkafolyamatokat. A gép masszív, öntvényből készült
konstrukcióval rendelkezik, standard
felszerelései közé tartozik a 16 mm-s
fúrótokmány, ötfokozatú sebesség
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ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP LÉZERES
KÖZPONTOSÍTÁSSAL | DP16VL

V

15 kg

4É

Súly:

0 % MIN Ő

LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁS

16 mm

beállításának lehetősége a kemény
és puhafa, a fém és a műanyagok
megmunkálásához, a leszerelhető satu
és az erős 550 W-os motor, amely megbirkózik szinte minden anyaggal. A gép
természetesen megfelel az Európai Unió
legújabb biztonsági követelményeinek,
mint pl. a gép elején elhelyezett főkapcsoló, az áttetsző tokmányvédő megléte
és hasonlók. A gép stabil állványon van
elhelyezve, és csavarok segítségével
rögzíthető a munkaasztalhoz vagy a
padozathoz is.

SATU
63 990 Ft

DP16VL
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám fordulat:
Fúróasztal mérete:
Fúróasztal döntése:
Tokmány:

45 990 Ft
230 V/50 Hz
550 W
550-2500 / perc (5 sebességfokozat)
164 x 162 mm
-45/0 /45°
16 mm

Orsó-asztal távolság:

175 mm

Orsó-alaplemez távolság:

260 mm

Súly:
Gép méretei:

LTI
MUPP
A

15,5 kg
44,5 x 22,5 x 59 cm
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A Scheppach DP18 VARIO oszlopos fúró egy
átlagon felül felszerelt modell amely elsősorban az igényes barkácsolóknak, iparosoknak
és kisebb műhelyek számára ajánlott. Ennél a
gépnél gyerekjáték a megfelelő fordulatszám
kiválasztása. A gép baloldalán található kar
segítségével a fúrás gyorsasága folyamatosan
állítható. A fordulatszám a gép homlokzatán
elhelyezett digitális kijelzőn is követhető.
Így bátran fúrhat fémbe, műanyagba, vagy
puha- és keményfába is. Ezen kívül a lézer
központosító is komoly mértékben megkön�nyíti és kellemessé teszi a munkát. Továbbá
nagyon hasznos az asztal megvilágítás és

LÉZER ÉS
MEGVILÁGÍTÁS

a kitekerhető munkaasztal szélesítő, főleg
nagyobb munkadarabok megmunkálásánál.
A gép robusztus acél-öntvény szerkezettel,
16mm-es gyorsbefogó tokmánnyal és
erős, 550 W-os motorral rendelkezik, amely
elegendő erőt biztosít bármilyen anyag
megmunkálásához. A géphez külön vásárolható satu is. A gép természetesen minden
hatályos biztonsági előírásnak megfelel,
mint pl. a főkapcsoló elhelyezése a gép homlokzatán, átlátszó tokmányvédő stb. A gép
egy stabil talpazaton van elhelyezve, amely
természetesen csavarokkal hozzáerősíthető a
munkaasztalhoz vagy a padlózathoz.
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OSZLOPOS FÚRÓ LÉZERES
KÖZPONTOSÍTÁSSAL | DP18VARIO

N O VÁ C

16 mm

LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁS

DIGITÁLIS
KIJELZŐ

KITEKERHETŐ
MUNKAASZTAL
HOSSZABBÍTÓ

TARTOZÉKOK:
SATU

rend. sz.:
7906800701

63 990 Ft

DP18VARIO
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Munkaasztal mérete:
Munkaasztal döntése:
Tokmány:
Max. távolság tokmány-asztal:
Max. távolság tokmány-talpazat:
Gép méretei:
Súly (tartozékok nélkül):

110 990 Ft
230 V/50 Hz
550 W
Állítható 440 – 2580 ford./min.
240 x 240 mm
45° - 0° - 45°
Gyorsbefogó, 16 mm
325 mm
495 mm
540 x 390 x 950 mm
38,5 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A Scheppach DP16SL kiválóan felszerelt,
állványos fúrógép az igényes
barkácsolók és műhelyek számára. Az
alapvető különbség a többi hasonló
géphez képest a központosító lézerfény
kivetítésének lehetősége, amely a fúrás
pontos helyének előjelölésével
megkönnyíti a fúrást, így jelentősen
meggyorsítja a nagyobb darabszámú
munkafolyamatokat. A gép masszív,
öntvényből készült konstrukcióval
rendelkezik, standard felszerelései közé
tartozik a 16 mm-es fúrótokmány,

ötfokozatú sebesség beállításának
lehetősége a kemény- és puhafa, a fém és a
műanyagok megmunkálásához, a
leszerelhető satu és az erős, 550 W-os
motor, amely megbirkózik szinte minden
anyaggal. A gép természetesen megfelel
az Európai Unió legújabb biztonsági
követelményeinek, mint pl. a gép elején
elhelyezett főkapcsoló, az áttetsző
tokmányvédő megléte és hasonlók. A gép
stabil állványon van elhelyezve, és csavarok
segítségével rögzíthető a munkaasztalhoz
vagy a padozathoz is.
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ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP LÉZERES
KÖZPONTOSÍTÁSSAL | DP16SL

N O VÁ C

16 mm

SATU AZ ÁRBAN
LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁS

85 290 Ft

DP16SL
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Fúróasztal mérete:
Fúróasztal döntése:
Tokmány:
Orsó-asztal max. távolság:
Orsó-alaplemez max. távolság:
Gép méretei:
Súly:

72 990 Ft
230 V/50 Hz
550 W
5 fokozat, 510-tól 2430-ig ford./perc
194 x 165 mm
45°- 0 °- 45°
16 mm
330 mm
410 mm
235 x 482 x 782 mm
23 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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V125P
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36 990 Ft

22 990 Ft

150 mm

4É

Húzószilárdsága hihetetlen 70 000 PSI! Ennek
köszönhetően akár 30%-kal szilárdabb az
általánosan a piacon megtalálható satuknál.
Ezt még kiegészítik a kiváló minőségű cserélhető,
precíz, gépi kialakítású barázdált, keményített acél
pofák, méretes üllő, 360°-ban elfordítható talpazat
dupla biztosítással, rögzíthető talprész a tökéletes
stabilitásért és a beépített csőpofák.

29 990 Ft

V100P

SG ÖNTVÉNY

A

Az extrém szilárd V100P, V125P, V150P ipari satuk
nemcsak az otthoni műhelyekbe alkalmasak,
hanem az iparosi és ipari műhelyekbe, szervizekbe
stb. is. A satuk teste a legtartósabb gömbgrafitos
vasöntvényből készül (SG öntöttvas). Ez szférikus
grafit molekula struktúrával rendelkezik, ami
következtében szilárdsága lényegesen meghaladja
a szürkeöntvényét, vetekszik bizonyos acélfajtákkal.

INTEGRÁLT CSŐPOFÁK

V

FORGATHATÓ IPARI SATU ÜLLŐVEL
V100P | V125P | V150P

49 990 Ft

29 990 Ft

V150P

36 990 Ft

Befogópofa szélesség:

100 mm

Befogópofa szélesség:

125 mm

Befogópofa szélesség:

Max. befogás:

100 mm

Max. befogás:

125 mm

Max. befogás:

150 mm

Pofák mérete:

100 x 22 x 12 mm

Pofák mérete:

125 x 25 x 12 mm

Pofák mérete:

edzett acél

Pofák anyaga:
Satutest anyaga:

edzett acél
szilárd SG öntvény

Pofák anyaga:
Satutest anyaga:

edzett acél
szilárd SG öntvény

Pofák anyaga:
Satutest anyaga:

Forgatható talprész:

360°

Forgatható talprész:

360°

Forgatható talprész:

Beépített csőpofa:

igen

Beépített csőpofa:

igen

Beépített csőpofa:

Gép méretei:
Súly:

310 x 140 x 162 mm
7,5 kg

Gép méretei:
Súly:

365 x 180 x 175 mm
11,5 kg

Gép méretei:
Súly:

150 mm

edzett acél
szilárd SG öntvény
360°
igen
430 x 210 x 185 mm
14,4 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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FORGATHATÓ MŰHELY SATU ÜLLŐVEL
VS100U | VS125U | VS200U
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precíz, gépi kialakítású barázdált,
keményített acél pofák, praktikus üllő, és a
120°-ban elfordítható talpazat dupla biztosítással. A három ponton rögzíthető talp remek
stabilitást biztosít a gépnek.

120 mm

A

A szilárd műhelysatuk alkalmasak minden
otthoni vagy kisebb iparos műhelybe.
A testük magas minőségű vasöntvényből
készülnek, ami kiváló szilárdságot és hosszú
élettartamot biztosít. További előnyeik közé
tartoznak a kiváló minőségű cserélhető,

ELFORDÍTHATÓ
TALPAZAT

0 % MIN Ő

15 990 Ft

VS100U

10 990 Ft

Befogópofa szélesség:

100 mm

Max. befogás:

100 mm

Pofák mérete:

100 x 22 x 12 mm

Pofák anyaga:

edzett acél

Satutest anyaga:

szilárd öntvény

Forgatható talprész:

120°

Gép méretei:

275 x 146 x 120 mm

Súly:

4,8 kg

24 990 Ft

VS125U

18 990 Ft

Befogópofa szélesség:

125 mm

Max. befogás:

125 mm

Pofák mérete:

125 x 25 x 12 mm

Pofák anyaga:

edzett acél

Satutest anyaga:

szilárd öntvény

Forgatható talprész:

120°

Gép méretei:

350 x 174 x 165 mm

Súly:

8,4 kg

41 990 Ft

VS200U

31 990 Ft

Befogópofa szélesség:

200 mm

Max. befogás:

200 mm

Pofák mérete:

200 x 25 x 12 mm

Pofák anyaga:

edzett acél

Satutest anyaga:

szilárd öntvény

Forgatható talprész:

120°

Gép méretei:

470 x 210 x 235 mm

Súly:

18 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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ellátva. Előnyei közé tartozik a
magas gépágy, amely lehetővé
teszi a nagyobb átmérőjű
munkadarabok
megmunkálását is. A kijelzővel
ellátott, fokozatmentesen
beállítható
fordulatszámszabályzó és a
késtartószán nagyon
könnyű beállíthatósága még
pontosabb munkavégzést
tesz lehetővé. A maximális
457 mm-es csúcstávolság
meghosszabbítható több mint
1 m-re, egy külön tartozékkal,
felár ellenében. A gumírozott
lábak csökkentik a gép további
vibrációját.
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1007 MM-S
HOSSZABBÍTÁSI
LEHETŐSÉG
Is identical with DM460T

457

mm

A Scheppach DM460T
faeszterga azon felhasználók
számára hasznos gép, akik a
kis méretei ellenére is értékelni
tudják azt a professzionális
végeredményt, amit elérhetnek
vele. A nagyon stabil, öntvény
konstrukciónak és a modern
550 W-os teljesítményű
indukciós motornak
köszönhetően, a gép
vibrációmentes és nagyon
pontos. A szegnyereg és az
orsóház szintén erős és tartós
öntvényből készül.
A nyeregtest a hosszabb
munkadarabok rögzítéséhez
esztergatokmánnyal van
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FAESZTERGA | DM460T

125 990 Ft

DM460T
Motor:

105 990 Ft
230 V/50 Hz

Teljesítmény:
Fordulatszám:

550 W
650-3000 ford./perc

Max. megmunkálható Ø:

305 mm

Max. csúcstávolság:

457 mm

Gépágy magassága:

172 mm

Orsómenet:
Gép méretei:

VÁCIÓ
NO

munkadarabok rögzítéséhez.
Előnyei közé tartozik a magas
gépágy, amely lehetővé teszi a
nagyobb átmérőjű
munkadarabok
megmunkálását is. A gép 10
fokozatú sebességváltóval van
felszerelve, és a késtartószán is
nagyon könnyen beállítható. A
forgácsolási mód változtatható
jobbos és balos irányba is.
A maximális csúcstávolság
elérheti a kitűnő 1050 mm is.
Az orsóház, a nagyobb
munkadarabok
megmunkálásához, 180°-kal
elfordítható. Az állványzat
része a praktikus tárolópolc,
a kések és egyéb szerszámok
biztonságos elhelyezéséhez.
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1050

mm

A Scheppach LATA 5.0
faeszterga kiválóan alkalmas az
igényes barkácsolók, valamint
tanműhelyek számára, és
megfelel a professzionális
felhasználók által támasztott
elvárásoknak is. A nagyon
stabil, öntvény konstrukciónak,
öntvényből készült
szegnyeregnek és orsóháznak
köszönhetően, valamint a
stabil gumírozott lábbakkal
ellátott állványnak, a gép
működése vibrációmentes és
nagyon pontos esztergálás
végezhető vele. Része továbbá
a tökéletesen egyenes,
megmunkált gépágy. A
nyeregtest
esztergatokmánnyal van
ellátva a hosszabb
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FAESZTERGA | LATA 5.0

V

35 kg

4É

Súly:

M 33
930 x 375 x 400 mm

270 990 Ft

LATA 5.0
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Sebességfokozatok száma:
Max. megmunkálható Ø:

243 990 Ft
230 V/50 Hz
750 W
500-2100 ford./perc
10
355 mm

Max. csúcstávolság:

1050 mm

Gépágy magassága:

910 mm

Orsómenet:
Gép méretei:
Súly:

M 33
1610 x 490 x 1175 mm
92 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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fűrészlapvédő biztosítja a kezelőszemély
maximális biztonságát. A tengely rögzítése
lehetővé teszi a vágókorong gyors és
kényelmes cseréjét. A satu, 45°-ig állítható
gérvágás lehetőséggel, tartozéka a
gépnek. A szállításhoz a fémdaraboló
könnyen összecsukható.

315 mm

A

A Scheppach MT140 kompakt
fémdaraboló körfűrész kiváló segítséget
nyújt az otthoni műhelyben és az
építkezéseken is. Felhasználható a
fémanyagok, acélok, vasprofilok,
fémhengerek, öntvények és színesfémek
pontos és tiszta vágásához. A teljes

V

A VÁGÓKORONG
EGYSZERŰEN
CSERÉLHETŐ

FÉMDARABOLÓ
KÖRFŰRÉSZ | MT140

0 % MIN Ő

66 990 Ft

MT140
Motor:

55 990 Ft
230 V/50 Hz

Teljesítmény:
Fordulatszám:

2 000 W
3000 ford./perc

Vágókorong átmérője:

355 mm

Tengely méret:

25,4 mm

Vágási mélység 90°-nál:
Állítható vágási szög:
Gép méretei:

30°- 0°- 45°
580 x 310 x 400 mm
17 kg

Amennyiben házaban, vagy
nyaralójában kandallót használ
fűtéshez, a Scheppach HL450
horizontális rönkhasító
nélkülözhetetlen segítőjévé
válhat. Könnyen megbirkózik
a magas nedvességtartalmú fa
összedarabolásával is, óránként
akár 100 darab hasáb hasítására
is képes. Csendes
üzemmódban, a hagyományos
fejszéhez képest, teljesen
biztonságosan működik. A gépet
nem kell olajozni, és kompakt
méretei ellenére is képes 4
tonna hasítóerőt kifejteni. A
gép rendelkezik biztonsági,
rönkkioldó kapcsolóval az

V

G

4É
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elektromos áram kimaradása
esetén. A fogantyúknak és a
kerekeinek köszönhetően a gép
könnyen mozgatható. Ebben az
árkategóriában egyedülálló a
nagyon magas minőségű,
kovácsolt acélból készült
hasítóék. A rönkhasító VARIO
rendszerrel működik, ami a
gyakorlatban azt jelenti, hogy
a ékpálya hosszát beállíthatja a
hasáb hosszának megfelelően,
így nem szükséges mindig
kivárni, hogy a hasítóék
visszatérjen a leghátsó
pontjához. Ezzel a lehetőséggel
nagyon sok időt és elektromos
energiát takaríthat meg.

SÉ

Súly:

50 x 230 mm / Ø 100 mm

0 % MIN Ő

4T

66 990 Ft

HL450
Motor:
Teljesítmény:

58 490 Ft
230 V/50 Hz
1 500 W

Fordulatszám:

2850 ford./perc

Üzemi nyomás:

160 bar

Hasítóerő:
Rönk átmérője:

4t
5-25 cm

Rönk hossza:

25-37 cm

Gép méretei:

810 x 270 x 460 mm

Súly:

VARIO RENDSZER
200 – 370 mm

41 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A fogantyúknak és a kerekeinek
köszönhetően a gép könnyen
mozgatható. Ebben az
árkategóriában egyedülálló a nagyon
magas minőségű, kovácsolt acélból
készült hasítóék és a nagyon stabil
konstrukció, amely megakadályozza
a gép elmozdulását, a maximális
üzemi nyomás használata során is. A
rönkhasító VARIO rendszerrel
működik, ami a gyakorlatban azt
jelenti, hogy az ékpálya hosszát
beállíthatja a hasáb hosszának
megfelelően, így nem szükséges
mindig kivárni, hogy a hasítóék
visszatérjen a leghátsó pontjához.
Ezzel a lehetőséggel nagyon sok időt
és elektromos energiát takaríthat
meg. A praktikus állvány, amely
lehetővé teszi a görnyedés mentes
munkát, a gép tartozéka.
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A Scheppach HL650 horizontális
rönkhasító nélkülözhetetlen
segítséget nyújt a házak, nyaralók
fűtésénél, kandallók használatánál.
Könnyen megbirkózik a magas
nedvességtartalmú fa
összedarabolásával is, óránként
akár 100 darab hasáb darabolására
is képes. Csendes üzemmódban,
a hagyományos fejszéhez képest,
teljesen biztonságosan működik,
mivel a kétkezes használat kizár
mindennemű sérülési lehetőséget. A
rönkhasító minimális karbantartást
igényel, kompakt méretekkel
rendelkezik és a megerősített
fogaskerék rendszernek
köszönhetően elérheti a 6,5 tonnás
hasítóerőt is. A gép rendelkezik
biztonsági rönkkioldó kapcsolóval az
elektromos áram kimaradása esetén.
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0 % MINŐS

6.5 T

VARIO RENDSZER
9 850 Ft
ÉRTÉKŰ ÁLLVÁNY INGYEN

88 990 Ft

HL650
Motor:

72 990 Ft
230 V/50 Hz

Teljesítmény:
Fordulatszám:

2 200 W
2850 ford./perc

Hasító erő:
Hasítási sebesség:
Visszaállási sebesség:
Rönk átmérője:

6,5 t
3,2 cm/s
4,7 cm/s
max. 25 cm

Rönk hossza:

max. 52 cm

Gép méretei:

950 x 270 x 500 mm
46,5 kg

G

hasításánál. Az átgondolt Scheppach
technológia mindig tekintettel van az Ön
idejére és anyagi lehetőségeire. A gép első
fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon
gyors, 20 cm/s, visszaállási sebessége. A
második elem a VARIO rendszer, amelynek
segítségével pontosan beállíthatja az
ékpálya hosszát a rönk hosszának
egfelelően. A harmadik elem pedig az új
generációs szivattyú, amely képes
ugyanolyan nyomást biztosítani a motor
alacsonyabb teljesítménye esetén is. Ezeket
a tulajdonságokat kihasználva, ugyanannyi
egységnyi idő alatt sokkal több hasítást
tud elvégezni, mintha más géppel
dolgozna. Az elvégzett munka nemcsak
sokkal gyorsabb, hanem nagyon sok időt és
elektromos energiát is megtakaríthat vele.

10

SÉ

A Scheppach HL710 rönkhasító ideális
választás a háztartási tűzifa előkészítéséhez.
A Scheepach új konstrukciójának
köszönhetően ez az alapmodell még a
nagyobb rönkök hasításánál is nagyon erős
és stabil gép. A markolatnak, a kereknek és
a gép elfogatható súlyának köszönhetően
könnyű a kezelhetősége. A hasítóék nagyon
gyors oda-vissza mozgása jelentősen
csökkenti a munkavégzésre fordított időt,
és az átgondolt biztonsági elemek
biztosítják a kezelőszemély maximális
biztonságát. A gép csúsztatható, három
pozícióba állítható hasítóasztallal van
felszerelve, amely lehetővé teszi
különböző hosszúságú rönkök hasítását.
A géphez külön megvásárolható a széles
feszítő és kereszt hasítóék, amely hasznos a
vastagabb vagy hosszabb rönkök
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Súly:
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VARIO RENDSZER
230 V / 2 700 W
VÁLTOZATBAN IS

153 990 Ft

HL710
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Hasítóerő:
Hasítási sebesség:
Visszaállási sebesség:
Rönk hossza:
Javasolt rönk átmérő:
Gép méretei:
Olajkapacitás:
Súly:

133 990 Ft
400 V/50 Hz
2 100 W
2800 ford./perc
7t
4 cm/s
20 cm/s
56 / 81,5 / 107 cm
max. 300 mm
900 x 1190 x 1500 mm
kb. 5 l
101 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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három különböző pozícióban
működni. A géphez külön
megvásárolható a széles feszítő és
kereszt hasítóék, amely hasznos a
vastagabb vagy hosszabb rönkök
hasításánál. Az átgondolt Scheppach
technológia mindig tekintettel van az
Ön idejére és anyagi lehetőségeire. A
gép első fontos tulajdonsága a
hasítóék nagyon gyors, 24 cm/s,
visszaállási lehetősége. A második
elem a VARIO rendszer, amelynek
segítségével pontosan beállíthatja
az ékpálya hosszát a rönk hosszának
megfelelően. A harmadik elem pedig
az új generációs szivattyú, amely képes
ugyanolyan nyomást biztosítani a
motor alacsonyabb teljesítménye
esetén is. Kihasználva ezeket a
tulajdonságokat, ugyanannyi
egységnyi idő alatt, sokkal több
hasítást tud elvégezni, mintha más
géppel dolgozna. Az elvégzett munka
nemcsak sokkal gyorsabb, de egyben,
nagyon sok időt és elektromos
energiát is megtakaríthat vele.
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A Scheppach HL850 rönkhasító az
alacsony talapzatának köszönhetően,
egyedi terméket képvisel a 8-9 tonnás
gépek kategóriájában. Az alacsony
talapzat nemcsak nagymértékben
megkönnyíti a gép kezelését, hanem
jelentősen - éppen úgy, mint a
nagyobb gépeknél - hozzájárul az
egész gép masszív és stabil
működéséhez. A felhasználok értékelik
a rönkvágó könnyű kezelhetőségét a
markolat, a kerekek és a gép elfogatható súlyának köszönhetően, továbbá
a hasítóék nagyon gyors, oda-vissza
mozgását, amely jelentősen csökkenti
a munkavégzésre fordított időt, az
átgondolt biztonsági elemek meglétét
a kezelőszemély maximális
biztonságáért, a masszív konstrukciót,
amely biztosítja a gép hosszú
élettartamát, valamint a kiépített
szervizhálózatot. A Scheppach cég
Európa legnagyobb rönkhasító gép
gyártója. A gép, a csúsztatható
támasztóasztalnak köszönhetően
képes, a rönk hosszától függően,

0 % MIN Ő

215 990 Ft

HL850
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Hasítóerő:
Hasítási sebesség:
Visszaállási sebesség:
Rönk hossza:
Javasolt rönk átmérő:
Hasítóasztal magassága:
Olajkapacitás:
Gép méretei:
Súly:

169 990 Ft
400 V/50 Hz
3 500 W
1400 ford./perc
8,5 t
5,4 cm/s
24 cm/s
58 / 84 / 125 cm
max. 320 mm
70 / 460 / 720 mm
4,8 L
830 x 630 x 985-1470 mm
124 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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VARIO RENDSZER
TO

magasba emelése. A gép tartozéka a
kétállású, levehető támasztóasztal a rövidebb
rönkök hasításához. Külön megvásárolható
a széles feszítő és kereszt hasítóék, amely
hasznos a vastagabb, vagy hosszabb rönkök
hasításánál. A Scheppach technológiának
köszönhetően nagyon sok időt és elektromos
energiát is megtakaríthat vele. A gép első
fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon gyors,
22 cm/s, visszaállási sebessége. A második
pedig a VARIO rendszer, amelynek
segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya
hosszát a rönk hosszának megfelelően.
Kihasználva ezeket a tulajdonságokat,
ugyanannyi egységnyi idő alatt, sokkal több
hasítást tud elvégezni, mintha más géppel
dolgozna, gyorsabbá válik a munka. Nagy
kerekei és a markolata lehetővé teszik a gép
könnyű mozgatását.

A

A HL 1010 rönkhasító a HL1100 modell
alapján készül, annál ugyan kisebb
szerkezetű, de így is alkalmas a nehezebb
munkák elvégzéséhez. Nagyon könnyen
elboldogul akár 137 cm hosszú, keményebb
fatípusokkal is. A 10 tonnás hasítóerő
alkalmazását a gép 6 mm vastag
acéllemezből készült, új konstrukciója teszi
lehetővé, ami ebben a szegmensben teljesen
egyedülálló. Hasonlóan az erősebb típushoz,
a talapzata speciálisan van megerősítve,
ami jelentősen növeli a gép stabilitását és
biztosítja masszív működését. Ennek
köszönhetően a gép hosszú élettartamú
és ellenáll minden deformációnak. Ennél
a rönkhasítónál feltételezhető a nagyobb,
nehezebb rönkök hasítása is, így a gép fel
lett szerelve egy extra alacsony talapzattal,
ezért szükségtelenné válik a nehéz rönkök

AWA R D

0 % MIN Ő

238 990 Ft

HL1010

206 990 Ft

Motor:

400 V/50 Hz

Teljesítmény:

3 300 W

Fordulatszám:

2800 ford./perc

Hasítóerő:

10 t

Hasítási sebesség:

5,2 cm/s

Visszaállási sebesség:

22 cm/s

Rönk hossza:

61,5 / 89 / 137 cm

Javasolt rönk átmérő:

max. 12 - 40 cm
860 x 550 x 1110-1650 mm
70 / 545 / 830 mm
147 kg

A HL1200S rönkhasító ideális választás
az igényes felhasználók számára. Nagyon
könnyen elboldogul akár 137 cm hosszú,
mindenféle típusú fával. A 12 tonnás
hasítóerő alkalmazását a gép 6 mm vastag
acéllemezből készült, új konstrukciója teszi
lehetővé, ami ebben a szegmensben teljesen
egyedülálló. Hasonlóan az erősebb típushoz,
a talapzata speciálisan van megerősítve,
amely jelentősen hozzájárul a gép stabil és
masszív működéséhez. Ennek köszönhetően
a gép hosszú élettartamú és ellenáll minden
deformációnak, a nagyon kemény fa
hasításánál is. Ennél a rönkhasítónál
feltételezhető a nagyobb, nehezebb rönkök
hasítása is, ezért a gép fel lett szerelve egy
extra alacsony talapzattal, így szükségtelenné
válik a nehéz rönkök magasba emelése. A
kisebb rönkök hasításához a gép rendelkezik

egy ledönthető és egy levehető
támasztóasztallal. Külön megvásárolható
a széles feszítő és kereszt hasítóék, amely
hasznos a vastagabb vagy hosszabb rönkök
hasításánál. A Scheppach technológiának
köszönhetően nagyon sok időt és elektromos
energiát is megtakaríthat vele. A gép első
fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon gyors,
22 cm/s, visszaállási lehetősége. A második
pedig a VARIO rendszer, amelynek
segítségével pontosan beállíthatja az
ékpálya hosszát a rönk hosszának
megfelelően. Kihasználva ezeket a
tulajdonságokat, ugyanannyi egységnyi idő
alatt, sokkal több hasítást tud elvégezni,
mintha más géppel dolgozna, gyorsabbá
válik a munka. Nagy kerekei és a markolata
lehetővé teszik a gép könnyű mozgatását.
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cca. 7 L

Súly:
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Olajkapacitás:

V

Hasítóasztal magassága:

4É

Gép méretei:

0 % MIN Ő

12 T

VARIO RENDSZER

276 990 Ft

HL1200S
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Hasítóerő:
Hasítási sebesség:
Visszaállási sebesség:
Rönk hossza:
Javasolt rönk átmérő:
Gép méretei:
Hasítóasztal magassága:

230 990 Ft
400 V/50 Hz
3 500 W
2800 ford./perc
12 t
5,2 cm/s
22 cm/s
61,5 / 89 / 137 cm
12 - 40 cm
860 x 550 x 1110-1650 mm
70 / 550 / 830 mm

Olajkapacitás:

cca. 7 L

Súly:

165 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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16 990 Ft
ÉRTÉKŰ
KERESZT
HASÍTÓÉK INGYEN
VARIO RENDSZER

A HL1500 hidraulikus rönkhasító
csúcsmodellnek számít, és ideális a
legigényesebb felhasználók számára is.
Meglepődve tapasztalhatja, hogy
könnyedén elboldogul akár 135 cm
hosszú, mindenféle típusú fával.
A hatalmas, 15 tonnás hasítóerő
alkalmazását a gép 7 mm vastag
acéllemezből készült, új konstrukciója
teszi lehetővé, ami ebben a
szegmensben teljesen egyedülálló, így a
gép hosszú élettartamú és ellenáll
minden deformációnak a nagyon
kemény fa darabolásánál is. Ennél a
rönkhasítónál feltételezhető a nagyobb,
nehezebb rönkök hasítása is, így a gép
fel lett szerelve extra alacsony
talapzattal, ezért szükségtelenné válik
a nehéz rönkök magasba emelése.

A kisebb rönkök hasításához a gép
rendelkezik egy ledönthető asztallal és
a még kisebb hasábokhoz, egy levehető
támasztóasztallal. A kidolgozott
biztonsági rendszer megfelel a
legszigorúbb német szabványoknak is és
szinte teljesen kizárja a gép véletlen
indítását. A kétkezes gépindítási
rendszer biztosíték arra, hogy a karjai
mindig biztonságos távolságban lesznek
a hasítóék munkaterületétől. Nagy
kerekei és a markolata lehetővé teszik
az egész gép könnyű mozgatását. A
VARIO rendszer segítségével pontosan
beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk
hosszának megfelelően, egyben nagyon
sok időt és elektromos energiát is
megtakaríthat vele.

340 990 Ft

HL1500
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Hasítóerő:
Hasítási sebesség:
Visszaállási sebesség:
Rönk hossza:
Javasolt rönk átmérő:
Gép méretei:
Hasítóasztal magassága:

279 990 Ft
400 V/50 Hz
4100 W
1450 ford./perc
15 t
4,5 cm/s
18 cm/s
59 / 88 / 135 cm
max. 40 cm
860 x 550 x 1110-1650 mm
70 / 550 / 820 mm

Olajkapacitás:

cca. 8 L

Súly:

220 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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729 990 Ft

Motor:

V

G

18 T
INDUKCIÓS
MOTOR

KARDÁNTENGELY
MEGHAJTÁSI
LEHETŐSÉG

5100 W

Hasítóerő:

18 t

Meghajtás:

elektromos motorral vagy
kardántengellyel

1.Hasítási sebesség:

motorral 10 cm/s, tengellyel 13,5 cm/s

2.Hasítási sebesség:

motorral 4,8 cm/s, tengellyel 5,9 cm/s

Visszaállási sebesség:

motorral 7,8 cm/s, tengellyel 10,6 cm/s

Rönk hossza max.:

1100 mm

Dugattyúrúd emelkedése
max.:

945 mm

Fordulatszám rásegítő
hajtásnál:

540 ford./perc

Lóerő rásegítő hajtásnál min.:

14,7 kW

Gép méretei:

1540 x 1140 x 2520 mm
319 kg

PROFESSZIONÁLIS HIBRID
RÖNKHASÍTÓGÉP 25T
HL2500GM
A Scheppach HL2500GM rönkhasító azon
felhasználók számára készül, akiknél a rönkhasítás
mennyiségi igénye bőven meghaladja a normál
háztartási mennyiséget. A 6,6 kW-os, erős
motornak köszönhetően akár 25 tonna hasítóerőt
is képes kifejteni. A kétsebességű, kétkezes
hasítási rendszer, az alacsony talapzat és az
integrált emelő a nehezebb rönkökhöz lehetővé
teszik akár 1100 mm hosszúságú rönkök
biztonságos és gyors darabolását. Egyedülálló,
hibrid rendszerének köszönhetően a rönkhasító
működhet elektromos, erős karbantartásmentes
motorral vagy kardántengely meghajtással is. A
VARIO rendszer segítségével pontosan beállíthatja
a rönkhasító ékpálya hosszát a rönk hosszának
megfelelően, és ezzel nagyon sok időt és
elektromos energiát is megtakaríthat. A nagy
kerekek, a dugattyúrúd állíthatósága és a
dönthető oldalsó támasztékok megkönnyítik az
igencsak terebélyes gép, mozgatását. A gép a
hárompontos rendszernek köszönhetően
traktorral is vontatható. Konstrukciója
nagyon stabil, kiváló minőségű acélból
gyártották, amely minőségi, porfestett
technológiával készített védőréteggel van ellátva,
így ellenáll a különböző időjárási viszonyoknak is.

25 T
INDUKCIÓS
MOTOR
KARDÁNTENGELY
MEGHAJTÁSI
LEHETŐSÉG

974 990 Ft

HL2500GM
Motor:
Teljesítmény:
Hasítóerő:
Meghajtás:
1.Hasítási sebesség:
2.Hasítási sebesség:
Hátrameneti sebesség:
Rönk hossza max.:

10

Fordulatszám rásegítő
hajtásnál:
Lóerő rásegítő hajtásnál min.:
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Dugattyúrúd emelkedése max.:
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PROFESSIONAL

Súly:

IN

0 % MIN Ő

400 V/50 Hz

Teljesítmény:

IN

SÉ

IN

4É

IÓ

10

meghajtással is. A VARIO rendszer segítségével pontosan
beállíthatja a rönkhasító ékpálya hosszát a rönk hosszának
megfelelően, és ezzel nagyon sok időt és elektromos energiát
takaríthat meg. A nagy kerekek, a dugattyúrúd állíthatósága
és a dönthető oldalsó támasztékok megkönnyítik az igencsak
terebélyes gép mozgatását. A gép a hárompontos rendszernek
köszönhetően, traktorral is vontatható. Konstrukciója nagyon
stabil, kiváló minőségű acélból gyártották, amely minőségi,
porfestett technológiával készített védőréteggel van ellátva,
így ellenáll az időjárási viszonyoknak is.

840 990 Ft

HL1800GM

N O VÁ C

*

PROFESSIONAL

A Scheppach HL1800GM rönkhasító azon felhasználók
számára készül, akiknél a rönkhasítás mennyiségének igénye
bőven meghaladja a normál háztartási mennyiséget. Az 5,1
kW-os erős motornak köszönhetően akár 18 tonna hasítóerőt
is képes kifejteni. A kétsebességű, kétkezes hasítási rendszer, az
alacsony talapzat és az integrált emelő, a nehezebb rönkökhöz,
lehetővé teszik akár 1100 mm hosszúságú rönkök biztonságos
és gyors hasítását. Egyedülálló, hibrid rendszerének
köszönhetően a rönkhasító működhet elektromos, erős,
karbantartásmentes motorral vagy kardántengely

IN

R A NC
I
GA

A

PROFESSZIONÁLIS HIBRID
RÖNKHASÍTÓGÉP 18T | HL1800GM

VÁCIÓ
NO

Gép méretei:
Súly:

849 990 Ft
400 V/50 Hz
6600 W
25 t
elektromos motorral vagy
kardántengellyel
motorral 13,7 cm/s, tengellyel 17,2 cm/s
motorral 5 cm/s, tengellyel 5,8cm/s
motorral 7,1 cm/s, tengellyel 8,9 cm/s
1100 mm
945 mm
540 ford./perc
14,7 kW
1540 x 1140 x 2520 mm
382 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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405 mm

NAGY ÁTVÁGÁSI
ÁTMÉRŐ – 140 MM
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továbbá jelentősen hozzájárul az akár
140 mm hosszú rönkök vágásához is. A gép
lelke a minőségi TCT - keményfémlapkás
fogazatú - fűrésztárcsa, amely biztosítja a
sima vágást, és amelynek megfelelő
méretezése és elhelyezése alapfeltétel
az egész gép hosszú élettartamának
biztosításához. A fűrészlap hatékony fékkel
van kiegészítve, amely azt nagyon gyorsan
meg is tudja állítani. A fűrészgép kompakt
méretekkel rendelkezik, így nem foglal el sok
helyet, ennek ellenére mégis nagyon stabil és
ellenáll a kifordulásnak is. A hegesztett
acélváz profilok porfestési technológiával
készült, minőségi lakkozással vannak ellátva.
Az egész fűrészgép nagyon stabil és hosszú,
ezáltal problémamentes, működésre lett
kialakítva.

A

A Scheppach HS410 hintafűrész modern és
nagyon közkedvelt biztonságos fűrészgép.
Működése nagyon gyors és egyszerű.
Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset
az adagolóba, amelyet megfoghat a széles
markolat segítségével és könnyű mozdulattal
nekitolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát
elfűrészeli. A rugórendszernek
köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér
a kiinduló helyzetébe. A fadarabot tovább
tolhatja, így az egész művelet
megismételhető és nagyon gyorsan
elvégezhető. A kezek az egész művelet során
távol maradnak a fűrészlaptól. Az ütköző
és a mérce beállításával egyforma hosszú
darabokat fűrészelhet. A gép formája és
speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök
elmozduljanak a fűrészelés során, a formája

135

300 – 1330
10

SÉ

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ
KÖRFŰRÉSZ 400 mm | HS410

0 % MIN Ő

97 490 Ft

HS410
Motor:

85 290 Ft
230 V/50 Hz

Teljesítmény:
Fűrészlap átmérője:

2200 W
TCT, 400 mm

Fordulatszám:

2800 ford./perc

Rönk max. Ø:

140 mm

Fékrendszer:

igen

Biztonsági kapcsoló:

igen

Billenővályú meghosszabbítása:

igen

Hosszütköző:

igen

Gép méretei:

940 x 700 x 1250 mm
39 kg

505 mm

NAGY ÁTVÁGÁSI
ÁTMÉRŐ – 170 MM
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akár 170 mm hosszú rönkök vágásához is. A
gép lelke a minőségi TCT - keményfémlapkás
fogazatú - fűrésztárcsa, amely biztosítja a sima
vágást, amelynek megfelelő méretezése és
elhelyezése alapfeltétel az egész gép hosszú
élettartamának biztosításához. A fűrészlap
hatékony fékkel van kiegészítve, amely
azt nagyon gyorsan meg is tudja állítani.
A fűrészgép, amely részben a Scheppach
professzionális fűrészgép kialakítását követi,
masszív kerekekkel rendelkezik, kompakt, így
nem foglal el sok helyet, ennek ellenére mégis
nagyon stabil és ellenáll a kifordulásnak is. A
hegesztett acélváz profilok porfestési technológiával készült, minőségi lakkozással vannak
ellátva. Az egész fűrészgép nagyon stabil és
hosszú, ezáltal problémamentes, működésre
lett kialakítva.

A

A Scheppach HS510 hintafűrész modern és
nagyon közkedvelt biztonságos fűrészgép.
Működése nagyon gyors és egyszerű.
Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset
az adagolóba, amelyet megfoghat a széles
markolat segítségével és könnyű mozdulattal
nekitolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát
elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően
az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló
helyzetébe. A fadarabot tovább tolhatja,
így az egész műveletet megismételhető
és nagyon gyorsan elvégezhető. A kezek
az egész művelet során távol maradnak a
fűrészlaptól. Az ütköző beállításával egyforma
hosszú darabokat fűrészelhet. A gép formája
és speciális tüskéi nem engedik, hogy a
rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a
formája továbbá jelentősen hozzájárul az

200 – 1350
V

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ
KÖRFŰRÉSZ 500 mm | HS510

4É

Súly:

0 % MIN Ő

185 990 Ft

HS510
Motor:
Teljesítmény:
Fűrészlap átmérője:

168 490 Ft
230 V/50 Hz
2600 W
TCT, 500 mm

Fordulatszám:

2800 ford./perc

Rönk max. Ø:

170 mm

Fékrendszer:

igen

Biztonsági kapcsoló:

igen

Billenővályú meghosszabbítása:

igen

Hosszütköző:

igen

Gép méretei:

790 x 740 x 960 mm

Súly:

67 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A Scheppach HS520 hintafűrész joggal tekinthető legjobbnak a
kategóriájában. A Scheppach gyár több évtizedes fűrészgép gyártási
tapasztalata köszön vissza benne és eredményezi ezt a nagyon
könnyen használható, nagy teljesítményű és biztonságos
fűrészgépet, amely hosszú éveken keresztül kiszolgálja Önt. A gép
alkalmas tűzifa vágására a háztartási kandallókhoz, kályhákhoz, vagy
nyitott tűzterekhez, de tökéletes a nagyobb mennyiségű
favágásokhoz is, pl. szállodák, panziók, mezőgazdasági létesítmények
vagy vendéglátó egységek üzemeltetésénél. A gép lelke a minőségi
TCT - keményfémlapkás fogazatú - 505 mm átmérőjű fűrésztárcsa,
amely biztosítja a sima vágást, egyben annak megfelelő méretezése
és elhelyezése alapfeltétele az egész gép hosszú élettartamának
biztosításához. A gép gyors és görnyedésmentes munkát tesz
lehetővé. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba,

170

amelyet megfoghat a széles markolat segítségével, és könnyű
mozdulattal neki tolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A
rugórendszernek köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a
kiinduló helyzetébe. A gép formája és speciális tüskéi nem engedik,
hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá
jelentősen hozzájárul az akár 170 mm hosszú rönkök vágásához
is. A gép kifordulás elleni védelemmel, biztonsági kapcsolóval és
hatékony fűrésztárcsa fékrendszerrel rendelkezik. A hegesztett,
masszív acélváz profilok porfestési technológiával készült, minőségi
lakkozással vannak ellátva, amelyek nemcsak meghosszabbítják a
gép élettartamát, de csökkentik a gép vibrációját is. A fűrészgép a
német gyárat már szinte teljesen összeszerelve hagyja el, így a
végleges összeállítása már nagyon egyszerű, és rövid idő alatt
elvégezhető.

mm

mm

200 – 1200

NAGY ÁTVÁGÁSI
ÁTMÉRŐ – 170 MM
230 ÉS 400 V-OS
VÁLTOZAT IS

PROFESSIONAL

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ
KÖRFŰRÉSZ 505 mm | HS520

505 mm

231 990 Ft

Fűrészlap átmérője:

170 mm

Fékrendszer:

igen

Gép méretei:
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igen
860 x 775 x 990 mm
68 kg
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vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A
rugórendszernek köszönhetően az
adagoló (hinta) visszatér a kiinduló
helyzetébe. A gép formája és a speciális
tüskéi nem engedik, hogy a rönkök
elmozduljanak a fűrészelés során, a
formája továbbá jelentősen hozzájárul az
akár 240 mm hosszú rönkök vágásához
is. A gép kifordulás elleni védelemmel,
biztonsági kapcsolóval és hatékony
fűrésztárcsa fékrendszerrel rendelkezik. A
hegesztett acélváz profilok
porfestési technológiával készült,
minőségi lakkozással vannak ellátva. Az
egész fűrészgépet nagyon stabil és
hosszú, problémamentes működésre
alakították ki még megnövekedett
terhelés esetén is.

A

A Scheppach HS730 hintafűrész,
csúcsterméknek számít, és nagyon
biztonságos, kedvenc gép azok számára,
akik évente igazán nagyon nagy
mennyiségű fát fűrészelnek. A gép lelke a
minőségi TCT - keményfémlapkás
fogazatú -700 mm átmérőjű fűrésztárcsa,
amely biztosítja a sima vágást, egyben
annak megfelelő méretezése és
elhelyezése alapfeltétele az egész gép
hosszú élettartamának biztosításához. A
hintafűrész alkalmas családi és hétvégi
házak, kisebb mezőgazdasági
létesítmények stb. tulajdonosai számára.
Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a
fatörzset az adagolóba, amelyet
megfoghat a széles markolat segítségével
és könnyű mozdulattal nekitolhatja azt a

240

250 – 1500
ÉG

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ
KÖRFŰRÉSZ 700 mm | HS730

TO

Súly:

0 % MINŐS

TCT, 505 mm

Rönk max. Ø:
Biztonsági kapcsoló:

10

*

G

3 000 W
2 700 ford./perc

R A NC
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Teljesítmény:
Fordulatszám:

LAT
AJÁN

V

400 V/50 Hz

VÁCIÓ
NO

4É

Motor 400 V:

JÁNLAT
PA

A

2 800 ford./perc

IÓ

2 600 W

Fordulatszám:

IN

230 V/50 Hz

ÉG

Teljesítmény:

182 990 Ft
TO

HS520
Motor 230 V:

0 % MIN Ő

240 990 Ft

HS730
Motor:
Teljesítmény:
Fűrészlap átmérője:

194 990 Ft
400 V/50 Hz
4500 W
TCT, 700 mm

Fordulatszám:

1 490 fordulat/perc

Rönk max. Ø:

240 mm

Fékrendszer:

igen

Biztonsági kapcsoló:
Gép méretei:
Súly:

igen
1150 x 745 x 1085 mm
82 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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kényelmesen és görnyedésmentesen lehet dolgozni. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba,
amelyet megfoghat a széles markolat segítségével és
könnyű mozdulattal nekitolhatja a vágókorongnak, ami a
fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló (hinta) visszatéra kiinduló helyzetébe. A gép formája
és a speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen
hozzájárul az akár 250 mm hosszú rönkök vágásához is. A
gép kifordulás elleni védelemmel, biztonsági kapcsolóval
és hatékony fűrésztárcsa fékrendszerrel rendelkezik. Az
acélváz modern, masszív felépítésének köszönhetően a
gép könnyebb, mint a konkurens gépek és nagyon
jól kezelhető. Ehhez hozzájárulnak a stabil
szállító kerekek is. A fűrészgép, a tekintélyes
német PROFITIPS / Bauen&Renovieren
folyóirattól, a „legjobb fűrészgép a piacon“
címet kapta.

A

A Scheppach HS720 hintafűrész, egy professzionális,
nagyon biztonságos, kedvenc gép azok számára, akik
évente igazán nagyon nagy mennyiségű fát fűrészelnek.
A hintafűrész alkalmas nemcsak családi és hétvégi házak
tulajdonosai számára, de jól használható pl. kertek karbantartásával foglakokozó cégeknél, fafeldolgozó üzemekben
és a kisebb mezőgazdasági és vidéki gazdaságokban is. A
fűrészgép Németországban, a Scheppach cég ugyanazon
gyártósorán készül, mint néhány nagyobb professzionális
gépe. A gépek gyártásához csak a legjobb minőségű
acélalapanyagokat használják. A fűrészgép professzionális,
keményfa fűrésszelésére is alkalmas - keményfémlapkás
fogazatú - 700 mm átmérőjű fűrésztárcsával és csúcsminőségű 400 V-os, 5,2 kW-os elektromos motorral rendelkezik.
Az egész gépszerkezet egy automatizált gyártósoron
halad át, ahol porfestési technológia segítségével lakkréteg kerül rá, ennek köszönhetően a gép nagymértékben
ellenáll a rozsdásodásnak. A géppel nagyon gyorsan,

250

200 – 1500
4É

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ
KÖRFŰRÉSZ 700 mm | HS720

328 990 Ft

HS720

279 990 Ft

Motor:

400 V/50 Hz

Teljesítmény:

5200 W

Fűrészlap átmérője:

TCT, 700 mm

Fordulatszám:

1 400 ford./perc

Rönk max. Ø:

250 mm

Fékrendszer:

igen

Biztonsági kapcsoló:
Gép méretei:

igen
1270 x 730 x 1130 mm
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a Scheppach univerzális láncélező gépe, amely
a kevésbé gyakorlott felhasználok számára is
lehetővé teszi a tökéletes láncélezést, és ennek
köszönhetően nemcsak az elvégzett munka lesz
lényegesen könnyebb, de meghosszabbítható
az egész láncfűrész élettartama is. A láncélező
alkalmas a piacon megtalálható láncok túlnyomó
többségéhez. Kompakt dizájnja mellett, pontos
szögbeállítást tesz lehetővé és nagy biztonsági
védőburkolattal rendelkezik.

AT
JÁNL
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Az elektromos láncfűrésszel végzett munka során
nélkülözhetetlen a rendszeres, időközönkénti
láncélezés elvégzése. A láncot tulajdonképpen
minden használat után, az üzemanyag kiürítésével egyidejűleg, szükséges ellenőrizni, és a
kisebb hibákat még a helyszínen orvosolni kell
a kézi reszelő segítségével. A vágott fa típusától
függően idővel azonban minden lánc megtompul
annyira, hogy szükségessé válik a komolyabb
karbantartás elvégzése. Ehhez nyújt segítséget
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ELEKTROMOS LÁNCÉLEZŐ | KS1200

V

81,5 kg

TO

Súly:

0 % MIN Ő

220 W

14 990 Ft

KS1200
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:

10 990 Ft
230 V/50 Hz
220 W
7500 ford./perc

Élező korong átmérője:

100 mm

Élező korong szélessége:

3,2 mm

Belső átmérő:

10 mm

Pontos szögbeállítás:
Biztonsági burkolat:
Gép méretei:
Súly: 1,8 kg

igen
igen
350 x 140 x 200 mm
1,8 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A Scheppach AIR FORCE kompresszor egy nagyon
praktikus, helytakarékos, könnyű, erős és sok
funkcióval ellátott gép, amely kiváló segítség minden
háztartásban, hétvégi házban, lakókocsiban vagy
hajóban. A nagyon sok, különböző csatlakozónak, az
erős motornak és a nagy nyomásnak köszönhetően,
könnyedén megbirkózik a motor és kerékpár
gumijával, a labdák, matracok, csónakok stb.
felfújásával is. Az összes tartozék, a hálózati kábellel, a
minőségi, 3 m hosszú nagynyomású tömlővel, a
manométeres pisztollyal és a kilenc különböző csat-

lakozóval együtt, nagyon ügyesen van elhelyezve a
kompresszor belsejében, így semmi sem vész el.
A kényelmes markolat megkönnyíti a gép
hordozhatóságát. A kompresszor a legmodernebb,
olajmentes technológiával készült motorral van
felszerelve. Az olajszint ellenőrzése, utánpótlása vagy
cseréje teljesen szükségtelen, mert a kompresszor így
is mindig készen áll a munkára. Mérete és összesen
5 kg súlya miatt használata ideális kempingezéshez
vagy más szabadtéri tevékenységekhez.
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OLAJMENTES
TÁSKAKOMPRESSZOR
AIR FORCE

N O VÁ C

180 L/min
1.5 HP
8 bar

GAZDAG
TARTOZÉK
KÍNÁLAT AZ ÁRBAN

34 190 Ft

AIR FORCE
Motor:
Teljesítmény:
Üzemi nyomás:
Szívóteljesítmény:
Vezetékkábel:
Nagynyomású tömlő:
Gép méretei:
Súly:

20 790 Ft
230 V/50Hz
1100 W / 1,5 LE
8 bar
180 l/perc
5m
3m
430 x 130 x 310 mm
5 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.

56

www.scheppach.hu

Az AIR CASE kicsi, helytakarékos, csendes,
könnyű, de ennek ellenére erős és gazdagon
felszerelt, kitűnő kompresszor. Kiváló
segítséget nyújt minden háztartásban,
hétvégi házban, lakókocsiban vagy kiesebb
műhelyben. A standardon felüli tartozékok
tartalmazzák a 2 l-s levegőtartályt, amelynek
segítségével elektromos áram nélkül is
felfújhatja a kerékpárját a pincében, a 9
különböző csatlakozó segítségével felfújhatja
a labdákat, gumikerekeket, matracokat vagy
akár a felfújható medencét is. Tartalmazza
továbbá a 3 m hosszú nagynyomású tömlőt,
integrált manométerrel és

nyomásszabályozóval, valamint a praktikus
fúvópisztolyt, a tartozékok integrált tárolási
lehetőségét, a kényelmes fogantyút és a
tartály nyomásmérő manométerét is. A
kompresszor a legmodernebb olajmentes
technológiával készült motorral van
felszerelve. Az olajszint ellenőrzése,
utánpótlása vagy cseréje teljesen
szükségtelen és a kompresszor így is mindig
készen áll a munkára. A mérete és összesen 8
kg súlya miatt használata ideális a
kempingezéshez vagy más szabadtéri
tevékenységekhez.

SÉ

10

0 % MIN Ő

IN

IÓ

VÁCIÓ
NO

G

*

IN

V

4É

R A NC
I
GA

A

OLAJMENTES TÁSKAKOMPRESSZOR
AIR CASE

N O VÁ C

2L
1.5 HP
8 bar
12 RÉSZES
TARTOZÉK
SZETT AZ ÁRBAN

48 690 Ft

AIR CASE
Motor:
Teljesítmény:
Üzemi nyomás:
Levegőtartály térfogata:
Szívóteljesítmény:
Üzemi nyomásszabályozás:
Gép méretei:
Súly:

40 190 Ft
230 V/50 Hz
1100 W / 1,5 LE
8 bar
2l
180 l/perc
igen
560 x 360 x 155 mm
8 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A Scheppach HC08 kompresszor egy
kompakt és könnyen hordozható gép,
amely kiválóan alkalmas a
háztartásokban vagy azok számára, akik
munkájuk során értékelni tudják a gép
könnyű súlyát és kezelhetőségét. A gép
modern, hosszú élettartamú motorral
rendelkezik és minimális karbantartást
igényel. Az olajkenésű szivattyú - gyakori
használat esetén is - meghosszabbítja a
gép élettartamát. Az olaj mennyiségének
ellenőrzése egyszerűen elvégezhető az
olajszint mutató segítségével. A tartály
a sűrített levegő tárolására szolgál, így

a motor csak abban az esetben kapcsol
be, amikor a levegőnyomás lecsökken
a kívánt szint alá. A levegőtartálynak
köszönhetően, összetettebb munkákat
is végezhet a géppel. A kompresszorhoz
csatlakoztatható pl. tűzőgép,
szórópisztoly (airbrush), fúvópisztoly és
egyéb pneumatikus szerszám is.
Autógumik felfújását könnyen
ellenőrizheti a beépített manométer
segítségével. A kiegészítő markolat
megkönnyíti a gép könnyű
kezelhetőségét.
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OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOR
HC08

0 % MIN Ő

8L
1.5 HP
8 bar
KÖNNYŰ ÉS
EGYSZERŰEN
HORDOZHATÓ

46 290 Ft

HC08
Motor:
Teljesítmény:
Maximális üzemi nyomás:
Levegőtartály térfogata:
Szívóteljesítmény:
Üzemi nyomásszabályozás:
Gép méretei:
Súly:

35 390 Ft
230 V/50 Hz
1100 W / 1,5 LE
8 bar
8l
155 l/perc
igen
480 x 250 x 530 mm
17 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A Scheppach HC25o ideális segítség minden
háztartásban. Nagyon egyszerű karbantartást
igényel. A kompresszor egyrészt olajmentes
technológiával ellátott szivattyúval
rendelkezik, így soha nem kell figyelni az
olajszintet, másrészt a legmodernebb
indukciós motorral van felszerelve.
Tulajdonképpen ez a motor sem igényel
karbantartást. A kisebb darabszámú mozgó
alkatrésznek és a még kisebb számú súrlódási
felületeknek köszönhetően, ennek a
motornak az élettartama többszöröse a
hagyományos kommutátoros motorokénak.
Ráadásul lényegesen csendesebb. A tartály a
sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor
csak abban az esetben kapcsol be, amikor a
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levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá.
A levegőtartály térfogatának köszönhetően
összetettebb munkákat is végezhet a géppel.
A kompresszorhoz csatlakoztatható pl.
tűzőgép, mosópisztoly vagy egyéb pneumatikus szerszám, de megbirkózik a könnyebb festési munkákkal is. Az autógumik felfújásánál
nagyra értékelhetik a könnyen beállítható
nyomásszintet, amit egyszerűen
ellenőrizhetnek a beépített manométer
segítségével. Az olajmentes technológiának
köszönhetően kiválóan alkalmas a
söröshordók nyomásának biztosításához is.
A kiegészítő markolat és a kerekek
megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.
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OLAJMENTES
KOMPRESSZOR | HC25o

N O VÁ C

KARBANTARTÁST
NEM IGÉNYLŐ
INDUKCIÓS MOTOR

24 L
1.5 HP
8 bar

További tartozékok:

tartálynyomásmérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, szűkítő
szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep,
biztonsági szelep, kerekek, markolat.

46 290 Ft

HC25o
Motor:

34 090 Ft
230 V/50 Hz, indukciós

Teljesítmény:

1500 W / 2,0 LE

Fordulatszám:

2850 ford./perc

Üzemi nyomás:

8 bar

Levegőtartály térfogata:
Szívóteljesítmény:
Üzemi nyomásszabályozás:
Gép méretei:
Súly:

24 l
161 l/perc
igen
550 x 280 x 565 mm
25 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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munkákat is végezhet a géppel. A
kompresszorhoz hozzá lehet csatlakoztatni
pl. tűzőgépet, szórópisztolyt, fúvópisztolyt
és egyéb pneumatikus szerszámot is. Az
autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik
a könnyen beállítható nyomásszintet, amit
egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített
manométer segítségével. A kiegészítő
markolat és a kerekek megkönnyítik a gép
könnyű kezelhetőségét. A gép a kompakt
méreteinek köszönhetően könnyen
tárolható és mozgatható.

ÉG

A Scheppach HC25 kompresszor
nélkülözhetetlen gép, amely nem hiányozhat
egyetlen otthoni műhelyből sem. Az
olajkenésű szivattyú, a gép gyakori használata
mellett is, meghosszabbítja annak
élettartamát. Az olajszint egyszerű
ellenőrzéséhez a kompresszor optikai
olajszintkémlelővel van ellátva. A tartály a
sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor
csak abban az esetben kapcsol be, amikor a
levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. A
levegőtartálynak köszönhetően, összetettebb
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OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOR | HC25

0 % MIN Ő

24 L
2.0 HP
8 bar

NAGY
SZÍVÓTELJESÍTMÉNY
220 L/PERC

További tartozékok:

tartálynyomásmérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, szűkítő
szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági
szelep, levegőszűrő, kerekek, markolat, optikai olajszint kémlelő

47 490 Ft

HC25
Motor:

34 090 Ft
230 V/50 Hz

Teljesítmény:

1500 W / 2,0 LE

Fordulatszám:

2850 ford./perc

Üzemi nyomás:

8 bar

Levegőtartály térfogata:
Szívóteljesítmény:
Üzemi nyomásszabályozás:
Gép méretei:
Súly:

24 l
220 l/perc
igen
580 x 250 x 550 mm
23 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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szint alá. A levegőtartály nagy térfogatának
köszönhetően, a különböző
pneumatikus szerszámok segítségével
(tűzőgép, szögbeütő, csavarhúzó stb.) a
géppel összetettebb munkákat is
elvégezhet. A gép alkalmas mosópisztoly,
szórópisztoly, homokfúvó pisztoly és
hasonlók csatlakoztatásához is. Az
autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik
a könnyen beállítható nyomásszintet, amit
egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített
manométer segítségével.

SÉ

Az erőteljes Scheppach HC54 kompresszor
kiváló segítséget nyújt minden otthoni
műhelyben vagy garázsban. A nagy,
50 literes levegőtartálynak köszönhetően,
erős és sokoldalú segítőről van szó.
Az olajkenésű szivattyú, a gép gyakori
használata mellett is, meghosszabbítja
annak élettartamát. Az olajszint egyszerű
ellenőrzéséhez a kompresszor optikai
olajszint kémlelővel van ellátva. A tartály
a sűrített levegő tárolására szolgál, így a
motor csak abban az esetben kapcsol be,
amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt
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50 L
2.0 HP
8 bar

50 L -ES
LEVEGŐTARTÁLY

57 290 Ft

HC54

46 290 Ft
230 V/50Hz,

Teljesítmény:

1500 W / 2,0 LE

Fordulatszám:

2850 fordulat/perc

Üzemi nyomás:

8 bar

Levegőtartály térfogata:
Szívóteljesítmény:
Levegőkimenet száma:
Üzemi nyomásszabályozás:
Olajkapacitás:
Gép méretei:
Súly:

50 l
220 l/perc
1
igen
0,25 l
760 x 320 x 650 mm
kb. 31 kg

További tartozékok:

További tartozékok tartálynyomásmérő, manométer üzemi nyomás
méréséhez, szűkítő szelep, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló,
leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő,
optikai olajszint kémlelő, kerekek, markolat

OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOR | HC51
abban az esetben kapcsol be, amikor a
levegőnyomás lecsökken a kívánt szint
alá. Az egész folyamat vezérlése teljesen
automatikusan, nyomáskapcsolóval
történik. A levegőtartály nagy
kapacitásának köszönhetően, a gép
alkalmas mosópisztoly, szórópisztoly,
homokfúvó pisztoly stb.
csatlakoztatásához is. Az autógumik
felfújásánál nagyra értékelhetik a
könnyen beállítható nyomásszintet,
amit egyszerűen ellenőrizhetnek a
beépített manométer segítségével. A
kiegészítő markolat és a kerekek
megkönnyítik a gép könnyű
kezelhetőségét.
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A HC51 kompresszor egy nagyon
lényeges paraméterének, mégpedig a
10 bar üzemi nyomásnak köszönhetően,
alkalmas a professzionális felhasználok
számára is. Az ereje főleg a különböző
pneumatikus kiegészítőkkel végzett
munka során mutatkozik meg. A tűzőgép
használata, a szögezés vagy a szegecselés
így könnyű feladattá válik. A
megerősített, olajkenésű szivattyú, a gép
gyakori használata mellett is,
meghosszabbítja annak élettartamát.
Az olajszint egyszerű ellenőrzéséhez a
kompresszor optikai olajszint kémlelővel
van ellátva. A tartály a sűrített levegő
tárolására szolgál, így a motor csak

50 L
2.5 HP
10 bar

10
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Motor:

0 % MIN Ő

75 590 Ft

HC51
Motor:

64 590 Ft
230 V/50 Hz

Teljesítmény:

1800 W / 2,5 LE

Fordulatszám:

3750 ford./perc

Üzemi nyomás:

10 bar

Levegőtartály térfogata:
Szívóteljesítmény:
Levegőkimenet száma:
Üzemi nyomásszabályozás:
Gép méretei:
Súly:

50 l
257 l/perc
2
igen
740 x 300 x 770 mm
34 kg

További tartozékok:

tartálynyomásmérő, manométer üzemi nyomás méréséhez,
gyorscsatlakozók, szűkítő szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep,
visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, optikai olajszint
kémlelő, kerekek, markolat
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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24 L
2.0 HP
10 bar
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lehet pl. tűzőgépet, szórópisztolyt
(airbrush), fúvópisztolyt és egyéb
pneumatikus szerszámot is. Az
autógumik felfújásánál nagyra
értékelhetik a könnyen beállítható
nyomásszintet, amit egyszerűen
ellenőrizhetnek a beépített
manométer segítségével. Az
olajmentes technológiának
köszönhetően kiválóan alkalmas a
söröshordók nyomásának
biztosításához is. A kiegészítő
markolat, az alacsony súlya és a
kerekei megkönnyítik a gép könnyű
kezelhetőségét.
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A Scheppach HC24V vertikális
kompresszor nagyon helytakarékos
gép, amely az olajmentes modern
motornak köszönhetően minimális
karbantartást igényel. Ideális általános
otthoni használatra és a kisebb
műhelyekbe vagy garázsokba. A
tartály a sűrített levegő tárolására
szolgál, így a motor csak abban az
esetben kapcsol be, amikor a
levegőnyomás lecsökken a kívánt
szint alá. A levegőtartálynak
köszönhetően, összetettebb
munkákat is végezhet a géppel.
A kompresszorhoz csatlakoztatni

*

A

OLAJMENTES VERTIKÁLIS
KOMPRESSZOR | HC24V
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52 390 Ft

HC24V

38 990 Ft
230 V/50 Hz,

Teljesítmény:

1500 W / 2,0 LE

Fordulatszám:

3750 ford./perc

Üzemi nyomás:

10 bar

Gép méretei:
Súly:

igen
340 x 305 x 660 mm
16 kg

További tartozékok:

manométer üzemi nyomás méréséhez, szűkítő szelep,
nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep,
biztonsági szelep, markolat

A Scheppach HC51V vertikális új generációs
kompresszor nagyon helytakarékos gép,
amely az olajmentes modern motornak
köszönhetően minimális karbantartást
igényel. Az 50 literes levegőtartály
térfogata és a 10 bar üzemi nyomás
garancia a problémamentes, összetettebb
munkák elvégzésére is. A kompresszorhoz
hozzá lehet csatlakoztatni pl. a
tűzőgépet, a szórópisztolyt, a fúvópisztolyt
és egyéb pneumatikus szerszámokat is. Az
autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik

a könnyen beállítható nyomásszintet, amit
egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített
manométer segítségével. A kompresszor
modern, olajmentes technológiával ellátott
szivattyúval rendelkezik, így nem igényel
különösebb karbantartást. A kiegészítő
markolat és a kerekei megkönnyítik a gép
használatát. A mérete és a formája miatt
könnyen elhelyezhető a kisebb
műhelyekben is, és a magasan elhelyezett
kezelőegységeinek köszönhetően nagyon
könnyen kezelhető is.

*
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OLAJMENTES VERTIKÁLIS
KOMPRESSZOR | HC51V
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Üzemi nyomásszabályozás:

24 l
180 l/perc

10

SÉ

Szívóteljesítmény:

V

Levegőtartály térfogata:

4É

Motor:

0 % MIN Ő

50 L
2.0 HP
10 bar
NAGYON
EGYSZERŰEN
KEZELHETŐ

72 690 Ft

HC51V
Motor:
Teljesítmény:

58 990 Ft
230 V/50 Hz,
1500 W / 2,0 LE

Fordulatszám:

4 000 fordulat/ perc

Üzemi nyomás:

10 bar

Levegőtartály térfogata:
Szívóteljesítmény:
Üzemi nyomásszabályozás:
Gép méretei:
Súly:

50 l
220 l/perc
igen
355 x 345 x 980 mm
22,5 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A kéthengeres HC52DC kompresszor
ideális segítség minden igényes
barkácsoló számára, és a nagy
levegőtartály kapacitásának
köszönhetően megfelelő a
szerelőműhelyekben is. Az olajkenésű
szivattyú, még a gyakori használat mellett
is, meghosszabbítja a gép élettartamát.
Az olajszint egyszerű ellenőrzéséhez a
kompresszor optikai olajszint kémlelővel
van ellátva. A tartály a sűrített levegő
tárolására szolgál, így a motor csak abban
az esetben kapcsol be, amikor a
levegőnyomás lecsökken a kívánt szint

0 % MIN Ő
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OLAJKENÉSŰ KÉTHENGERES
KOMPRESSZOR | HC52DC

0 % MINŐS

50 L
2.0 HP
8 bar

alá. Az 50 literes tartály ismételt nyomás
alá helyezéséről a kéthengeres, erős 3 LE-s
motor gondoskodik. A levegőtartály nagy
kapacitásának köszönhetően, a gép
alkalmas mosópisztoly, szórópisztoly,
homokfúvó pisztoly stb.
csatlakoztatásához is. Az autógumik
felfújásánál nagyra értékelhetik a
könnyen beállítható nyomásszintet, amit
egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített
manométer segítségével. A kiegészítő
markolat és a kerekek megkönnyítik a gép
könnyű kezelhetőségét.

97 490 Ft

HC52DC

82 890 Ft
230 V/50 Hz

Teljesítmény:

2200 W / 3,0 LE

Fordulatszám:

2850 ford./perc

Üzemi nyomás:

8 bar

Levegőtartály térfogata:
Szívóteljesítmény:
Levegőkimenet száma:
Üzemi nyomásszabályozás:
Gép méretei:

További tartozékok:

2

tartálynyomásmérő, manométer üzemi nyomás méréséhez,
gyorscsatlakozók, szűkítő szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep,
visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, optikai olajszint
kémlelő, kerekek, markolat

igen
760 x 370 x 720 mm

A kéthengeres HC53DC
kompresszor fantasztikus megoldást
nyújt a legtöbb műhely, szerviz,
asztalosműhely és igényes barkácsoló
számára. Megbirkózik a folyamatos,
hosszú távú terheléssel és az 50 literes
levegőtartálynak köszönhetően ideális,
szinte bármilyen típusú pneumatikus
szerszám használatánál. A
professzionális használat feltétele a
10 bar nyomás folyamatos szinten
tartása, amely fontos tényező pl. a
hosszabb (100 mm) szegek
belövésénél, a tűzőgépnél, a
szegecselésnél, a csavarok
meglazításánál, a festékszórók
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KÉTHENGERES MOTOR,
50 L-ES TARTÁLY
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OLAJKENÉSŰ KÉTHENGERES
KOMPRESSZOR | HC53DC

V

kb. 44 kg

4É

Súly:

50 l
412 l/perc

0 % MIN Ő

használatánál stb. Az 50 literes
levegőtartálynak a nagyon gyors,
ismételt nyomás alá helyezéséről a
kéthengeres 3 LE-s motor gondoskodik. A kéthengeres motoroknak
általános és fontos tulajdonsága a
hosszabb élettartam. A gép széleskörű
alkalmazása megköveteli a könnyű
kezelhetőséget. Ez a kompresszor a
teljesítménye mellett, még mindig
elég kompakt, a kiegészítő markolat és
a kerekek megkönnyítik a gép könnyű
mozgatását. A levegőtartály formája és
anyagvastagsága megfelel a legújabb
EU-s szabványoknak.

50 L
3.0 HP
10 bar

PROFESSIONAL

Motor:

109 990 Ft

HC53DC
Motor:

92 590 Ft
230 V/50 Hz,

Teljesítmény:

2200 W / 3,0 LE

Fordulatszám:

2850 ford./perc

Üzemi nyomás:

10 bar

Levegőtartály térfogata:
Szívóteljesítmény:
Levegőkimenet száma:
Üzemi nyomásszabályozás:
Olajkapacitás:
Gép méretei:
Súly:

50 l
412 l/perc
2
igen
0,25 l
880 x 370 x 710 mm
45 kg

További tartozékok:

tartálynyomásmérő, manométer üzemi nyomás méréséhez,
gyorscsatlakozók, szűkítő szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep,
visszacsapó szelep, biztonsági szelep, levegőszűrő, optikai olajszint
kémlelő, kerekek, markolat
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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más hasonló gépek. A szerszámok gyors
cseréjéhez a kimenetek gyorcsatlakozóval
vannak ellátva. A tartály ismételt nyomás
alá helyezéséről és a 412 l/perc
szívóteljesítményről a kéthengeres 3 LE-s
motor gondoskodik, amely olajkenésű és a
kéthengeres kivitelnek köszönhetően
nagyon hosszú élettartamú. A kiegészítő
markolat és a levegővel felfújt kerekek
megkönnyítik a gép könnyű
kezelhetőségét.

V
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*

0 % MIN Ő

NAGY,
100 L-ES
TARTÁLY

100 L
3.0 HP
8 bar

PROFESSIONAL

A Scheppach HC100DC kompresszor kiváló
segítséget nyújt az igényes barkácsolóknak,
valamint az autószerelő és asztalos
műhelyekben vagy más üzemekben.
A nagy 100 literes levegőtartálynak
köszönhetően, különösen hasznos olyan
helyeken, ahol szükség van nagyobb
mennyiségű sűrített levegő biztosítására
a különböző pneumatikus szerszámok
működtetéséhez, mint például fúrógépek,
ütvefúrók, tűzőgépek, szórópisztolyok és

R A NC
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A

OLAJKENÉSŰ KÉTHENGERES
KOMPRESSZOR | HC100DC

143 990 Ft

HC100DC
Motor:
Teljesítmény:
Üzemi nyomás:
Levegőtartály térfogata:
Szívóteljesítmény:
Levegőkimenet száma:
Üzemi nyomásszabályozás:
Olajkapacitás:
Gép méretei:
Súly:

121 990 Ft
230 V/50 Hz
2200 W / 3,0 LE
8 bar
100 l
412 l/perc
2
igen
0,25 l
1040 x 440 x 790 mm

További tartozékok:

tartálynyomásmérő, manométer üzemi nyomás méréséhez, szűkítő
szelep, nyomáskapcsoló, leeresztő szelep, visszacsapó szelep, biztonsági
szelep, levegőszűrő, optikai olajszint kémlelő, kerekek, markolat

54 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A Scheppach Aero2 Spade multifunkciós pneumatikus szerszámmal számos,
eddig nehéz feladat könnyűvé válik. Ásás kemény földben, fák vagy bokrok
gyökereinek eltávolítása, régi felületek, járólapok, csempék eltávolítása, vagy akár
bontási munkálatok ezzel a géppel határozottan könnyebbé válnak.
Az Aero2 Spade hobbi és profi kertészek, építőipari iparosok, ill. bárki számára,
egyaránt megfelelő, aki házat vagy a ház körül felújít. A kompakt dizájn kellemes
kezelhetőséget biztosít és lehetővé teszi a munkát még a nehezen elérhető
helyeken is. A markolatok gumírozottak, így hatásosan csillapítják a rezgést.
Az egyes eszközök csatlakoztatása egyszerűen és gyorsan elvégezhető
gyorscsatlakoztatók segítségével. A kompresszorhoz csatlakoztatás, hasonló
módon, szintén csak egy pillanat. Az öt eszköz tartozék, a vésőszártól a kaparón
keresztül az ásólapig, igazán univerzális használatot jelent.
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MULTIFUNKCIÓS
SZERSZÁM ÉPÍTKEZÉSHEZ
ÉS A KERTBE
A

MULTIFUNKCIÓS PNEUMATIKUS
SZERSZÁM 5 AZ 1-BEN
AERO2 SPADE

N O VÁ C

73 990 Ft

AERO SPADE

55 990 Ft

2
Max. szívás mennyiség:

280 l/perc

Üzemi nyomás max.:
Gép méretei:

6,3 bar
820 x 360 x 75 mm

Súly:

11,5 kg

Standard tartozékok:
• Vésőszár hegyes – pl. beton stb. bontásához
• Vésőszár lapos 25 mm – véséshez falba, kisebb bontási
munkákhoz stb.
• Vésőszár lapos 60 mm – vakolat, csempék, járólapok,
ragasztók stb. eltávolításához
• Kaparólap lapos – festék, régi felületkezelő anyag, ragasztó,
linóleum stb. eltávolításához
• Ásólap edzett acélból – gödrök mélyítéséhez, ásáshoz,
gyökerek átvágásához és eltávolításához stb.

Javasolt kompresszorok:
Az alapvető feladatokat egy 24 literes min. 160 l/perc
szívóteljesítményű kompresszorral el tudja látni. A nagyobb
munkákhoz, mint mélyítés vagy építőipari feladatok, min. 50
literes és a legnehezebb (pl. beton) bontási munkákhoz a
100 literes kompresszor ajánlott.

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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PNEUATIKUS
SZERSZÁMOK
C

B

D

A

PNEUMATIKUS
FÚRÓGÉP 3/8“
16 790 Ft

13 390 Ft

Csavarozókészlet és tartozékok praktikus kofferban
Kompakt, könnyű,
irányváltó - előre/
hátramenet:

igen

Csúszásgátló markolat:

igen

Üzemi nyomás:
Levegőszükséglet:
Fordulatszám:

6,3 bar
141 l/perc
1800 ford./perc

Fúró átmérő max.:
Tartozékok:

10 mm
10 x HSS fúró, 6 x CrV bit
fúró, 1 x bit tartó,
zsírzó-gomb, olaj,
tokmány,
gyorscsatlakozó,
levegőolajozó

Méretek:

196 x 151 x 42

Súly:

PNEUMATIKUS
TŰZŐGÉP/SZÖGBELÖVŐ 2 AZ 1-BEN

C

1,5 kg

Rendelési szám:

7906100714

16 790 Ft

PNEUMATIKUS
VÉSŐKALAPÁCS

B

9 740 Ft

7 290 Ft

Vésőkalapács készlet és tartozékok praktikus kofferban
Ideális falazati nyílások, vájatok és átmenő furatok
képzéséhez, lemezek szétválasztásához, csempék vagy
vakolatok leveréséhez, szegecsek eltávolításához stb.
Ütések száma:
Üzemi nyomás:
Levegőszükséglet:
Vésőszár átmérő:
Tartozékok:

Méretek:
Súly:
Rendelési szám:

66

A

4500 / perc
6,3 bar
79,2 l / perc
10 mm
Acélváz kivitel,
csúszásgátló markolat
5 db véső, zsírzógomb,
olaj, gyorscsatlakozó,
feszítőrugó
150 x 145 x 45 mm
1,2 kg
7906100715

PNEUMATIKUS
LÉGKULCS 1/2 “

D

22 490 Ft

13 390 Ft

18 290 Ft

Tűzőgép és szögbelövő készlet praktikus kofferban
Felhasználási terület: deszkák, lécek, szigetelő anyagok,
fóliák, lambériák stb. rögzítéséhez Használható szeg
típus 18 Ga (bognár szeg): 15-50 mm Egyszerű
mélységbeállítás, optikai kémlelés

Pneumatikus légkulcskészlet praktikus kofferben
Ideális menetes csavarok gyors ki és becsavarásához,
kerékcserékhez, acél és fa konstrukciók rögzítéséhez
Gyors rögzítés a 7000 fordulatszámnak/perc
köszönhetően.

Tárfeltöltés szükségessége:

Forgatónyomaték:

Kapocs hossz:

igen
16-40 mm

Üzemi nyomás:

Kapocs szélesség:

5,7 mm

Átlagos levegőszükséglet:

Üzemi nyomás:

8,3 bar

Négyszög befogó:

Levegőigény lövésenként:
Forgatható levegő elvezetés:
Csúszásgátló markolat:
Tartozékok:

Védőszemüveg:
Méretek:
Súly:
Rendelési szám:

1,5 l
360 °-kal forgatható

Max. csavar átmérő:
Tartozékok:

igen
1000 db szeg, 1000 db
tűzőkapocs, 2 x imbuszkulcs, zsírzógomb, olaj,
igen
230 x 240 x 55 mm
1,2 kg
7906100716

Méret:
Súly:
Rendelési szám:

312 Nm
6,3 bar
141 l/ perc
1/2"
14
Komfortos egykezes
irányváltás, jobbra-balra.
10 x1/2“ krovafej,
toldószár, zsírzógomb,
olaj, imbuszkulcs,
gyorscsatlakozó,
levegőolajozó
180 x 60 x 198 mm
2,1 kg
7906100717
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PNEUMATIKUS
HOMOKFÚVÓ
PISZTOLY - SZEMCSE
VISSZANYERÉSSEL

G
E

9 490 Ft

7 299 Ft

Homokfűvó pisztoly készlet és tartozékok Ideális a
rozsdás felületek lefúvásához, a régi festékek eltávolítására a fémfelületekről és egyéb felületek lefúvásához
Gumitömlős szemcsegyűjtő, visszanyerő felfogózsákkal
Üzemi nyomás:

4 bar

Levegőigény:

113 l/perc

Tartály térfogata:
Tartozékok:

PNEUMATIKUS
RACSNIS KULCS

E

16 790 Ft

16 790 Ft

13 390 Ft

Racsnis kulcs készlet praktikus kofferban Kompakt,
könnyű, kétoldalú forgásirány Ideális menetes csavarok
ki és becsavarásához a nehezebben hozzáférhető
helyeken, ahol lehetetlen mozgatni a klasszikus racsnis
kulcsot.
Üzemi nyomás:

6,3 bar

Levegőigény:

77 l/perc

Fordulatszám:

160 fordulat/perc

Négyszög befogó:
Max. csavar átmérő:
Tartozékok:

Méret:
Súly:
Rendelési szám:

www.scheppach.hu

PNEUMATIKUS
EXCENTERCSISZOLÓ

F

1/2"
13

Fordulatszám:
Levegőigény:
Csiszolókorong
átmérője:

1,2 kg
7906100718

Méretek:
Súly:
Rendelési szám:

1,4 kg

Rendelési szám:

6,3 bar

5 x csiszolópapír - 150 mm,
tépőzáras csiszolótalp,
tömítőszalag,
védőkarmantyú, zsírzófej,
olaj, gyorscsatlakozó
215 x 120 x 70 mm
1,8 kg
7906100719

7906100720

PNEUMATIKUS
FESTÉKSZÓRÓ
PISZTOLY
9 490 Ft

93,4 l/perc
150 mm

328 x 110 x 235 mm

Súly:

H

Egyszerű csiszolópapír csere, tépőzárás kivitelnek
köszönhetően
Tartozékok:

Méretek:

10000 ford./perc

Üzemi nyomás:

7 x 1/2” krovafej, toldószár,
3 x bitfej, bittartó,
kardántengely, zsírzógomb,
olaj, gyorscsatlakozó
258 x 50 x 40 mm

13 390 Ft

Excentercsiszoló készlet és tartozékok Kiváló fa,
fémanyagok, műanyagok, bevonatok és fugák
csiszolásához és felületek fényezésére

850 ml
4 x fúvóka, 0,5 kg szóróhomok, felfogózsák

7 299 Ft

Festékszóró pisztoly és tartozékok Ideális szintetikus és
vízzel hígítható festékek és lakok felvitelére Alacsony
üzemi nyomás biztosítása megakadályozza a festék
lepattanását a felületről, így erősebb festékréteg Levegő
és festék szabályozási lehetősége Szórási forma beállításának lehetősége.
Üzemi nyomás:
Levegőigény:
Tartozékok:
Méretek:
Súly:
Rendelési szám:

2-3,5 bar
120-205 l/perc
2 x szűrő, tisztítókefe
178 x 325 x 98
0,6 kg
7906100721
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KOMPRESSZOR
TARTOZÉKOK
I

K

J

5 RÉSZES GÉPSZETT
KOMPRESSZORHOZ

I

10 990 Ft

J

9 739 Ft

Nagyon praktikus és közkedvelt gépszett, amelyet jól
lehet hasznosítani az összes hagyományos kompres�szornál A fémötvözetből készült szerszámok gyorscsatlakozóval vannak ellátva

7 890 Ft

A szett tartalma: Fúvópisztoly tisztításhoz vagy a
nehezebben hozzáférhető helyek szárításához
Kerékfújó pisztoly manométerrel, védősapkával, kettős
skálával (bar/PSI), leeresztő gombbal Félsótartályos
festékszóró pisztoly általános festési műveletekhez
5 m-es spiráltömlő gyorscsatlakozóval Lemosópisztoly
fémtartállyal a felület könnyű tisztításához és
zsírtalanításához
Rendelési szám:
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13 RÉSZES
GÉPSZETT
KOMPRESSZORHOZ

3906101704

6 089 Ft

K

6 RÉSZES
GÉPSZETT
KOMPRESSZORHOZ
6 090 Ft

4 859 Ft

Alap kompresszor tartozékok kiegészítve különböző
fúvókákkal, amelyeknek köszönhetően bármit felfújhat
A fémötvözetből készült szerszámok gyorscsatlakozóval
vannak ellátva

Alap gépszett, amely nem hiányozhat egyetlen kompresszorhoz sem A fémötvözetből készült szerszámok
gyorscsatlakozóval vannak ellátva

A szett tartalma: Kerékfújó pisztoly manométerrel,
védősapkával, kettős skálával (bar/PSI), leeresztő
gombbal Fúvópisztoly tisztításhoz vagy a nehezebben
hozzáférhető helyek szárításához 11 x különböző fúvóka
és spiráltömlő a kerékfújó pisztolyhoz

A szett tartalma: Fúvópisztoly tisztításhoz vagy szárításhoz Kerékfújó pisztoly manométerrel,
védősapkával, kettős skálával (bar/PSI), leeresztő
gombbal 5 m-es spiráltömlő gyorscsatlakozóval
3 x különböző fúvóka különböző szelepekhez

Rendelési szám:

Rendelési szám:

www.scheppach.sk

7906100710

www.garland.sk

7906100727

M

N

L

L

GYORSCSATLAKOZÓ
KETTES
ELOSZTÓVAL

M

GYORSCSATLAKOZÓ
NÉGYES
ELOSZTÓVAL

N

NAGYNYOMÁSÚ
LEVEGŐTÖMLŐ 15 m
7 290 Ft

5 839 Ft

Két szerszám csatlakozási lehetősége egy levegő
kimenetelhez Minőségi és könnyű alumínium
konstrukció Hosszú élettartam

Négy szerszám csatlakozási lehetősége egy levegő
kimenetelhez Minőségi és könnyű alumínium
konstrukció Hosszú élettartam

Kiváló minőségű, flexibilis, többrétegű gumitömlő,
szövetbetétes erősítéssel Hossza 15 m, így
szükségtelen a kompresszor mozgatása Alkalmas
otthoni és szakműhelyekbe is, pneumatikus szerszámok
működtetéséhez, vagy sűrített levegő elvezetéséhez
Üzemi nyomás: 20 bar-ig 8mm (5/16“) belső átmérő
Gyorscsatlakozóval Hosszú élettartam

Rendelési szám:

Rendelési szám:

Rendelési szám:

4 290 Ft

3 039 Ft

6 090 Ft

7906100710

www.scheppach.sk

4 619 Ft

7906100725

www.garland.sk

7906100711
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71 dB

N O VÁ C

2000 W
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I
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G
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V
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NAGYON CSENDES,
SMART THROTTLE –
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS
CSÖKKENTŐ FUNKCIÓ

10

SÉ

A Scheppach SG2000 inverteres áramfejlesztő egy jól felszerelt,
modern, csendes és helytakarékos áramforrás, amelyhez
nyugodtam hozzácsatlakoztathatja nemcsak az általános
készülékeket, hanem a legérzékenyebb elektromos
berendezéseket is. Az inverter a legmodernebb technológiára
alapoz. A motor összeköttetésben van a váltóáramú
generátorral. Ez azonban nem úgy működik, mint a
hagyományos generátoroknál, nem közvetlenül látja el árammal
a berendezést, hanem először átalakul egyenárammá, és utána
a legmodernebb elektronikának, mikroprocesszoroknak és
high-tech mágneseknek köszönhetően újra átalakul
váltakozó árammá. A vezérelt áram átalakításnak köszönhetően,
az ilyen áram görbéje rendkívül egyenletes és szabályos, így
nem befolyásolja a motor fordulatszámának ingadozása sem,
mint más generátoroknál. Ilyen áramfejlesztőre biztonságosan
csatlakoztathatja nemcsak a hagyományos berendezéseket,
a fényforrásokat, a hűtőberendezéseket, hanem az összes,
mikroprocesszort tartalmazó eszközt is, amelyek érzékenyek az
áram minőségére, pl. telefonokat, számítógépeket,
nyomtatókat, játék joystickokat, modern konyhai eszközöket
stb. A Scheppach generátornak további előnye, hogy Smart
Throttle üzemanyag csökkentő funkcióval rendelkezik, ami azt
jelenti, hogy a motor az alacsony terhelésnél saját maga
szabályozza a fordulatszámát. Ennek köszönhetően a
hagyományos generátorokhoz képest megtakarítható akár az
üzemanyag 40%-a. Az áramfejlesztő hasznos tulajdonságai közé
tartozik a gép automatikus kikapcsolási funkciója, amely
megvédi a gépet a meghibásodástól és a drága javítási
költségektől abban az esetben, ha a motorban az olajszint az
előírt mennyiség alá csökken, ill. a túlterhelés elleni védelem.
Amennyiben a csúcsminőségű áramfejlesztőt kempingben,
hajón, lakókocsiban vagy szabadtéren használja, értékelni fogja
a gép nagyon alacsony zajkibocsátását. A gép gumírozott,
vibrációt csökkentő lábbakkal van felszerelve. A nagy markolat
megkönnyíti a könnyű szállítást, és a kompakt design egyben
helytakarékos is.

VÁCIÓ
NO

A

2000 W-os INVERTERES
ÁRAMFEJLESZTŐ
SG2000

0 % MIN Ő

231 990 Ft

SG2000
Motor:
Hengerűrtartalom:
Névleges teljesítmény:
Indítás:
Üzemanyag:
Üzemanyagtartály kapacitás:
Üzemanyag fogyasztás:
Feszültségszabályozó:
Generátoteljesítmény max./
tartós:

179 990 Ft
1 hengeres, négyütemű, levegőhűtéses
105,6 cm3
2,0 kW / 2,7 LE
manuális, indítózsinór segítségével
ólommentes
3,2 l
kb. 1,07 l/óra
digitális inverter
2000/1600 W

Kimeneti áram:

2 x230 V váltakozó áram, 1 x12 V egyenáram

Névleges áram:

7 A (230V)

Kimeneti frekvencia:
Túlterhelés elleni védelem:

50 Hz
igen

Olajszint ellenőrzés:

igen

Védelem:

IP 23

Gép méretei:
Súly:

510 x 295 x 440 mm
kb. 20 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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720 W

V

KOMPAKT
MÉRETEK
R A NC
I
GA

TO

JÁNLAT
PA

1 hengeres, kétütemű, léghűtéses

Hengerűrtartalom:
Névleges teljesítmény:
Indítás:

0 % MIN Ő

LAT

10

63 cm3
0,95 kW / 1,3 LE

AJÁN

ÉG

Motor:

41 390 Ft

SÉ

10

48 690 Ft

SG950

*

G

4É

a váltóáramú generátor. A Scheppach, tanúsítvánnyal ellátott váltóáramú
generátorokat használ, amelyek elbírják a tartós terhelést is. A 4 literes
üzemanyagtartály biztosítja - normál terhelés mellett - a közel 6 órás üzemelést.
Az áramfejlesztő masszív, gumírozott, vibrációt csökkentő lábbakkal van
felszerelve. További tartozékok a nagy markolat a könnyű szállításhoz, a
feszültség elleni védelem és a 230 V-os aljzat. A kényelmesen indítható, kétütemű
motor biztosítja a 650 W-os tartós teljesítményt és 320 V-os váltakozó
feszültségnél a maximális 720 W-os teljesítményt.

A

A Scheppach SG950 áramfejlesztő kiválóan felszerelt és helytakarékos gép.
Legfőképpen azokon a helyeken használható, ahol nem a nagy és erős
eszközöket kell ellátni elektromos árammal, hanem ahol az alacsony súly, a
kompakt méret vagy az alacsony zajszint a fontos tényező. Így nagyon kedvelt
a lakókocsik és a hajók tulajdonosai körében, illetve azoknál, akik szeretnek
különböző szabadtéri tevékenységet végezni. Kiváló szolgálatot nyújt a hétvégi
és a családi házak tulajdonosai számára áramszünet esetén, mint helyettesítő
áramforrás (világításnál, hűtőgép üzemeltetésénél stb.). Könnyen megbirkózik
pl. az italhűtőkkel is. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és

max.

720 W-os ÁRAMFEJLESZTŐ AVR
SZABÁLYOZÁSSAL | SG950

0 % MINŐS

manuális, indítózsinór segítségével

Üzemanyag:
Üzemanyagtartály kapacitás:
Üzemanyag fogyasztás:

ólommentes (keverék 1:50 benzin/olaj)
4l
kb.0,7 l/óra 70% terhelésnél

Folyamatos üzemidő:

6 óra

Feszültségszabályozó:

automatikus AVR

Generátorteljesítmény max./
tartós:
Kimeneti áram:
Kimeneti frekvencia:

720/650 W
1 x 230 V
50 Hz

Túlterhelés elleni védelem:

igen

Védelem:

IP 23

Gép méretei:
Súly:

360 x 310 x 308 mm
kb. 15,9 kg

2220 W-os VÁZSZERKEZETES ÁRAMFEJLESZTŐ AVR | SG2600

Hengerűrtartalom:

4,8 kW / 6,5 LE (3000 ford./percnél)

Indítás:

manuális, indítózsinór segítségével
15 l

Olajtartály kapacitás:

0,6 l
akár 13 óra

Feszültségszabályozó:

automatikus AVR

Kimeneti áram:
Kimeneti frekvencia:

max.

2 x230 V
50 Hz
igen

Olajszint ellenőrzés:

igen

Voltmérő:

igen

Védelem:

IP 23

Súly:

V

2200/2000 W

Túlterhelés elleni védelem:

Gép méretei:

2200 W

0,54 l/óra

Folyamatos üzemidő:
Generátoteljesítmény max./
tartós:

0 % MIN Ő

ólommentes

Üzemanyagtartály kapacitás:
Üzemanyag fogyasztás:

10

196 cm3

Névleges teljesítmény:
Üzemanyag:

AVR FESZÜLTSÉGSZABÁLYOZÓ

G

84 990 Ft
1 hengeres, négyütemű, levegőhűtéses

*

SÉ

SG2600
Motor:

R A NC
I
GA

A

96 290 Ft

Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach
cég a Briggs&Stratton motorokhoz hitelesített generátorokat alkalmaz, továbbá olyan
motorokat, amelyek 300 órás folyamatos terhelés mellett megszerezték a TÜV Német
Minőségbiztosító Intézet minőségi tanúsítványát. A Scheppach áramfejlesztők kiváló
minőségű AVR automatikus feszültségszabályozó rendszerrel vannak ellátva, így az
érzékenyebb elektromos berendezések sem károsodnak. A 15 literes, nagy
üzemanyagtartály, amit vázszerkezet véd, biztosítja a felhasználónak a problémamentes
több órás üzemeltetést.

4É

Nagyon sok indok felsorolható, hogy miért vásároljuk meg a Scheppach SG2600
áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol nem áll rendelkezésre áramforrás, és
előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén súlyos anyagi károk keletkeznek, vagy az
embereknek szükségük lehet az áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a hajókon,
a hétvégi házukban, ill. az építkezéseken. A tartós 2000 W-os teljesítmény lehetővé teszi
nemcsak az ellenárammal működő berendezések áramellátását (izzók, fűtőberendezések,
kávéfőzők stb.), hanem egy egész sor induktív típusú elektromos gép üzemeltetését is
(elektromos kéziszerszámok, elektromos szivattyúk stb.), amelyeknél nagyobb
teljesítménykapacitásssal kell számolni a villamos motor működése közben.

610 x 450 x 480 mm
40,5 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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AVR FESZÜLTSÉGSZABÁLYOZÓ

2000 W

R A NC
I
GA

TO

LAT

10

SÉ

10

0 % MIN Ő

SG3100
Motor:

94 990 Ft
1 hengeres, négyütemű, levegőhűtéses

Hengerűrtartalom:

196 cm3

Névleges teljesítmény:

4,8 kW / 6,5 LE (3000 ford./percnél)

Indítás:

manuális, indítózsinór segítségével

Üzemanyag:

ólommentes

Üzemanyagtartály kapacitás:

15 l

Olajtartály kapacitás:

0,6 l
0,54 l/óra

Folyamatos üzemidő:

akár 11 óra

Feszültségszabályozó:

automatikus AVR

Generátoteljesítmény max./
tartós:

2700/2500 W

Kimeneti áram:

2 x230 V

Kimeneti frekvencia:

50 Hz

Túlterhelés elleni védelem:

igen

Olajszint ellenőrzés:

igen

Voltmérő:

igen

Védelem:

IP 23

Gép méretei:

610 x 450 x 470 mm

R A NC
I
GA

*

AVR FESZÜLTSÉGSZABÁLYOZÓ
max.

G

4É

gépek stb.) esetében. Az áramfejlesztő
kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú
generátor. A Scheppach cég a Briggs&Stratton
motorokhoz hitelesített generátorokat alkalmaz,
továbbá olyan motorokat, amelyek 300 órás
folyamatos terhelés mellett megszerezték a TÜV
Német Minőségbiztosító Intézet minőségi
tanúsítványát. A Scheppach áramfejlesztők kiváló
minőségű AVR automatikus feszültségszabályozó
rendszerrel vannak ellátva, így az érzékenyebb
elektromos berendezések sem károsodnak. A 25
literes, nagy üzemanyagtartály, amit vázszerkezet
véd, biztosítja a problémamentes több órás
üzemeltetést. A nagy felfújható kerekek és a
fogantyúk megkönnyítik a gép szállítását. A
kényelmes indításhoz elegendő a 12 V-os
csatlakozás.

43,5 kg

A

Nagyon sok indok sorolható fel, hogy miért
vásároljuk meg a Scheppach SG 3100
áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol
nem áll rendelkezésre áramforrás, előfordulhat,
hogy áramkimaradás esetén súlyos anyagi károk
keletkeznek, vagy az embereknek szükségük lehet
az áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a
hajókon, a hétvégi házukban, illetve az
építkezéseken. A Scheppach SG7000 áramfejlesztő,
sokrétűen használható csúcsterméknek számít az
áramfejlesztők sorában. Az 5000 W-os teljesítménye
és a háromfázisú 400 V-os áramkimenetele
lehetőséget biztosít a legtöbb általános elektromos
berendezés vagy elektromos motor
csatlakoztatására, mind az ellenárammal működők
(izzók, fűtőberendezések, kávéfőzők stb.), mind az
induktív működésűek (elektromos kéziszerszámok,
elektromos szivattyúk, nagyobb elektromotoros

V

Súly:

5500 W

SÉ

10

AJÁN

0 % MINŐS

109 990 Ft

Üzemanyag fogyasztás:

5500 W-os VÁZSZERKEZETES
ÁRAMFEJLESZTŐ AVR
SZABÁLYOZÁSSAL | SG7000

JÁNLAT
PA

ÉG

*

G

4É

V

elektromotoros gépek stb.), amelyeknél a
nagyobb teljesítménykapacitással kell számolni a
villamos motor működése közben. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú
generátor. A Scheppach cég a Briggs&Stratton
motorokhoz hitelesített generátorokat alkalmaz,
továbbá olyan motorokat, amelyek 300 órás folyamatos terhelés mellett megszerezték a TÜV német
minőségbiztosító intézet minőségi tanúsítványát.
A Scheppach áramfejlesztők kiváló minőségű AVR
automatikus feszültségszabályozó rendszerrel
vannak ellátva, így az érzékenyebb elektromos
berendezések sem károsodnak. A 15 literes, nagy
üzemanyagtartály, amit vázszerkezet véd, biztosítja a a problémamentes, több órás üzemeltetést. A
nagy felfújható kerekek és a fogantyú megkönnyítik a gép szállítását.

A

Nagyon sok mindennel indokolható, hogy miért
vásároljuk meg a Scheppach SG3100
áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még,
ahol nem áll rendelkezésre áramforrás,
előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén súlyos
anyagi károk keletkeznek, vagy az embereknek
szükségük lehet az áramra a családi házukban, a
lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi házukban,
vagy az építkezéseken. A Scheppach
áramfejlesztő teljesítményének köszönhetően
sokrétűen használható. A tartós2500 W-os
teljesítmény lehetővé teszi nemcsak az
ellenárammal működő berendezések
áramellátását (izzók, fűtőberendezések, kávéfőzők
stb.), hanem egy egész sor induktív típusú
elektromos gép üzemeltetését is (elektromos
kéziszerszámok, elektromos szivattyúk, nagyobb

max.

2800 W-os VÁZSZERKEZETES
ÁRAMFEJLESZTŐ AVR | SG3100

0 % MIN Ő

243 990 Ft

SG7000
Motor:
Hengerűrtartalom:
Névleges teljesítmény:
Indítás:
Üzemanyag:

218 990 Ft
1 hengeres, négyütemű, levegőhűtéses
389 cm3
9,6 kW / 13 LE (3600 ford./percnél)
manuális, indítózsinór segítségével
ólommentes

Üzemanyagtartály kapacitás:

25 l

Olajtartály kapacitás:

1,1 l

Üzemanyag fogyasztás:
Folyamatos üzemidő:

2,94 l/óra
kb. 8,5 óra

Feszültségszabályozó:

automatikus AVR

Kimeneti áram (aljzat):

3 x 230 V / 1 x 400 V / 1 x 12 V

Kimeneti frekvencia:

50 Hz

Túlterhelés elleni védelem:

igen

Olajszint ellenőrzés:

igen

Voltmérő:

igen

Védelem:

IP 23

Gép méretei:
Súly:

700 x 500 x 570 mm
84,5 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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N O VÁ C

67 dB
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VÁCIÓ
NO

3000 W

A HATÉKONY
HANGTOMPÍTÁS,
ALACSONY PROFILÚ
HONDA MOTOR, NAGY
ÜZEMANYAGTARTÁLY
– 15 L

üzemanyagtartály biztosítja az áramellátás kellő
függetlenségét, ill. a rendelkezésre álló üzemanyag
mennyiségét.
Az áramfejlesztő 75%-os terhelésnél közel 12 órás
üzemelésre képes. Az átlátszó üzemanyag kémlelő
nyílás az üzemanyagtartály része. A vezérlőegység
tartozéka az egyszerű kapcsolókon és a két darab 230
V-os aljzaton kívül, a felszültséget, frekvenciát és
motoróraszámot mutató digitális kijelző is. Az
áramfejlesztő valamennyi része rugózás mentesen egy
nagyméretű vázszerkezetben helyezkedik el, így védve
van az esetleges sérülésektől.

PROFESSIONAL

A Scheppach SG3500 professzionális áramfejlesztő a
legjobb tulajdonságokkal rendelkezik a kategóriájában.
Az egyediségét az alacsony profilú, csúcsminőségű
Honda motor határozza meg, amely hozzájárul az egész
gép kompakt formájához. A motor nagyon hatékony
hangtompítással rendelkezik, így az áramfejlesztő
kivételesen csendes üzemmódban működik. A
túlmelegedés és az alacsony motorolaj szint ellen is
védve van. Professzionális a feszültségszabályozó AVR
(automatikus feszültségszabályozó) rendszere is, így
a csatolt, érzékenyebb elektromos berendezések sem
károsodnak. A nagy kapacitású, 15 literes

*

A

3500 W-os VÁZSZERKEZETES
ÁRAMFEJLESZTŐ AVR
SZABÁLYOZÁSSAL ÉS
HONDA MOTORRAL | SG3500

R A NC
I
GA

352 990 Ft

SG3500
Motor:
Hengerűrtartalom:
Névleges teljesítmény:
Indítás:
Üzemanyag:
Üzemanyagtartály kapacitás:
Üzemanyag fogyasztás:
Áramfejlesztő típusa:
Generátoteljesítmény max./
tartós:
Kimeneti áram:
Kimeneti frekvencia:
Névleges áram:

279 990 Ft
HONDA GX 200, 1 hengeres, négyütemű,
levegőhűtéses
196 cm3
4,8 kW / 6,5 LE
manuális, indítózsinór segítségével
ólommentes
15 l
kb.1,3 l/óra
egyfázisú
3000/2800 W
2 x230 V váltakozó
50 Hz
16 A (230V)

Túlterhelés elleni védelem:

igen

Olajszint ellenőrzés:

igen

Földelő kapocs:
Digitális multiméter:
Védelem:
Gép méretei:
Súly:

igen
feszültségmérő, frekvencia, motoróra
IP 23
620 x 460 x 490 mm
72 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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N O VÁ C

1.6 – 3.2 mm

HOT START
ANTI STICK
ARC FORCE
54 790 Ft

WSE860

46 290 Ft

Hálózati feszültség:

230 V/50 Hz

Üresjárati feszültség:

85 V

Hegesztési mód:

MMA (minden típusú bevonatos
elektróda)

Alkalmazási terület:

az összes hegeszthető fémanyag, acél,
rozsdamentes acél, ötvözet, színesfém

Szabályozható hegesztőáram:

10 – 130 A, folyamatos

Hegesztő elektróda átmérője:

1,6-3,2 mm

Funkció:

Arc Force, Anti Stick, Hot Start

Érintésvédelem:

IP 21 S

Hálózati biztosíték:

16 A

Bekapcsolási idő:

100%-65A/ 60%-85A/ 25%-130A

Gép méretei.

275 x 125 x 210 mm
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5,2 kg
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technológiáknak köszönhetően, amelyek
megkönnyítik a hegesztést, a gép nemcsak
a gyakorlott hegesztőknek ajánlott, hanem
alkalmas a teljesen kezdők számára is.
ARC FORCE: a hegesztés során elősegíteni
az ívstabilizálást. Ha az ív rövidül (az
elektróda letapadhat) a gép több áramot
„bocsájt ki“, és az elektróda elég. Ellenkező
esetben, amikor az ív túl hosszú, a gép
„csökkenti“ az áramot, és a hegesztőnek
marad annyi ideje, hogy megközelítse a
hegeszteni kívánt anyagot az elektródával
úgy, hogy azt ne kelljen újra begyújtani.
ANTI STICK: a letapadást gátló funkció.
Amennyiben mégis letapad az elektróda,
abban az esetben ez a funkció biztosítja a
hegesztőáram ugrásszerű lecsökkenését a
minimumra. Az elektróda nem izzik, hanem
lehűl, és így könnyen elhúzható anélkül,
hogy azt kivennénk az elektródafogóból.
HOT START: ez az a funkció, amely kb.
30%-kal megnöveli a beállított áramot, és
megkönnyíti az ív kialakulását. A sikeres
ívgyújtás után az áramerősség lecsökken
a hegesztő által beállított értékre.

Tartozékok:
- vállheveder
- testkábel testcsipesszel
- munkakábel elektródafogóval
- 3 x hegesztő elektróda (2/2,5/3 mm)
- salakoló kalapács acél drótkefével
- hegesztőpajzs

R A NC
I
GA

A

V

Súly:

INVERTERES HEGESZTŐ
TARTOZÉKOKKAL 160 A
WSE900

130 Amp

GAZDAG
TARTOZÉKKÍNÁLAT

köszönhetően, amelyek megkönnyítik a
hegesztést, a gép nemcsak a gyakorlott
hegesztőknek ajánlott, hanem alkalmas a
teljesen kezdők számára is.
ARC FORCE: a hegesztés során
elősegíteni az ívstabilizálást. Ha az ív rövidül
(az elektróda letapadhat) a gép több áramot
„bocsájt ki“, és az elektróda elég. Ellenkező
esetben, amikor az ív túl hosszú, a gép
„csökkenti“ az áramot és a hegesztőnek
marad annyi ideje, hogy megközelítse a
hegeszteni kívánt anyagot az elektródával
úgy, hogy azt ne kelljen újra begyújtani.
ANTI STICK: a letapadást gátló funkció.
Amennyiben mégis letapad az elektróda,
abban az esetben ez a funkció biztosítja a
hegesztőáram ugrásszerű lecsökkenését a
minimumra. Az elektróda nem izzik, hanem
lehűl, és így könnyen elhúzható anélkül, hogy
azt kivennénk az elektródafogóból.
HOT START: ez az a funkció, amely kb. 30%kal megnöveli a beállított áramot, és megkönnyíti az ív kialakulását. A sikeres ívgyújtás
után az áramerősség lecsökken a hegesztő
által beállított értékre.

Tartozékok:
- vállheveder
- testkábel testcsipesszel
- munkakábel elektródafogóval
- 3 x hegesztő elektróda (2/2,5/3 mm)
- salakoló kalapács acél drótkefével
- hegesztőpajzs

A Scheppach WSE900 inverteres hegesztő,
kompakt, könnyű és egyszerűen kezelhető,
nagy teljesítményű gép, amely alkalmas
hegesztési munkákra a családi vagy
hétvégi házak garázsaiban,
műhelyeiben stb. Praktikus tartozék szettel
kerül forgalomba, amelyben megtalálható
minden, ami lehetővé teszi az akár azonnali
hegesztési folyamat elkezdését, tartalmazza
a testkábelt testcsipesszel, a munkakábelt
elektródafogóval, a hegesztőpajzsot, a
salakoló kalapácsot acél drótkefével és 3
x hegesztő elektródát. A vállheveder és a
dönthető fogantyú megkönnyítik a gép
könnyű hordozását. A gép hatékony hűtési
rendszerrel védekezik a túlmelegedés ellen,
ráadásul a túlterhelés elleni védekezést
fényjelzéssel egészítették ki. A hegesztési
áramerősséget a fokozatkapcsoló
segítségével lehet szabályozni 20-160 A
tartományban. A gép kiváló
eredményeket ért el Csehországban
professzionális hegesztők és szakeladók
körében végzett tesztelés során. Az
alkalmazott legmodernebb
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A Scheppach WSE860 inverteres hegesztő
kompakt, könnyű és egyszerűen kezelhető
nagy teljesítményű gép, amely alkalmas
hegesztési munkákra a családi vagy a
hétvégi házak garázsaiban, műhelyeiben stb.
Praktikus tartozék szettel kerül forgalomba,
amelyben megtalálható minden, ami
lehetővé teszi az akár azonnali hegesztési
folyamat elkezdését, úgymint a testkábel
testcsipesszel, a munkakábel
elektródafogóval, a hegesztőpajzs, a salakoló
kalapács acél drótkefével és 3 x hegesztő
elektróda. A vállheveder és a dönthető
fogantyú megkönnyítik a gép könnyű
hordozását. A gép hatékony hűtési
rendszerrel védekezik a túlmelegedés ellen,
ráadásul a túlterhelés elleni védelmet
fényjelzéssel is kiegészítették. A hegesztési
áramerősséget a fokozatkapcsoló
segítségével lehet szabályozni 10-130 A
tartományban. A gép kiváló eredményeket
ért el Csehországban a professzionális
hegesztők és szakeladók körében végzett
tesztelés során. Az alkalmazott
legmodernebb technológiáknak

R A NC
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INVERTERES HEGESZTŐ
TARTOZÉKOKKAL 130 A
WSE860

N O VÁ C

1.6 – 4.0 mm

160 Amp

GAZDAG
TARTOZÉKKÍNÁLAT

HOT START
ANTI STICK
ARC FORCE
69 490 Ft

WSE900
Hálózati feszültség:
Üresjárati feszültség:

54 890 Ft
230 V/50 Hz
85 V

Hegesztési mód:

MMA (minden típusú bevonatos elektróda)

Alkalmazási terület:

az összes hegeszthető fémanyag, acél, rozsdamentes acél,
ötvözet, színesfém

Szabályozható hegesztőáram:
Hegesztő elektróda átmérője:
Funkció:
Érintésvédelem:
Hálózati biztosíték:
Bekapcsolási idő:
Gép méretei.
Súly:

20-160A, folyamatos
1,6-4,0 mm
Arc Force, Anti Stick, Hot Start
IP 21 S
16 A
100%-80A/60%-100A/23%160A
310 x 145 x 205 mm
6,1 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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kiegyensúlyozottsága és haladási képessége is,
minimális oldalsó csúszással. A gép előre
haladási ereje úgy van szabályozva, hogy a
kezelő könnyedén tudja esetleg a hátrameneti
irányt is választani. A gép teljes
alapfelszereltségéhez további kiegészítő
elemek tartoznak, amelyek más gépeknél csak
felár ellenében kaphatók: pl. átlátszó műanyag
talplemez térburkolatok tömörítéséhez (a
színe miatt alkalmas világos térkövekhez,
mivel nem hagy rajta nyomot a fekete
gumicsík) és a kerekekkel
ellátott alvázszerkezet a k
önnyű terepjáráshoz.
Szükség esetén az alváz
egyszerűen eltávolítható a
gépről.

A

A Scheppach HP1100S univerzális lapvibrátor a
65 kg-os tömegével alkalmas a talaj
tömörítésére kertekben, aszfaltozásnál, utak
javításánál, térkő burkolatok tömörítésénél, ill.
egyéb terepmunkáknál. Ugyancsak
használható árkok és falalapozások mentén, ill.
a tartópillérek körüli munkálatoknál. Egyszerű,
de nagyon masszív konstrukcióval rendelkezik,
így ideálisan alkalmazható a nehéz
körülmények között végzendő munkáknál
is. A gép legfontosabb előnye a masszív, egy
darabból készült öntvény talplemez, ami
ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll a
törésnek (ebbe a kategóriába tartozó gépeknél
általában hegesztve vannak az oldalsó szélek).
Ráadásul a formája miatt kényelmesen lehet
vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép

INGYEN

10

SÉ

LAPVIBRÁTOR | HP1100S

0 % MIN Ő

AZ ALVÁZ ÉS
A VILÁGOS
MŰANYAG
TALP A GÉP
TARTOZÉKA

151 990 Ft

HP1100S

131 990 Ft

Motor:

4-ütemű, OHV

Hengerűrtartalom:

163 cm3

Teljesítmény:

4,0 kW/5,5 LE

Üzemanyagtartály:

3,8 l

Talplemez mérete:

530 x 350 mm

Centrifugális erő:

11000 N

Tömörítési mélység:

25 cm

Rezgésszám:

5 500/ perc

Zajszint (LWA):

93 dB

Haladási irány:

előre

Haladási sebesség:

25 m / perc

Védett ékszíj:

igen

Gázszabályzó a vezetőkaron:

igen

Levehető vezetőkar:

igen

Rezgéscsillapító vezetőkar:

igen

Súly:

INGYEN
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13000 N
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a sarkokban is. Egyedülálló a gép
kiegyensúlyozottsága és haladási képessége is,
minimális oldalsó csúszással. A gép előre
haladási ereje úgy van szabályozva, hogy a
kezelő könnyedén tudja esetleg a hátrameneti
irányt is választani. A gép komplett
alapfelszereléséhez további kiegészítő elemek
tartoznak, amelyek más gépeknél csak felár
ellenében kaphatók: pl. átlátszó műanyag
talplemez térburkolatok tömörítéséhez (a színe
miatt alkalmas világos térkövekhez, mivel nem
hagy rajta nyomot a fekete gumicsík), és a
kerekekkel ellátott alvázszerkezet a könnyű
terepjáráshoz. Szükség esetén az
alváz egyszerűen eltávolítható a gépről.

A

A Scheppach HP1300S univerzális lapvibrátor a
87 kg-os tömegével alkalmas a talaj
tömörítésére a kertekben, aszfaltozásnál, utak
javításánál, térkő burkolatok tömörítésénél, ill.
egyéb terepmunkáknál. Ugyancsak
használható árkok és falalapozások mentén, ill.
a tartópillérek körüli munkálatoknál. Egyszerű,
de nagyon masszív konstrukcióval rendelkezik,
így ideálisan alkalmazható a nehéz
körülmények között végzendő munkáknál is. A
gép legfontosabb előnye a masszív, egy
darabból készült öntvény talplemez, ami ennek
köszönhetően, maximálisan ellenáll a törésnek
(ebbe a kategóriába tartozó gépeknél általában
hegesztve vannak az oldalsó szélek). Ráadásul a
formája miatt kényelmesen lehet vele dolgozni

64,5 kg

10

SÉ

LAPVIBRÁTOR | HP1300S

5.5 HP

0 % MIN Ő

6.5 HP

AZ ALVÁZ ÉS
A VILÁGOS
MŰANYAG
TALP A GÉP
TARTOZÉKA

182 990 Ft

HP1300S
Motor:
Hengerűrtartalom:
Teljesítmény:
Üzemanyagtartály:
Talplemez mérete:
Centrifugális erő:
Tömörítési mélység:
Rezgésszám:
Zajszint (LWA):
Haladási irány:
Haladási sebesség:

158 990 Ft
4-ütemű, OHV
196 cm3
4,8 kW/6,5 LE
3,8 l
540 x 420 mm
13.000 N
30 cm
5500/ perc
93 dB
előre
15 m /perc

Védett ékszíj:

igen

Gázszabályzó a vezetőkaron:

igen

Levehető vezetőkar:

igen

Rezgéscsillapító vezetőkar:
Súly:

igen
86,5 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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amelynek nagy a kopásállósága és nem deformálódik.
A gép hatékony rezgéscsillapítóval rendelkezik, így
hosszabb időn keresztül is megfelelően kényelmes
vele a munkavégzés. A gép alapfelszerelései közé
tartozik a védőkeret, a hordozható alváz, a kiváló
minőségű poliuretán tömörítő lap a térkövek
tömörítéséhez, a levehető vezetőkar és az olajszintet
figyelő védelmi rendszer. A gép hajtását a nagyon
kedvelt és elterjedt, hosszú
élettartamú, nagy teljesítményű
és alacsony karbantartást igénylő
Loncin motor biztosítja.

A

A Scheppach HP3000S kétirányú lapvibrátor a
méreteivel és paramétereivel univerzális és ideális gép
a közepes, vagy nehezebb építési munkálatokhoz,
tereprendezésekhez, talajtömörítéshez, aszfaltozási
munkálatokhoz, kavicsrétegek elkészítéséhez és
térkövezéshez stb. Széleskörűen használható az
alapozási munkáknál is. A nagyon könnyű
kezelhetőségének és méreteinek köszönhetően szűk
helyeken is kiválóan alkalmazható. A gép nagyon
stabil konstrukcióval és egyszerű kezelési elemekkel
rendelkezik, amelyek biztosítják a zökkenőmentes
irányváltást az előre és hátramenet között. A tömörítő
lap tökéletesen sík, 6 mm vastag acéllemezből készül,

4É

KÉTIRÁNYÚ LAPVIBRÁTOR | HP3000S

0 % MIN Ő

474 990 Ft

HP3000S
Motor:

399 990 Ft
Loncin, 4-ütemű, OHV, 270 cm3

Teljesítmény:

6,6 kW/9 LE

Max. megengedett
motordőlési szög:

20°

Talplemez mérete:

730 x 450 mm

Haladási sebesség:

20-25 m/perc

Tömörítési mélység:
Tömörítési erő:
Rezgésszám:

50 cm
30,5 kN
4000/perc

Sebességek száma:

1 előre, 1 hátra

Indítás:

kézi (berántós)

Üzemanyagtartály:

6l

Üzemanyag:

ólommentes 95

Gép mérete:

775 x 480 x 1120 mm

A Scheppach DP3000 kerekes anyagszállító, nagyon kényelmes szállítási
lehetőséget biztosít, akár 300 kg súlyú ömlesztett és szilárd anyagok
áthelyezésére, még a nehezebben hozzáférhető helyeken is. Tökéletesen
szállítható vele föld, homok, kavics, kő, térburkolat, tégla, de akár fa és fű
is. Széles körben használják építkezéseknél, bontási és felújítási
munkáknál, alapozásoknál, a mezőgazdaságban, kertészetekben,
erdészetekben stb. Előnye nemcsak a nagyobb biztonság és mozgathatósága a nehezebb terepen is, hanem az elvégzett munka nagyobb
hatékonysága a hagyományos manuális szállítóeszközökhöz képest.
A négy kerék meghajtás biztosítja a gép kiváló mozgását a nehezebb
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KEREKES 4 x 4 MEGHAJTÁSÚ MINIDÖMPER
MECHANIKUS BILLENÉSSEL ÉS 300 kg-os
TERHELÉSSEL | DP3000

V

162 kg

4É

Súly:

INGYEN

300 kg

4X4 MEGHAJTÁS

terepviszonyok között is, továbbá a nagy és széles kerekek elősegítik a
gép könnyű kezelhetőségét és a gép alvázvédelmét. A gépet nagyon
egyszerűen lehet kezelni. A vezetőkaron lévő fogantyúval könnyen
szabályozható a menetirány, a fék automatikusan aktiválódik a
kuplungkar felengedésével és a sebességváltó kar is elérhető közelségben
van a kezelő személy számára. A gép meghajtását a nagyon közkedvelt
Loncin motor biztosítja 6,5 LE teljesítményével, amely a legnépszerűbb és
legmegbízhatóbb motorok közé tartozik. A gépet 100 x 50 cm-es
hólapáttal is ki lehet egészíteni.

572 990 Ft

DP3000
Motor:
Teljesítmény:
Sebességváltó:
Sebességfokozatok:
Előremeneti sebesség,
váltó szerint:
Hátrameneti sebesség:
Plató billentés:

462 990 Ft
Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm3
4,1 kW/5,6 LE
mechanikus
3 előre/1 hátra
max. 2,5-4,8-6,4 km/h
2 km/h
mechanikus

Plató mérete:

912 x 650 x 560 mm

Max. terhelés:

300 kg

Váz:
Gép méretei:
Súly:

acél
1330 x 810 x 1038 mm
152 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A Scheppach DP5000 hernyótalpas szállítógép nagyon kényelmes
szállítási lehetőséget biztosít, akár 500 kg súlyú ömlesztett és
szilárd anyagok áthelyezésére, még a nehezebben hozzáférhető
helyeken is. Tökéletesen szállítható vele föld, homok, kavics, kő,
térburkolat, tégla, de akár fa és fű is. Széles körben használják
építkezéseknél, bontási és felújítási munkáknál, alapozásoknál,
a mezőgazdaságban, kertészetekben, erdészetekben stb. Előnye
nemcsak a nagyobb biztonság és mozgathatóság a nehezebb
terepen is, hanem az elvégzett munka nagyobb hatékonysága is, a
hagyományos manuális szállítóeszközökhöz képest. További előnyei
közé tartozik, hogy a széles hernyótalp jobban elosztja a terhelést,
így a gép lényegesen kisebb nyomot és mélyedéseket hagy maga
után, mint a kerekekkel felszerelt szállítóeszköz. Ezt a tulajdonságot
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HERNYÓTALPAS SZÁLLÍTÓGÉP HIDRAULIKUS
BILLENÉSSEL 500 kg | DP5000
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akkor tudja értékelni igazán, amikor új kertet alakít ki, ill. amikor az
anyagot a már parkosított területen szükséges átszállítani. A gépet
nagyon egyszerűen lehet kezelni. A vezetőkaron lévő kapcsolókkal
könnyen szabályozható a menetirány, a fék automatikusan
aktiválódik a kuplungkar felengedésével, továbbá a konténer
hidraulikus emelését segítő kar és a sebességváltó is elérhető
közelségben van a kezelő személy számára. A gép meghajtását a
nagyon közkedvelt Loncin motor biztosítja 6,5 LE teljesítményével,
amely a legnépszerűbb és legmegbízhatóbb motorok közé tartozik.
A Scheppach DP 5000 hernyótalpas szállítógép kiváló ár-érték
aránnyal rendelkezik, széleskörű tartozékaival és 500 kg-os
teherbírásával új fejezetet nyitott a kategóriájában.

852 990 Ft

DP5000
Motor:

804 990 Ft
Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm3

Teljesítmény:
Sebességváltó:
Sebességfokozatok:
Előremeneti sebesség,
váltó szerint:
Hátrameneti sebesség:
Plató billentés:

4,1 kW/5,6 LE
mechanikus
3 előre/1 hátra
max. 1,57-2,93-3,66 km/h
1,14 km/h
hidraulikus

Plató mérete:

950 x 680 x 465 mm

Max. terhelés:

500 kg

Oldalsó kerékvédő:

igen

Hernyótalp szélessége:

180 mm

Váz:

acél

Gép méretei:

1600 x 715 x 1030 mm

Súly:

255,5 kg

V

A VS1000 döngölőgép kiváló ár-érték
aránnyal rendelkezik, és érdekelheti Önt,
amennyiben építkezik, karbantartási
munkákat végez a ház körül, vagy építési
munkákkal foglalkozik. A döngölő kiválóan
alkalmas homok, kavics, agyagos vagy
vegyes talaj tömörítéséhez olyan helyeken is,
ahol más géppel nehezebb dolgozni,
úgymint a házfalak mentén,
közműépítéseknél, építési munkagödröknél
stb. A gépet nagyon kényelmesen és
egyszerűen lehet kezelni a masszív,
acélkereten elhelyezett kezelőegységgel. Az
acélkeret egyben védi a motort és a
sebességváltó érzékeny részeit az esetleges
sérülésektől. Az egész gépet rendkívül jól
kiegyensúlyozták, ennek köszönhetően

nagyon könnyű tartani vele a döngölési
irányt munka közben, ami ebben az
árkategóriában meghaladja az átlagon felüli
értéket. A magas 1000 kg-os ütőerő miatt
könnyen alkalmazható bármilyen
talajtömörítési feladathoz. A világ egyik
legnagyobb motorgyártója által készített
motor érzékeny szűrőberendezéssel van
ellátva a poros környezetben végzendő
munkákhoz, könnyen indítható, csendes,
megbízható és gazdaságos az üzemanyag
fogyasztása is. A komfortosabb
munkavégzéshez a gépkeret hatalmas
gumírozott rezgéscsillapítókon van
elhelyezve. A görgők a gép tartozékai,
amelyek lényegesen megkönnyítik annak
mozgatását.
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DÖNGÖLŐGÉP | VS1000
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10000 N

6.5 HP

1000 KG-OS
ÜTŐERŐ

340 990 Ft

VS1000
Motor:
Hengerűrtartalom:
Teljesítmény:
Gyújtás:
Üzemanyagtartály kapacitás:
Talpméret:
Löketmagasság:

304 990 Ft
4-ütemű, egyhengeres
196 cm3
4,8 kW/6,5 LE
elektronikus
kb. 3,6 l
345 x 285 mm
40-66 mm

Ütésszám:

450-650 1/perc

Ütőerő:

10 kN (1000 kg)

Tömörítési mélység:

40-60 cm

Vibrációcsökkentés:

igen

Védőkeret:
Gép méretei:
Súly:

igen
780 x 480 x 1150 mm
kb. 78 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A kompakt és erőteljes Scheppach DH1300PLUS
fúró- és vésőkalapács kiváló segítség minden
általános építési feladatnál, amelyeknél szükség
van fúrásra vagy vésésre, legyen szó akár puha
vagy keményebb anyagokról. Az erős motor, az 5
joule ütésenergia, a magas ütésszám, az SDS Plus
szerszámbefogás és az alacsony súly hozzájárul
ahhoz, hogy ez az univerzális segítő használható
legyen a kőműves, a beton és a famunkáknál is.
A kalapácsot négy üzemeltetési módba lehet
beállítani a nagy forgatható kapcsoló
segítségével: - fúrás üzemmódba (fába,
műanyagba vagy fémbe), ütvefúrási üzemmódba
(betonba, tégla vagy egyéb falazatba), vésési

IN

VÁCIÓ
NO

LAT

10

AJÁN

0 % MINŐS

IN

IÓ

0 % MIN Ő

JÁNLAT
PA

ÉG

G
SÉ

10

TO

V

4É

*

A

FÚRÓ-/VESŐKALAPÁCS 6 kg
DH1300PLUS
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5 Joule

5 kg

2 DB VÉSŐSZÁR
ÉS 3 DB FÚRÓ
INGYEN

üzemmódba (csempebontáshoz, felületi
lerakódások megtisztításához, kábelcsatornák
véséséhez stb.), az állítható vésőpozíciós mód
kívánt helyzetébe. A még komfortosabb
munkavégzéshez a gép fel van szerelve állítható,
csúszásmentes markolattal, hatékony
rezgéscsillapítóval és elektromos csatlakozóval.
Az SDS Plus szerszámbefogási rendszer biztosítja
az egyszerű, gyors és kényelmes szerszámcserét.
A minőségi hajtómű biztonságos fémházban van
elhelyezve. A gép alapfelszerelései közé tartozik
a műanyag koffer, az oldalfogantyú, két darab
véső, három darab fúró, a mélységütköző és a
porelszívó csatlakozó.

51 190 Ft

DH1300PLUS

35 990 Ft

Motor:

230 V/50 Hz

Teljesítmény:

1250 W

Fordulatszám:

850 ford./perc

Ütésenergia:

5J

Ütésszám:

4500 1/perc

Fúrás acél/beton/fa:

13/30/40 mm

Szerszámbefogás:

SDS Plus

Műanyag koffer:

igen

Vésőszár hegyes:

14 x 250 mm
14 x 20 x 250 mm

3x fúró:

8/10/12 mm

Oldalfogantyú:

igen
362 x 243 x 114 mm
kb. 6 kg

A Scheppach DH1000PLUS modern, kompakt és nagy
teljesítményű segítőtárs minden általános építészeti
munka folyamán. A kalapács azon új generációs
gépek közé tartozik, amelyek egy teljesen új ütőmechanikával lettek ellátva, amely segítségével akár
20%-kal magasabb ütéserő érhető el a hagyományos
technológiákhoz képest. A kis méretek, a megbízható
SDS Plus tokmány, az állítható fordulatszám és a kis
súly kombinációja egy tökéletes segítőtárssá teszi ezt
a gépet minden fal-, beton- vagy favésés esetén. A kalapács a egy nagy kapcsoló segítségével négy módba
állítható: fúrás (fa, műanyag vagy fém), ütvefúrás (be-
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FÚRÓ / VÉSŐ KALAPÁCS 4,2 KG
DH1000PLUS

10

SÉ

Súly:

V

Gép méretei:

4É

Vésőszár lapos:

0 % MIN Ő

ton, tégla), vésés (burkolat eltávolítás, felület tisztítás,
vezeték vésés), ill. véső beállítás a megfelelő pozícióba.
A legmagasabb munkakomfort elérése érdekében a
gép állítható markolattal, csúszásgátló fogantyú bevonattal, akár 30% alacsonyabb rezgésszintet biztosító
hatékony rezgéscsillapítóval és LED indikátorral van
ellátva. A SDS Plus tokmány, szerszámok nélküli, kön�nyű gyors és kényelmes fúrószárcserét tesz lehetővé.
A minőségi váltó fémszekrényben van elhelyezve. A
gép masszív műanyag kofferban, extra markolattal,
két vésőszárral, három fúrószállal, mélységi ütközővel
és porgyűjtő készítménnyel kerül kiszállításra.

2 VÉSŐSZÁR ÉS
3 FÚRÓSZÁR
INGYEN

3.5 Joule

4.2 kg

SZABÁLYOZHAT
SEBESSÉG

39 990 Ft

DH1000PLUS
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Ütéserő:
Ütésszám:
Fúrás acél/beton/fa:
Tokmány:

28 990 Ft
230 V/50 Hz
900 W
0 - 850 ford./min.
3,5 J
0 - 4300 1/min.
13/28/35 mm
SDS Plus

Műanyag koffer:

igen

Hegyes vésőszár:

igen

Lapos vésőszár:

igen

3 x fúrószár: igen

igen

Szerviz szerszám:

igen

Extra markolat:
Súly (tartozékok nélkül):

igen
4,2 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A Scheppach DH 1200MAX fúró és vésőkalapács kitűnő, univerzális segítség minden
bontási munkálatnál és fúrásnál. A következő
gépjelemzők, úgymint az erős motor, a sebességfokozat beállítási lehetőség, a 9 joule magas
ütésenergia, a magas ütésszám és a fejlett SDS
MAX szerszámbefogás vezető termékké tették
ezt a kalapácsot a kategóriájában. A kalapácsot a nagy forgatható kapcsoló segítségével
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VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO
6KG | DH1200MAX
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2X VÉSŐSZÁR
INGYEN

9 Joule

6 kg

három üzemeltetési módba lehet beállítani:
fúrás, ütvefúrás és vésés. A még komfortosabb
munkavégzéshez a gép fel van szerelve állítható,
csúszásmentes markolattal és hatékony rezgéscsillapító rendszerrel. Az SDS MAX szerszámbefogási rendszer biztosítja az egyszerű, gyors és
kényelmes szerszámcserét. A bontókalapács
tartozéka a masszív koffer, az oldalfogantyú és
két darab vésőszár.

72 990 Ft / 219 €

DH1200MAX
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Ütésenergia:
Ütésszám:
Szerszámbefogás:

48 790 Ft

149 €
230 V/50 Hz
1050 W

0 - 480 ford./min.
9J
0 - 3780 1/min.
SDS Max

Műanyag koffer:

igen

Vésőszár hegyes:

18 x 350 mm

Vésőszár lapos:
Karbantartó szerszámok:
Oldalfogantyú:
Gép méretei:
Súly:

18 x 25 x 350 mm
igen
igen
409 x 107 x 275 mm
kb.6 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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Scheppach AB 1500 MAX nagyon hatékony bontókalapács egy az új generációs
kompakt bontókalapácsok közé tartozik,
nagyon magas, 27 J-os erővel. Nagy
előnye, hogy könnyű súlyának köszönhetően, könnyen használható horizontális
munkához is. A bontókalapács elsősorban
a hobbi területen történő bontómunkálatokhoz ajánlott, de számos profi komponensének köszönhetően a professzionális
építőipari munkakörnyezetben is megálja
a helyét. Karcsú kialakítása szűk helyeken
is alkalmassá teszi a kényelmes munkavégzést. Kifinomult szerkezet biztosítja
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BONTÓKALAPÁCS 5,5 KG
AB1500 MAX
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27 Joule

5.5 kg

50 Joule

16 kg

a 27 J ütőerőt, ami elegendő a legtöbb
bontó munkálatnál pl. építkezésen, vagy
ház- és lakásfelújításnál. A kiváló tömítő
elemek nagyon jó védelmet nyújtanak a
por ellen, így hatékonyan növelik a gép
belső részeinek élettartamát. Különösen
a hosszabb munkavégzés alkalmával
komfortosak a puhított és csúszásgátlós elemek a markolaton, ill. annak
rezgéscsillapítós kialakítása. Az SDS Max
tokmány egyszerű és gyors szár cserét
tesz lehetővé. A gép szilárd műanyag
kofferrel, extra elfordítható markolattal és
két vésőszárral kerül kiszállításra.

83 990 Ft

AB1500MAX
Motor:

55 990 Ft
230 V/50 Hz

Teljesítmény:
Fordulatszám:

1 300 W
4300 ford./min.

Ütőerő:

27 J

Ütésszám:

4 600 1/min.

Tokmány:

SDS Max

Műanyag koffer:

igen

Hegyes vésőszár:

igen

Lapos vésőszár:

igen

Szerviz szerszám:

igen

Extra markolat:

igen
470 x 240 x 95 mm
5,5 kg

A Scheppach AB1600 bontókalapácsot
elsősorban a magánszektorban végzett
bontási munkákhoz tervezték, de
rövid ideig tartó ipari, professzionális
munkákhoz is alkalmas. A gép karcsú
formája lehetővé teszi a használatát szűk
helyeken is. A 47 joule ütésenergiája
nemcsak táblázati érték. A masszív, erős
ütőegységének köszönhetően valóban
óriási erőt fejt ki, amely összehasonlítható
a lényegesen drágább gépekével is. A

G
10

0 % MIN Ő

tökéletesen szigetelt gépelemek nagyon
jól védettek a portól, így jelentősen
megnövekszik a gép élettartama. A
hosszabb használatnál növeli a
komfortfokozatot a puhított markolat.
A hatszögű szerszámbefogási rendszer
biztosítja az egyszerű, gyors és kényelmes
szerszámcserét. A bontókalapács
tartozéka a masszív fém koffer, az
oldalfogantyú, a tartalék szénkefe
és a két darab vésőszár.
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BONTÓKALAPÁCS 17 kg
AB1600
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Súly (tartozékok nélkül):
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Gép méretei:

0 % MINŐS

2 DB
VÉSŐSZÁR
INGYEN

85 290 Ft

AB1600
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Ütésenergia:
Ütésszám:
Szerszámbefogás:
Fém koffer:

60 890 Ft
230 V/50 Hz
1600 W
5000 fordulat/perc
47 J
1 500 1/perc
hátszögű
igen

Vésőszár hegyes:

30 x 410 mm

Vésőszár lapos:

30 x 410 mm

Olajozó:

igen

Karbantartási szerszámok:

igen

Oldalfogantyú:
Gép méretei:
Súly tartozékok nélkül:

igen
650 x 120 x 250 mm
kb. 17 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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FÖLDFÚRÓ GÉP | EB1700

10

kezelése, mint a régebbi
konstrukcióknál, ahol a motor
excentrikusan, a kereten kívül, van
elhelyezve. A masszív védőkeret
nemcsak a kezelőt védi, hanem fekvő
helyzetben magát a gépet is. A gép
legfőbb része az erős, röpsúlyos
kuplunggal felszerelt motor, amit
elektromos gyújtási lehetőséggel
láttak el, ami elősegíti a gépkönnyű
indítását, valamint a megfelelő
kapacitású üzemanyagtartály. A
motor membrános porlasztóval van
ellátva, amely meggátolja az
üzemanyag kifolyását, bármilyen
dőlési szögben legyen is.
A gép tartozéka 3 darab 100 mm,
150 mm és 200 mm Ø fúrószár.

51.7 cm3

SÉ

Az EB1700 talajfúró gép ideális
segítséget nyújt a kerítésoszlopok, az
építési alapozások, a pergolák, a
korlátok, a növények és fák
ültetésekor stb. A gép
használatával nagyon sok
erőfeszítéstől kímélheti meg magát,
és akár 80%-os időmegtakarítást
érhet el földfúrás közben. A jobboldali
markolaton elhelyezett sebesség
kapcsolónak, az indítógombnak és
ideális tömegének köszönhetően,
a gép nagyon könnyenkezelhető. A
védőkerettel körülvett, centrálisan
elhelyezett motor is megkönnyíti a
gép használat, és ennek
köszönhetően a magasabb
fordulatszámnál is
kiegyensúlyozottabb és egyszerűbb a

0 % MIN Ő

94 990 Ft

EB1700
Motor:

86 290 Ft
2-ütemű, 1 hengeres
membrános porlasztóval

Hengerűrtartalom:
Teljesítmény:
Gyújtás:

51,7 cm3
1,3 kW/ 1,77 LE
elektronikus

Fúró fordulatszáma:
Üzemanyagtartály
kapacitás:
Fúrás átmérője:
Rezgéscsillapító rendszer:
Védőkeret:
Gép méretei:

kb.1,0 l
0-250 mm

A 100 mm, 150 mm
és 200 mm Ø fúrószár
az árban

igen
igen
540 x 310x 1120 mm
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1200 W
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KEVERŐGÉP
ÉPÍTŐANYAGOKHOZ
PM1200

V

9,5 kg.

4É

Súly:

0-310 fordulat/perc

0 % MIN Ő

2 x KEVERŐSZÁR
A GÉP
TARTOZÉKA

A Scheppach PM1200 keverőgép a paramétereinek köszönhetően,
könnyen megbirkózik minden építési anyaggal, mint a habarcs,
a beton, a gipsz, a festék, a ragasztó és hasonlók. Kiválóan tudják
hasznosítani nemcsak a barkácsolók, hanem például a burkoló
szakemberek, parkettázók, festők vagy kőművesek. A keverőgép
ergonomikus D-alakú kényelmes, puha tapintású fogantyúval,
biztonsági kapcsolóval és 0-700 fordulat /perc, az anyag
sűrűségének függvényében beállítható fordulatszabályozóval
rendelkezik. A nagy M14-es szerszámbefogadó menet fontos a
hatékony erőkifejtéshez, és egyben elősegíti a szár gyors cseréjét
is. A minőségi, két darab 120 mm-es spirál keverőszár a gép
tartozéka.

29 190 Ft

PM1200
Motor:
Teljesítmény:
Fordulatszám:
Tengely hossza:
Szerszámbefogó menet:
Gép méretei:
Súly:

22 990 Ft
230 V/50 Hz, indukciós

2x

1200 W
0-700 fordulat/perc
550 mm
M14
315 x 200 x 875 mm
4,8 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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KEVERŐGÉP
ÉPÍTŐANYAGOKHOZ
PM1600

1600 W
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A Scheppach PM1600 keverőgép nagy teljesítményének köszönhetően könnyen megbirkózik minden fajta építőanyaggal, legyen
az malter, beton, gipsz, festék, ragasztó stb. Kiválóan alkalmazható
nemcsak a hobbi felhasználók esetében, de az iparosok, burkolók,
festők vagy kőművesek is nagy hasznát veszik. A gép nagyon
kellemes ergonomikus D-alakú, csúszásmentes bevonattal ellátott
markolattal rendelkezik, továbbá el van látva biztonsági kapcsolóval, folyamatos fordulatszabályozóval, aminek köszönhetően
igény szerint módosítható a keverés intenzitása. A nagy M14-es
befogómenet fontos a megfelelő és hatékony erőátvitelhez,
ugyanakkor könnyű szárcserét biztosít. A gép minőségi 140mm-es
spirál keverőszárral kerül kiszállításra.

39 990 Ft

PM1600

31 990 Ft

Motor:

230 V / 50 Hz

Teljesítmény:
Váltó:

1600 W
2 sebességes, DualVarioSpeed

Fordulatszám 1. fokozat:

0-580 ford./perc

Fordulatszám 2. fokozat:

0-780 ford./perc

Keverőszár hossza:

550 mm

Szerszámbefogó menet:

M14

Gép méretei:

310 x 180 x 900 mm

A Scheppach PM1800D duplaszáras
keverőgép konstrukciójának köszönhetően
alkalmas akár 90 kg tömegű, általános építési
vagy nehezebb viszkozitású, ragadós anyagok
keverésére. Megbirkózik olyan anyagokkal,
mint a habarcs, a beton, a gipsz, a festék, a
ragasztó, a fugázó anyag és hasonlók.
Kiválóan tudják hasznosítani nemcsak a
barkácsolók, hanem például a burkoló
szakemberek, parkettázók, festők vagy
kőművesek. A gép alapját a két forgószár
ellentétes forgása képezi, amelyek alaposan
és hatékonyan elkevernek bármilyen anyagot.
Az ellentétes mozgásnak köszönhetően a
keverőedény nem forog, így a munka nagyon
gyors és kényelmes. Minden anyagot más
fordulatszámmal szükséges keverni, ezért
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DUPLASZÁRAS KEVERŐGÉP
ÉPÍTŐANYAGOKHOZ
PM1800D

V

5,2 kg

4É

Súly:

0 % MIN Ő

1800 W

rendelkezik a gép kétfokozatú
sebességváltóval és ráadásként elektromos
sebesség beállítási rendszerrel. Az első
sebességfokozat nagy fordulatszámmal
rendelkezik, és alkalmas a sűrűbb és
ragadósabb anyagokhoz, a második
sebességfokozat gyorsabb és kiválóan
alkalmazható a hígabb anyagokhoz. A
keverőgép 1800 W-os lágy indítású erős
motorral, ergonomikus D-alakú kényelmes,
puha tapintású fogantyúval és biztonsági
kapcsolóval rendelkezik. Az okos és masszív
gyorscsatlakozós szerszámbefogási rendszer
fontos a hatékony erőkifejtéshez, és egyben
elősegíti a szárak gyors cseréjét is. A minőségi,
összesen 220 mm átmérőjű spirál keverőszár
a gép tartozéka.

63 390 Ft

PM1800D
Motor:
Teljesítmény:
Sebességváltó:

48 690 Ft
230 V/50 Hz
1 800 W
2 sebességfokozat

Fordulatszám

1. sebességnél: 0-450 ford./perc

Fordulatszám

2. sebességnél: 300-790 ford./perc

Tengely hossza:
Szerszámbefogás:
Gép méretei:
Súly:

570 mm
gyorscsatlakozási rendszer
315 x 230 x 900 mm
7,5 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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gyal kiegészítve az 5 mm vastag
acéltokban. Ez a megoldás a
legjelentősebben befolyásolja a gép
élettartamát. Az erős motornak nem
okoz gondot beindítani a teljesen
megtöltött betonkeverőt sem. A
motornak egyedi konstrukciója van –
egyrészt kettős hűtés miatt, másrészt,
a szerteágazó csatornákat tartalmazó
motorvédő dob miatt, amely
megakadályozza, hogy a víz
érintkezzen a motorral. A keverődob
és a motor a biztonságos üzemeltetés
érdekében, alaposan el van szigetelve
egymástól. Minden elektromos rész
kettős szigeteléssel rendelkezik a
kezelőszemély biztonsága érdekében.
A keverődobot a gépen elhelyezett
nagy átmérőjű kezelőkerék
segítségével többféleképpen lehet
beállítani. A betonkeverő gép így
nagyon könnyen használható.

JÁNLAT
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A Scheppach MIX125 betonkeverő gép
magasan túllép a hobbi gépek
kategóriáján, paramétereivel és
műszaki megoldásaival megközelíti a
jóval drágább professzionális gépeket.
A gép alapja a nagy, terjedelmes
keverődob, amelynek a nagysága
kiválónak számít a nem professzionális
szegmensben, és 100 liter
befogadóképességgel rendelkezik.
A keverődoblapátjainak kialakítása
biztosítja az anyagok tökéletes
keverését, ill. nagy térfogata még
döntött állapotában is biztosítja a
maximális kapacitás kihasználását.
A gép alja speciális hegesztéssel van
megerősítve annak érdekében, hogy
ellenálljon a nagy terhelésnek. A
tengely nem a 2 mm vastag
acélprofilok között van e lhelyezve,
mint ahogy az szokás ebben a
kategóriában, hanem két csapág�-
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BETONKEVERŐ 125 L | MIX125

N O VÁ C

KETTŐS
HŰTÉSRENDSZER

97 490 Ft

MIX125
Keverődob térfogata:
Motor:

72 990 Ft
125 l
230 V/50 Hz

Teljesítmény:
Motor fordulatszám:
Kettős hűtésrendszer:
Védettség:

550 W
2750 ford./ perc
igen
IP 45 D

Gép méretei:

1200 x 710 x 1400 mm

R A NC
I
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A Scheppach MIX140 betonkeverő gép
magasan túllép a hobbi gépek kategóriáján, paramétereivel és műszaki megoldásaival megközelíti a jóval drágább
professzionális gépeket. A gép alapja a
nagy 140 literes keverődob, amelynek a
nagysága megfelelő minden általános
munkához, és problémamentesen megbirkózik 100, vagy még több liter anyaggal is. A keverődob a hozzá tartozó design
lapátokkal biztosítja az anyagok tökéletes
keverését, és nagy térfogata biztosítja a
maximális kapacitás kihasználását még
döntött állapotban is. A gép alja hegesztéssel speciálisan meg van erősítve, annak
érdekében, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek. A tengely nem a 2 mm vastag
acélprofilok között helyezkedik el, mint
ahogy az szokás ebben a kategóriában,
hanem két csapággyal kiegészítve az 5

mm vastag acéltokban van elhelyezve. Ez
a megoldás jelentősen befolyásolja a gép
élettartamát. Az erős motornak nem okoz
gondot beindítani a teljesen megtöltött
betonkeverőt sem. A motornak egyedi
konstrukciója van, egyrészt a kettős hűtés
miatt, másrészt, a szerteágazó csatornákat
tartalmazó motorvédő dob miatt, amely
megakadályozza, hogy a víz érintkezzen
a motorral. A keverődob és a motor a
biztonságos üzemeltetés érdekében
alaposan el van szigetelve egymástól.
Minden elektromos rész kettős szigeteléssel rendelkezik a kezelőszemély
biztonsága érdekében. A keverődobot a
gépen elhelyezett nagy átmérőjű kezelőkerék segítségével többféleképpen lehet
beállítani. A betonkeverő gép így nagyon
könnyen használható.
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BETONKEVERŐ 140 L | MIX140

V

50 kg

4É

Súly:

0 % MIN Ő

140 L

KETTŐS
HŰTÉSRENDSZER

102 390 Ft

MIX140
Keverődob térfogata:
Motor:
Teljesítmény:
Keverődob fordulatszáma:
Kettős hűtésrendszer:
Gép méretei:
Súly:

78 990 Ft
140 l
230 V/50 Hz
550 W
26,6 fordulat/ perc
igen
1210 x 840 x 1280 mm
49 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A Scheppach MIX180 betonkeverőgép
magasan túllép a hobbi gépek
kategóriáján, paramétereivel és műszaki
megoldásaival m
 egközelíti a jóval
drágább professzionális gépeket. A gép
alapja a nagy 180 literes keverődob,
amelynek a nagysága megfelelő
a professzionális munkákhoz is. A
keverődob lapátjainak kialakítása
biztosítja az anyagok tökéletes
keverését, ill. nagy térfogata még
döntött állapotban is biztosítja a
maximális kapacitás kihasználását.
A gép alja speciális hegesztéssel van
megerősítve, annak érdekében, hogy
ellenálljon a nagy terhelésnek. A
engely nem a 2 mm vastag acélprofilok
között van elhelyezve, mint ahogy az
szokás ebben a kategóriában, hanem
két csapággyal kiegészítve az 5 mm
vastag acéltokban van elhelyezve.
Ez a megoldás a legjelentősebben
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BETONKEVERŐ 180 L
MIX180

N O VÁ C

KETTŐS
HŰTÉSRENDSZER

befolyásolja a gép élettartamát. Az erős
motornak nem okoz gondot beindítani
a teljesen megtöltött betonkeverőt
sem. A m
 otornak egyedi konstrukciója
van - egyrészt kettős hűtés miatt,
másrészt, a szerteágazó csatornákat
tartalmazó motorvédő dob miatt,
amely megakadályozza, hogy a víz
érintkezzen a motorral. A keverődob
és a motor a biztonságos üzemeltetés
érdekében alaposan el van szigetelve
egymástól. Minden elektromos rész
kettős szigeteléssel rendelkezik a
kezelőszemély biztonsága érdekében.
A keverődobot a gépen elhelyezett
nagy átmérőjű kezelőkerék segítségével
többféleképpen lehet beállítani. A
betonkeverő gép így nagyon könnyen
használható. A fő egységei össze
vannak szerelve, így a betonkeverőt
nagyon egyszerűen össze lehet állítani.

112 990 Ft

MIX180

94 990 Ft

Keverődob térfogata:

180 l

Motor:

230 V/50 Hz

Teljesítmény:
Motor fordulatszám:

800 W
2750 fordulat/ perc

Kettős hűtésrendszer:

igen

Védettség:
Gép méretei:

IP 45 D
1260 x 850 x 1400 mm

A Scheppach SC2400P motoros seprőgép nagyon
kompakt, ennek ellenére nagy teljesítményű gép,
amely nemcsak a magánszektorban, hanem a
közösségi helyek, ipari létesítmények, szállodák,
panziók stb. területein használható. Nemcsak a
finom szennyeződéseket képes felsöpörni, hanem
könnyedén megbirkózik a kisebb kavicsokkal, száraz és
nedves levelekkel, papírokkal, vagy a hóval is. Alkalmas
minden típusú kemény felület (aszfalt, kőburkolat,
beton, műfüves pálya) tisztításához. A kefe magassága
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MOTOROS SEPRŐGÉP + HÓEKE +
SZEMÉTGYŰJTŐ TARTÁLY | SC2400P

V

64 kg

4É

Súly:

600 mm

0 % MIN Ő

állítható és ezzel beállítható a tisztító felületre kifejtett
a nyomás mértéke is. Amennyiben nem szeretné
használni a gép tartozékát képező szemétgyűjtő
tartályt, abban az esetben lehetősége van akefék
beállításával oldalra irányítani a szemetet. Télen,
legfőképpen a vizes hó takarítása során, kihasználhatja
a géphez tartozó hóéket. A gép könnyen kezelhető.
A komfortos kezeléshez hozzájárul a márkás Loncin
motor, amely megkönnyíti a gép könnyű indíttatását
és a kétsebességű sebességváltó.

A GYŰJTŐTARTÁLY
ÉS A HÓEKE AZ
ÁRBAN

295 900 Ft

Munkaszélesség:
Sebességváltó:
Sebességek száma:
Kefeátmérő:
Kefe fordulat száma:
Tartály kapacitás:
Hóeke széllessége:
Gép méretei:

4,8 kW / 6,5 LE
600 mm
mechanikus
1 előre / 1 hátra
Ø 350 mm

SZEMÉTGYŰJTŐ TARTÁLY

400 fordulat/ perc
53 l
620 mm
1735 x 620 x 1020 mm

Gép súlya:

63 kg

Tartály súlya:

7,6 kg

Hóeke súlya:

8 kg

HÓEKE

INCLUDED

Teljesítmény:

234 990 Ft
Loncin, 4-ütemű, OHV,
196 cm3

INCLUDED

SC2400P
Motor:

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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Lehetséges-e a garázsok, a
műhelyek, az udvarok, vagy
aszfaltutak megtisztítása
pillanatok alatt? Igen, a
Scheppach S700 mechanikus
seprőgéppel a tisztítást sokkal
könnyebben, kevésbé
fárasztóan, és a kisebb
porképzés miatt, még
egészségesebben is el lehet
végezni. Megbízható és
nagyteljesítményű működési
rendszere két, magas
forgásszámú oldalkeféből és
egy főkeféből áll, ami
továbbítja a szilárd szemetet
és a port is a 16 literes
beépített hulladéktartályba,
amely nagyon könnyedén
kivehető és kiüríthető. A
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MECHANIKUS
SEPRŐGÉP | S700

0 % MIN Ő

központi csavar segítségével
beállítható a kefenyomás is.
Az oldalkefék segítségével
könnyebben tisztíthatók a
nehezebben hozzáférhető
sarkak, ill. könnyedén
kisöpörheti a
szennyeződéseket a falak
mentén, járdákról stb. A 70
cm-es tisztítási szélességének
köszönhetően, az adott
területet akár 5-ször
gyorsabban tisztíthatja meg,
mint a hagyományos seprűvel,
így egy óra alatt, akár 2000
m2-es terület is megtisztítható
vele. A gép dönthető
markolattal rendelkezik, így
tárolás során kevés helyet
foglal el.

700 mm 200 m2/h
TISZTÍTÓTELJESÍTMÉNY
AKÁR 2000 M2

42 690 Ft

S700

33 990 Ft

Tisztítási széllesség:

700 mm

Hulladéktartály kapacitás:
Állítható kefenyomás:
Tisztítóteljesítmény:
Gépméretei:
Súly:

16 l
10 mm tartományban
kb. 2000 m2/óra
680 x 580 x 1000 mm
8,8 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.

www.scheppach.hu

85

TERHELHETŐSÉG
125/250 KG
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t artalmaz, viszonylag kis
tömegű és könnyen
mozgatható. A vezérlő
kapcsolóhoz, amely vészkioldó
funkcióval is rendelkezik,
hosszú elektromos kábel
tartozik. A csörlő emelő horga
biztonsági kiakadásgátlóval,
a motor hőkapcsolóval,
továbbá automatikus emelés
megszakítási funkcióval és
automatikus fékkel van ellátva.
A speciális rögzítő elemek a
gép tartozékai.

6m/

A

A Scheppah HRS250 kompakt
drótköteles csörlő alkalmas
akár 250 kg súlyú anyagok
emelésére és mozgatására
is. Kiválóan hasznosítható
műhelyekben, garázsokban
vagy ipari létesítményekben,
szerelési vagy karbantartási
munkáknál. Előnyei közé
tartozik a könnyű karbantartás
és kezelhetőség. Az egész gép
konstrukciója kiváló minőségű
anyagokból készül, minden
fontos biztonsági elemet

12 m /

125 kg 250 kg

4É

ELEKTROMOS DRÓTKÖTELES
CSÖRLŐ-EMELŐ | HRS250

0 % MIN Ő

43 890 Ft

HRS250
Motor:

38 990 Ft
230 V/50 Hz

Teljesítmény:

780 W

Max. terhelhetőség csiga nélkül:

125 kg

Max. terhelhetőség csigával:

250 kg

Emelési magasság csiga nélkül:
Emelési magasság csigával:
Emelési sebesség csiga nélkül:
Emelési sebesség csigával:
Drótkötél átmérő:
Gép méretei:

6m
10 m / perc
5 m / perc
3,18 mm
380 x 205 x 115 mm
kb. 11,5 kg

TERHELHETŐSÉG
200/400 KG
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elemet tartalmaz, viszonylag kis
tömegű és könnyen mozgatható.
A vezérlőkapcsolóhoz, amely
vészkioldó funkcióval is
rendelkezik, hosszú elektromos
kábel tartozik. A csörlő emelő
horga biztonsági
kiakadásgátlóval, a motor
hőkapcsolóval, továbbá
automatikus emelés
megszakítási funkcióval és
automatikus fékkel van ellátva.
A speciális rögzítő elemek a gép
tartozékai.

6m/

A

A Scheppah HRS400 nagy
teherbírású drótköteles csörlő
alkalmas akár 400 kg súlyú
anyagok emelésére és
mozgatására is. Kiválóan
hasznosítható műhelyekben,
garázsokban vagy ipari
létesítményekben, szerelési
vagy karbantartási munkáknál.
Előnyei közé tartozik a könnyű
karbantartás és kezelhetőség. Az
egész gép konstrukciója
kiváló minőségű anyagokból
készül, minden fontos biztonsági

12 m /

200 kg 400 kg

4É

ELEKTROMOS DRÓTKÖTELES
CSÖRLŐ-EMELŐ | HRS400

TO

Súly:

12 m

0 % MINŐS

64 590 Ft

HRS400
Motor:

54 790 Ft
230 V/50 Hz

Teljesítmény:

780 W

Max. terhelhetőség csiga nélkül:

200 kg

Max. terhelhetőség csigával:

400 kg

Emelési magasság csiga nélkül:
Emelési magasság csigával:
Emelési sebesség csiga nélkül:
Emelési sebesség csigával:
Drótkötél átmérő:
Gép méretei:
Súly:

12 m
6m
10 m/perc
5 m/perc
3,6 mm
438 x 240 x 140 mm
kb. 17 kg

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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KÉZI LÁNCOS
EMELŐ-CSÖRLŐ | CB01
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független az elektromos áram
ellátásától. Az egész szerkezet minden
fontos biztonsági elemet tartalmaz,
viszonylag kis tömegű, könnyen
mozgatható, hosszú lánccal
rendelkezik, és kiváló minőségű
anyagból készül. Nagy előnye a
két horog közti minimális 30 cm-es
távolság.

3 M-ES EMELÉSI
MAGASSÁG
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A Scheppach CB01 kézi működtetésű,
nagy teherbírású, láncos csörlő
alkalmas akár egy tonna anyag
emelésére és mozgatására is. Kiválóan
hasznosítható műhelyekben,
garázsokban vagy ipari
létesítményekben, szerelési vagy
karbantartási munkáknál. Előnyei közé
tartozik a könnyű karbantartás és
kezelhetőség, továbbá, hogy

3m/

0 % MINŐS

26 790 Ft

CB01
Teherbírás:

23 190 Ft
1000 kg

Emelési magasság:
Min. szerkezeti magasság:
Gép méretei:

3m
30 cm
250 x 180 x 170 mm

Súly:

kb. 9,5 kg

KÉZI LÁNCOS
EMELŐ-CSÖRLŐ | CB02
A Scheppach CB02 kézi működtetésű,
nagy teherbírású, láncos csörlő
alkalmas akár két tonna anyag
emelésére és mozgatására is.
Kiválóan hasznosítható műhelyekben,
garázsokban vagy ipari
létesítményekben, szerelési vagy
karbantartási munkáknál. Előnyei közé
tartozik a könnyű karbantartás és
kezelhetőség, továbbá, hogy

3m/

2T

független az elektromos áram
ellátásától. Az egész szerkezet minden
fontos biztonsági elemet
tartalmaz, viszonylag kis tömegű,
könnyen mozgatható, hosszú lánccal
rendelkezik, és kiváló minőségű
anyagból készül. Nagy előnye a
két horog közti minimális 30 cm-es
távolság.

3 M-ES EMELÉSI
MAGASSÁG

38 990 Ft

CB02
Teherbírás:
Emelési magasság:
Min. szerkezeti magasság:
Gép méretei:
Súly:

31 990 Ft
2000 kg
3m
30 cm
250 x 180 x 170 mm
kb. 12 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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A Scheppach HCE1500 magasnyomású mosó egy könnyű és
kompakt mosó, amellyel minden általános mosási feladatot
elláthat a ház vagy műhely körül. Az autó, bicikli, kerti bútor,
kerti gép stb. mosása gyerekjátékká vállhat. A standard tartozékú
felülettisztítóval nem probléma többé a terasz, a műhely vagy a
garázs padlójának tisztítása. A csupán 6 kg-os súly könnyű használatot biztosít, ugyanakkor az erős, 1400 W-os motor, akár 105
bar nyomás biztosítására is képes. A könnyű kezelés érdekében a
csatlakoztatható tartozékok gyorscsatlakozókkal vannak ellátva.

GAZDAG
TARTOZÉKKÍNÁLAT
max.

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 105 BAR,
TARTOZÉKOKKAL | HCE1500

1400 W

105 bar

ÖNFELSZÍVÓS

Az alapfelszereltség, mint a magasnyomású pisztoly és tömlő, a
tárolásnál a kényelmesen elhelyezhető a mosón található tartóeszközökön. A mosó önfelszívós funkcióval rendelkezik. Használható
mind csatlakoztatással vízvezetékhez, mind önfelszívó funkcióval
vödörből, hordóból, vagy tartályból. Ez által, a használatnál nincs
korlátozva a vízvezeték meglétével. A gép Auto-stop rendszerrel
van ellátva, ami lehetővé teszi, hogy a pisztoly kapcsoló
felengedésével a motor is leáll.

34 990 Ft

HCE1500

24 990 Ft

Motor:

230 V/50 Hz

Teljesítmény:

1400 W

Max. nyomás:

105 bar

Szivattyú:

alumínium, önfelszívós

Max. vízszállítás:

408 l/óra

Auto stop rendszer:

igen

Max. víz hőmérséklet:

50°C

Gép méretei:

305 x 207 x 415 mm
6 kg
R A NC
I
GA

0 % MIN Ő

zóval van ellátva. Az alapfelszereltség, mint a magasnyomású pisztoly, elektromos kábel és a tömlő kényelmesen tárolhatók a gép
tárolófelületein. A mosó önfelszívós funkcióval rendelkezik, azaz
nem csak a vízvezetékhez csatlakoztatható, hanem képes a vizet
felszívni vödörből, hordóból vagy más tartályból. A használatnál
ezzel nincs korlátozva a vízvezeték meglétével. A gép Auto-stop
rendszerrel van ellátva, ami lehetővé teszi, hogy a pisztoly kapcsoló felengedésével a motor is leáll. A könnyű mozgathatóság
érdekében a gép vonómarkolattal és kerekekkel van ellátva.

Teljesítmény:
Max. nyomás:
Szivattyú:
Max. vízszállítás:

0 % MIN Ő

165 bar
alumínium, önfelszívós
468 l/óra
igen
50°C

Tartozékok:
- 10 m magasnyomású tömlő
- 1 l-es integrált mosószertartály
- felülettisztító
- magasnyomású pisztoly fúvókával és
hosszabbítóval
- sarokfúvóka 90°

10

2 200 W

Max. vízhőmérséklet:
Súly:

*

230 V/50 Hz

Auto-stop rendszer:
Gép méretei:

R A NC
I
GA

G

59 990 Ft

ÖNFELSZÍVÓS
SZIVATTYÚ

SÉ

HCE2200

165 bar

A

73 990 Ft
Motor:

2200 W

V

A Scheppach HCE2200 magasnyomású mosó megfelelő teljesítményű mosó, amellyel szinte minden általános és igényesebb mosási feladatot elláthat. Széles tartozékkínálatának köszönhetően
bátran belevághat bármilyen ház, műhely, telephely vagy garázs
körüli munkába. Probléma nélkül lemosható az autó, motor vagy
quad, kerti gép, hajó stb. A megfelelő tartozékokkal könnyen tisztítható a terasz, kocsibeálló vagy más nagyobb felület is. A mosó
erős 2200W-os motorja akár 165 bar nyomás teljesítmény biztosít.
A könnyű használat érdekében az összes tartozék gyorscsatlako-

GAZDAG
TARTOZÉKKÍNÁLAT
max.

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 165 BAR,
TARTOZÉKOKKAL | HCE2200

4É

10

SÉ

G

4É

*

A

Tartozékok:
- 3 m-es magasnyomású tömlő
- 0,4 l-es mosószer tartály fúvókával
- felület mosó
- magasnyomású pisztoly hosszabbító szárral
- csatlakozó adapter további
- akár más márkájú
- tartozékokhoz

V

Súly:

365 x 276 x 820 mm
12 kg

- mosókefe
- forgó kefe
- 6 m csőtisztító
- adapter más márkájú
tartozékok csat
lakoztatásához

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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ellátástol való függetlenség, a hosszú, 7,5 m-es
minőségi magasnyomású tömlő, a pisztoly és az 5
fúvóka könnyű elhelyezhetősége és a mosószertartály nagyon kényelmessé teszik a munkát a géppel.
A nagyon magas, 522 l/óra vízszállítási sebesség
lehetővé teszi még a nagyon komoly szennyeződések eltávolítását is, akár a nehéz körülmények között
dolgozó mezőgazdasági gépekről vagy terepjárókról, ill. kiváló öblítése teljesítményt nyújt nagyobb
területek, felületek mosásánál is.

200 bar

5 FÚVÓKA

R A NC
I
GA

10

SÉ

G

4É

*

A

V

A Scheppach HCP2600 benzinmotoros magasnyomású mosó egy kiváló teljesítményű univerzális
segítőtárs a háztartásokban, mezőgazdasági
üzemekben, építkezéseken, szervizekben és más
helyeken, ahol igény van a kemény burkolatok,
beállók, udvarok, gépek, járművek, hajók vagy
más felületek tisztítására. A lehetőségek szinte
határtalanok. A hosszú életartam alapja az erős, 4,4
LE-s motor, a nagyon stabil felszínkezelt acélkeret,
a heavy-duty réz szivattyú és pisztoly csatlakozó. A
nagy kerekek, a benzinmotornak köszönhető áram

522 l/h

max.

200 BAR-OS BENZINMOTOROS
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ | HCP2600

0 % MIN Ő

154 990 Ft

HCP2600
Motor:

110 990 Ft
4-ütemű OHV, 173 cm3

Teljesítmény:

3,2 kW / 4,4 LE

Max. nyomás:

200 bar

Munkanyomás:

180 bar

Max. vízátfolyás:

522 l/óra

Max. vízhőmérséklet:
Max. bemeneti víznyomás:
Fúvókák:

50°C
10 bar
0°/15°/25°/40°/mosószeres

Üzemanyag tartály:
Gép méretei:
Súly (tartozékok nélkül):

0,9 l
670 x 490 x 1000 mm
26 kg

ELEKTROMOS ROSTAGÉP | RS400
dard tartozék rostaháló betéttel. A rostadob dőlési szöge állítható és kefével
ellátott, ami folyamatosan tisztítja a
nyílásokat, így azok a nedves anyagok
rostálásánál sem tömődnek el. A gép
kerekekkel is rendelkezik, ami nagyban megkönnyíti a mozgatását.

400 mm

900 mm

AKÁR 3 M³ ANYAGOT
ROSTÁL ÓRÁNKÉNT
*

10

SÉ

G

4É

R A NC
I
GA

A

V

Az RS400 rotációs rostagép helyettesíthetetlen segítség minden
olyan helyzetben, ahol föld, homok,
komposzt vagy más anyagok gyors
átrostálása szükséges, ami akár 3 m3
/ óra. A rostaháló 2 cm-es nyílásainak
átmérője 1 cm-esre szűkíthető a stan-

0 % MIN Ő

160 999 Ft

RS400
Motor:
Teljesítmény:
Dob fordulatszáma:
Dob dőlése:
Dob átmérője:
Dob hossza:
Rostaháló nyílások átmérője:
Gép méretei:
Súly:

123 990 Ft
230 V/50 Hz
360 W
42 ford./perc
10°, két pozíció
400 mm
900 mm
20 mm, betéttel 10 mm
1080 x 740 x 1400 mm
37 kg
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.
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Géptípus

Tartozék

TS 25 L
HS105
HM100LXU
HM100LU

Műszaki paraméterek, rendelési szám

körfűrészlap

HS100S

körfűrészlap

HS120o
HS120
TS310

körfűrészlap

HM80L
HS80
HM80LXU

körfűrészlap

TCT Ø210/30, 24 foggal, rend.sz.: 3901208701

3 649 Ft

univerzális körfűrészlap (fa, műanyag, alumínium,
réz)

TCT Ø210/30, 24 foggal, rend.sz.: 3901208701

5 469 Ft

univerzális körfűrészlap + fémvágás

TCT Ø216/3/1,8, 40 zubů, obj.č. 7901200703

8 499 Ft

körfűrészlap fához

TCT Ø216/30/2,8, 48 zubů, obj.č. 7901200705

4 249 Ft

univerzális körfűrészlap (fá, műanyag, alumínium,
réz)

TCT Ø255/30/2,8, 48 foggal, rend. sz.: 7901200702

6 699 Ft

TCT Ø254/30, 60 foggal, rend. sz.: 3901203701

5 999 Ft

TCT Ø254/30, 30 foggal, rend. sz.: 3901102701

4 249 Ft

TCT Ø250/30, 24 foggal, rend. sz.: 3901306701

4 249 Ft

TCT Ø315/30, 24 foggal, rend. sz.: 3901302701

6 699 Ft

TCT Ø315/30, 20 foggal, orig. Sheppach, rend.sz.: 51005102

HM80MP

HM100MP

Ár:

14 590 Ft

univerzális körfűrészlap + fémvágás

TCT Ø255/30/2,2, 48 foggal, rend. sz.: 7901200704

14 590 Ft

körfűrészlap fához

TCT Ø255/30/2,8, 48 foggal, rend. sz.: 7901200706

4 859 Ft

HM120L

körfűrészlap

TCT Ø305/30, 60 foggal, rend. sz.: 7901200707

8 499 Ft

HBS20

fűrészszalag

univerzális, rend. sz.: 3901504037

7 299 Ft

fához, rend. sz.: 3901502702

8 499 Ft

fához és műanyaghoz, redn. sz.: 3901502703

8 499 Ft

univerzális, rend. sz.: 88000011, 6 db-os szett

5 469 Ft

fához és műanyghoz, rend. sz.: 88000012, 6 db-os szett

5 469 Ft

fához, rend. sz.: 88000013, 6 db-os szett

5 469 Ft

103 db-os, rend. sz.: 88002730

5 469 Ft

HBS300

fűrészszalag

SD1600V
Deco-flex

Deco-flex

fűrészlap

11
12

tartozék szett

64 db-os, rend. sz.: 3901402701

4 249 Ft
15 790 Ft

3

vezetősín 1 400 mm

rend. sz.: 4901803702

4

körfűrészlap

TCT 24 foggal, 145/20 mm, rend. sz.: 3901803703

3 649 Ft

5

körfűrészlap

TCT 48 foggal, 145/20 mm, rend. sz: 3901803704

4 859 Ft

7

tartozék szett

1x sínösszekötő, 2x fémszorító, 1x ütköző, rend. sz.: 3901803705

3

vezetősín 1400mm

rend. sz.: 4901802701

4

körfűrészlap

TCT 24 foggal, 160/20 mm, rend. sz.: 3901802704

4 859 Ft

5

körfűrészlap

TCT 48 foggal, 160/20 mm, rend. sz.: 3901802705

5 999 Ft

6

kifordulás elleni védelem

rend. sz.: 3901802703

2 899 Ft

7

tartozék szett

1x sínösszekötő, 2x fémszorító, 1x ütköző, rend. sz.: 3901802702

vezetősín 1400 mm

rend.sz.: 4901802701

tartozék szett

1x sínösszekötő, 2x fémszorító, 1x ütköző, rend. sz.: 3901802702

7 299 Ft

kifordulás elleni védelem

rend. sz.: 3901802703

2 899 Ft

korfűrészlap TCT 36 foggal

rend. sz.: 7901800601

4 859 Ft

körfűrészlap TCT 72 foggal

rend.sz..: 7901800602

HMS850

gyalukés szett

gyalukés szett HSS, rend. sz.: 3902202701

10 990 Ft

HMS1070

gyalukés szett

gyalukés szett HSS, rend. sz.: 3902204701

12 190 Ft

FS3600

vágótárcsa

Ø 200x25,4x1,6, rend. sz.: 7906700705

4 859 Ft

gégecső csonkszűkítő

5 db-os szett, rend. sz. :75200701

3 649 Ft

szűrőzsák

rend. sz.: 75100702

PL45

PL55

PL75

HA1000

5 999 Ft
15 790 Ft

7 299 Ft
15 790 Ft

8 499 Ft

839 Ft
3 649 Ft

gégecső csonkszűkítő

5 db-os szett, rend. sz. :75200701

műanyag zsák fűrészporhoz

rend.sz.: 75001500

porzsák

rend. sz.: 3906301013

4 859 Ft

gégecső

rend. sz.: 3906301015

10 990 Ft

szűkítő

Ø 140 mm na Ø100 mm, rend.sz.: 75206001

5 839 Ft

szűrőzsák

rend. sz.: 7906300701

1 089 Ft

gyűjtőzsák

rend. sz.:7906300702

2 059 Ft

HD2P

porzsák

rend. sz: 3906307701

2 059 Ft

ACM18

szűrő

rend. sz.: 3906401009

3 399 Ft

Fenőpaszta

rend. szám 89490703

3 990 Ft

70-es vezető persely egyenes élekhez

rend. szám 89490716

4 240 Ft

200-as szögbeállító a perselyek beállításához

rend. szám. 89490717

2 450 Ft

HD12

HD15

Tiger 3000VS

90
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Géptípus

Tartozék

BG150
BGS700

BTS700

2 429 Ft

150 x 25 x 12,7, szemcseméret 60, rend. sz.: 88000893

2 429 Ft

150 x 20 x 12,7, szemcseméret, rend. sz.: 3838913781801

2 429 Ft

150 x 20 x 12,7, szemcseméret 80, rend. sz.: 3838913781818

2 429 Ft

csiszolószalag szett

686x50 mm, 3 db szemcseméret 60, 3db szemcseméret 120, 3db szemcsemérett 180,
rend. sz.: 7903303701

3 649 Ft

csiszolószalag és csiszolópapír szett

9 db, papír szemcseméret 80, 120, 180, 3 db, szalag szemcseméret 60, 100, 180, rend.
sz.: 3903301707

4 859 Ft

csiszolópapír szett Ø 125 mm

3 db, szemcseméret 80, 120, 180, rend. sz.: 7903301701, tépőzáras felfogatás

9 739 Ft

csiszolószalag szett 762 x 25 mm

3 db, szemcseméret 60, 100, 180, rend. sz.: 7903301702

4 619 Ft

200 x 25 x 16 mm, szemcseméret 36, rend. sz.: 88000870

2 899 Ft

200 x 25 x 16 mm, szemcseméret 60, rend. sz.: 88000869

2 899 Ft

200 x 20 x 16 mm, szemcseméret 46, rend. sz.: 3838913598393

3 645 Ft

200 x 20 x 16 mm, szemcseméret 80, rend. sz.: 3838913781849

3 999 Ft

200 x 40 x 16 mm, szemcseméret 100, rend.sz.: 88002593 (fehér)

9 129 Ft

szemcseméret K80, 10 db, rend. sz.: 88000208

5 999 Ft

szemcseméret K120, 10 db, rend. sz.: 88000209

5 999 Ft

BG200
BG200AL

köszörűkorong

BG200AL

köszörűkorong

csiszolópapír Ø150 mm
BTS800
csiszolószalag 100 x 914mm

Tiger2000
Tiger2500

HG34

11
12

DMT460T

13

szemcseméret K220, 10 db, rend. sz.: 88000220

5 999 Ft

szemcseméret K80, 3 db, rend. sz: 88000211

3 399 Ft

szemcseméret K120, 3 db, rend.sz.: 88000212

3 399 Ft

szemcseméret K220, 3 db, rend. sz.: 88000221

3 399 Ft

rend. sz.: 89490712 balták élezéséhez használt eszköz- 170 mm hosszú élig.

Jig 55

rend.sz.: 89490706 lapos és íves vésők elezéséhez használt eszköz.

Jig 60

rend. sz.: 89490708, 40-100 mm -ig hosszú késpengék élezéséhez használt eszköz.

4 239 Ft

Jig 70

rend. sz.: 89490716 lapos élek, fém élek, vésők, pengék, borotvák stb. élezéséhez
használt eszköz.

4 239 Ft

Jig 110

rend. sz.: 89490718 támaszték olyan szerszámokhoz, amelyek nehezen megfoghatóak fogóval pl. kaparók, fafaragó szerszámok stb.

5 999 Ft

Jig 120

rend. sz.: 89490709 késélező eszköz 100-200 mm pengehosszig

4 619 Ft

Jig 160

rend. sz.: 89490710 késélezéshez és sövényvágő pengék élezéséhez használt eszköz

7 299 Ft

Jig 320

rend. sz.: 89490723 különböző szélességű gyalukések élezéséhez használt eszköz,
leginkább gyalugépekhez, stb. 320 mm szélességig. Nagyon stabil konstrukcióval és
pontos szögbeállítással rendelkezik.

43 790 Ft

Jig 380

rend. sz.: 89490724 különboző szélességű gyalukések élezéséhez használt eszköz
400 mm pengehosszig.Nagyon stabil konstrukcióval és pontos szögbeállítással
rendelkezik..

60 990 Ft

csiszolókő/polírozókő 200

rend. sz.: 89490707 köszörűkorong felületi megmunkálásához a nagyon finom csizolás eléréséhez.Az eszköz másik oldala biztosítja a köszörűkorong durvafelületének
ismételt elérését.

2 059 Ft

köszörűkorong

rend. sz.: 7903100701

1 699 Ft

polírozó korong

rend. sz.: 7903100702

tartozék szett
gépágy hosszabítási tartozék 1007 mm-re
köszörűkorong

OSM100
OS58

hengerköszörűk

103 db-os, rend. sz.: 88002730
64 db-os, rend. sz.: 3901402701

12 190 Ft

150 x 20, rend. sz.: 88000214

1 199 Ft

szemcseméret 80, Ø 13/19/26/38/51/76, 3-3 db, rend. sz.: 7903400701

8 519 Ft

szemcseméret 120, Ø 13/19/26/38/51/76, 3-3 db. rend. sz.: 7903400702

8 519 Ft

szemcseméret 240, Ø 13/19/26/38/51/76, 3-3db. rend. sz.: 7903400703

8 519 Ft
2 999 Ft

DP18VARIO

tartozékok

satu, rend. sz.: 7906800701

HL710
HL850
HL800

hasítóék

HL1010
HL1200S

www.scheppach.hu

4 249 Ft

200 x 40, rend. sz.: 89490715

Ø 355 x 25,4 mm, rend. sz.: 5903702701

hasítóék

599 Ft
5 999 Ft

24 390 Ft

vágókorong

HL650

10 990 Ft

rend. sz.: 4902301701

MT140

2

1 799 Ft

Jig 40

BG200W

HL1800GM

Ár:

150 x 25 x 12,7, szemcseméret 36, rend. sz.: 88000892
köszörűkorong

BGS700

Műszaki paraméterek, rendelési szám

6 230 Ft

hatvállas kereszt hasítóék, rend. sz.: 16040717

14 599 Ft

égyvállas kereszt hasítóék, rend. sz.:. 16040730

8 490 Ft

négyvállas hasítóék, rend. sz.:. 3905301701

8 490 Ft

feszítőék, rend. sz.: 3905301702

12 190 Ft

hasítóék

négyvállas ék, rend.sz.: 5905409998

12 190 Ft

hasítóék

feszítőék, rend.sz.: 5905409999

12 190 Ft

hasítóék

professzionális feszítőék, rend. sz.: 5905409997

18 290 Ft

négyvállas hasítóék

rend. sz: 7905500702

20 690 Ft

hárompontos felfügesztő szállítóeszközhöz

rend. sz.: 1905503701

42 690 Ft
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Géptípus

Tartozék

Műszaki paraméterek, rendelési szám
négyvállas hasítőék, rend. sz.: 3905402702

16 990 Ft

HL1500

hasítóék

feszítóék, rend. sz.: 16040727

12 190 Ft

professzionális feszítőék, rend. sz.: 3905402701

22 990 Ft

négyvállas hasístóék

rend. sz.: 7905500701

22 990 Ft

hárompontos felfügesztő szállítóeszközhöz

rend. sz.: 1905503701

42 690 Ft

HL2500GM

2

olaj

Rönkhasítók

kenőzsír
HS410

körfűrészlap

HS510
HS520

körfűrészlap

Ár:

hidraulikus olaj 1l, rend. sz.: 16020280

1 939 Ft

hidraulikus olaj 5l, rend. sz.: 16020281

8 499 Ft

425 g-os kenőzsír,műanyag vezetőrúd zsírzásához obj.č. 310020238544

1 199 Ft

TCT 400/30 x 3,2, 36 foggal, rend. sz.: 3905103701

9 739 Ft

TCT 400/30 x 3,4, 40 foggal, rend. sz.: 7905100601

9 739 Ft

CV 500/30 mm, 56 foggal, rend. sz.: 10023205

21 890 Ft

TCT 500/30 mm, 36 foggal, rend. sz.: 56000702

33 990 Ft

TCT 500/30 mm, 44 foggal, rend. sz.:15270704

33 990 Ft

TCT, 500/30 mm, 40 foggal, rend. sz.: 3905111701

30 490 Ft

CV 700/30 mm, 56 foggal, rend. sz.: 10023207

42 690 Ft

TCT 700/30 mm, 42 foggal, rend. sz.: 13108001

51 190 Ft

HS720
HS730

körfűrészlap

cs03

köszörűkorong

3,5 mm, rend.sz.: 3903602701

1 199 Ft

kompresszorok

olaj

kompresszorolaj 1 l, rend. sz.: 3906100701

1 799 Ft

8
EB1700

9

földfúró szárak

10

fúrószár Ø 100 mm, hossza 80 cm: rend. sz.: 7904702701

13 390 Ft

fúrószár Ø 150 mm, hossza 80 cm: rend. sz.: 7904702702

14 590 Ft

fúrószár Ø 200 mm, hossza 100 cm: rend.sz :7904702703

15 790 Ft

3 db-os fúrószár SDS MAX

Ø 16 x 320 mm, 18 x 320 mm, 20 x 320 mm, rend. sz.: 7907900002

4 859 Ft

2 db-os vésőszár SDS MAX

hegyes Ø18x350mm; lapos Ø18x25x350mm, rend. sz.: 7907900001

3 649 Ft

vésőszár lapos

30 × 410 mm, rend. sz.: 3908202701

4 859 Ft

vésőszár hegyes

30 × 410 mm, rend. sz.: 3908202702

4 859 Ft

vésőszár lapos

30 x 410 mm, rend. sz.: 3908201108

7 299 Ft

vésőszár hegyes

30 x 410 mm, rend. sz.: 3908201109

7 299 Ft

kalapácsok

kenőzsír

425 g-os kenőzsír fúró, véső és bontokalapácsok áttéteinek zsírzásához, rend. sz.:
310020238644

2 399 Ft

PM1200

spirál keverőszár 120 mm-es

rend. sz.: 3907801009

2 399 Ft

PM1800D

2 db spirál keverőszár

Ø 110 mm, rend. sz.: 5907802701

8 499 Ft

DH1200MAX

AB1500

AB1600
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Cégbejegyzés: GARLAND distributor, s.r,o. cégjegyzés OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.
A Scheppach termékek folyamatos műszaki innovációjának következtében fenntartjuk a
katalógusban szereplő termékek minimális ár és paraméterek változtatásának jogát.
A feltüntettet árak ajánlott kiskereskedelmi árak és tartalmazzák az ÁFA-t.
www.scheppach.hu, www.garland.hu
*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu
weboldalon.
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