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DWT – vaše chytrá volba
Společnost DWT INTERNATIONAL AG se sídlem ve Švýcarsku razí již druhé desetiletí stejnou fi lozofi i, totiž že ani opravdu 
kvalitní nářadí nemusí být nutně drahé. Výsledkem je řada strojů, které nabízejí stejné nebo dokonce lepší výkony než 
konkurence, ale zákazník platí někdy až o desítky procent méně. Tato jednoduchá fi lozofi e udělala ze značky DWT jednu 
z nejlépe se rozvíjejících evropských značek posledních let. Dnes DWT spolupracuje s věhlasnými světovými producenty 
nářadí i příslušenství, výrobní plochy přesahují plochu 105 000 čtverečních metrů, zaměstnává přímo více než 2000 
zaměstnanců a další tisíce nepřímo v joint venture továrnách a vyrábí ročně 5 miliónů kusů nářadí a dalších téměř 
10 miliónů kusů příslušenství.
 
Pro DWT vždy byla a je důležitá kvalita, vzhled a funkčnost výrobků. Proto všechny závody pracují na základě mezinárodních 
norem kvality ISO 9001 2000, proto se pečlivě sledují moderní trendy trhu a sortiment se dle nich pravidelně upravuje, 
a proto DWT klade velký důraz na záruční a pozáruční servis svých výrobků.
 
U DWT vždy naleznete poctivé komponenty, jako jsou kvalitní ložiska, bronzová samomazná pouzdra, kvalitní spínače či kvalitní ocel 
i plasty. I proto si DWT může dovolit poskytovat na své stroje prodlouženou záruku 4 roky. Zkrátka nářadí DWT není na ozdobu, ale na 
skutečně tvrdou práci. A to vše za více než férovou cenu!
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• kovové rychloupínací sklíčidlo pro 
pohodlnou výměnu nástroje
• nastavení stupně momentu pro práci 
v různých materiálech a s různými 
velikostmi vrtáků
• dvourychlostní převodovka pro různé 
typy aplikací a materiálů
• ergonomický design, držák bitu
• elektronická regulace rychlosti, pravý / 
levý chod
• integrované LED světlo pro dokonalé 
osvětlení pracovního prostoru
• Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

ABS-18 TLi BMC 2
18 V LI-ION dvourychlostní vrtačka / šroubovák

Baterie: 18 V / 1,5 Ah, Li-Iontová baterie
Doba nabíjení (min)  60
Počet otáček (min-1)  0-350 / 0-1400
Sklíčidlo (mm) kovové rychloupínací 13
Max. moment (Nm)  45
Vrtání do dřeva (mm)  32
Vrtání do oceli (mm)  13
Hmotnost (kg):  1.71
Výbava: 2 x baterie, 1 x nabíječka, 
 šroubovací bit (50 mm), kufřík

Cena Kč / Eur 3 999,- / 149

• LED indikace stavu nabití baterie
• lithiová baterie s delší výdrží, větší silou a menší hmotností než klasické NiCd aku.
• dvě baterie ve standardu

LEDLED

Li-ion

Quick

 Soft 
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+

- silný motor 550 W pro dlouhou 
životnost
- nastavení momentu v šesti stupních 
umožňuje zvolit 
   vždy optimální nastavení síly vrtání
- nastavitelný a snímatelný hloubkový 
doraz
- lehký a kompaktní ergonomický 
design i pro práci ve stísněných 
prostorech
- elektronická regulace rychlosti s 
možností uzamčení pro širokou škálu 
aplikací

- silný motor 900 W
- kryt převodu ze slitiny magnezia pro 
dlouhou životnost
- velký spínač se zpětným chodem
- tvar upnutí nástroje dovoluje jeho 
výměnu rychle a bez použití nástrojů
- rázový systém výrazně šetří namáhání 
zápěstí při povolování či utahování 
šroubů
- ideální do servisů, montážních dílen ap.
- Soft grip - měkčená protiskluzová 
rukojeť

-dostatečně silný motor 600 W
-kovové rychloupínací sklíčidlo pro 
pohodlnou výměnu nástroje
-kvalitní převodovka pro dlouhou 
životnost
-elektronická regulace rychlosti pro 
širokou škálu aplikací v různých 
materiálech
-možnost uzamčení spínače při práci 
v některých obtížných polohách nebo 
stísněných prostorech
-možnost přepnutí pravý / levý chod
-hloubkový doraz
-vrtací mód pro vrtání do dřeva, plastu, 
kovu a příklep pro vrtání do betonu, 
cihel či zdiva

TS-550 V
Šroubovák 550 W

SS09-24
Rázový utahovák 900 W

SBM-600
Elektrická příklepová vrtačka 600 W

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Upnutí nástroje:
Moment (Nm):
Nastavení momentu
Max. průměr šroubu (mm):
Hmotnost (kg): 

Cena Kč / Eur

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Upnutí nástroje:
Max. moment (Nm):
Min. průměr šroubu (mm):
Max. průměr šroubu (mm):
Hmotnost (kg): 

Cena Kč / Eur

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Sklíčidlo (mm):
Počet rázů (min-1):
Max. kapacita vrtání – dřevo (mm): 
Max. kapacita vrtání – ocel (mm): 
Max. kapacita vrtání – beton (mm): 
Hmotnost (kg):
Výbava: 

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
550

0-2500
šestihran 1/4“

2,2 - 14
6
6

1,8

1 999,- / 73,99

230 V/50 Hz
900

2100
čtverec 1/2“

320
M8

M24
3,5

2 699,- / 99,99

 230 V / 50 Hz
600

0-2800
kovové, 13

44800
20
13
13

1,9
přídavná rukojeť, hloubkový doraz, 

klička ke sklíčidlu

1 199,- / 43,99

- možnost přepnutí pravý / levý chod
- univerzální upnutí ¼“ šestihran s magnetickým držákem je navržen pro používání    
   se širokou škálou různých šroubovacích bitů
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť
- horní spona pro upnutí za opasek

-přídavná, volně nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama

 Soft 
grip

 Soft 
grip

torque
variable
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- silný motor 810 W
- robustní zubové sklíčidlo
- kvalitní dvourychlostní převodovka 
a kryt převodu ze slitiny magnezia pro 
   dlouhou životnost
- elektronická regulace rychlosti pro 
širokou škálu aplikací
- možnost uzamčení spínače při práci 
v některých obtížných polohách 
   nebo stísněných prostorech
- možnost přepnutí pravý / levý chod
- hloubkový doraz
- vrtací mód pro vrtání do dřeva, plastu, 
kovu a příklep pro vrtání do betonu, 
   cihel či zdiva
- přídavná, volně nastavitelná rukojeť 
dovoluje práci oběma rukama
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

- velmi silný motor 1050 W
- robustní zubové sklíčidlo
- kvalitní dvourychlostní převodovka 
a kryt převodu ze slitiny magnezia 
   pro dlouhou životnost
- elektronická regulace rychlosti pro 
širokou škálu aplikací
- možnost uzamčení spínače při práci 
v některých obtížných polohách 
   nebo stísněných prostorech
- možnost přepnutí pravý / levý chod
- hloubkový doraz
- vrtací mód pro vrtání do dřeva, plastu, 
kovu a příklep pro vrtání do betonu, 
   cihel či zdiva
- přídavná, volně nastavitelná rukojeť 
dovoluje práci oběma rukama
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

SBM-810 T
Dvourychlostní příklepová vrtačka 810 W

SBM-1050 T
Dvourychlostní příklepová vrtačka 1050 W

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Počet rázů (min-1): 
Sklíčidlo (mm): 
Max. kapacita vrtání – dřevo (mm): 
Max. kapacita vrtání – ocel (mm): 
Max. kapacita vrtání – beton (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Počet rázů (min-1): 
Sklíčidlo (mm): 
Max. kapacita vrtání – dřevo (mm): 
Max. kapacita vrtání – ocel (mm): 
Max. kapacita vrtání – beton (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
810

0 – 1200 / 0 - 2800
19200 / 44800

kovové, 13
40 / 30
13 / 13
16 / 16

2,5
přídavná rukojeť, hloubková 

zarážka, klička ke sklíčidlu

1 999,- / 73,99

230 V/50 Hz
1050

0 – 1200 / 0 - 2800
19200 / 44800

kovové,13
40 / 30
13 / 13
16 / 16

2,6
přídavná rukojeť, hloubková 

zarážka, klička ke sklíčidlu

2 299,- / 85,99

 Soft 
grip

 Soft 
grip

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Počet rychlostních stupňů: 
Vnitřní průměr vřetene (mm): 
Průměr kleštiny (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Počet rychlostních stupňů: 
Vnitřní průměr vřetene (mm): 
Průměr kleštiny (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
600

12000 – 27000
6

10
6

1,68
kónický a válcový brusný kámen, 

honovací přípravek, 2 x klíč, přídavná rukojeť

1 799,- / 65,99

230 V/50 Hz
600

12000 – 27000
6

10
6

1,46
kónický a válcový brusný kámen, čep, 

honovací přípravek, klíč, přídavná rukojeť

1 499,- / 55,99

- silný motor 600 W pro práci s různými 
materiály
- ideální pro broušení ostří, zarovnávání 
otřepů, čištění svarů, broušení nebo 
leštění různých povrchů
- ergonomický tvar dovoluje pohodlnou 
práci i jednou rukou
- prodloužený tvar vřetena pro práci 
i v hůře přístupných prostorech
- elektronické nastavení rychlosti 
v 6 krocích dovoluje využívat širokou 
škálu příslušenství (brusné kameny, 
leštící kotouče, ocelové kartáče, 
frézovací bity atd.)

- silný motor 600 W pro práci s různými 
materiály
- ideální pro broušení ostří, zarovnávání 
otřepů, čištění svarů, broušení nebo 
leštění různých povrchů
- ergonomický tvar dovoluje pohodlnou 
práci i jednou rukou
- elektronické nastavení rychlosti 
v 6 krocích dovoluje využívat širokou 
škálu příslušenství (brusné kameny, 
leštící kotouče, ocelové kartáče, 
frézovací bity atd.)
- ovládání spínače pro jednoruční 
manipulaci, není nutné při práci držet

GS06-27 LV
přímá bruska 600 W

GS06-27 V
přímá bruska 600 W

- ovládání spínač je přizpůsobené jednoruční manipulaci a spínač není nutné při práci držet
- přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

- přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

á i ů ý i

 Soft 
grip

 Soft 
grip



- velmi silný motor 1050 W
-robustní zubové sklíčidlo 
- kvalitní převodovka a kryt 
převodu ze slitiny magnezia 
pro dlouhou životnost
- vysoký točivý moment pro míchání 
stavebních materiálů bez ohledu na 
míru viskozity
- možnost uzamčení spínače 
- možnost přepnutí pravý / levý chod
- vrtací mód pro vrtání do dřeva, 
plastu, kovu
- přídavná rukojeť dovoluje bezpečné 
míchání oběma rukama
- rotační držadlo ve tvaru D dovoluje 
nastavení do jakékoliv polohy
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

BM-1050 M
vrtačka / míchadlo 1050 W

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Zubové sklíčidlo (mm): 
Max. kapacita vrtání – dřevo (mm): 
Max. kapacita vrtání – ocel (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
1050

550
1,5 - 13

40
13
3,3

přídavná rukojeť, otočná D-rukojeť 
se šroubem, klička ke sklíčidlu

2 299,- / 85,99

-silný motor 850 W pro práci v různých 
materiálech
-sklíčidlo SDS-PLUS pro snadnou 
výměnu nástroje bez použití klíče
-robustní převodovka pro dlouhou 
životnost
-elektronická regulace rychlosti i počtu 
rázů pro širokou škálu aplikací
-možnost uzamčení spínače při práci 
v některých obtížných polohách nebo 
stísněných prostorech
-možnost přepnutí pravý / levý chod, 
možnost použít i jako šroubovák
-hloubkový doraz
-otočný spínač se snadno 
nastavitelnými čtyřmi funkcemi: vrtací 
mód (pro vrtání do dřeva, plastu nebo 
kovu), vrtání s příklepem (pro vrtání do 
betonu, cihel či zdiva), Vario Lock (pro 
výběr nejpříjemnějšího úhlu sekáče při 
sekání) a sekání (odstraňování dlaždic, 
keramických povrchů, sekání vedení 
pro kabely atd.)
-přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje 
práci oběma rukama

SBH08-26T BMC
Vrtací kladivo 850 W

Motor:  230 V / 50 Hz
Příkon (W):  850
Energie úderu (J):  2,2
Počet otáček (min-1): 0-1200
Počet rázů (min-1): 0-5100
Sklíčidlo:  SDS PLUS
Max. kapacita vrtání – dřevo (mm):  40
Max. kapacita vrtání – ocel (mm):  13
Max. kapacita vrtání – beton (mm):  26
Hmotnost (kg):  3,2
Výbava:  přídavná rukojeť, hloubková zarážka, 
 adaptér na běžné zubové sklíčidlo, kufřík
Cena Kč / Eur 3 299,- / 123

-příjemný ergonomický design pro snížení únavy při práci
-Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

 Soft 
grip

 Soft 
grip

Reverse
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Motor: 
Příkon (W): 
Energie úderu (J): 
Počet otáček (min-1): 
Počet rázů (min-1): 
Sklíčidlo: 
Max. kapacita vrtání – beton (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
1250

10
450

2800
SDS-MAX

40
7,4

přídavná rukojeť, hloubková zarážka, 
prachovka, náhradní sada uhlíků, kufřík

5 499,- / 203

06 - 07

- silný motor 1250 W pro práci 
v různých materiálech
- sklíčidlo SDS-MAX pro snadnou 
výměnu nástroje bez použití klíče
- robustní převodovka pro dlouhou 
životnost uložená v magneziové skříni
- pneumatický rázový mechanizmus pro 
snadné vrtání v betonu, zdivu či kameni
- hloubkový doraz
- otočný spínač se snadno 
nastavitelnými funkcemi: vrtání s 
příklepem (pro vrtání  do betonu, cihel 
či zdiva) a sekání (odstraňování dlaždic, 
keramických povrchů, sekání vedení 
pro kabely atd.)

BH12-40 BMC
vrtací / bourací kladivo SDS-MAX 1 250 W

- přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- držadlo ve tvaru D s antivibračním systémem pro pohodlnou a bezpečnou práci 
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť
- světelná dioda signalizuje, že je stroj připojen k elektrickému napětí

 Soft 
gripp

BH12-40 V BMC
vrtací / bourací kladivo SDS-MAX 1 250 W

Motor: 
Příkon (W): 
Energie úderu (J): 
Počet otáček (min-1): 
Počet rázů (min-1): 
Sklíčidlo: 
Max. kapacita vrtání – beton (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

Motor: 
Příkon (W): 
Energie úderu (J): 
Počet otáček (min-1): 
Počet rázů (min-1): 
Sklíčidlo: 
Max. kapacita vrtání – beton (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
1200

15
-

1500 - 3000
SDS-MAX

-
7,0

přídavná rukojeť, klíč, kufřík

4 999,- / 185

230 V/50 Hz
1250

10
200 - 450

1000 - 2800
SDS-MAX

40
7,4

přídavná rukojeť, hloubková zarážka, 
prachovka, náhradní sada uhlíků, kufřík

5 999,- / 223

- silný motor 1200 W pro práci 
v různých materiálech
- sklíčidlo SDS-MAX pro snadnou 
výměnu nástroje bez použití klíče
- robustní převodovka pro dlouhou 
životnost
- silný pneumatický rázový 
mechanizmus pro snadné sekání 
v betonu, zdivu či kameni
- elektronická regulace rychlosti 
rázů pro širokou škálu aplikací
- robustní mechanismus 
sekání pro dlouhou životnost 
(odstraňování dlaždic, 

H-1200 VS BMC
bourací kladivo SDS-MAX 1200 W

dlaždic, keramických povrchů, sekání vedení pro kabely atd.)
- přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- držadlo ve tvaru D s antivibračním systémem pro pohodlnou a bezpečnou práci 
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť
- světelná dioda signalizuje, že je stroj připojen k elektrickému napětí

keramických povrchů, bourání zdiva, sekání vedení pro kabely atd.)
- přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- držadlo ve tvaru D s antivibračním systémem pro pohodlnou a bezpečnou práci 
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

- silný motor 1250 W pro práci v různých 
materiálech
- sklíčidlo SDS-MAX pro snadnou 
výměnu nástroje bez použití klíče
- robustní převodovka pro dlouhou 
životnost uložená v magneziové skříni
- pneumatický rázový mechanizmus pro 
snadné vrtání v betonu, zdivu či kameni
- elektronická regulace rychlosti i počtu 
rázů pro širokou škálu aplikací
- hloubkový doraz
- otočný spínač se snadno 
nastavitelnými funkcemi: vrtání 
s příklepem (pro vrtání do betonu,
 cihel či zdiva) a sekání (odstraňování 

 Soft 
grip

Motor 230 V/50 Hzný motor 1250W pro práci v různých

Sofft 
grip

WS07-115
úhlová bruska 115 mm

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Závit hřídele: 
Max. průměr kotouče (mm): 
Max. průměr ocelového kartáče (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V / 50 Hz
710

11000
M14
115

75
1,9

 2 x klíč, přídavná rukojeť, 
 ochranný kryt

 1 199,- /  43,99

a rychlou výměnu kotouče
-přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
-ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°

-dostatečně silný motor 710 W 
pro práci s různými materiály
-ideální pro suché řezání, 
broušení nebo leštění kovových 
či podobných materiálů
-ergonomický a kompaktní 
tvar dovoluje pohodlnou práci 
i jednou rukou
-možnost zamknutí spínače 
v poloze zapnuto pro dlouho 
trvající práci bez únavy
-bezpečnostní spínač chránící před 
nechtěným spuštěním stroje
-aretace hřídele pro snadnou 



WS08-115 V
úhlová bruska 115 mm

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Závit hřídele: 
Max. průměr kotouče (mm): 
Max. průměr ocelového kartáče (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
860

3000 – 11000
M14
115

75
2,05

2 x klíč, přídavná rukojeť, 
ochranný kryt

1 499,- /  55,99

- přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°

- silný motor 860 W pro práci 
s různými materiály
- ideální pro suché řezání, 
broušení nebo leštění kovových 
či podobných materiálů
- ergonomický tvar dovoluje 
pohodlnou práci i jednou rukou
- elektronické nastavení rychlosti 
dovoluje pracovat s celou řadou 
materiálů a využívat širokou 
škálu příslušenství
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou 
a rychlou výměnu kotouče

WS08-115 TV
úhlová bruska 115 mm

- přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Závit hřídele: 
Max. průměr kotouče (mm): 
Max. průměr ocelového kartáče (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
860

3000 – 11000
M14
115

75
2,05

2 x klíč, přídavná rukojeť, 
ochranný kryt

1 599,- /  59,99

WS07-125
úhlová bruska 125 mm

-přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
-ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Závit hřídele: 
Max. průměr kotouče (mm): 
Max. průměr ocelového kartáče (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V / 50 Hz
710 

11000
M14 
125

75
1,95

2 x klíč, přídavná rukojeť, 
ochranný kryt

 
1 299,- /  47,99

- silný motor 860 W pro práci 
s různými materiály
- ideální pro řezání, broušení, 
kartáčování nebo leštění 
různých materiálů
- ergonomický tvar dovoluje 
pohodlnou a bezpečnou práci
- elektronické nastavení rychlosti 
dovoluje pracovat s celou řadou 
materiálů a využívat širokou 
škálu příslušenství
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou 
a rychlou výměnu kotouče

-dostatečně silný motor 710 W 
pro práci s různými materiály
-ideální pro suché řezání, 
broušení nebo leštění kovových 
či podobných materiálů
-ergonomický a kompaktní 
tvar dovoluje pohodlnou 
práci i jednou rukou
-možnost zamknutí spínače 
v poloze zapnuto pro dlouho 
trvající práci bez únavy
-bezpečnostní spínač chránící 
před nechtěným spuštěním stroje
-aretace hřídele pro snadnou 
a rychlou výměnu kotouče

 Soft 
gripp

WS08-125 TV
úhlová bruska 125 mm

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Závit hřídele: 
Max. průměr kotouče (mm): 
Max. průměr ocelového kartáče (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
860

3000 – 11000
M14
125

75
2,1

2 x klíč, přídavná rukojeť, 
ochranný kryt

1 599,- /  59,99

- přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

- silný motor 860 W pro práci 
s různými materiály
- ideální pro řezání, broušení, 
kartáčování nebo leštění 
různých materiálů
- ergonomický tvar dovoluje 
pohodlnou a bezpečnou práci
- elektronické nastavení rychlosti 
dovoluje pracovat s celou řadou 
materiálů a využívat širokou 
škálu příslušenství
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou 
a rychlou výměnu kotouče

 Soft 
grip
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WS24-230 T
úhlová bruska 230 mm

WS24-230 D
úhlová bruska 230 mm

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Závit hřídele: 
Max. průměr kotouče (mm): 
Max. průměr ocelového kartáče (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
2400
6000
M14
230
100
5,3

2 x klíč, přídavná rukojeť, 
ochranný kryt

2 999,- /  111

- aretace hřídele pro snadnou a rychlou výměnu kotouče
- přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje pohodlnou práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Závit hřídele: 
Max. průměr kotouče (mm): 
Max. průměr ocelového kartáče (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
2400
6000
M14
230
100
5,4

2 x klíč, přídavná rukojeť, 
ochranný kryt

2 999,- /  111

- přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje pohodlnou práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

WS10-125 TV
úhlová bruska 125 mm

WS13-150 T
úhlová bruska 150 mm

- přídavná, nastavitelná rukojeť dovoluje pohodlnou práci oběma rukama
- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Závit hřídele: 
Max. průměr kotouče (mm): 
Max. průměr ocelového kartáče (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Závit hřídele: 
Max. průměr kotouče (mm): 
Max. průměr ocelového kartáče (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
1010

3000 – 11000
M14
125

75
2,35

2 x klíč, přídavná rukojeť, 
ochranný kryt

1 699,- /  63,99

230 V/50 Hz
1300
8000
M14
150

75
3,3

2 x klíč, přídavná rukojeť, 
ochranný kryt

1 999,- /  73,99

- ochranný kovový kryt je možno libovolně nastavit v rozmezí 360°
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

- silný motor 1010 W vhodný 
i pro velké zatížení
- ideální pro řezání, broušení, 
kartáčování nebo leštění různých 
materiálů
- ergonomický tvar dovoluje 
pohodlnou a bezpečnou práci 
i v hůře přístupných místech
- elektronické nastavení rychlosti 
dovoluje pracovat s celou řadou 
materiálů a  využívat širokou škálu 
příslušenství
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou 
a rychlou výměnu kotouče

- silný motor 1300 W vhodný 
i pro velké zatížení
- ideální pro řezání, broušení, 
kartáčování nebo leštění 
různých materiálů
- ergonomický tvar dovoluje 
pohodlnou a bezpečnou práci 
i v hůře přístupných místech
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou 
a rychlou výměnu kotouče
- přídavná, nastavitelná rukojeť 
dovoluje pohodlnou práci 
oběma rukama

- extrémně silný motor 2400 W 
vhodný i pro dlouhotrvající zátěž
- velmi robustní konstrukce
- ideální pro řezání, broušení, 
kartáčování nebo leštění 
různých materiálů
- funkce Soft Start pro velmi plynulý 
start stroje zabraňující přetížení sitě
- ergonomický tvar dovoluje 
pohodlnou a bezpečnou práci
- otočná zadní rukojeť pro 
pohodlnou práci v různých polohách
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou 
a rychlou výměnu kotouče

- extrémně silný motor 2400 W 
vhodný i pro dlouhotrvající zátěž
- velmi robustní konstrukce, 
D rukojeť pro zvýšenou bezpečnost
- ideální pro řezání, broušení, 
kartáčování nebo leštění různých 
materiálů
- funkce Soft Start pro velmi plynulý 
start stroje zabraňující přetížení sitě
- ergonomický tvar dovoluje 
pohodlnou a bezpečnou práci
- otočná zadní rukojeť pro 
pohodlnou práci v různých polohách
- spínač pro nepřetržitou práci

 Soft 
grip

 Soft 
grip  Soft 

grip

Soft
start

Handle

90°

Soft
start

Handle

90°

 Soft 
grip



OP13-180 TV
leštička 180 mm

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Závit hřídele /
Max. průměr kotouče (mm):
Max. průměr gumové podložky (mm) / 
Vnitřní průměr kotouče (mm):
Hmotnost (kg):
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
1300

1000 - 3000

M14

180
3,1

klíč, přídavná D rukojeť, 
gumová podložka, leštící návlek

2 599,- /  95,99

- přídavná rukojeť ve tvaru D dovoluje pohodlnou práci oběma rukama
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

- silný motor 1300 W s vysokým 
točivým momentem
- ideální pro fi nální úpravu povrchu 
leštěním, pro broušení či čištění 
povrchů
- pomocí vhodného příslušenství 
se dají perfektně vyleštit povrchy 
nerezové, lakované i dřevěné
- elektronická regulace rychlosti pro 
dokonalý výsledek na různých površích 
- ergonomický tvar dovoluje 
pohodlnou a bezpečnou práci
- spínač pro nepřetržitou práci
- aretace hřídele pro snadnou a rychlou 
výměnu kotouče

 Soft 
grip

- silný motor 250 W
- ideální pro broušení otřepů, 
srážení hran, odrezování, 
broušení či ostření nástrojů
- nastavitelná ochrana z pevného 
a průhledného akrylátového skla 
chrání před  odletujícími jiskrami 
i zbytky broušeného materiálu
- základna je vybavena oky pro 
pevné uchycení k pracovnímu stolu
- zarážka pro broušení dovoluje 
bezpečné přiložení obrobku 
k brusnému kotouči
- kovový kryt brusného kotouče účinně 

- silný motor 350 W
- ideální pro broušení otřepů, 
srážení hran, odrezování, 
broušení či ostření nástrojů
- nastavitelná ochrana z pevného 
a průhledného akrylátového skla 
chrání před odletujícími jiskrami 
i zbytky broušeného materiálu
- základna je vybavena oky pro 
pevné uchycení k pracovnímu stolu 
- zarážka pro broušení dovoluje 
bezpečné přiložení obrobku 
k brusnému kotouči
- kovový kryt brusného kotouče účinně 

DS-250 GS
dvoukotoučová bruska 250 W

DS-350 GS
dvoukotoučová bruska 350 W

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Průměr kotouče (mm): 
Vnitřní průměr kotouče (mm): 
Šířka kotouče (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Průměr kotouče (mm): 
Vnitřní průměr kotouče (mm): 
Šířka kotouče (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
250

2950
150 / 150
12,7 / 32

20 /40
8,9

2 x brusný kotouč, 2 x akrylátový 
kryt, 2 x zarážka pro broušení

1 899,- /  69,99

230 V/50 Hz
350

2950
200 / 200

16 / 16
20 /20

13,3
2 x brusný kotouč, 2 x akrylátový 

kryt, 2 x zarážka pro broušení

2 199,- /  81,99

chrání obsluhu před nechtěným stykem s brusným kotoučem
- kvalitní brusné kotouče

chrání obsluhu před nechtěným stykem s  brusným kotoučem
- kvalitní brusné kotouče

HKS12-55
okružní pila 1200 W

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Max. / min. průměr kotouče (mm): 
Max. / min. vnitřní průměr kotouče (mm): 
Max. šířka kotouče (mm): 
Max. kapacita řezání při 90o/45o (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
1200
5000

165 / 160
20 / 16

2,5
55 / 36

3,6
TCT řezný kotouč, 

paralelní vodítko, klíč

2 299,- /  85,99

- křídlová matice pro rychlé upnutí paralelního vodítka
- aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče

- silný motor 1200 W
- ideální pro přesné a rychlé rovné 
nebo pokosové řezy v masivu, 
dřevěných panelech, deskách, laminu 
a rovněž pro řezání dřevěných hranolů
- při použití speciálních řezných 
kotoučů je vhodná i pro řezání 
plastů nebo hliníkových slitin
- přesné měřítko pro řezy pod úhlem
- nastavitelná hloubka pro přesné řezy 
- robustní nastavitelná základna 
pro přesné úkosové řezy 0° – 45°
- ochranný kryt z kovu s integrovaným 
systémem pro odsávání prachu
- kvalitní řezný kotouč se zuby 
z tvrdokovu 

 Soft 
grip
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HKS18-75
okružní pila 1800 W

HKS18-85
okružní pila 1800 W

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Max. / min. průměr kotouče (mm): 
Max. / min. vnitřní průměr kotouče (mm): 
Max. šířka kotouče (mm): 
Max. kapacita řezání při 90o/45o (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Max. / min. průměr kotouče (mm): 
Max. / min. vnitřní průměr kotouče (mm): 
Max. šířka kotouče (mm): 
Max. kapacita řezání při 90o/45o (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
1800
4800

210 / 200
30 / 20

2,5
75 / 55

6,2
TCT řezný kotouč, 

paralelní vodítko, klíč
3 499,- /  129,99

230 V/50 Hz
1800
4800

235 / 230
30 / 20

2,5
85 / 65

6,5
TCT řezný kotouč, 

paralelní vodítko, klíč
3 799,- /  139,99

- kvalitní řezný kotouč se zuby z tvrdokovu 
- křídlová matice pro rychlé upnutí paralelního vodítka
- aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

- kvalitní řezný kotouč se zuby z tvrdokovu 
- křídlová matice pro rychlé upnutí paralelního vodítka
- aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

HKS15-65
okružní pila 1500 W

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Max. / min. průměr kotouče (mm): 
Max. / min. vnitřní průměr kotouče (mm): 
Max. šířka kotouče (mm): 
Max. kapacita řezání při 90o/45o (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V / 50 Hz
1500
5000

190/184
20/16

2,5
65/44

4,1
TCT řezný kotouč, 

paralelní vodítko, klíč

2 499,- /  91,99

z tvrdokovu 
-křídlová matice pro rychlé upnutí paralelního vodítka
-aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče
-Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

-silný motor 1500 W
-ideální pro přesné a rychlé rovné 
nebo pokosové řezy v masivu, 
dřevěných panelech, deskách, laminu 
a rovněž pro řezání dřevěných hranolů
-při použití speciálních řezných 
kotoučů je vhodná i pro řezání 
plastů nebo hliníkových slitin
-přesné měřítko pro řezy pod úhlem
-nastavitelná hloubka pro přesné řezy 
-robustní nastavitelná základna pro 
přesné úkosové řezy 0° - 45°
-ochranný kryt z kovu s integrovaným 
systémem pro odsávání prachu
-kvalitní řezný kotouč se zuby 

- velmi silný motor 1800 W
- ideální pro přesné a rychlé rovné nebo 
pokosové řezy v masivu, dřevěných 
panelech, deskách, laminu a rovněž 
pro řezání dřevěných hranolů
- při použití speciálních řezných 
kotoučů je vhodná i pro řezání 
plastů nebo hliníkových slitin
- přesné měřítko pro řezy pod úhlem
- nastavitelná hloubka pro přesné řezy 
- robustní nastavitelná základna pro 
přesné úkosové řezy 0° – 45°
- ochranný kryt z kovu s integrovaným 
systémem pro odsávání prachu

- velmi silný motor 1800 W
- ideální pro přesné a rychlé rovné nebo 
pokosové řezy v masivu, dřevěných 
panelech, deskách, laminu a rovněž 
pro řezání dřevěných hranolů
- při použití speciálních řezných 
kotoučů je vhodná i pro řezání 
plastů nebo hliníkových slitin
- přesné měřítko pro řezy pod úhlem
- nastavitelná hloubka pro přesné řezy 
- robustní nastavitelná základna pro 
přesné úkosové řezy 0° – 45°
- ochranný kryt z kovu s integrovaným 
systémem pro odsávání prachu

 Soft 
grip

 Soft 
grip

 Soft 
grip

STS05-60 D
přímočará pila 500 W

Motor: 
Příkon (W): 
Počet zdvihů (min-1): 
Délka zdvihu (mm): 
Řezná kapacita dřevo (mm): 
Řezná kapacita hliník (mm): 
Pokosové řezání (levé / pravé):
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V / 50 Hz
500

3000
18
55

5
0° -  45°

1,7
vodítko pro paralelní a kruhové řezy 

s příslušenstvím, konektor k odsavači pilin, klíč

1 099,- /  39,99

W

-konektor pro odsávání pilin
-Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

-dostatečně silný motor 500 W
-ideální pro precizní rovné 
i zakřivené řezy v tvrdých 
i měkkých druzích dřeva a dalších 
dřevitých materiálech a plastech
-s vhodnými pilovými plátky není 
problém řezat i kovy či keramiku
-uzamykatelný spínač pro 
nepřetržitou práci
-stabilní konstrukce základové desky 
pro precizní řez a snadné nastavení 
pokosového řezání od 0° do 45°
-snadná výměna pilového plátku, 
paralelní vodítko pro rovné 
a pokosové řezy

 Soft 
grip



STS06-80 D
přímočará pila 650 W

Motor: 
Příkon (W): 
Počet zdvihů (min-1): 
Délka zdvihu (mm): 
Řezná kapacita dřevo (mm): 
Řezná kapacita hliník (mm): 
Pokosové řezání (levé / pravé):
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
650

800 – 3000
20
80

8
0o - 45o

2,0
vodítko pro paralelní 

a kruhové řezy s příslušenstvím, 
konektor k odsavači pilin, klíč

1 499,- /  55,99

- snadná výměna pilového plátku, paralelní vodítko pro rovné a pokosové řezy
- konektor pro odsávání pilin
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

- silný motor 650 W
- ideální pro precizní rovné i zakřivené 
řezy v tvrdých i měkkých druzích 
dřeva a  dalších dřevitých 
materiálech a plastech
- s vhodnými pilovými plátky není 
problém řezat i kovy či keramiku
- 4-stupňové nastavení předkyvu 
pro vyšší výkon řezání 
v různých materiálech
- elektronická regulace počtu kmitů 
pro dosažení optimálního výsledku 
v daném materiálu
- spínač pro nepřetržitou práci
- stabilní konstrukce základové desky 
pro precizní řez a snadné nastavení 
  pokosového řezání od 0° do 45°

 Soft 
grip

4
stage

STS-750 VP
přímočará pila 750 W

Motor: 
Příkon (W): 
Počet zdvihů (min-1): 
Délka zdvihu (mm): 
Řezná kapacita dřevo (mm): 
Řezná kapacita hliník (mm): 
Pokosové řezání (levé / pravé):
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
750

700 – 3000
26

100
30

0o - 45o

3,1
vodítko pro paralelní 

a kruhové řezy s příslušenstvím, 
konektor k odsavači pilin, klíč

2 499,- /  91,99

- snadná výměna pilového plátku, paralelní vodítko pro rovné a pokosové řezy
- konektor pro odsávání pilin
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

- silný motor 750 W
- ideální pro precizní rovné i zakřivené 
řezy v tvrdých i měkkých druzích 
dřeva a dalších dřevitých 
materiálech a plastech
- s vhodnými pilovými plátky není 
problém řezat i kovy či keramiku
- 4-stupňové nastavení předkyvu 
pro vyšší výkon řezání v různých 
materiálech
- elektronická regulace počtu kmitů 
pro dosažení optimálního 
výsledku v daném materiálu
- spínač pro nepřetržitou práci
- stabilní konstrukce základové desky 
pro precizní řez a snadné nastavení  
pokosového řezání od 0° do 45°

 Soft 
grip

4
stage
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HB03-82
hoblík 1010 W

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1):
Šířka hoblování (mm):
Hloubka hoblování (mm):
Hloubka polodrážky (mm):
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
1010

16000
82

0 – 3
0 - 5

3,7
přípravek k ostření nožů, 

přípravek na zarovnání nožů, vertikální 
a horizontální vodítko, klíč, náhradní 

řemen pohonu
2 499,- /  91,99

HB02-82
hoblík 710 W

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1):
Šířka hoblování (mm):
Hloubka hoblování (mm):
Hloubka polodrážky (mm):
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
710

14500
82

0-2
0-16

3,6
přípravek k ostření nožů, 

přípravek na zarovnání nožů, vertikální 
a horizontální vodítko, klíč, náhradní 

řemen pohonu
2 299,- /  85,99

M 2- výkonný motor 710 W
- ideální pro srovnávání povrchů 
u dřeva, materiálů na bázi dřeva a plastů
- krátký přesah v přední části 
stroje zlepšuje přesnost práce
- vyměnitelné nože
- speciální mikroreliév na spodní straně 
hliníkové základny zajišťuje snadný 
posun stroje po materiálu
- vertikální i horizontální vodítko 
pro přesné nastavení hloubky 
nebo šířky hoblování
- regulátor nastavení hloubky se 
může použít jako přídavná rukojeť
- opěrka bránící poškození obrobku 
v případě odložení vypnutého stroje na ohoblovaný povrch
- otvor na odvod třísek
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

- silný motor 1010 W
- ideální pro srovnávání povrchů 
u dřeva, materiálů na bázi dřeva a plastů
- krátký přesah v přední části stroje 
zlepšuje přesnost práce
- vyměnitelné nože
- speciální mikroreliév na spodní straně 
hliníkové základny zajišťuje snadný 
posun stroje po materiálu
- vertikální i horizontální vodítko 
pro přesné nastavení hloubky 
nebo šířky hoblování
- regulátor nastavení hloubky 
se může použít jako přídavná rukojeť
- opěrka bránící poškození obrobku 
v případě odložení vypnutého 
stroje na ohoblovaný povrch
- otvor na odvod třísek
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

 Soft 
grip

 Soft 
grip

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Průměr kleštiny (mm): 
Průměr kleštiny s příslušenstvím (mm): 
Max. ponoření (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
2100

8000 – 23000
12

6, 8
60
6,5

paralelní vodítko, předlohové 
vodítko, vodící hrot pro kruhové 

frézování, odsávací adaptér, 
kleština 12 mm, klíč

4 399,- /  163

- silný motor 2100 W
- ideální pro přesné frézování 
drážek, profi lování hran nebo 
přesné opakování ponorných řezů 
ve dřevě, plastu, laminu 
a podobných materiálech
- pevná hliníková základna je 
opatřena kluznou deskou pro 
snadný a přesný pohyb stroje
- průhledná deska na odvádění 
třísek umožňuje snadnou 
kontrolu místa řezání
- systém kontroly nastavení ponorné 
hloubky umožňuje velmi přesné 
nastavení

OF-2100 V
horní fréza 2100 W

ESS02-187 T
vibrační bruska 200 W

- digitální nastavení rychlosti a funkce Soft start (pozvolný start) pro dokonalou 
kontrolu stroje při práci v různých materiálech
- snadno čitelné hodnoty nastavení
- aretace vřetene pro snadnou výměnu fréz
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

Motor: 230 V / 50 Hz
Příkon (W)  200
Počet otáček (min-1)  12000
Počet kmitů (min-1)  24000
Průměr oscilační dráhy (mm)  1,6
Rozměr pracovní plochy (mm)  90x187
Rozměr brusného papíru (mm) 90x230 
Hmotnost (Kg): 1,64
Výbava:  prachový sáček, 3x brusný papír

Cena Kč / Eur 999,- / 36,99

-pevná hliníková základna s perforací pro snadný odvod prachu
-Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

-dostatečně výkonný motor 200 W
-ideální pro suché broušení povrchů 
dřeva, plastů, lakovaných či barvených 
povrchů
-kompaktní a ergonomický tvar a nízká 
hmotnost pro pohodlné jednoruční 
ovládání
-nízká hlučnost a nízké vibrace v 
rukojeti pro zvýšený pracovní komfort 
a preciznější broušení
-integrovaný systém pro efektivní 
odsávání prachu
-rychlé a pevné upevnění brusných 
papírů pomocí svorky

Soft
start

 Soft 
grip



ESS03-230 DV
vibrační bruska 320 W

EX03-125 D
excentrická bruska 125 mm

Příkon (W)  320
Počet otáček (min-1)  6000-12000
Počet kmitů (min-1)  12000-24000
Průměr oscilační dráhy (mm)  2,5
Rozměr pracovní plochy (mm) 115x230
Rozměr brusného papíru (mm) 115x280 
Regulace otáček  Ano
Hmotnost (Kg): 2,43
Výbava:  prachový sáček, 3x brusný papír

Cena Kč / Eur 1 349,- / 49,99

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Excentricita (mm):
Počet kmitů (min-1): 
Průměr brusné desky (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V / 50 Hz
300

12000
2

24000
125
1,75

prachový sáček, brusný papír

1 399,- /  51,99

-nízká hlučnost a nízké vibrace v rukojeti pro zvýšený pracovní komfort a preciznější broušení
-integrovaný systém pro efektivní odsávání prachu
-rychlé a pevné upevnění brusných papírů pomocí svorky
-pevná hliníková základna s perforací pro snadný odvod prachu
-Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

-pevná základna s perforací 
pro snadný odvod prachu
-přídavná rukojeť pro pohodlné obouruční ovládání
-Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

EX03-150 D
excentrická bruska 150 mm

Motor: 
Příkon (W): 
Počet otáček (min-1): 
Excentricita (mm):
Počet kmitů (min-1): 
Průměr brusné desky (mm): 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V / 50 Hz
300

12000
2

24000
150
1,77

prachový sáček, brusný papír

1 499,- /  55,99
-rychlé a pevné upevnění brusných 
papírů pomocí suchého zipu
-pevná základna s perforací pro snadný odvod prachu
-přídavná rukojeť pro pohodlné obouruční ovládání
-Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

-výkonný motor 320 W
-bruska se silným motorem 
a velkou brusnou plochou pro velmi 
efektivní broušení i větších povrchů
-ideální pro suché broušení 
povrchů dřeva, plastů, lakovaných 
či barvených povrchů
-variabilní nastavení rychlosti pro 
optimální výsledky broušení 
na různých materiálech a s různou 
zrnitostí brusného papíru
-kompaktní a ergonomický tvar 
a nízká hmotnost pro pohodlné 
jednoruční ovládání

-silný motor 300 W
-ideální pro suché broušení 
povrchů dřeva, plastů, lakovaných 
či barvených povrchů
-s leštícím kotoučem ideální 
i pro leštění povrchů
-ergonomický tvar pro 
pohodlné ovládání
-integrovaný systém pro 
efektivní odsávání prachu
-rychlé a pevné upevnění brusných 
papírů pomocí suchého zipu

-silný motor 300 W
-ideální pro suché broušení 
povrchů dřeva, plastů, lakovaných 
či barvených povrchů
-průměr vhodný i pro broušení 
větších povrchů
-s leštícím kotoučem ideální 
i pro leštění povrchů
-ergonomický tvar pro 
pohodlné ovládání
-integrovaný systém pro 
efektivní odsávání prachu

 Soft 
grip

 Soft 
grip

 Soft 
grip

- silný motor 900 W
- ideální pro suché broušení povrchů, 
zvláště pokud práce vyžaduje 
broušení    velkých ploch 
s vyšším úběrem materiálu
- ergonomický tvar pro pohodlné 
jedno nebo obouruční ovládání
-  variabilní nastavení rychlosti pro 
optimální výsledky broušení na 
různých materiálech a s různou 
zrnitostí brusného pásu
- integrovaný systém pro efektivní 
odsávání prachu
- rychlá výměna brusného pásu

BS09-75 V
pásová bruska 76 mm

Motor: 
Příkon (W): 
Rychlost pásu (m/min):
Délka pásu (mm): 
Šířka pásu (mm):
Typ upevnění papíru / pásu: 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V/50 Hz
900

200-380
533

76
svorka

3,0
prachový sáček, brusný pás, 

2 299,- /  85,99

- seřizovací šroub pro přesné umístění brusného pásu
- Soft grip - měkčená protiskluzová rukojeť

 Soft 
grip
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HLP16-500
horkovzdušná pistole 1600 W

HLP20-600 K
horkovzdušná pistole 2000 W

Motor: 
Příkon stupeň I /II (W): 
Teplota stupeň I / II (oC): 
Průtok vzduchu st. I / II (l/min):  
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V / 50 Hz
900 / 1600

350 / 500
300 / 500

0,5
škrabka na barvu, bodová tryska, 

široká tryska, plochá turbo tryska, 
parabolická tryska

799,- /  29,99
-ergonomický tvar pro pohodlné ovládání
-tělo pistole vyrobené ze speciálního teplotně odolného plastu, který zamezuje 
nežádoucím deformacím a brání přehřátí stroje
-tepelný kryt kovové trysky chrání před kontaktem s rozžhavenými částmi stroje
-odstranitelná přední tepelná ochrana pro usnadnění přístupu do špatně dostupných míst
-snadná regulace teploty a proudu vzduchu
-4 rozdílné tvary trysek pro různé aplikace

Motor: 
Příkon stupeň I /II / III (W): 
Teplota stupeň I / II / III (oC): 
Průtok vzduchu st. I / II / III (l/min): 
Chladný stupeň: 
Hmotnost (kg): 
Výbava:

Cena Kč / Eur

230 V / 50 Hz
150/1900/2000

50/600
350/500

Ano
0,8

škrabka na barvu, bodová tryska, 
široká tryska, plochá turbo tryska, 

parabolická tryska
1 099,- /  39,99

-snadná regulace teploty a proudu vzduchu
-4 rozdílné tvary trysek pro různé aplikace

-ideální pro velké množství aplikací 
vyžadující tepelné ošetření povrchu, 
jako je vysoušení, zahřívání, tavení, 
odstraňování starých nátěrů, 
rozmrazování trubek a zámků, 
uvolňování zarezlých spojů ap.
-dva módy teploty a rychlosti 
proudu vzduchu
-ergonomický tvar pro 
pohodlné ovládání
-tělo pistole vyrobené ze speciálního 
teplotně odolného plastu, který 
zamezuje nežádoucím deformacím 
a brání přehřátí stroje

-ideální pro velké množství aplikací 
vyžadující tepelné ošetření povrchu, 
jako je vysoušení, zahřívání, tavení, 
odstraňování starých nátěrů, 
rozmrazování trubek a zámků, 
uvolňování zarezlých spojů ap.
-tři módy teploty a proudu vzduchu
-možnost nastavení teploty 
od 50° C do 600° C
-mód studeného vzduchu pro 
rychlé ochlazení pistole (prodlužuje 
životnost) nebo ochlazení dříve 
zahřívaného materiálu

 cool 
stage





Výhradní zástupce DWT v ČR a SR:
GARLAND distributor, s.r.o. Hradecká 1136, 506 01 Jičín 

GARLAND distributor, s.r.o., zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276. 
Neustálá technická inovace produktů DWT může vést k malým změnám 
v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. 
Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.
www.garland.cz, www.garland.sk, www.dwt.cz
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Možnost výhodného splátkového prodeje na produkty DWT. 
Na výši splátek s nízkým úroken nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

Váš prodejce DWT:

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.GARLAND.CZ


