
Univerzální 
vrtačko-frézka 
MF 4 V

ušetříte 

35 000 Kč

Typ MF 4 V

Objednací číslo 3336050 

Cena bez DPH  394 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 359 990 Kč

Trvalý / Max. vrtací výkon Ø 28 / 32 mm

Max. průměr nožové hlavy Ø 100 mm

Max. průměr stopkové frézy Ø 20 mm

Upínání vřetene ISO 40 DIN 2080

Zdvih pinoly 127 mm

Vyložení 200 – 680 mm

Otáčky vřetene 9 – 6 750 ot/min

Počet rychlostí 8, plynule

Strojní posuv pinoly 0,04 | 0,08 | 0,15 mm/ot.

Rozměry / Nosnost prac. stolu 1 370 × 254 mm / 275 kg

T-drážky – velikost | rozteč | počet 16 mm | 63 mm | 3

Vzdálenost vřetene od stolu 40 – 446 mm

Pojezd frézovací hlavy 480 mm

Otáčení / Sklápění frézovací hlavy 360° / ±45°

Rozsah posuvu - osa Z 401 mm, elektrický zdvih

Rozsah posuvu - osa Y 320 mm, ruční

Rozsah posuvu - osa X 800 mm, strojní

Celkový příkon 3 750 W / 400 V

Rozměry (š × h × v) 1 450 × 1 500 × 2 200 mm

Hmotnost 1 150 kg

 Těžké, masivní provedení z kvalitní litiny
 Digitální odměřování všech 3 os (osa Z na 

konzole)
 Masivní křížový stůl s přesným povrchem
 Všechny vodící rybinové plochy kaleny. Seřizování 

vůlí pomocí klínových lišt
 V základní výbavě automatický posuv osy X, posuv 

osy Y možno přiobjednat
 Elektrický zdvih stolu
 Plynulá regulace rychlosti frekvenčním 

měničem zn. Lenze
 Vysoká přesnost díky kuželíkovým ložiskům 

<0,01 mm měřeno na pinole
 Univerzálně přestavitelná frézovací hlava otočná 

o 360° a sklopná o ±90°
 Automatický posuv pinoly
 Nastavitelný hloubkový doraz
 Hlavní vypínač s jištěním motoru, přepínačem 

chodu vpravo-vlevo
 Standardně dodávané s chladící soustavou

  Akční nabídka 
             1. 5. – 31. 8. 2020

Váš svět strojů...

+39 strojů v akci  Volejte zdarma       800 100 709      0800 004 203   
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Typ   B 14

Objednací číslo 3008141

Cena bez DPH  5 690 Kč 

Akční cena (bez DPH) 4 890 Kč

Vrtací výkon trvalý | ocel 12 mm

Vrtací výkon max. | ocel 14 mm

Kužel vřetene B16, pevný

Vyložení 104 mm

Vrtací hloubka 50 mm

Otáčky vřetene 520 – 2 620 ot/min

Počet stupňů rychlosti 5 

Rozměry stolu 160 × 160 mm

T-drážky 14 mm

Naklopení/otočení vrtacího stolu ±45°/360°

Max. vzdálenost vřetene a stolu 330 mm

Rozměry prac. plochy zákl. desky 140 × 180 mm

Max. vzdál. vřetene a zákl. desky 440 mm

Průměr sloupu 46 mm

Příkon motoru 350 W / 230 V

Rozměry 420 × 230 × 700 mm

Hmotnost 21 kg

  Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
  Dlouhé ergonomicky konstruované rukojeti s ukončením  „Softgrip”  poskytují jisté držení
  Nastavitelný hloubkový doraz
  Kvalitní klínové řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu
  Přesně obrobený pracovní stůl s drážkami do X, je sklopný od -45° do +45° a otočný o 360° 
  Masivní, na spodní straně žebrovaná základní deska s drážkami
  T-matice pro upevnění svěráku
  Hlavní vypínač v krytí IP 54
  Snadný přístup a ovladatelnost

B 14
Stolní vrtačka určená pro široké použití od hobby a dílnu.

Součást dodávky
  Rychloupínací hlavička 1 – 13 mm B16
  T-matice - 2 ks

ušetříte 

800 Kč

ušetříte 

1 500 Kč

B16

Typ B 17 Pro

Objednací číslo 3003171

Cena bez DPH 10 990 Kč

Akční cena (bez DPH) 9 490 Kč

Vrtací výkon trvalý | ocel 12 mm

Vrtací výkon max. | ocel 16 mm

Vrtací hloubka 65 mm

Vyložení 152 mm

Kužel vřetene MK2

Otáčky vřetene 500 – 2 520 ot/min

Počet stupňů rychlosti 5 

Rozměry stolu 235 × 220 mm

Velikost T-drážky 12 mm

Naklopení/otočení vrtacího stolu ±45°/360°

Průměr sloupu 60 mm

Max. vzdálenost vřetene a stolu 325 mm

Max. vzdálenost vřetene a základny 530 mm

Příkon motoru 500 W / 230 V

Rozměry 260 × 600 × 860 mm

Hmotnost 39 kg

  Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
  Rychloupínací vrtací hlavička OPTIMUM 1 – 16 mm 
  Nastavitelný hloubkový doraz
  Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami  sklopný o ±45° a otočný o 360°
  Přístupný bezpečnostní vypínač s krytím IP 54, nulovým spínačem
  Snadný přístup a ovladatelnost
  Tichý a výkonný elektromotor

Stolní vrtačka B 17 Pro – spolehlivá a přesná.

Součást dodávky: 
  Kuželový trn MK2 / B16
  Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm B16
  T-matice - 2 ks

Ergonomická páka 
posuvu „Softgrip“

Přesná rychloupí-
nací hlavička

ppp

E

Max. průměr
vrtáku 14 mm

Motor 350 W

m

or 350 W

Platí jen do vyprodání zásob.

Platí jen do vyprodání zásob.
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  Digitální ukazatel otáček vřetene a hloubky vrtání
  Vyražeč nástrojů
  Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
  Kvalitní klínový řemen Gates poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
  Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
  Masivní základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
  Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
  Ozubená tyč pro výškové nastavení stolu
  Nastavitelný hloubkový doraz
  Zesílená objímka stolu
  Přepínač pro pravý/levý chod
  Tichý a výkonný elektromotor 
  Osvětlení pracovního stolu

3

Typ MB 351

Objednací číslo 3860351

Cena bez DPH  14 990 Kč 

Akční cena bez DPH 13 490 Kč

Max. ø vrtáku | Jádrový vrták 35 mm

Max. hloubka vrtání | Jádrový vrták 50 mm

Max. ø vrtáku | Běžný vrták 1) 13 mm 1)

Max. hloubka vrtání | Běžný vrták 1) 110 mm 1)

Upnutí vřetene M24

Otáčky při zatížení 330 ot/min

Příkon motoru 1 100 W / 230 V

Rozměry magnetické základny 165 × 80 mm

Přídržná síla 15 000 N

Hlavní rozměry 450 × 330 × 260 mm

Hmotnost 12,7 kg
1 Při použítí nástavce a sklíčidla. 

Vyobrazený vrták není součástí dodávky.

  Vysoce kvalitní konstrukce, speciálně konstruovaná 

pro vrtání ocelí, výkonný motor
  Pro vrtáky Weldon 19 mm, rychloupínání
  Dlouhé vedení pinoly
  Uzemnění s dvojitou izolací
  Velká magnetická přídržná síla
   Chladicí médium je přiváděno středem nástroje
  Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na režim 

plného vrtání

Magnetická vrtačka Metallkraft® MB 351
Kvalitní stroj pro mnohostranné použití.

Součást dodávky
  Nádobka na chladící kapalinu 
  Ochranný štítek
  Montážní klíče
  Kufr pro uložení stroje
  Bezpečnostní řetěz
  Vyobrazený jádrový vrták 

není součástí dodávky

ušetříte 

1 500 Kč

Součást dodávky: 
  Kuželový trn MK4 / B16
  Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm B16
  T-matice - 2 ks

Široký rozsah otáček 
145 – 4 800 ot/min

Masivní provedení stroje 
– hmotnost 274 kg

ekek 

Široká nabídka špičkových 

jádrových vrtáků Karnasch® 

na www.bow.cz

B 34 H
Kvalitní dílenská vrtačka v robustním provedení.

Typ B 34 H

Objednací číslo (400 V) 3020333 

Cena bez DPH  62 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 56 990 Kč

Vrtací výkon trvalý | ocel 26 mm

Vrtací výkon max. | ocel 34 mm

Vyložení 285 mm

Vrtací hloubka 160 mm

Kužel vřetene MK4

Otáčky vřetene 145 – 4 800 ot/min

Počet rychlostí 2 × 9

Rozměry stolu 420 × 400 mm 

T-drážky 14 mm

Rozměry prac. plochy základny 390 × 390 mm

Max. vzdálenost vřeteno-stůl 790 mm

Max. vzdálenost vřeteno-základna 1 275 mm

Průměr sloupu 115 mm

Příkon motoru 1 500 / 2 200 W

Rozměry 920 × 585 × 1895 mm

Hmotnost 274 kg

ušetříte 

6 000 Kč

Rychloupínání

Max. průměr jádro-
vého vrtáku 35 mm
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Typ MH 50 G

Objednací číslo 3338180 

Cena bez DPH 139 990 Kč

Akční cena (bez DPH) 124 990 Kč

Vrtací výkon trvalý | ocel Ø 32 mm

Vrtací výkon max. | ocel Ø 38 mm

Max. průměr nožové hlavy Ø 80 mm

Max. průměr stopkové frézy Ø 32 mm

Posuv pinoly 115 mm

Kužel vřetene BT 40

Průměr pinoly 80 mm

Vyložení 260 mm

Otáčky vřetene 330 – 3 000 ot/min

Počet rychlostí 2 × 6

Rozměry křížového stolu 850 × 240 mm

Max. nosnost křížového stolu 175 kg

Vzdálenost vřeteno – stůl 540 mm

T-drážky – velikost / rozteč / počet 18 mm / 80 mm / 3

Rozsah posuvu – osa X / Y / Z 520 / 260 / 465 mm

Příkon motoru 1,5 / 2,2 kW - 400 V

Rozměry (h × š × v) 1 210 × 1 020 × 1 645 mm

Celková hmotnost 525 kg

MH 50 G
Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka.

  Těžký, stabilní a masivní sloup, vyrobený 

z vysoce kvalitní litiny, s broušeným 

a zaškrabaným rybinovým vedením 

zajišťuje vysokou stabilitu a přesnost
  Vysoká přesnost oběhu díky kuželíkovým 

ložiskům, <0,015 mm (měřeno na pinole)
  Frézovací hlavu lze naklopit o ± 60°
  Jemný ruční přísuv pinoly
  Seřiditelné klínové lišty

  Pravý / levý chod
  Doraz vrtací hloubky
  Závitovací cyklus
  Velký, výškově stavitelný ochranný kryt 

sklíčidla s mikrospínačem chrání obsluhu 

před odlétávajícími třískami a díly
  Dvoustupňový kvalitní elektromotor 
  Zobrazení vrtací hloubky na frézovací 

hlavě

ušetříte 

15 000 Kč

  Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
  Kalené čelo vřetene (DIN 55021)
  Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
  Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
  Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
  S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv 
  Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
  Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt
  Výkonný stejnosměrný motor s klidným chodem a snadnou regulací
  Plynulá regulace otáček s digitálním ukazatelem

Soustruh TU 2807 V
Přesný stroj s posuvovou skříní a bezkartáčovým motorem 
pro plynulou regulaci otáček pro náročné uživatele.

Typ TU 2807 V

Objednací číslo 3427006

Cena bez DPH  75 990 Kč 

Akční cena bez DPH 67 990 Kč

Točný průměr nad ložem 266 mm

Vzdálenost mezi hroty 700 mm

Výška hrotu 140 mm

Šířka lože 180 mm

Průchod vřetene 26 mm

Kužel vřetene / pinoly koníku MK4 / MK2

Otáčky vřetene 30 – 4 000 ot/min

Počet rozsahů otáček 4

Stoupání závitů metrické 0,2 – 3,5 mm/záv.

Stoupání závitů v palcích 8 – 56 záv./1“

Posuv podélný 0,07 – 0,4 mm/ot.

Max. posuv nožového suportu 60 mm

Max. posuv příčného suportu  160 mm

Příkon motoru 1 500 W / 230 V

Rozměry stroje 1 370 × 660 × 440 mm

Hmotnost 180 kg

v

í

m motorem 
tele.

Volitelné příslušenství:
  Univerzální podstavec soustruhu 

s uzamykatelnými dvířky a policemi. 
Rozměry (v × h × š): 760 × 420 × 1250

Objednací číslo: 3440409

Cena bez DPH:  9 990 Kč 

Součást dodávky
  3-čelisťové sklíčidlo Ø 125 mm
  Pevný hrot MK2 a MK4
  Upínací srdce
  HSS soustružnický nůž
  Čtyřhranný nožový držák
  Seřizovací nářadí
  Sada výměnných kol
  Zkušební protokol

ušetříte 

8 000 Kč

Plynulá regulace otáček

Voliče pro ovládání posuvu 

12 rychlostí

Křížový stůl 
850 × 240 mm

12 rychlostíí

ll
mm

Volitelné příslušenství:

Podstavec pro MH 50 G
  Rozměry 750 × 750 × 730 mm  
  Hmotnost 134 kg

Objednací číslo: 3353015

Cena bez DPH:  16 690 Kč

Volitelné příslušenství Obj. číslo Cena bez DPH

Startovací sada upínačů BT40 3536108  41 990 Kč 

  1 upínač nožové hlavy 27 mm
  1 vrtací hlavička BT40
  2 upínače Weldon 6 a 20 mm
  1 upínač Weldon 8, 10, 12, 16 mm
  1 redukce BT40-MK3
  3 kleštinové upínače ER 32
  Sada kleštin ER 32, 18 ks, klíč

  1 měřidlo pro určení 
referenčního bodu

  1 přípravek pro nastavení 
nástroje

  15 utahovacích čepů, 1 kuželový 
stěrač
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Řídící systém SINUMERIK 

808 D Advanced

CNC frézka s výměníkem nástrojů  F 105
Kompaktní řešení pro prototypové dílny, menší sériovou výrobu nebo pro školy 
s řídicím systémem SIEMENS SINUMERIK 808 D Advanced.

Popisovací vláknový laser Numco NU 300 F
Je určen pro rychlé a přesné popisování a značení kovových materiálů, hliníku 
a jeho slitin (eloxovaných i neeloxovaných), ocelí (běžných i ušlechtilých), 
drahých kovů, plastů, kamene a kůže.

  Hlavní vřeteno je poháněné servomotorem Siemens
  Standardní vřeteno 10 000 ot/min
  Všechna lineární vedení s kryty z ušlechtilé oceli
  Centrální mazání stroje
  Vestavěné osvětlení stroje a chladicí zařízení
  Elektropneumatický výměník nástrojů
  Masivní a přesný křížový stůl, dostatečně velký, s přesnou 

povrchovou úpravou

  Velké přístupové dveře usnadňují čistění stroje a údržbu
  MPG ovladač s nouzovým vypínačem a tlačítkem pro pot-

vrzení zkracuje čas potřebný pro nastavení
  Motory posuvu SIEMENS V60

Typ F 105

Objednací číslo 3501100 

Cena bez DPH 999 990 Kč

Akční cena (bez DPH) 899 990 Kč

Řídící systém Siemens Sinumerik 808 D Advanced

Výkon motoru vřetene 7,5 kW (režim S1), 11 kW (režim S6 30 %)

Kroutící moment motoru vřetene 48 Nm (režim S1), 70 Nm (režim S6 30 %)

Uchycení vřetene  BT40

Max. průměr nožové hlavy 70 mm

Max. průměr stopkové frézky 35 mm

Opakovatelná přesnost ± 0,01 mm

Přesnost polohování ± 0,01 mm

Počet pozic výměníku nástrojů 12 (max. 300 mm), čas výměny 7 s

Rozsah posuvu v ose X | Y | Z 550 | 305 | 460 mm

Rychloposuv v ose X | Y | Z 10 000 mm/min

Otáčky vřetene 10 – 10 000 ot/min

Vzdálenost vřetene a stolu 100 – 600 mm

Rozměry křížového stolu 800 × 320 mm

T-drážky velikost | počet | rozteč 14 mm | 3 | 100 mm

Max. zatížení stolu 300 kg

Rozměry 2 161 × 1 860 × 2 200 mm

Hmotnost 2 800 kg

Výměník nástrojů 
  Zásobník pro 10 (12) nástrojů
  Rychlost výměny 7 sekund

Stolní laser NU 300 F

Objednací číslo LA200001

Cena bez DPH 299 990 Kč

Akční cena (bez DPH) 284 990 Kč

Výkon laseru 30 W

Max. velikost značené plochy 300 × 300 mm

Minimální rozměr značení 0,05 mm

Vlnová délka laseru 1 060 nm

Šířka paprsku 0,01 mm

Hloubka značení 1,2 mm

Rychlost značení 1 200 mm/s

Opakovatelná přesnost ± 0,001 mm

Značení rotačních ploch ANO (vol. přísluš.)

Chlazení Vzduchové

Příkon 800 W / 230 V

Hmotnost 90 kg

5

iníku

ušetříte 

15 000 Kč

ušetříte 

100 000 Kč
CNC frézka 

F 105
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Typ TH 3610 D

Objednací číslo 3402060

Cena bez DPH  184 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 169 990 Kč

Výška hrotů 180 mm

Vzdálenost mezi hroty 980 mm

Točný průměr nad ložem soustruhu 356 mm

Hnací motor 1,5 kW / 400 V

Kužel / Upnutí vřetene MK6 / Camlock DIN ISO 702-1 č. 5

Průchod vřetene Ø 52 mm

Max. výška upnutí nožového držáku 16 mm

Šířka lože 187 mm

Otáčky vřetene / Počet rychlostí 70 – 2 000 ot/min / 8

Kužel pinoly koníku MK3 

Průměr / zdvih pinoly koníku Ø 42 mm / 120 mm

Rozsah posuvu nožového suportu 100 mm

Rozsah posuvu příčného suportu 170 mm

Rychlost podélného posuvu 0,052 – 1,392 mm/ot (32 rychlostí)

Rychlost příčného posuvu 0,014 – 0,38 mm/ot (32 rychlostí)

Stoupání závitů - metrické 0,4 – 7 mm/ot (26 možností)

Stoupání závitů - v palcích 56 – 4 záv./palec (34 možností)

Rozměry (d × š × v) 1 930 × 725 × 1 620 mm

Hmotnost 610 kg

5

tí)

í)

  Kalené a broušené vodicí dráhy lože
  Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
  Kalená a broušená ozubená kola a hřídele jsou uložené 

v přesných ložiscích a běží v olejové lázni
  Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
  Ochranný kryt vodícího šroubu
  Podstavec stroje se skříňkami na nářadí
  Vyjímatelná vana na třísky s vedením
  Nožní brzda pro nouzové zastavení
  Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z
  Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů
  Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo Schneider
  Skříňky na nářadí na obou stranách podstavce

  Ruční kola s nastavitelnou stupnicí 0,04 / 0,02 mm
  Pinola koníku a ruční kolo s nastavitelnou stupnicí 0,025 mm
  LED pracovní lampa
  Digitální odměřování polohy DPA 21
  Skleněná pravítka

Soustruh TH 3610 D
Plně vybavený soustruh s vodicím a tažným šroubem a s digitálním odměřováním polohy.

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“

Soustruh je osazený 3-čelisťovým 

sklíčidlem české výroby TOS Svitavy.

Součást dodávky:
  3-čelisťové sklíčidlo ø 200 mm
  Pevná luneta, průchod ø 100 mm
  Pohyblivá luneta, průchod ø 95 mm
  LED osvětlení stroje
  Redukční pouzdro MK 6 / MK 3
  2 pevné hroty MK 3
  Čtyřstranný nožový držák
  Sada výměnných kol 
  Seřizovací nářadí

ušetříte 

15 000 Kč

  Stejnosměrný motor s nízkými otáč-

kami a uhlíkovým kartáčem
  Elektronická kontrola teploty a příkonu
  Litinová oběžná kola s broušeným 

povrchem bez gumové vrstvy 

umožňují řezání s chlazením i bez 

chlazení

  Masivní rameno s přepravní pojistkou
  Dvě nastavitelná vedení pilového 

pásu s kovovými kartáči
  Stabilní základová deska s protiskluzo-

vými nožkami

Typ SP 13 V

Objednací číslo 3300075

Cena bez DPH  14 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 13 490 Kč

Řezný rozsah 0° 125 / 120 / 125 × 120 mm

Řezný rozsah +45°  80 / 75 / 80 × 85 mm

Řezný rozsah +60° 45 /40 45 × 50 mm

Příkon motoru 1 000 W / 230 V

Rychlost pilového pásu 30 – 80 m/min

Rozměry pilového pásu 1 440 × 13 × 0,65 mm

Prostor pro ustavení pily 720 × 320 mm

Hmotnost 19,5 kg

Součást dodávky Pilový pás Bi-metal 6/10 z/"

Pilové pásy pro SP 13 V Objednací číslo Cena bez DPH

1 440 × 13 × 0,65 mm, 6" M42 PP1440130006M42  299 Kč 

1 440 × 13 × 0,65 mm, 6/10" M42 PP1440130610M42  299 Kč 

1 440 × 13 × 0,65 mm, 10/14" M42 PP1440131014M42  299 Kč 

stkou

vévéhoho 

skluzo-

Plynulá regulace rychlosti 
30 – 80 m/min

y g y
30 – 80

Pásová pila na kov SP 13 V s plynulou regulací rychlosti
Tichá a přesná, snadno přenosná s úhlováním pomocí 
natočení ramene – ideální pro použití na stavbách a při montážích.

ušetříte 

1 500 Kč
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  Kalené a broušené vřeteno uložené 

v nastavitelných kuželíkových 

ložiscích běží v olejové lázni
  Uzavřená posuvová skříň s rychlým 

řazením, všechna ozubená kola 

a hřídele kalené a broušené běží 

v olejové lázni
  Házivost čela vřetene <0,015 mm
  Podstavec a lože stroje jsou odlity 

z jednoho kusu litiny
  Vyjímatelný můstek lože
  Centrální mazání vodících ploch
  Koník přestavitelný o ±13 mm

  Podpěťový spínač, nouzový 

vypínač a jištění motoru
  Mechanická nožní 

brzda vřetene
  Provedení 

dle DIN 8606 

(nástrojářská 

přesnost)
  Digitální 

odměřování všech 

tří os pomocí 

skleněných pra-

vítek

Soustruh TH 5620
Kompletně vybavenýé stroj v masivním provedení s digitálním odměřováním polohy. Vysoká univerzálnost, 
přesnost a efektivita při obrábění nejrůznějších materiálů. Volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací otáček 
pomocí frekvenčního měniče.

Typ TH 5620

Objednací číslo 3462170

Cena bez DPH  509 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 469 990 Kč

Vzdálenost mezi hroty 2 000 mm

Točný průměr nad ložem 560 mm

Točný průměr nad suportem 355 mm

Výška hrotu 280 mm

Šířka lože 350 mm

Průchod vřetene 80 mm

Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 8

Kužel vřetene / pinoly MK7 / MK5

Otáčky vřetene 25 – 1 600 ot/min, 12 rychlostí

Posuv podélný 0,059 – 1,646 mm/ot. (35 rychl.)

Posuv příčný 0,020 – 0,573 mm/ot. (35 rychl.)

Stoupání závitů – metrické 0,2 – 14 mm/záv. (47)

Stoupání závitů – v palcích 112 – 2 záv./1“ (60)

Modulový / Trapézový závit 0,1 – 7 MP (34) / 4 – 112 DP (50)

Posuv nožového / příčného suportu 130 mm / 310 mm

Příkon motoru 7 500 W / 400 V

Hlavní rozměry (mm) 3 340 × 1 150 × 1 460

Hmotnost 2 720 kg

  3-čelisťové sklíčidlo ø 315 mm
  Pevná luneta pro Ø 19 – 165 mm
  Pohyblivá luneta Ø 16 – 95 mm
  Rychloupínací nožový držák SWH 7-C

(volitelně čtyřpolohová nožová hlava)
  Držák pro čtyřhranné nože 

D 32×150 mm

  Chladící zařízení
  Dva pevné hroty MK5
  Redukční pouzdro MK7/MK5
  LED svítilna 24 V
  Kufřík s nářadím
  Olejová náplň
  Digitální odměřování DPA 21

ouzovýý 

oru

ušetříte 

40 000 Kč

ušetříte 

4 000 Kč
Sklápění pomocí 
hydraulického válcel

Profesionální pásová pila S 210 G
Dvourychlostní pila na řezání kovu s úhlováním pomocí otočného ramene.

  Těžké litinové provedení
  Standardně dodávané s chladícím čerpadlem
  Otočné rameno pily významně usnadňuje 

provádění úhlových řezů 
  Kvalitní pilový pás je součástí dodávky
  Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových 

ložiscích

  Masivní svěrák s rychloupínací pákou
  Kartáč na třísky
  Plynule nastavitelná rychlost sklápění pomocí 

hydraulického válce
  Velká přesnost řezu, tichý a klidný chod
  Automatické vypnutí po dokončení řezu
  Natočení ramene 0° – 45°

Typ S 210 G

Objednací číslo 3300210 

Cena bez DPH  43 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 39 990 Kč

Řezný rozsah 0° 170 mm

Řezný rozsah 0° 210 × 140  mm

Řezný rozsah +45°  125 mm

Řezný rozsah +45° 125 × 100 mm

Počet rychlostí 2

Rychlost pásu 40/80 m/min

Rozměry pásu 2 080 × 20 × 0,9 mm

Příkon motoru 75o W / 400 V

Motor chlazení 40 W

Hlavní rozměry stroje 1 300 × 580 × 780 mm 

Hmotnost 152 kg

Součást dodávky   Pilový pás Bi-metal 6/10 z/"
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  Pro profesionální použití
  Klidný chod bez vibrací zaručuje výborné pracovní výsledky
  Plocha pro rovinné broušení, po jednoduché demontáži 

opěrky možnost průběžného broušení
  Rychlá výměna brusného pásu
  Vývod pro připojení odsávání
  Nastavitelný ochranný štítek
  Stolní provedení, podstavec jako volitelné příslušenství

Jednorychlostní pásová bruska MBSM 100-130
Pásová bruska pro profesionální broušení.

Typ MBSM 100-130

Objednací číslo 3921226

Cena bez DPH  10 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 9 490 Kč

Rozměr brus. pásu 100 × 1 220 mm

Rychlost pásu 19 m/s

Ø kontakního kola 130 mm

Ø odsávání 73 mm

Příkon motoru 1 500 W / 230 V

Rozměry 690 × 390 × 360 mm

Hmotnost 37 kg

Volitelné příslušenství:

Podstavec pro MBSM 100-130

Objednací číslo: 3921227

Cena bez DPH:  899 Kč 

ušetříte 

1 500 Kč

ušetříte 

6 000 Kč

Stolní pákové nůžky BSS 1020 E
Masivní litinové nůžky pro dílnu a průmysl.

Typ BSS 1020 E

Objednací číslo 3816001

Cena bez DPH  56 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 50 990 Kč

Šířka materiálu max. 1 050 mm

Tloušťka plechu max.* 1,50 mm

Velikost stolu 1 280 × 600 mm

Rozměry 2 000 × 850 × 1 500 mm

Hmotnost 435 kg

  Pro plech do tl. 1,5 mm (400 N/mm²) a šířky 1 050 mm
  Volný průchod umožňuje zpracování plechu ve svitcích
  Velký litinový stůl 1 280 × 600 mm
  Přítlačná lišta zajišťuje perfektní řez
  Doraz nastavitelný pomocí ručního kola

Max. šířka plechu 1050 mm

Max. tloušťka plechu 1,5 mm
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Tvářecí stroje

Dílenské lisy

Typ WPP 10 TE

Obj. číslo 6300011

Cena bez DPH  7 290 Kč 

Akční cena (bez DPH) 6 490 Kč

Průměr pístu 40 mm

Lisovací tlak 10 t

Rozměry základny (A×B) 570 × 495 mm

Výška (C) 1 058 mm

Vnitřní šířka (D) 340 mm

Pracovní rozsah (E-H) 194 – 364 mm

Zdvih pístu 175 mm

Hmotnost 54,7 kg

ušetříte 

5 000 Kč

Ruční ohýbačka plechu FSBM 1020-20 S2 
S nožním ovládáním horní lišty. Univerzálně použitelná pro 
řemeslné dílny a průmysl.

Horní i spodní segmentová 
lišta je dělená

Nožní pedál

rHoH rHoHoor

Typ FSBM 1020-20 S2 
Objednací číslo 3772102 

Cena bez DPH 47 990 Kč

Akční cena (bez DPH) 42 990 Kč

Pracovní šířka max. 1 020 mm 

Tloušťka plechu max.* 2,0 mm 

Úhel ohybu max. 135° 

Hmotnost 280 kg 

Rozměry 1 400 × 950 × 1 200  mm

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

  Robustní konstrukce s vysokou vlastní hmotností
  Kvalitní zpracování a jednoduché provedení
  Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu nechává obě ruce volné 

pro ohýbání a manipulaci s materiálem 
  Horní i spodní lišta je dělená na segmenty
  Široké rozevření mezi lištami až 50 mm 
  Samomazná kluzná ložiska

Volitelné příslušenství Obj. číslo Cena bez DPH

Sada lisovacích přípravků pro WPP 10 TE 6300001  1 799 Kč 

Hydraulický lis Unicraft®
Lis s dobrým poměrem cena/výkon pro mnohostrané 
použití v dílnách, garážích, při výuce atd.

  Ideální pro univerzální použití v dílnách, garážích, při výuce, atd.
  Promyšlená konstrukce umožňuje dosažení optimálního poměru 

cena/výkon 
  Větší pracovní prostor díky válci s vestavěnou vratnou pružinou 
  Bezpečná práce: píst lze zastavit v jakékoliv poloze

ostrané 

ušetříte 

800 Kč

Ruční ovládání
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Dřevoobráběcí stroje
Pásová pila na dřevo Holzkraft® HBS 351
Přesná pásová pila na dřevo pro řemeslníky. 

  Stabilní konstrukce z ocelového plechu odolná vůči zkroucení 

zaručuje klidný a přesný chod
  Masivní stůl pily ze šedé litiny, přesně broušený a leštěný 
  Laserový ukazatel k vyznačení linie řezu
  Dvourychlostí provedení
  Přesné 3-kladkové vedení pilového pásu nahoře i dole
  Hliníkový příložník

  Rychloupínací páka s 

výstředníkem. Při výměně 

pilového pásu nedojde 

ke změně nastavení jeho 

napnutí.

  Dvojité kyvné uložení pra-

covního stolu.Sklon stolu 

od -10° do +45° se nasta-

vuje ručním kolem pomocí 

ozubené tyče.

Typ HBS 351 HBS 633 S 

Objednací číslo 5153501 5156303

Cena bez DPH  24 990 Kč  89 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 21 990 Kč 79 990 Kč

Rozměry prac. stolu 495 × 356 mm 830 × 600 mm

Řezná rychlost 650 / 400 m/min 1 615 m/min

Max. řezná výška 200 mm 400 mm

Max. řezná šířka 

– s pravítkem

– bez pravítka

321 mm

346 mm

570 mm

610 mm

Úhel naklopení stolu* -10° – +45° 0° – +45°

Délka pilového pásu 2 562 mm 4 600 mm

Výkon motoru 550 W / 230 V 4 000 W / 400 V

Rozměry (d × š × v) 610 × 445 × 1 753 mm 1 190 × 750 × 2 060 mm

Hmotnost 80 kg 380 kg

* Z bezpečnostních důvodů je třeba od 20° použít podpěru

Typ HBS 351

Objednací číslo 5153501

Cena bez DPH  24 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 21 990 Kč

Technické parametry v tabulce dole na stránce.

Pilové pásy pro HBS 351

2 562 × 6 mm, 6 z/“ PP2562060006DRE  369 Kč 

2 562 × 10 mm, 6 z/“ PP2562100006DRE  369 Kč 

2 562 × 13 mm, 6 z/“ PP2562130006DRE  369 Kč 

2 562 × 13 mm, 10 z/“ PP2562130010DRE  369 Kč 

2 562 × 13 mm, 14 z/“ PP2562130014DRE  369 Kč 

Přípravek na vyřezávání kruhů

Objednací číslo 5152001

Cena bez DPH  1 899 Kč 

  Přesné vedení pilového pásu s vodicími destičkami 

nahoře i dole. Snadno a přesně nastavitelné.

Pilové pásy pro HBS 633 S

4 600 × 10 mm, 6 z/“ PP4600100006DRE  599 Kč 

4 600 × 13 mm, 6 z/“ PP4600130006DRE  609 Kč 

4 600 × 13 mm, 10 z/“ PP4600130010DRE  609 Kč 

4 600 × 13 mm, 14 z/“ PP4600130014DRE  609 Kč 

4 600 × 20 mm, 6 z/“ PP4600200006DRE  749 Kč 

4 600 × 25 mm, 6 z/“ PP4600250006DRE  799 Kč 

Profesionální pásová pila na dřevo 
a neželezné kovy Holzkraft® HBS 633 S
Robustní a přesný stroj pro náročný provoz.

  Těžké profiprovedení s vysokou hmotností
  Konstrukce strojů odolná vůči zkroucení a tuhá spodní konstrukce 
  Masivní litinový stůl sklopný od 0° – 45°, přesně broušený a leštěný
  Laserový ukazatel k vyznačení linie řezu
  Litinové setrvačníky
  Rychloupínaní pilového pásu
  Vodící destičky
  Masivní litinový příložník

ušetříte 

3 000 Kč

ušetříte 

10 000 Kč
Platí jen do vyprodání zásob.

Velký litinový stůl 
830 × 600 mm

Maximální řezná 
výška 400 mmvv

VeV lký litinový stůl 
830 × 600 mm
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Dřevoobráběcí stroje

Volitelné příslušenství Obj. číslo Cena bez DPH

Nože pro ADH 26 C (3 ks) 5914026  849 Kč 

Technická data ADH 26 C

Objednací číslo 5904026

Cena bez DPH  29 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 26 990 Kč

Rozměry srovnávacího stolu 1 120 × 275 mm

Rozměry protahovacího stolu 545 × 258 mm

Pracovní výška 830 mm

Min./max. tloušťka obrobku 5 – 225 mm

Max. úběr třísky 3 mm

Ø hoblovacího válce 70 mm

Počet hoblovacích nožů 3

Otáčky válce 5 200 ot/min

Rychlost posuvu 5,5 m/min

Příkon motoru 1,7 kW / 230 V

Ø odsávacího nátrubku 100 mm

Rozměry stroje v mm 1 120 × 630 × 960

Hmotnost 170 kg

Hoblovka s protahem Holzstar® ADH 26 C
Ideální stroj pro náročné kutily.

  Vhodné pro přesné srovnávání prken, masivního dřeva a lišt
  Snadné a přesné nastavení úběru třísky pro přesné protahování
  Automatický posuv obrobku
  Ozubený ocelový vtahovací válec
  Pogumovaný vytahovací válec chrání povrch obrobku
  Snadno nastavitelný hliníkový doraz pro srovnávání, lze jej naklopit 

v rozsahu 90° až +45°
  Velký pracovní stůl srovnávačky z žebrovaného hliníkového odlitku
  Velký protahovací stůl z šedé litiny s broušeným povrchem
  Vestavěný, výklopný odsávací nátrubek

26 C

ušetříte 

3 000 Kč

ušetříte 

2 000 Kč

Válcová bruska Holzstar® ZSM 405
K rovinnému broušení do šířky 405 mm.

  Ideální bruska pro domácí kutily
  Plynule nastavitelná rychlost posuvu 0,5 – 3 m/min
  Brousící jednotka je nastavitelná prostřednictvím 

výškově stavitelného šroubu a pravítka rychle 

a přesně na obrobek
  Koncovka pro připojení odsávání

Typ ZSM 405

Objednací číslo 5901405

Cena bez DPH  20 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 18 990 Kč

Max. výška/šířka obrobku 60 × 405 mm

Průměr /šířka válce 132 / 410 mm

Posuv (plynule) 0,5 – 3 m/min

Ø odsávacího nátrubku 100 mm

Otáčky 1 440 ot/min

Výkon motoru 1 500 W / 230 V

Rozměry (d × š × v) 1 030 × 950 × 1 300 mm

Hmotnost 80 kg

Brusný pás, návin 75 mm × 15 m 

pro ZSM 405, korund

Obj. číslo Cena bez DPH

P 60 BP025M080060K  1 259 Kč  | 48,42 €

P 80 BP025M080080K  1 209 Kč  | 46,50 €

P 100 BP025M080100K  1 159 Kč  | 44,58 €

P 120 BP025M080120K  1 159 Kč  | 44,58 €

P 150 BP025M080150K  1 159 Kč  | 44,58 €

P 180 BP025M080180K  1 159 Kč  | 44,58 €

P 220 BP025M080220K  1 159 Kč  | 44,58 €

n

Platí jen do vyprodání zásob.

Výškové přestavení 
stolu pomocí ručního kola

Výškové přestav
l í č íh k



Platnost nabídky 1. 5. – 31. 8. 2020. Všechny ceny bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Aktuální ceny v EUR jsou uvedeny na www.bow.sk.1212

Kompresory a pneunářadí

Tlaková nádoba 6 l

  Velmi tichý chod
  Dva manometry pro zobrazení tlaku v nádobě a pracovního tlaku
  Regulátor tlaku pro nastavení požadovaného pracovního tlaku
  Stabilní plastový kryt s madlem
  Jednoruční rychlospojky
  Gumové nožičky tlumící vibrace

Bezolejový kompresor Airboy Silence 116 OF E 
Není nutná výměna oleje, žádný olej v kondenzátu.

Typ Airboy Silence 116 OF E

Objednací číslo 2001250

Cena bez DPH  4 490 Kč 

Akční cena (bez DPH) 3 990 Kč

Sací výkon 105 l/min

Plnicí výkon cca 54 l/min

Maximální tlak 8 bar

Objem tlakové nádoby 6 l

Válce/stupně 1/1

Otáčky 1 450 ot/min

Výkon motoru 0,75 kW / 230 V

Hmotnost 15,5 kg

Rozměry (d × š × v) 384 × 354 × 348 mm

Hl. ak. výkonu LwA ** 59 dB(A)

  Dvouválcový vysoce výkonný agregát ze šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
  Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
  Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněný motorovým 

jističem před přehřátím a přetížením
  Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové 

nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
  Stabilní ochranná klec řemenového pohonu 
  Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
  Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění 

kondenzátu
  Se všemi bezpečnostními prvky
  Připravené k okamžitému zapojení

Airprofi 503/100
  Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění
  Jednoruční bezpečnostní rychlospojky a značkovým tlakovým spínačem 

CONDOR
  Kulový ventil přímo na tlakové nádobě
  Fázový měnič v zásuvce pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení

Airstar 401/50 E – solidní kompresor pro řemeslníky se spolehlivým pohonem 
klínovým řemenem a dvouválcovým výkonným agregátem ze šedé litiny.

Typ Airstar 401/50 E Airprofi 503/100

Objednací číslo 2009413 2018531 

Cena bez DPH  12 990 Kč  26 490 Kč 

Akční cena (bez DPH) 11 490 Kč 23 990 Kč

Sací výkon 365 l/min 510 l/min

Plnicí výkon cca (6 bar) 266 l/min 400 l/min

Maximální tlak 10 bar 10 bar

Objem tlakové nádoby 50 l 100 l

Válce/stupně 2/1 2/1

Otáčky 1 375 ot/min 1 310 ot/min

Výkon motoru 2,2 kW / 230 V * 3 kW / 400 V

Hmotnost 57,5 kg 76 kg

Rozměry (d × š × v) 870 × 400 × 700 1 275 × 480 × 925

Hl. akustického výkonu LwA 94 dB(A) 93 dB(A)

Ventil na tlak. nádobě - 1/2"
* Pro zapojení kompresoru je požadovaný jistič 16 A (C).

ušetříte 

1 000 Kč

ušetříte 

2 500 Kč

ušetříte 

500 Kč

Airprofi 503/100 – profi kompresor s dvouválcovým a dvoustupňovým, vysoce 
výkonným agregátem a maximální výbavou.

Airstar 401/50 E

Airprofi 503/100
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Pískovací box SSK 2.5 s aktivním odsáváním 
a filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru.

Typ SSK 2.5

Objednací číslo 6204003

Cena bez DPH  21 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 19 990 Kč

Objem boxu 310 l

Přípojka vzduchu ³⁄8"

Spotřeba vzduchu 200 – 350 l/min

Pracovní tlak 2,8 – 8,0 bar

Max. provozní tlak 8,6 bar

Rozměry  – vnitřní

– vnější

945 × 605 × 605 mm

960 × 900 × 1640 mm

Max. hmotnost obrobku 120 kg

Max. hmotnost abraziva 50 kg

  Aktivní odsávání s filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru
  Nožní spouštění tlakového vzduchu
  Regulátor tlaku s manometrem
  Otevíratelné víko s průzorem a lepeným těsněním
  Dvoje boční dvířka pro vložení a vykládku obrobku
  Dvě zářivky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem 

a vyměnitelnou fólií (vč. 5 ks náhr. fólií)

ušetříte 

2 000 Kč

  Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný 

agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje 

opotřebení kompresoru a zajišťuje klidný chod 

bez vibrací
  Dva chladiče zajišťují nízkou vstupní teplotu 

vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu 

kondenzátu
  Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení 

kompresoru
  Plně automatické zapínání a vypínání
  Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým 

jističem před přehřátím a přetížením

  Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochra-

nou odolné proti vibracím
  Tří místa odběru stlačeného vzduchu na tlakové 

nádobě
  Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková 

nádoba, záruka 15 let proti prorezavění
  Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR
  Připravený k připojení se všemi armaturami

Stacionární kompresor Airprofi 853/270/10 V
Se stojící nádobou o objemu 270 l a tlakem 10 bar. 
Maximální výkon na minimálním prostoru.

Typ Airprofi 853/270/10 V

Objednací číslo 2024812

Cena bez DPH  54 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 48 990 Kč

Sací výkon 850 l/min

Plnicí výkon cca (6 bar) 680 l/min

Maximální tlak 10 bar

Objem tlakové nádoby 270 l

Válce/stupně 2/2

Otáčky 1 240 ot/min

Výkon motoru 5,5 kW / 400 V*

Hmotnost 170 kg

Rozměry (d×š×v) v mm** 780 × 710 × 1 870

Hl. akustického tlaku LPA*** 83 dB(A)

Ventil na tlak. nádobě 3/4"
* U kompresorů s výkonem nad 5,5 kW může být nutné použít spínač 

hvězda-trojúhelník. 

ušetříte 

6 000 Kč

Objem tlakové 
nádoby 270 litrůůů

Abrazivo na pískování

Ekologický abrazivní materiál.

  Inertní materiál, bez 

obsahu škodlivých látek
  Mletá tavenina ve formě 

granulované skloviny, 

vhodná pro všechny běžné 

tryskací pistole a pískovací 

zařízení

Popis Obj. číslo Cena bez DPH

Abrazivo 0,1 – 1 mm, 14 kg 250119  399 Kč 

Abrazivo 0,2 – 2 mm, 15 kg 250123  399 Kč 

ál.

é 

ccíí 

Vnitřní rozměry boxu 
945 × 605 × 605 mm
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Typ ISS-C 1/2" PRO

Objednací číslo 2401470

Cena bez DPH 3 990 Kč

Akční cena (bez DPH) 3 590 Kč

Pracovní tlak 6,2 bar

Spotřeba vzduchu (průměrná) 128 l/min

Utahovací moment - pravý 200 / 360 / 500 Nm

Utahovací moment - levý 200 / 360 / 500 Nm

Otáčky 11 000 ot/min

Přípojka 1/4"

Rozměry (š × v × h) 153 × 192 × 56 mm

Hmotnost 1,2 kg

ISS-C 1/2" PRO

2401470

3 990 Kč3 990 Kč

e DPH) 3 590 Kč

Typ ACKL 0155B

Objednací číslo 2053012

Cena bez DPH  4 190 Kč 

Akční cena (bez DPH) 3 790 Kč

Objemový proud 2 557 l/min*

Přípojka 1/2"

Výška 247 mm

Šířka 88 mm
* Platí pro tlak 7 bar. Při odlišném provozním tlaku vynásobte 

uvedený objemový proud opravným faktorem.

Typ PJ HVLP

Objednací číslo 2101600

Cena bez DPH  1 499 Kč 

Akční cena (bez DPH) 1 349 Kč

Pracovní tlak 2 – 2,5 bar

Spotřeba vzduchu 150 – 200 l/min

Hmotnost 0,7 kg

Příklepový utahovák 
ISS-C 1/2" Compact PRO
Příklepový utahovák s výkonným mechanismem 
TwinHammer a krytem z plastu 
odolného proti rázům.

Stříkací pistole PJ HVLP
Pro náročnější použití.

  Tři stupně nastavení utahovacího 

momentu    
  Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce 

při maximálním výkonu    
  Držadlo s izolací proti chladu a vibracím    
  Odvedení odpadního vzduchu držadlem 

zamezuje víření prachu

  Plynulé dávkování barvy a množství vzduchu
  Nádobka na barvu 750 ml
  Tryska 1,4 mm
  S filtrem na barvu

Cyklónový odlučovač kondenzátu ACKL 
s automatickým odvaděčem AOK

  Vysoce účinné odlučování většího množství 

kondenzátu a nečistot pomocí odstředivého 

zrychlení stlačeného vzduchu, montáž mezi 

kompresor a tlakovou nádobu
  Max. provozní tlak 16 bar, provozní teplota 

1,5 – 65 °C
  Včetně vypouštěče kondenzátu AOK 20 B – 

vypouštění kondenzátu pomocí plováku
  Lze také vybavit elektronickým odvaděčem 

kondenzátu

ndenzátu ACKL 
ččem AAOOKK

ušetříte 

400 Kč

ušetříte 

150 Kč

ušetříte 

400 Kč

Typ PRO-G 63, cejchovaný

Objednací číslo 2102870

Cena bez DPH  999 Kč 

Akční cena bez DPH 899 Kč

Rozsah měření 0 – 10 bar

Provozní tlak max. 10 bar

Hmotnost 0,5 kg

Pneuhustič PRO-G 63, cejchovaný

  Plnění a vypouštění vzduchu pomocí dvou tlačítek
  Snadno čitelný manometr WIKA Ø 63 mm
  Pevná plastová kontrukce
  Gumová hadice 750 mm s koncovkou na autoventilek

ní a vypouštění vzduchu pomocí dvou tlačítek

dno čitelný manometr WIKA Ø 63 mm

ná plastová kontrukce

mová hadice 750 mm s koncovkou na autoventilek

cejchovaný

ýýý

Možnost plnění 
i  vypouštění

p
štěníí

ušetříte 

100 Kč



15

Čistící technika

151551515151515515115151511151511155555515551515151111115151555555515151111511555551515111115551515511511151551511151151555511111115155555555115115555551115555515111155155151155551511111115155111555111115555115551151155555

  Určeny pro vysávání kapalin, třísek a dalších 

pevných částic
  Všechny motory jsou vybaveny ochranou motoru
  Dvoustupňové motory jsou vhodné pro náročnější 

čištění a zajišťují dlouhou životnost
  Těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti 

olejům a zbytkům chemikálií
  Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem 

je velmi lehká a pevná
  Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení 

a přetočení

Třímotorový vysavač wetCAT 362 ET pro suché i mokré sání.

Masivní ocelový podvozek s madlem

Praktický naklápěcí mechanismus

Vestavěná zásuvka pro připojení elek-

trického nářadí

Kvalita 

Made in 

Italy

  Přípojka hadice s blokovacím mechanismem 

zabraňuje uvolnění hadice 
  Ergonomický design hlavy s háky na kabely
  Sací motor je vybavený hlukovým filtrem, který 

zajišťuje tichý provoz
  Motory mají samostatné vypínače. Obsluha stroje si 

může vybrat, kolik motorů spustí.

Model wetCAT 362 ET

Obj. číslo 7001360

Cena bez DPH  13 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 12 490 Kč

Typ sání suché i mokré

Max. výkon 3 600 W

Množství vzduchu 10 000 l/min

Objem nádoby 62 l

Průměr / délka hadice 38 mm / 4 m

Počet motorů / stupňů 3 motory / dvoustupňové

Chlazení motoru Bypass

Hladina akustického tlaku 76 dB(A)

Elektrické připojení 230 V

Délka kabelu 8,5 m

Materiál nádoby Plast

Rozměry (d × š × v) 570 × 700 × 1 140 mm

Hmotnost 28 kg

Vybavení   Tři motory
  Vestavěná zásuvka
  Naklápěcí mechanismus

  Bezproblémové vysávání špon i chladicí kapaliny
  Kulový kohout pro vypouštění kapalin
  Ocelový rám chrání nádoby
  Systém filtračních sít + velký koš pro suché špony
  Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
  Kovová přípojka hadice s pojistkou
  Ukazatel naplnění nádoby
  Zásuvka pro připojení elektronářadí s automatickým 

spuštěním
  Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti 

olejům a zbytkům chemikálií
  Elastická a pružná sací hadice je odolná proti vysokému 

zatížení a přetočení

  Tři motory se samostatnými vypínači
  Dvoustupňové motory s měděným vinutím a ochranou 

a s hlukovými filtry
  Podvozek s předními řiditelnými kolečky s brzdou

flexCAT 3100 EOT-PRO – speciální vysavač pro vysávání 
chladících kapalin s obsahem oleje a kovových třísek.

Model flexCAT 3100 EOT-PRO

Obj. číslo 7003382

Cena bez DPH  79 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 71 990 Kč

Typ sání suché i mokré

Příkon 3 800 W / 230 V

Množství vzduchu 10 500 l/min

Objem nádoby 100 l

Průměr / délka hadice 50 mm / 3 m

Počet motorů 3 

Chlazení motoru Bypass

Hladina akustického tlaku 76 dB(A)

Délka napájecího kabelu 8,5 m

Podtlak 274 mbar 

Materiál nádoby Nerezová ocel

Rozměry (d × š × v) 850 × 650 × 1350 mm

Hmotnost 65 kg

oti 

u

RO

m

Volitelné příslušenství:

Sada hadice, trubic a hubic 

pro flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo: 7013423

Cena bez DPH: 11 990 Kč

ušetříte 

1 500 Kč

ušetříte 

8 000 Kč
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bez DPH. Neručíme za tiskové chyby. Změna technických údajů a cen vyhrazena. Aktuální ceny v EUR jsou uve

Typ HDR-K 60-13

Obj. číslo 7102601

Cena bez DPH  20 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 17 990 Kč

Pracovní tlak 110 bar

Maximální tlak 130 bar

Maximální čerpané množství 600 l/h

Maximální přívodní teplota 60 °C

Délka napájecího kabelu 5 m

Příkon motoru P1 2,6 kW / 230 V

Otáčky motoru 2 800 ot/min

Hlava čerpadla / písty Keramika / Mosaz

Délka tlakové hadice 15 m

Výztuž tlakové hadice Ocelová

Rozměry (d × š × v) 390 × 900 × 380 mm

Hmotnost 36 kg

Vysokotlaký čistič HDR-K 60-13 na studenou vodu.
Efektivní čištění obkladů, stěn a jiných, i velkých ploch.

Rozsah dodávky HDR-K 60-13:
  Ruční stříkací pistole
  stříkací trubice s tryskou
  stříkací trubice s multifunkční tryskou 

pro bodový i vějířový paprsek
  jehla pro čištění trysky
  sada pro připojení vody s filtrem
  nádrž na čistící prostředek
  vestavěný buben s hadicí a rukojetí
  tlaková hadice 15 m

Vysokotlaký čistič s ohřevem vody HDR-H 48-15
  Nastavitelná teplota vody pro přizpůsobení ke konkrétnímu 

úkolu čištění
  Total Stop řízení čerpadla: Zapnutí a zastavení motoru čerpa-

dla bez zpoždění při otevření či zavření pistole
  Velmi robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a třemi 

odolnými nerezovými písty
  Tepelná ochrana motoru před přetížením
  Pohodlné manévrování pomocí ergonomické rukojeti a dvou 

velkých kol a jednoho otočného kola
  Ochrana šasi nárazníky vpředu i vzadu
  Praktické držáky pro stříkací trubici a napájecí kabel
  Sklopné rukojeti šetří místo při skladování

Ohřev vody 

naftovým 

hořákem

Rozsah dodávky:
  Ruční stříkací pistole s regulací tlaku
  Zahnutá trubice
  Tryska s plochým paprskem 25°
  10 m tlaková hadice
  Zařízení na stříkání pěny

Kvalita 
Made in Italy

Max. tlak 130 barMM

  Pojízdné a přenosné čističe se dvěma koly a držadlem
  Total Stop řízení čerpadla: Zapnutí a zastavení motoru 

čerpadla bez zpoždění při otevření či zavření pistole
  Tepelná ochrana motoru před přetížením
  Praktické držáky pro stříkací pistoli, trubici, tlakovou 

hadici a napájecí kabel
  Robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a třemi 

keramickými písty
  4-pólový, pomaloběžný elektromotor s dlouhou 

životností

  Nastavitelný pracovní tlak
  Kvalitní přípojky se závitem
  Vestavěná nádrž na čisticí prostředek s jednoduchým 

dávkováním

ozozsahsah dododávdávky:ky:RoRo

Typ HDR-H 48-15

Obj. číslo 7150481

Cena bez DPH 26 990 Kč

Akční cena (bez DPH) 23 990 Kč

Max. pracovní tlak 110 bar

Max. čerpané množství 480 l/h

Max. teplota 90 °C

Pohonná hmota: nafta

Nádrž na naftu 4 l

Spotřeba nafty 2,3 l/h

Nádrž na čisticí prostředek 0,25 l

Příkon 2,3 kW

Napětí 230 V / 50 Hz 

Hladina akustického výkonu (LwA) 96 dB(A)

Hladina akustického tlaku (LpA) 80 dB(A)

Rozměry (d x š x v) 580 x 440 x 930 mm

Hmotnost 43 kg

ušetříte 

3 000 Kč

ušetříte 

3 000 Kč
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Kombinovaný vozík PHH 1001
Kombinace paletového vozíku a nůžkového stolu.

Typ PHH 1001 

Objednací číslo 6150100

Cena bez DPH  16 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 14 990 Kč

Nosnost 1 000 kg 

Celková šířka 540 mm 

Šířka / Délka vidlice 160 / 1 150 mm 

Min. / max. výška vidlice 85 / 800 mm 

Rozsah rejdu 210°

Výška zdvihu 715 mm

Průměr kol 74 × 50 mm / 180 × 50 mm

Hmotnost 122 kg

  Lehce jdoucí hydraulická pumpa 

s přetlakovým ventilem
  Mechanický rychlozdvih s maximální 

výškou vidlice 800 mm jen s 23 kyvy oje
  Oj s potažením umělou hmotou
  Velmi tichá hliníková řízená kolečka 

s plně pogumovaným povrchem a dvo-

jitá vidlicová kolečka z polyuretanu

Max. výkon 2,8 kW/230 V

ušetříte 

2 000 Kč

ušetříte 

1 500 Kč
  Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
  Automatická regulace napětí AVR
  Ochranný jistič chrání před přetížením
  Vypnutí při nedostatku oleje
  Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
  Dlouhá výdrž díky velké nádrži
  Nádrž s ukazatelem hladiny
  Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
  12 V přípojka pro nabíjení baterií
  Vybavené podvozkem se sklopnými rukojetmi

Elektrocentrála PG-E 30 SRA
Elektrocentrála na 230 V se synchronním generátorem vhodná pro dílnu i poloprofesionální využití.

Typ PG-E 30 SRA 

Objednací číslo 6706030

Cena bez DPH  10 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 9 490 Kč

Napětí 230 V

Max. výkon LTP* 230 V 2,8 kW

Trvalý výkon COP 230 V 2,5 kW

Motor SC170F

Pohonná hmota Benzín

Startér Ruční

Provozní doba při 50% zatížení 12,5 h

Provozní doba při 100% zatížení 9,5 h

Objem nádrže 15 l

Hladina akustického tlaku 75 dB(A)

Hladina akustického výkonu LWA 95 dB(A)

Zásuvky 2× 230 V Schuko

Stupeň krytí generátoru IP 23

Stupeň krytí zásuvek IP 44

Rozměry (d × š × v) 595 × 460 × 500 mm

Hmotnost 45 kg

*Krátkodobý maximální výkon
  Všechny modely jsou vybavené podvozkem se 

sklopnou rukojetí pro snadnou přepravu.
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Typ MH 680

Objednací číslo 6201500

Cena bez DPH  4 190 Kč 

Akční cena (bez DPH) 3 790 Kč

Nosnost 680 kg

Min. výška zdvihu v mm 140

Max. výška zdvihu v mm 410

Rozměry v mm 864 × 396 × 315 mm

Hmotnost cca 35 kg

Hydraulický zvedák pro motocykly MH 680
  Kompaktní konstrukce s vysokou stabilitou pro motocykl nebo čtyřkolku do 680 kg
  Úspora místa díky skládací konstrukci - ideální pro menší dílny a garáže
  Říditelná kola s parkovací brzdou
  Bezpečnostní popruhy
  Nožní páka pro snadné dosažení požadované výšky

ykl nebo čtyřkolku do 680 kg

nší dílny a garáže

ušetříte 

400 Kč

ušetříte 

400 Kč

Elektrický lanový kladkostroj 
MES 600-2

  Vratná kladka se závěsným hákem
  Obsluha pomocí ovladače (ochrana IP54) s délkou kabelu 1,7 m
  Koncový spínač vypíná při dosažení maximální horní nebo dolní polohy
  Motor s ochranou proti přetížení
  Zavěšení za dvě robustní ocelové spony

Typ MES 600-2

Objednací číslo 6198260

Cena bez DPH  3 490 Kč 

Akční cena (bez DPH) 3 090 Kč

Nosnost bez kladky/s kladkou  300 / 600 kg

Výška zdvihu bez kladky /s kladkou 12 m / 6 m

Rychlost zdvihu bez kladky /s kladkou 8 / 4 m/min

Průměr zvedacího lana 4,5 mm

Příkon 1 200 W / 230 V

Rozměry 465 × 150 × 253 mm

Hmotnost 17,5 kg
Ilustrační foto - MES 250-2
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Svářecí technika

ušetříte 

2 000 Kč

ušetříte 

1 000 Kč
Typ Craft-Stick 201 P

Obj. číslo 1073201

Cena bez DPH  9 490 Kč 

Akční cena (bez DPH) 8 490 Kč

Průměr elektrody 1,6 – 4,0 mm

Rozsah svařovacího proudu 10 – 200 A

Rozsah nastavení TIG DC 10 – 200 A

Napětí 160 – 275 V

Napětí naprázdno 14,5 V

Požadovaný výkon elektrocentrály >7,0 kVA

Jistič 16 A

Doba zapnutí při max. proudu TIG 30 %

Doba zapnutí při max. proudu MMA 30 %

Svařovací proud (DZ = 100%) TIG 110 A

Svařovací proud (DZ = 100%) MMA 110 A

Příkon TIG 4,8 kVA

Elektrodový příkon 7 kVA

Délka napájecího kabelu 2,2 m

Stupeň krytí IP23

Izolační třída H

Provozní teplota 10 – 40 °C

Hmotnost 6,1 kg

Rozměry (d × š × v) 365 × 150 × 280 mm

Svařovací zařízení nese značku S a odpovídá normě EN 60 974-1; -10/EMC tř. A

Rozsah dodávky 

Craft-Stick 161 P / 201 P
  3 m svařovací kabel 16 mm² s držákem elektrod
  3 m zemnící kabel 16 mm² se zemnicí svorkou 200 A

Elektrodový a TIG invertor CRAFT-STICK 201 P
Na 230 V, s vyšší účinností.

  Vybaven moderním invertorem
  Ideální pro montážní práce a díky krytí IP 23 také vhodné pro 

venkovní práce
  Vhodné pro použití s elektrocentrálou na stavbách, apod.
  Utěsněná deska je chráněná před vlhkostí a korozí
  Vybavené funkcí PFC (kompenzace účiníku) a VRD (snížení 

napětí při nečinnosti)
  Funkce TIG DC = umožňuje snadné TIG svařování se zapalo-

váním kontaktů
  Přesné nastavení parametrů svařování pomocí digitálního 

displeje
  Univerzálně použitelné pro svařování všech běžných typů 

elektrod

  Ventilátor s tichým chodem rychle odvádí teplo od zařízení, 

které tak dosahuje vyšší doby zapnutí
  Konstantní svařovací proud zajišťuje rovnoměrné tavení
  Minimálně 30 % doba zapnutí u všech zařízení

  Hot Start: Automatické krátkodobé zvýšení svařovacího 

proudu oblouk bezpečně zapálí a ten je okamžitě stabilní
  Anti-Stick: Automatické snížení svařovacího proudu 

zabraňuje přilepení elektrody ke svařenci
  Arc-Force: Vnitřní kontrola proudu a napětí zabezpečuje sta-

bilní oblouk, tím se stabilizuje oblouk a umožňuje snadnou 

manipulaci s elektrodou

Typ Craft-CUT 41 P

Obj. číslo 1075042

Cena bez DPH  23 990 Kč 

Akční cena (bez DPH) 21 490 Kč

Kvalitní řez oceli (ST37) cca 10 – 15 (dle jištění)

Dělící řez oceli (ST37) cca 20 mm

Kvalitní řez nerezové oceli cca 15 mm

Dělící řez ušlechtilé oceli cca 20 mm

Kvalitní řez hliník cca 14 mm

Dělící řez hliník cca 16 mm

Doba zapnutí: 60 %

Řezací proud (DZ = 100%) 30 A

Rozsah řezacího proudu 20 – 40 A

Napětí 230 V

Spotřeba vzduchu (při 5 bar) 120 l/min

Provozní tlak 6 bar

Napětí naprázdno 320 V

Izolační třída H

Rozměry (d x š x v) 460 × 145 × 280 mm

Hmotnost 8,5 kg

Craft-CUT 41 P
  PFC invertor umožňuje použití 

kabelu z navíjecího bubnu

Plasmový řezací stroj Craft-CUT 41 P
Kompaktní a výkonný stroj pro profesionální použití.

  Pro nerezovou ocel, hliník, ocel, neželezné kovy i s lako-

vaným povrchem
  Široký rozsah použití od tenkých až po tlusté plechy
  Utěsněná deska je chráněná před vlhkostí a korozí
  Vhodné pro použití s elektrocentrálou na stavbách, apod.

  ARC controller: Teprve po zapálení oblouku se uvolní 

nastavený svařovací proud
  Funkce děrovaný plech: Díky pilotnímu oblouku lze snad-

no a rychle řezat děrovaný plech
  Bez vysokofrekvenčního zapalování

oblouku se uvolní 

mu ou oblob oukuu u lze se snadad-

15 mm

Rozsah dodávky
  Plazmový hořák S65, 6 m
  3 m zemnící kabel 6 mm² se 

zemnicí svorkou 300 A
  Centrální adaptér
  Regulátor tlaku s filtrem

Rozsah dodávky

manipulaci s elektrodou
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Vybraný stroj si vyzkoušejte
Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout 

a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.

Případný záruční i pozáruční servis
Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhrad-

ních dílů. Případná reklamace u nás není žádné dobrodružství. 

Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout

a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.

PPPPřřřřííííppppaaaaddddnnnnýýýý zzzzáááárrrruuuuččččnnnníííí iiii  ppppoooozzzzáááárrrruuuuččččnnnníííí sssseeeerrrrvvvviiiissss
     Ustavení a zaškolení
Současně s dodáním stroje můžeme zároveň provést jeho 

ustavení a zaškolení obsluhy a opětovnou kontrolu přesnosti.

K nám to nemáte nikde daleko.
 Široká síť prodejců v České  republice 

i na Slovensku. Kontakty  naleznete na 

našem webu.

Vyžádejte si náš katalog 
– zašleme Vám jej zdarma!
Nebo si jej vyžádejte u Vašeho prodejce. 

V elektronické podobě je naleznete na www.bow.cz.

Proč je výhodné nakupovat u nás?

První hanácká BOW spol. s r.o., Příčná 84/1, 779 00 Olomouc, tel: 585 378 012, fax: 585 378 013, e-mail: bow@bow.cz, www.bow.cz


