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Elektryczne nożyce do blachy

Y
91002 200
BSS 1,6 
Wykonanie
Poręczne nożyce do cięcia blachy bez odkształceń
do 1,6 mm. Otwarta głowica tnąca ułatwia wi-
doczność, system szybkiej wymiany Quick IN służy
do wymiany noży bez potrzeby używania kluczy.
Kabel sieciowy 5 m.
Zakres dostawy:
1 nóż tnący, prosyt, do 1,6 mm, 1 para szczęk
tnących, 1 klucz. 

91002 202
BSS 1,6 C
Wykonanie
Jak nr kat. 91002 200, dodatkowo z odcinakiem
wióra do oddzielania odcinanego wióra w każdym
miejscu.

91002 201
BSS 2,0
Zastosowanie
Nożyce do blachy do docinania i wycinania bez
zarysowań i odkształceń do 2 mm. Nadają się do
rurek płaszczowych zawijanych z zakładką połącze-
niową do 4 x 0,75 mm i do przycinania profili na
określona długość . Kabel sieciowy 5 m.
Zakres dostawy:
1 nóż tnący, 1 para szczęk tnących. 

Uwaga:
Nadają się do stacjonarnego zastosowania 
w imadle.

91002 200

Nożyce do blachy Nóż zamienny Szczęki tnące
Typ maks. grubość cięcia mm Aluminium do Moc Waga 91002 … 91003 … 91004 …

stal do N/mm2 400/600/800 250 N/mm2 wat ok. kg
BSS 1,6 1,6/1,2/0,8 2 350 1,4 ( ) 200 ( ) 200 ( ) 199
BSS 1,6 C 1,6/1,2/0,8 2 350 1,4 ( ) 202 ( ) 200 ( ) 200
BSS 2,0 2,0/1,5/1,3 3 350 1,7 201 ( ) 201 ( ) 201

91003 201

91004 201

91002 - 91004

Elektryczne nożyce do blachy

Y
91007 101
BLS 1.6X
Wykonanie
Poręczne i łatwo skrętne nożyce do blachy, tną
blachę do 1,6 mm grubości. Czyste cięcie bez
zadziorów, ergonomiczna forma, z silnikiem o dużej
mocy. Komfortowe i szybkie zastosowanie przy
obcinaniu krawędzi i docinaniu, do blach do 800
N/mm2 i stali nierdzewnych. Kabel sieciowy 5 m.
Zakres dostawy:
1 nóż poprzeczny i stołowy, 1 para kluczy, 
1 odprowadzacz wióra, 4-krotny nóż zwrotny.

91007 102
BLS 2.5
Wykonanie
Tak jak nr kat. 91007 101, ale do grubości blachy do
2,5 mm.

91008 101
Nóż poprzeczny i stołowy
Zastosowanie
Do blachy do 800 N/mm2, pasuje do nr kat. 
91007 101.

91008 102
Nóż poprzeczny i stołowy
Zastosowanie
Do blachy do 800 N/mm2, pasuje do nr kat. 
91007 102.

91007 101

Nożyce do metalu Wyposażenie
Typ maks. grubość cięcia mm Aluminium do Moc Waga 91007 ... 91008 ...

stal do N/mm2 400/600/800 250 N/mm2 wat ok. kg
BLS 1.6X 1,6/1,2/1,0 2 210 1,6 101 ( ) 101
BLS 2.5 2,5/2,0/1,6 3 210 2,1 ( ) 102 ( ) 102

91007 102

91007 - 91008

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Elektryczne nożyce do blachy

1
Wykonanie
Trwała konstrukcja do ciągłego zastosowania.
Blokada matrycy do cięć prostych. Optymalna
widoczność miejsca cięcia. Wysoka prędkość i duża
moc cięcia. Doskonale skrętne. Nóż ścinający
można wyregulować w zależności od materiału.
Łatwe do ostrzenia.

91011 200
GSZ 160
Zastosowanie
Poręczne urządzenie do cięcia bez odkształceń bez
konieczności wykonywania prac wykończeniowych.
Wymiana noży bez konieczności używania dodat-
kowych narzędzi, łatwa wymiana listew tnących.
Bezproblemowe wyciąganie z wióra.

91011 201
GSC 160
Wykonanie
Lekkie nożyce, łatwe do prowadzenia dzięki dopasowa-
nej do reki obudowie silnika. 4-krotny nóż zwrotny.

91011 202
GSC 2,8
Wykonanie
Dzięki zastosowaniu przekładni obiegowej uzyskano
wąską konstrukcję. Nóż zwrotny, wygodny do
uchwycenia, przykryty przesuwany przełącznik,
uchwyt głowicowy służy do wygodnego i pewnego
prowadzenia, wąski promień skrętu.

91011 201

Nożyce do blachy Nóż zamienny
Typ Maks. grubość cięcia mm Aluminium wat Waga 91011 … 91012 …

Stal do N/mm2 400/600/800 ok. kg
GSZ 160 1,6/1,2/- 2,0 500 1,6 ( ) 200
GSC 160 1,6/1,2/0,7 2,2 500 1,8 201
GSC 2,8 2,8/2,2/1,9 3,5 500 2,7 202
Nóż tnący prosty do GSZ 160 – – – – ( ) 099
Zestaw listew tnących do GSZ 160 – – – – ( ) 100
Górny-/Dolny nóż do GSC 160 – – – – ( ) 101
Zestaw noży do GSC 2,8/5 części – – – – 102
Nóż górny do GSC 3,5 – – – – ( ) 104
Nóż dolny do GSC 3,5 – – – – 105

91011 202

91011 200

91012 101

91011 - 91012

Elektryczne nożyce skokowe 

Y
91018 101
BLK 1,6
Wykonanie
Wygodne przenośne nożyce skokowe o dużej
zwrotności do blach do 1,6 mm i blach trapezowych
do 85 mm głębokości. Nadają się również do miejsc
gdzie materiał zachodzi na siebie. Można regulować
kierunek pracy w 45° krokach bez konieczności
używania dodatkowych narzędzi. Łatwa wymiana
narzędzia bez konieczności regulacji.
Zakres dostawy:
1 stempel, 1 matryca, 1 nośnik matrycy do blachy
trapezowej i falistej, 1 klucz.

91018 102
BLK 2,0
Wykonanie
Kompaktowe przenośne nożyce skokowe do blach
do 2 mm. Mniejsza średnica zanurzenia, idealne do
wycinania, wycinania według szablonów i przycina-
nia. Z 1 kluczem.

91018 104
BLK 3,5
Wykonanie
Przenośne nożyce skokowe z jednym stemplem
pozwalają na nieograniczenie łatwy skręt, do blach
do 3,5 mm. Zakresy zastosowania jak przy nr kat.

91018 102. Można regulować kierunek pracy w
trzech 90° krokach bez konieczności używania
dodatkowych narzędzi. Z 1 dodatkową rękojeścią.

91019 101
Stempel zamienny do BLK 1,6 nr kat. 91018 101.

91019 103
Stempel zamienny do BLK 2,0 nr kat. 91018 102.

91019 104+105
Stempel zamienny do BLK 3,5 nr kat. 91018 104.
91019 104 do blachy stalowej do 400 N/mm2,
91019 105 do blachy nierdzewnej do 800 N/mm2.

91020 101
Matryca zamienna do BLK 1,6 nr kat. 91018 101.

91020 103
Matryca zamienna do BLK 2,0 nr kat. 91018 102.

91020 104+105
Matryca zamienna do BLK 3,5 nr kat. 91018 104.
91020 104 do blachy stalowej do 400 N/mm2,
91020 105 do blachy nierdzewnej do 800 N/mm2.

91018 101

Stempel zapasowy Matryca zapasowa
Typ Maks. grubość cięcia mm Aluminium do wat Waga 91018 … 91019 … 91020 …

Stal do 400/600/800 N/mm2 250 N/mm2 ok. kg
BLK 1,6 1,6/1,0/0,7 2,5 350 1,8 ( ) 101 ( ) 101 ( ) 101
BLK 2,0 2,0/1,5/1,0 2,5 350 1,9 102 103 103
BLK 3,5 3,5/2,3/1,8 3,5 750 3,6 ( ) 104 104 104

– – – – ( ) 105 ( ) 105

91018 102

91019 101 91019 103

91018 104

91020 104+105

91018 - 91020

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Szlifierka kątowa 750-850 wat

W
Uwaga:
Tarcze zgrubne/rozdzielające patrz nr kat. 44601 i
kolejne.

91400 102
AG 8-125 
Wykonanie
Kompaktowa głowica przekładni, wąska obudowa
przekładni z magnezu. Chroniony przed dostępem
pyłu silnik ProTector. Ø tarcz 125 mm.
Zakres dostawy:
Pokrywa ochronna, dodatkowa rękojeść, kołnierz
mocujący.

91400 103
AG 9-125 XE
Wykonanie
Regularna elektronika z płynnym wyborem
prędkości obrotowej na pokrętle regulacyjnym i z
odłączaniem podnapięcia: chroni po przerwie w
dopływie prądu przed niezamierzonym ponownym
uruchomieniem. Elektronika z łagodnym rozruchem,
ochrona silnika przed przeciążeniem, blokada wałka
i nakrętka FIXTEC służąca do szybkiej i łatwej
wymiany tarczy. Stabilna obudowa przekładni z
magnezu. Łożyska i przełączniki chronione przed
dostępem pyłu.

Zakres dostawy:
pokrywa ochronna, dodatkowa rękojeść, nakrętka
mocująca FIXTEC.

Typ tarcz Ø Mocowanie wat Prędkość obrotowa Głębokość cięcia Waga 91400 …
mm 1/min mm ok. kg

AG 8-125 125 M14 750 10000 33,4 1,8 102
AG 9-125 XE 125 M14 850 2700 - 10000 33,4 1,8 103

91400

91400 102

91400 103

Szlifierka kątowa 1520 wat

W
Uwaga:
Tarcze zgrubne/tnące patrz nr kat. 44601 i kolejne.

Wykonanie
Kompaktowa metalowa głowica przekładni, szybka
regulacja pokryw ochronnych, nakrętka mocująca
FIXTEC i zamek trzpienia. Autobalancer służy do
znacznej redukcji wibracji.
Zakres dostawy:
Pokrywa ochronna, dodatkowa rękojeść i nakrętka
mocująca FIXTEC.

91401 302
AGV 16-125 XC
Wykonanie
1520 watowy silnik dużej mocy ProTector, Ø tarcz
125 mm, stała elektronika i ochrona przed prze-
ciążeniem.

91401 303
AGV 16-180 XC
Wykonanie
1520 watowy silnik dużej mocy ProTector, Ø tarcz
180 mm do dużych głębokości cięcia, stała elektroni-
ka i ochrona przed przeciążeniem. 

91401 302

Typ tarcz Ø Mocowanie wat Prędkość obrotowa Maks. głębokość cięcia Waga 91401 …
mm 1/min mm ok. kg

AGV 16-125 XC 125 M14 (FIXTEC) 1520 11000 33 2,6 302
AGV 16-180 XC 180 M14 (FIXTEC) 1520 7600 58 2,9 ( ) 303

91401 303

AUTO BALANCER SYSTEM

10,0 m/sec2

7,5

5,0

2,5

0

91401

W przypadku rejestracji online

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Płytki obrotowe ATORN:

tokarskich ATORN.

W przypadku rejestracji online
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Szlifierka kątowa 1200-1520 wat obsługiwana jedną ręką

W
Wykonanie
Z nakrętką mocującą FIXTEC. Metalowa głowica
przekładni, blokada wałka, szybka zmiana położenia
pokryw ochronnych.
Zakres dostawy:
Pokrywa ochronna, dodatkowa rękojeść i nakrętka
mocująca FIXTEC.

Uwaga:
Tarcze zgrubne/rozdzielające patrz nr kat. 44601 i
kolejne.

91402 301
AG 12-125 Protector X
Wykonanie
Silnik 1200 wat.

91402 302
AG 15-125 Protector X
Wykonanie
Silnik 1500 wat.
Stała elektronika z łagodnym rozruchem. Ochrona
przed przeciążeniem, odłączaniem podnapięcia:
chronią przed niezamierzonym ponownym urucho-
mieniem. Nakrętka mocująca FIXTEC.

91402 301+302

Typ tarcz Ø Mocowanie wat Prędkość obrotowa maks. Głębokość cięcia Waga 91402 …
mm 1/min mm ok. kg

AG 12-125 Protector X 125 M14 (FIXTEC) 1200 11000 33 2,4 301
AG 15-125 Protector X 125 M14 (FIXTEC) 1500 11000 33 2,5 302

91402

Typ tarcz Ø Mocowanie wat Prędkość obrotowa maks. Głębokość cięcia Waga 91407 ...
mm 1/min mm ok. kg

AGVM 24-230 GEX 230 M14 (FIXTEC) 2400 6600 68 5,8 ( ) 201
AGVM 26-230 GEX 230 M14 (FIXTEC) 2600 6600 68 5,8 202

W
91407 201
Typ AGVM 24-230 GEX
Wykonanie
Chroniony przed dostępem pyłu silnik ProTector
2400 wat gwarantuje długą trwałość urządzenia.
Wyposażone w sprzęgło bezpieczeństwa B-Guard
w celu uniknięcia niebezpiecznych odbić na
wypadek zablokowania się tarczy oddzielającej.
Ograniczenie dopływu prądu rozruchu i blokada
ponownego rozruchu. Nakrętka mocująca FIXTEC i
blokada wałka służą do szybkiej wymiany tarczy bez
konieczności używania dodatkowych narzędzi.
Rotująca rękojeść, wyposażenie AVS na obudowie
silnika i dodatkowa rękojeść gwarantują większy
komfort obsługi i redukują obciążenie stawów.
System Snap-in do zmiany położenia pokryw
ochronnych za przyciśnięciem guzika. Gwint wałka
M 14.
Zakres dostawy:
Nakrętka mocująca FIXTEC, pokrywa ochronna,
dodatkowa rękojeść AVS, autobalancer.

91407 202
Typ AGVM 26-230 GEX
Wykonanie
Jak nr kat. 91407 201 ale z silnikiem 2600 wat.
Zakres dostawy:
Nakrętka mocująca FIXTEC, pokrywa ochronna,
dodatkowa rękojeść AVS, autobalancer.

91407

System Snap-in do 
zmiany położenia
pokryw ochronnych

Szlifierka kątowa 2400-2600 wat91407

Szybkomocujące nakrętki FIXTEC

91403

91403 …

101

91403

Wykonanie
Aby zapewnić stale praktyczną i ergonomiczną
pracę: opatentowane szybkomocujące nakrętki
FIXTEC do wymiany tarcz bez konieczności użycia
dodatkowych narzędzi ze zintegrowanym sprzęgłem
poślizgowym do wszystkich wiertarek kątowych do
Ø 150 mm /gwintu M 14.

W przypadku rejestracji online

W przypadku rejestracji online

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Szlifierka kątowa AEG 700-1200 wat

a
Uwaga:
Tarcze zgrubne/tnące patrz nr kat. 44601 i kolejne.

91404 202
Typ WS 6-125
Wykonanie
Mocny silnik 700 wat, kompaktowy design. Z
metalową skrzynką przekładni gwarantująca
optymalną stabilność i długą trwałość. Odprowadze-
nie wylotowego powietrza, osłonięta szczelina
wpustu powietrza, z blokadą wałka.
Zakres dostawy: 
Dodatkowa rękojeść, nakrętka kołnierzowa. 
W kartonie.

91404 206
Typ WS 1200-125 
Wykonanie
Szlifierka kątowa o dużej mocy 125 mm z silnikiem
1200-wat. Płaska głowica przekładni gwarantuje
dobrą widoczność obrabianego elementu i opty-
malną głębokość cięcia, z blokadą wałka.
Zakres dostawy: 
Dodatkowa rękojeść, nakrętka kołnierzowa, zestaw
mocujący pokrywa ochronna. W kartonie.

91404

91404 202

91404 206

Typ tarcz Ø Mocowanie wat Prędkość obrotowa maks. Głębokość cięcia Waga 91404 …
mm 1/min mm ok. kg

WS 6-125 125 M 14 700 10000 33,0 1,9 202
WS 1200-125 125 M 14 1200 11000 33,0 2,4 206

Stojak do cięcia wyposażenie do szlifierki kątowej obsługiwanej obiema rękami

W a
WS-T1
Wykonanie
Przesuwane imadło na stabilnej, odlewanej płycie 
podstawy. Możliwość wykonania cięć skośnych do
45°. Automatycznie uchylna pokrywa tarcz tnących,
ochrona przed iskrzeniem. 
Zakres dostawy: 
Imadło, rękojeść, klucz. Bez szlifierki kątowej.

Zastosowanie
Pasuje do szlifierki kątowej do Ø 230 mm i gwintu 
M 14.

Typ Rozpiętość mocowania Płyta podstawy Waga 91406 …
segmentu mm segmentu mm półki kg

WS-T1 120 325 x 290 13 101

91406

91406

Szlifierka kątowa do obsługi jedną ręką 1100 wat

t
91420 102
D 28134
Wykonanie
Szlifierka kątowa o dużej mocy, wąska z bardzo
płaską obudową. Opancerzone uzwojenie pokryte
żywicą epoksydową, specjalne prowadzenie
chłodzącego powietrza chroni silnik przed
niszczącym działaniem cząsteczek pyłu. Optymalnie
wypozycjonowana blokada wałka. Do tarcz zgrub-
nych/tnących Ø 125 mm. Zmiana pozycji pokrywy
ochronnej bez konieczności użycia dodatkowych
narzędzi.
Zakres dostawy:
Ze zmianą pozycji pokrywy ochronnej bez ko-
nieczności użycia dodatkowych narzędzi i dodat-
kową rękojeścią.

Uwaga:
Tarcze zgrubne/tnące patrz nr kat. 44601 i kolejne.

91420 201
D 281391
Zastosowanie
Pokrywa ochronna do prac przy cięciu do 125 mm
szlifierka kątowa D 28134 (nr kat. 91420 102).

91420

Typ tarcz Ø Mocowanie wat Prędkość obrotowa Waga 91420 ...
mm 1/min ok. kg

D 28134 125 M 14 1100 10000 2,2 102
Pokrywa ochronna - - - - 0,3 201

91420

W przypadku rejestracji online
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Szlifierka kątowa do obsługi jedną ręką 750-900 wat

1
Uwaga:
Tarcze zgrubne/tnące patrz nr kat. 44601 i kolejne.

91425 200
PWS 750-125
Wykonanie
Z rękojeścią zapobiegająca wibracjom 750 wat.
Zmiana pozycji pokrywy ochronnej bez konieczności
użycia dodatkowych narzędzi, kodowanie pokrywy
ochronnej zapobiega błędom przy montażu.
Wygoda użycia również dla osób leworęcznych -
uchwyt można przymocować zarówno z prawej jak i
z lewej strony. Łatwa blokada wałka przez na-
ciśnięcie guzika blokady. W walizce z tworzywa
sztucznego.

91425 203
PWS 9-125 CE
Wykonanie
Ergonomicznie dopasowana obudowa, łatwy w
obsłudze włącznik/wyłącznik, blokada wałka w celu
łatwej wymiany tarczy, szybka zmiana pozycji
pokrywy ochronnej do 270° bez konieczności
użycia dodatkowych narzędzi. Kodowanie pokrywy
ochronnej zapobiega błędom przy montażu. Osiowe
zabezpieczenie gwarantuje trwałe osadzenie
narzędzia. Stała elektronika pomaga przy szybkim
dodatkowym dopływie mocy przy obciążeniu. 
W walizce transportowej.

Typ tarcz Ø Mocowanie wat Prędkość obrotowa Waga 91425 …
mm 1/min ok. kg

PWS 750-125 125 M14 750 11000 1,5 200
PWS 9-125 CE 125 M14 900 2800-11000 1,9 203

91425 203

91425

Szlifierka kątowa obsługiwana jedną ręką 720-1500 wat

1
Wykonanie
Nadaje się do szybkomocujących nakrętek SDS.
Głowica przekładni obraca się w krokach po 90°,
blokada wałka, odłączające się szczotki węglowe,
dodatkowy uchwyt, możliwość zastosowania w lewą
i prawą stronę.
Zakres dostawy:
1 kołnierz mocujący, 1 nakrętka mocująca, 1 klucz
dwuoczkowy.

Uwaga:
Tarcze zgrubne/tnące patrz nr kat. 44601 i kolejne.

91430 200
GWS 7-115
Wykonanie
Wyłącznik bezpieczeństwa, bezpośrednie chłodze-
nie, pokrywa ochronna zabezpieczona przed
przekręceniem się, dodatkowa rękojeść. W walizce
roboczej.

91430 201
GWS 8-115
Wykonanie
Pokrywa ochronna zabezpieczona przed przekręce-
niem się, bezpośrednie chłodzenie, wąska obudo-
wa.

91430 202
GWS 8-125
Wykonanie
Tak jak nr kat. 91430 201 ale do tarcz do Ø 125 mm.

91430 207-216
Wykonanie
Z wyłącznikiem KickBack, ochrona przed ponownym
uruchomieniem, pokrywa ochronna zabezpieczona
przed przekręceniem się, bezpośrednie chłodzenie.
Ze stałą elektroniką utrzymującą stałą prędkość
obrotową także pod obciążeniem. Ochrona przed
przeciążeniem, łagodny rozruch, ograniczenie
dopływu prądu rozruchu, dodatkowa rękojeść z
kontrolą wibracji.

91430 207+213+216
Wykonanie
Z szybkomocującą nakrętką SDS.

91430 200

Typ tarcz Ø Mocowanie wat Prędkość obrotowa Waga 91430 …
mm 1/min ok. kg

GWS 7-115 115 M14 720 11000 1,90 200
GWS 8-115 115 M14 800 11000 1,55 201
GWS 8-125 125 M14 800 11000 1,50 202
GWS 11-125 CI-SDS 125 M14 (SDS) 1100 11000 1,60 207
GWS 11-125 CIE 125 M14 1100 2800 - 11000 1,60 209
GWS 14-125 CI 125 M14 1400 11000 1,80 210
GWS 14-125 CIE-SDS 125 M14 (SDS) 1400 2800 - 11000 1,80 213
GWS 14-125 CIT 125 M14 1400 9300 1,80 214
GWS 15-125 CIEH 125 M14 (SDS) 1500 2800 - 11000 1,90 216

91430 210

91430 207

91430

91425 200
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Szybkozłączka SDS

91431

91431 …

101

91431

1
Wykonanie
Gwint M 14.

Zastosowanie
Szybkie mocowanie i luzowanie narzędzi ko-
nieczności używania dodatkowych narzędzi
pomocniczych.

Szlifierka kątowa 2200-2600 wat

1
Uwaga:
Tarcze zgrubne/tnące patrz nr kat. 44601 i kolejne.

91432 200-205
Wykonanie
Silnik Champion o dużej mocy i rękojeść trzonkowa.
Dzięki kontroli wibracji głównej i dodatkowej
rękojeści zmniejszono wibracje do 50%, co pozwala
zredukować zmęczenie pracą. System stopu
KickBack rozpoznaje zablokowanie tarczy i natych-
miast wyłącza urządzenie. Ochrona przed nieza-
mierzonym ponownym uruchomieniem, ogranicze-
nie dopływu prądu rozruchu i łagodny rozruch
maszyny. Zabezpieczona przed przekręceniem się
pokrywa ochronna (możliwość szybkiej i łatwej
zmiany pozycji), powłoka Softgrip gwarantuje
przyjemną obsługę maszyny. Opancerzone uzwoje-
nie chroni silnik przed ostrym pyłem szlifierskim 
i gwarantuje długą trwałość urządzenia.

91432 203
Wykonanie
Z szybkomocującą nakrętką SDS-clic.

91432 207-208
Wykonanie
Silnik Champion o dużej mocy, szybkomocująca
nakrętka SDS i blokada wałka pozwalają na szybką
wymianę tarcz bez konieczności używania dodat-
kowych narzędzi. Zabezpieczona przed przekręce-
niem się pokrywa ochronna, ochrona przed nieza-
mierzonym ponownym uruchomieniem, szybka
zmiana pozycji pokrywy ochronnej, obrotowy uchwyt
kabłąkowy służą optymalizacji użytkowania.
Opancerzone uzwojenie chroni silnik przed ostrym
pyłem szlifierskim. Dodatkowa rękojeść z systemem
kontroli wibracji.
Zakres dostawy:
Szybka zmiana pozycji pokrywy ochronnej, kołnierz
mocujący, nakrętka mocująca, klucz dwuoczkowy,
dodatkowa rękojeść, szybkomucująca nakrętka
SDS.

91432 207
Wykonanie
Z hamulcem wybiegowym do zatrzymywania tarcz 
w 2,5 sek.

91432 208
Wykonanie
Z systemem kontroli wibracji na rękojeści głównej.

Typ tarcz Ø Mocowanie wat Prędkość obrotowa Waga 91432 …
mm 1/min ok. kg

GWS 22-180 LVI 180 M14 2200 8500 5,3 200
GWS 22-230 LVI 230 M14 2200 6500 5,4 201
GWS 24-180 LVI 180 M14 2400 8500 5,3 203
GWS 24-230 LVI 230 M14 2400 6500 5,5 205
GWS 24-230 JBX 230 M14 2400 6500 6,6 207
GWS 26-230 JBV 230 M14 2600 6500 6,4 208

91432

91432 200

91432 201

91432 205

91432 203

91432 208

91432 207



• Szlifierki kątowe

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63www.hhw.pl91.8

9

Szlifierka kątowa 750-1500 wat

i
Wykonanie
Wąska obudowa pozwala zredukować zmęczenie
pracą. Uniwersalny silnik 230 V izolowany ochronnie
zgodnie z klasą ochrony VDE w odpornej na ciśnienie
i odkształcenia obudowie. Wyjście powietrza do
przodu, płaska głowica przekładni, rękojeść można
zamontować po prawej i po lewej stronie, elektro-
niczna kontrola dopływu prądu, blokada wałka.
Przekładnia nie podlega szybkiemu zużyciu,
odłączające się szczotki węglowe. Z rękojeścią FLEX
SoftVib i zintegrowanym kluczem oparcia.

Uwaga:
Tarcze zgrubne/tnące patrz nr kat. 44601 i kolejne.

91435 098
L3709 -115
Wykonanie
Wyjątkowo wąska i lekka szlifierka kątowa o
ergonomicznej konstrukcji. Uszczelnienie silnika i
przekładni przed działaniem pyłu. Zmiana pozycji
pokrywy ochronnej bez konieczności użycia
dodatkowych narzędzi.

91435 102
L 3309 FR
Wykonanie 
Z czterokrotną elektroniką mikroprocesorową, stała
prędkość obrotowa przy każdym obciążeniu,
łagodny rozruch, ochrona przed przeciążeniem i
pokrywa ochronna zapewniająca bezpieczeństwo
pracy, kontrola temperatury.

91435 303
L 3406 VRG
Wykonanie
Odporna na przejście szlifierka kątowa z wąskim
uchwytem i wyjątkowo płaskim kątem dosuwu,
wybór prędkości obrotowej, sześciostopniowa
elektronika mikroprocesorowa, łagodny rozruch,
ochrona przed przeciążeniem, kontrola temperatury.

91435 106
L 3410 VR
Wykonanie
Odporna na przejście szlifierka kątowa z regulowaną
prędkością obrotową gwarantuje szerokie spektrum
zastosowania. Z sześciostopniową elektroniką mikropro-
cesorową, łagodny rozruch, ochrona przed prze-
ciążeniem, utrzymanie stałej prędkości obrotowej,
blokada ponownego rozruchu, kontrola temperatury,
pokrywa ochronna zapewniająca bezpieczeństwo pracy.

91435 304
L 1710 FRA
Wykonanie
Łagodny rozruch, trzystopniowa elektronika wału
pędnego. Płaska konstrukcja przekładni.

91435 305
LG 1707 FR
Szlifierka Flex-Kaulquappe
Wykonanie
Lekka szlifierka kątowa z mocnym silnikiem 1500
wat, 3-stopniowa elektronika wału pędnego,
prądnica tachometryczna, łagodny rozruch i ochrona
przed przeciążeniem.

Typ tarcz Ø wat Prędkość obrotowa Waga 91435 …
mm 1/min ok. kg

L 3709-115 115 750 11000 1,8 098
L 3309 FR 125 1010 11000 1,9 102
L 3406 VRG 125 1400 2100 - 7500 2,2 303
L 3410 VR 125 1400 2900 - 11000 2,2 106
L 1710 FRA 125 1400 10000 2,4 304
LG 1707 FR 180 1500 7500 3,1 305

91435 102

91435 303

91435 305

91435 098

91435 10691435 304

91435

Szlifierka kątowa 1400 Watt91436

i
LE 14-7 125 INOX
Wykonanie
Specjalne przełożenie przekładni daje wysoki
moment obrotowy w zakresie średnich i niskich
prędkości obrotowych. Zapobiega przebarwieniom
na niebiesko i wypaczeniom na skutek wytwarzania
się wysokiej temperatury. Całkowicie zatopiona
konstrukcja elektroniki zapobiega uszkodzeniom
powodowanym przez pyły metalu. Rękojeść SoftVib
ze zintegrowanym, opatentowanym kluczem nakrętki
mocującej i systemem tłumienia wibracji. Możliwość

zmiany pozycji opatentowanej pokrywy ochronnej
bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
Elektronika mikroprocesorowa VR, wybór prędkości
obrotowej, utrzymywanie stałej prędkości obrotowej
za pomocą prądnicy tachometrycznej, łagodny
rozruch, blokada ponownego rozruchu, ochrona
przed przeciążeniem i kontrola temperatury.
Zakres dostawy:
1 Pokrywa ochronna Ø 125 mm, 1 rękojeść SoftVib,
1 szybkomucująca nakrętka mocująca FixTec M 14.

91436

Typ tarcz Ø Mocowanie wat Prędkość obrotowa Waga 91436 …
mm 1/min ok. kg

LE 14-7 125 INOX 125 M 14 1400 2100-7500 2,4 201
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Elektryczna szlifierka kątowa 2100-2500 wat

i
Uwaga:
Tarcze zgrubne/tnące patrz nr kat. 44601 i kolejne.

91437 200
L 3906 C
Wykonanie
Ograniczenie dopływu prądu rozruchu gwarantuje
bezpieczny start bez przeciążenia sieci energe-
tycznej. Efektywna ochrona kotew i pola przed
pyłem, przełącznik z zabezpieczeniem przed
włączeniem i blokadą. Rękojeść SoftVib redukuje
drgania, można ją zamocować w trzech pozycjach.
Tylna rękojeść trzonkowa z powłoką soft gwarantuje
pewny uchwyt Możliwość zmiany pozycji pokrywy
ochronnej bez konieczności użycia dodatkowych
narzędzi, blokada wałka.

91437 204
L 3206 CD - RedBär
Wykonanie
Z systemem FLEX Multi-Grip i tłumieniem wibracji.
Dzięki bocznej rękojeści SoftVib i połączonej
elastycznymi elementami tylnej rękojeści w obu
pozycjach znacznie zredukowano wibracje.

91437 200

Typ tarcz Ø Mocowanie wat Prędkość obrotowa Waga 91437 …
mm 1/min ok. kg

L 3906 C 230 M 14 2100 6500 5,8 200
L 3206 CD 230 M 14 2500 6500 6,2 204

91437 204

91437

Elektryczna szlifierka kątowa 800-2500 wat

Y
Wykonanie
Silnik HIGH-Power z wyjątkową siłą przejścia
gwarantuje dużą wydajność usuwania materiału
przy skrawaniu. Łagodny rozruch gwarantuje płynny
i bezpieczny start. Łatwa do zmiany pozycji pokrywa
ochronna nie może zostać zagubiona. Blokada
niezamierzonego rozruchu chroni przed niekontrolo-
wanym ponownym włączeniem po przerwie w
dopływie prądu. Blokada włączania zapobiega
błędom obsługi. 
Zakres dostawy:
Po 1 pokrywie ochronnej, jednostce mocującej do
tarcz zgrubnych/tnących, dodatkowa rękojeść

Uwaga:
System Quick IN - systemy szybkiego mocowania
bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
FEIN. Tarcze zgrubne/tnące patrz nr kat. 44601 i
kolejne.

91450 100+202+203
Wykonanie
Najlepsze wartości w zakresie wibracji także bez
antywibracyjnego systemu rękojeściŁożysko
kulkowe chronione przez wpływem pyłu, kabel
przemysłowy H 07, chroniona przez wpływem pyłu
regulacja tachografu. Pokrywa ochronna zabez-
pieczona przed przekręceniem się nie może zostać
zagubiona. Samoodłączanie się.

91450 202
WSS 14 - 125
Wykonanie
System szybkiego mocowania.

91450 100+203
WSG 10-115/WSG 14 - 125
Wykonanie
Szlifierka kątowa z wałkiem M 14.

91450 109+110/105+106
WSB 20 / WSB 25
Wykonanie
Łagodny rozruch gwarantującym płynny i bez-
pieczny start, z ograniczeniem dopływu prądu
rozruchu. Elektryczny system hamowania EBS
zatrzymuje tarczę w 3 sekundy. System EBS jest
odporny na zużycie i nie wymaga konserwacji,
doprowadzenie środka chłodzącego gwarantuje
ochronę przed pyłem. Tylna rękojeść obracana w 4
pozycjach.

Typ tarcz Ø Mocowanie wat Prędkość obrotowa Waga 91450 …
mm 1/min ok. kg

WSG 10 - 115 115 M 14 800 10000 3,3 100
WSS 14 - 125 125 Quick IN 1200 10000 3,6 202
WSG 14 - 125 125 M 14 1200 10000 3,6 203
WSB 20 - 180 180 Quick IN 2000 8500 4,8 109
WSB 20 - 230 230 Quick IN 2000 6600 4,8 110
WSB 25 - 180 X 180 Quick IN 2500 8500 5,4 ( ) 105
WSB 25 - 230 X 230 Quick IN 2500 6600 5,4 106

91450 202

91450 106

91450 110

91450

91450 203

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Elektryczna szlifierka kątowa 800-1200 wat

Y
Uwaga:
Tarcze zgrubne/tnące patrz nr kat. 44601 i kolejne.

Typ WSB
Wykonanie
Sposób rozruchu bez przełącznika FEIN TipStart
gwarantuje wyjątkowy komfort obsługi. Dzięki
optymalnie ergonomicznej konstrukcji bardzo
wygodna obsługa zarówno jedna ręką jak i obiema
rękami. Informacyjne cechy bezpieczeństwa ze
zintegrowana funkcją bezpieczeństwa, elektryczny
system hamowania EBS, system szybkiego
mocowania, automatyczne wyłączanie (bez udziału
osoby obsługującej urządzenie), kabel przemysłowy
H 07. Najlepsze wartości w zakresie wibracji także
bez antywibracyjnego systemu rękojeści Zatopione
elektroniczne elementy konstrukcyjne. Pokrywa
ochronna zabezpieczona przed przekręceniem się 

nie może zostać zagubiona. Samoistne odłączanie,
łożysko kulowe chronione przed dostępem pyłu, 
blokada samoistnego dosuwu, blokada niezamierzo-
nego włączenia się i  łagodny rozruch. Duża
trwałość dzięki wyjątkowo mocnej samonośnej
konstrukcji silnika bez zastosowania podatnych na
awarie przełączników. Silnik HIGH-POWER z
wyjątkową siłą przejścia gwarantuje dużą wydajność
usuwania materiału przy skrawaniu.

91452 201

Typ tarcz Ø Mocowanie wat Prędkość obrotowa Waga 91452 …
mm 1/min ok. kg

WSB 10-115 T 115 Quick IN 800 10000 1,8 201
WSB 14-125 T 125 Quick IN 1200 10000 2,1 203

91452 203

91452

Elektryczna szlifierka kątowa do obróbki stali szlachetnej 1200 wat

Y
Uwaga:
Tarcze zgrubne/tnące patrz nr kat. 44601 i kolejne.

91454 203
Typ WSG 14-70 E
Wykonanie
Zintegrowana funkcja bezpieczeństwa, blokada
niezamierzonego rozruchu, blokada niezamierzone-
go włączenia się i łagodny rozruch. Płynna elektro-
niczna regulacja prędkości obrotowej, blokada wałka
pozwala na szybką wymianę tarcz. Duża trwałość
dzięki wyjątkowo mocnej samonośnej konstrukcji
silnika bez zastosowania podatnych na awarie
przełączników. Silnik HIGH-POWER - wysoka
wydajność usuwania materiału w całym obszarze
roboczym do 150 % obciążenia. Najlepsze wartości
w zakresie wibracji także bez antywibracyjnego
systemu rękojeściŁożysko kulkowe chronione przez
wpływem pyłu, kabel przemysłowy H 07. Chroniona
przed pyłem regulacja tachografu i samowyłączanie
się.

91454 204
Typ WSG 14-125 S
Wykonanie
Ergonomiczna forma redukuje zmęczenie pracą.
Silnik HIGH-POWER o wysokiej wydajności
usuwania materiału w całym obszarze roboczym .
Zredukowana prędkość obrotowa do obróbki stali
szlachetnej, samonośna konstrukcja silnika, 
najlepsze wartości w zakresie wibracji także bez
antywibracyjnego systemu rękojeści. Niezawodny,
zatopiony przełącznik, łożysko kulkowe i regulacja
tachografu chronione przez wpływem pyłu. Łagodny
rozruch, blokada niezamierzonego włączenia się i
samoodłączające się szczotki.

Zakres dostawy:
1 pokrywa ochronna, 1 para kołnierzy, 1 dodatkowa
rękojeść i 1 klucz.

91454 210-211
Zestawy wyposażenia w zależności od zastoso-
wania

91454 210
Zestaw szlifierski
Zastosowanie
Do szlifierek kątowych WSG 14-70 E nr kat. 
91454 203. Zfazowanie niewielkich połączeń
zgrzewanych nie uszkazając sąsiadującej po-
wierzchni. A następnie wykończenie powierzchni.
Zakres dostawy:
10 średnie wachlarzowe tarcze szlifierskie medium,
1 koło szlifierskie lamelkowe, ziarna 120, 1 tarcza
wykańczająca.

91454 211
Zestaw polerski do przygotowania powierzchni
Zastosowanie
Do szlifierek kątowych WSG 14-70 E nr kat. 
91454 203. Efektywnie i szybko usuwa zadrapania,
dzięki dopasowanej strukturze widoku szlifowanej
powierzchni uzyskuje się optymalne przygotowanie
do prac polerskich. Duża wydajność przy niewielkim
nakładzie czasu.
Zakres dostawy:
1 chłodzony talerz szlifierski, 50 arkuszy szlifiers-
kich, ziarno 80, po 5 arkuszy szlifierskich Pyramix
(ziarno 280, ziarno 400, ziarno 600, ziarno 1200).

Typ tarcz Ø Mocowanie wat Prędkość obrotowa Waga 91454 …
mm 1/min ok. kg

WSG 14-70 E 125 M14 1200 2500-7000 2,2 203
WSG 14-125 S 125 M14 1200 7000 2,2 204
Zestaw szlifierski - - - - - ( ) 210
Zestaw polerski - - - - - ( ) 211

91454

91454 203

91454 204

91454 210

91454 211

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Elektryczna szlifierka prosta

Y
Uwaga:
Ściernice trzpieniowe patrz nr kat. 44320 i kolejne.

91500 199
AHSL 636 c
Zastosowanie
Do szczotkowania, szlifowania, polerowania i
wiercenia. Wygodna i pewna praca także w trudno
dostępnych miejscach. Możliwość zastosowania
także jako wiertarki.

91500 200
MShe 648
Wykonanie
Wydajna szlifierka prosta. Wielokrotnie łożyskowane
wrzeciono gwarantuje spokojną pracę. Silnik
wysokiej mocy z dużym przejściem, z regulacją
prędkości obrotowej.
Zastosowanie
Do tarcz szlifierskich i frezów węglikowych oraz do
obróbki stali szlachetnej.

91500 201
MSh 636-1
Wykonanie
Uniwersalna szlifierka prosta do pracy w trudno
dostępnych miejscach. Dzięki poręcznej konstrukcji
uzyskano pewne prowadzenie narzędzia, wąska
szyjka umożliwia szlifowanie wewnątrz, Wielokrotnie
łożyskowane wrzeciono gwarantuje spokojną pracę,
mocowania Ø 20 mm.

91500 202
MSh 635
Wykonanie
Spokojna praca, wyjątkowo wygodna obsługa dzięki
zastosowaniu ergonomicznej rękojeści
Zastosowanie
Do zastosowania przy konstrukcji narzędzi, modelo-
waniu i formierstwie. Możliwość zastosowania także
jako narzędzia montażowego.

91500 199

Typ Zacisk Ściernice trzpieniowe wat Prędkość obrotowa Waga 91500 …
do Ø mm do maks Ø mm 1/min ok. kg

AHSL 636 c 10 50 280 4500 1,5 ( ) 199
MShe 648 8 50 650 8500-26500 3,1 200
MSh 636-1 6 20 280 28000 1,5 201
MSh 635 3 13 350 45000 1,0 ( ) 202

91500 200

91500 201

91500 202

91500

Elektryczna szlifierka prosta

1
Uwaga:
Ściernice trzpieniowe patrz nr kat. 44320 i kolejne.
Możliwość mocowania do 8 mm (wyposażenie).

91502 101
GGS 27
Wykonanie
Uniwersalna szlifierka obsługiwana jedną ręką,
szczególnie poręczna i dobrze dopasowana do
dłoni. O dużej rezerwie mocy. Zacisk mocno trzyma
narzędzie. Suwakowy przełącznik bezpieczeństwa. 

91502 102
GGS 27 LC o przedłużonym wrzecionie
Wykonanie
Ze stałą elektroniką. Wrzeciono ściernicy o dużej
dokładności ruchu obrotowego i niewielkim luzie
osiowym służy do wykonywania bardzo precy-
zyjnych prac szlifierskich. 

91502 103
GGS 7 C
Wykonanie
Ze stałą elektroniką. Duża wydajność przy pracach
szlifierskich i frezarskich, różnorodne zastosowanie
do szczotkowania, szlifowania wachlarzowego i do
korpusów taśmy szlifierskiej, ręką nie zakrywa się
otworów służących do chłodzenia narzędzia.

91502 101

Typ Zacisk Ściernice trzpieniowe Prędkość obrotowa wat Waga 91502 …
do Ø mm do maks Ø mm 1/min ok. kg

GGS 27 6 25 27000 500 1,3 101
GGS 27 LC 6 25 12000 - 27000 600 1,6 102
GGS 7 C 6 45 3100 - 7000 600 1,7 103

91502 102

91502 103

91502

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Frezy trzpieniowe ATORN:

szlifierskich i rozcinaków ATORN.

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Elektryczna szlifierka prosta

i
Wykonanie
Z wyborem prędkości obrotowej, elektronika VE,
szyjki mocującej Ø 40 mm, z nakrętką mocującą.

Uwaga:
Ściernice trzpieniowe patrz nr kat. 44320 i kolejne.

91503 101
H 1105 VE
Wykonanie
O zredukowanej prędkości obrotowej. Zdejmowana
pokrywa uchwytu z tworzywa sztucznego służy do
zastosowania jako szlifierka pomocnicza.

Zastosowanie
Do precyzyjnego szlifowania przy konstrukcjach
narzędziowych i w formierstwie ze ściernicami
trzpieniowymi i wachlarzowymi korpusami szlifierski-
mi do maks. prędkości obwodowej 25 m/sek.

91503 102
H 1127 VE
Wykonanie
O wysokiej prędkości obrotowej, długa szyjka
mocująca.
Zastosowanie
Do wszystkich prac szlifierskich i frezarskich oraz do
obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych.

91503 101

Typ Prędkość obrotowa Zacisk Ściernice trzpieniowe do maks. Ø mm wat Waga 91503 …
1/min do Ø mm/cala wzmacniane ceramicznie/włóknem ok. kg

H 1105 VE 2500-6500 3 / 6 / 8 / + 1/4 30/50 710 2,1 101
H 1127 VE 10000-30000 3 / 6 / 8 / + 1/4 30/50 710 1,8 102

91503

Szlifierka mimośrodowa

1
Wykonanie
System mikrofiltrów Bosch, hamulec talerza
szlifierskiego zapobiega uszkodzeniom (zarysowa-
niom) obrabianego elementu, mocowanie na rzep
służy do szybkiej i wygodnej wymiany arkusza
ściernego, zintegrowane odsysanie pyłu przez płytkę
szlifierską z workiem do zbierania pyłu, możliwość
podłączenia odsysania zdalnego za pomocą
adapteru i odkurzacza, kołnierz łożyska z aluminium
gwarantuje długa trwałość i spokojną pracę.

Uwaga:
Papier ścierny patrz nr kat. 43681.

91504 201
GEX 125 AC
Zakres dostawy: 
Mikrofiltr, arkusz ścierny (K120), dodatkowa
rękojeść.

91504 202
GEX 150 AC
Zakres dostawy: 
Mikrofiltr, arkusz ścierny (K120), dodatkowa
rękojeść.

91504 203
GEX 150 Turbo
Wykonanie
Z przełącznikiem turbo do zmiany pomiędzy
szlifowaniem precyzyjnym, zgrubnym i polerowa-
niem.
Zakres dostawy: 
Arkusz ścierny (K120), dodatkowa rękojeść. 91504 202+203

Typ tarcz Ø Prędkość obrotowa Liczba oscylacyjna wat Waga 91504 …
mm 1/min 1/min ok. kg

GEX 125 AC 125 4500-12000 9000-24000 340 2,0 201
GEX 150 AC 150 4500-12000 9000-24000 340 2,1 202
GEX 150 Turbo 150 3100-6650 6200-13300 600 2,4 ( ) 203

91504 201

91504 

Szlifierka mimośrodowa

a
EX 150 E
Wykonanie
Silnik dużej mocy 440-wat. Regulowany obwód
drgający 3,2 mm i 6,4 mm do szlifowania precy-
zyjnego i obróbki zgrubnej. Elektroniczny wybór
prędkości obrotowej pozwala na dopasowanie
rodzaju pracy do danego materiału. Hamulec talerza
szlifierskiego zapobiega wyżłobieniom obrabianego
elementu. Mocna obudowa łożyska z aluminiowego
odlewu ciśnieniowego. Dzięki mocowaniu na klej
szybka wymiana papieru ściernego. Ergonomiczna
rękojeść z powłoką Softgrip rękojeść dodatkowa. 

Zakres dostawy:
Dodatkowa rękojeść, worek na pył, 2 x papiery
ścierne K80, w walizce transportowej.

Uwaga:
Papier ścierny patrz nr kat. 43684.

91505

Typ tarcz Ø Prędkość obrotowa Liczba oscylacyjna wat Waga 91505 …
mm 1/min 1/min ok. kg

EX 150 E 150 4000-10000 8000-20000 440 2,8 102

91505

91503 102

W przypadku rejestracji online

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Szlifierki Delta

1
PDA 240 E
Wykonanie
Przekładnia kątowa ze specjalnym uzębieniem. 
Z systemem SDS służącym do wymiany płytek
szlifierskich bez konieczności użycia dodatkowych
narzędzi, mocowanie na rzep, podłączenie do
odsysania pyłu, ergonomiczny design, cichy silnik i
przekładnia. Wygodna obsługa także dla osób
leworęcznych.

Zakres dostawy:
Walizka, zestaw lamelek szlifierskich, 15 miesza-
nych arkuszy szlifierskich.

Uwaga:
Papier ścierny patrz nr kat. 43686.

Typ Liczba oscylacyjna Obwód dragający wat Waga 91515 …
1/min mm ok. kg

PDA 240 E-zestaw 13000 - 17000 2,0 240 1,1 201

91515

Szlifierki oscylacyjne

1
PSS 250 AE
Wykonanie
Kompaktowa szlifierka oscylacyjna możliwość
obsługi jedną ręką jak również oburącz. Microfiltr
oraz system mocowania rzepem mikro, zintegrowa-
ny odkurzacz, przeźroczysta puszka na pył. Płytka
szlifierska na rzep oraz na zaciski. Zintegrowana
dodatkowa rękojeść pozwala na dokładne prowa-
dzenie narzędzia. Ergonomiczny design, powłoka
Softgriff, wygodna obsługa także dla osób le-
woręcznych, odsysanie pyłu.

Zakres dostawy:
1 walizka, 1 mikrofiltr, 1 zestaw arkuszy ściernych.

Uwaga:
Papier ścierny patrz nr kat. 43688 i kolejne.

91518

91518

Typ Liczba oscylacyjna Płytka szlifierska obwód drgający wat Waga 91518 …
1/min mm mm ok. kg

PSS 250 AE 14000-24000 93 x 185 2,0 250 1,6 201

91515

Szlifierki oscylacyjne

1
91519 099
GSS 140 A
Wykonanie
Automatyczne mocowanie papieru na rolce zapobie-
ga tworzeniu się fałd i zerwaniu. Ergonomiczna
konstrukcja z dwoma pozycjami uchwytu. O niskich
wibracjach i niskim poziomie hałasu, doskonała
jakość powierzchni, długa trwałość, mikrofiltr.
Zakres dostawy:
1 walizka, 1 płyta perforowana, 1 papier ścierny na
rzep, 1 papier ścierny do mocowania.

91519 101+102
GSS 230 AE / GSS 280 AE
Wykonanie
Spokojna praca przy niskich wibracjach, możliwość
obsługi jedną ręką jak również oburącz. Nadają się
również dla osób leworęcznych. Z systemem
mikrofiltra BOSCH: perfekcyjne odsysanie pyłu.
Nowoczesne płytki szlifierskie o trwałości do 5x
dłuższej, do precyzyjnych powierzchni, nie występu-
je zaokrąglanie brzegów. Możliwość wykonania
krótkiego szlifowania czołowego. Duża wydajność
szlifowania. System mocowania multi umożliwia
zastosowanie arkuszy szlifierskich z rzepem i bez
rzepa.
Zakres dostawy:
Mikrofiltr, arkusz ścierny (K120), dodatkowa
rękojeść, klucz wewn. 6-kąt, walizka transportowa.

91519 099

Typ Liczba oscylacyjna Płytka szlifierska Arkusz ścierny Arkusz ścierny Posuw szlifierki wat Waga 91519 …
1/min dł. x szer. mm mocowania dł. x szer. mm na rzep dł. x szer. mm mm kg

GSS 140 A 24000 105 x 113 140 x 115 107 x 115 – 180 1,4 ( ) 099
GSS 230 AE 11000 - 22000 182 x 92 230 x 93 185 x 93 2,4 300 2,3 101
GSS 280 AE 11000 - 22000 226 x 114 280 x 115 230 x 115 2,4 330 2,6 102

91519 101

91519 

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Szlifierka taśmowa

1
GBS 75 AE-zestaw
Wykonanie
Szlifowana powierzchnia 75 x 130 mm. elektronika
sterowania z wyborem prędkości obrotowej,
dźwignia szybkiego mocowania służy do łatwej
wymiany taśmy, regulacja rolek prowadzących
zapewnia dokładny bieg taśmy, podłączenie do
systemu odsysania pyłu z workiem na pył i odkurza-
czem, dodatkowa rękojeść do szlifowania w pobliżu
brzegów.
Zastosowanie
Do usuwania zbędnej warstwy, wygładzania i
oczyszczania drewna, tworzywa sztucznego i
metalu, nadaje się także do prac w pionie i ponad

głową. Aluminiowe rolki toczne sprostają maksymal-
nym obciążeniom.
Zakres dostawy:
Taśma tkana szlifierska 75 x 533 mm, worek na pył,
ogranicznik równoległy / kątowy, podstawa, płyta
grafitowa, w walizce roboczej.

Uwaga:
Taśmy szlifierskie 
patrz nr kat. 43533.

91529

Typ Szlifowana powierzchnia Prędkość taśmy Wielkość taśmy wat Waga 91529 …
mm m/min. mm ok. kg

GBS 75 AE-zestaw 75 x 130 200 - 330 75 x 533 750 3,4 101

91529

Szlifierka taśmowa

a
Uwaga:
Taśmy szlifierskie patrz nr kat. 43533 i kolejne.

91530 101
BBSE 1100
Wykonanie
Szlifowana powierzchnia 100 x 140 mm do szczegól-
nie szybkiego i dokładnego szlifowania wygładza-
jącego. Bardzo mocny silnik 1100-wat, elektronika
płynnego wyboru prędkość taśmy odpowiedniej dla
danego materiału i ziarnistości. Zintegrowane
odsysanie pyłu z bardzo wydajna turbina i workiem
na pył. Kompaktowa forma, prosta wymiana taśmy.
Możliwość szlifowania brzegowego i (z dodatkowym
wyposażeniem) stacjonarnego. Z workiem na pył i
taśmą szlifierską.

91530 102
HBS 1000 E
Wykonanie
Silnik o dużej mocy 1010-wat spełnia najwyższe
wymogi. Szlifowana powierzchnia 74 x 145 mm.
elektronika z wyborem prędkości obrotowej taśmy w
celu dopasowania sposobu szlifowania do danego
materiału. Ergonomiczny design, nadaje się również
do szlifowania w pobliżu brzegów. Dodatkowa
rękojeść regulowana w 3 pozycjach. Mocowanie
zaciskami służy do wymiany taśmy szlifierskiej bez
konieczności używania dodatkowego narzędzia.
Podłączenie do zewnętrznego systemu odsysania
pyłu.
Zakres dostawy:
Dodatkowa rękojeść, taśma  szlifierska, 
worek na pył, w walizce transportowej.

91530 101

Typ Szlifowana powierzchnia Prędkość taśmy Wielkość taśmy wat Waga 91530 …
mm m/min. mm ok. kg

BBSE 1100 100 x 140 230 - 400 100 x 560 1100 5,0 101
HBS 1000 E 75 x 145 240 - 450 75 x 533 1010 5,1 ( ) 102

91530 102

91530

Pilnik taśmowy - zestaw

i
LBS 1105 VE zestaw
Wykonanie
Z systemem szybkiej wymiany taśmy, wybór
prędkości taśmy, elektronika VE. Ramię szlifierskie
przekręcane o 140°.
Zakres dostawy:
1 ramię szlifierskie, ostre, 9 mm do wyjątkowo
wąskich miejsc, 
1 ramię szlifierskie, 30 mm, do rur i zaokrągleń, 
2 taśmy szlifierskie P 60, 4 mm, 
2 taśmy szlifierskie P 120, 4 mm, 
2 taśmy szlifierskie P 60, 9 mm, 
2 taśmy szlifierskie P 120, 9 mm, 
2 taśmy szlifierskie P 60, 30 mm, 
2 taśmy szlifierskie P 120, 30 mm. 
1 fliz szlifierski A 240, 9 mm, 
1 fliz szlifierski A 240, 30 mm, 
1 boczna rękojeść, 

1 klucz wewn. 6-kąt SW 5, 
1 walizka transportowa z tworzywa sztucznego z
wkładką.

Zastosowanie
Działa jak pilnik i szlifuje w trudno dostępnych
miejscach takich jak użytkowe przestrzenie pośred-
nie, poręcze, zagięcia okien. Regulowana prędkość
taśmy gwarantuje szlifowanie odpowiednie dla
danego materiału takiego jak na przykłada metal,
szkło, ceramika, drewno, farba i lakier. Ramię o
długości 9 mm sięga w wąskie miejsca, kąty i
narożniki, żłobki, rowki i zagięcia. Do rur i za-
okrągleń nadaje się idealnie ramię o długości 30
mm.

Uwaga:
Taśmy szlifierskie patrz nr kat. 43535, 43537 +
43538.

91532

Typ Prędkość taśmy Wymiary taśmy wat Waga 91532 …
m/s mm ok. kg

LBS 1105 VE zestaw 4-12 533 x 4-30 710 2,5 102

91532

W przypadku rejestracji online
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Szlifierka taśmowa - zestaw

6
Wykonanie 
1 elektryczna szlifierka taśmowa (nr kat. 91536
201) z. 1 uchwytem taśmy szlifierskiej (nr kat.
91537 102) i 1 ramieniem taśmy szlifierskiej (nr
kat. 91538 103) oraz 1 zestawem taśm. W walizce. 
Szlifierka taśmowa: ochronnie izolowana, napięcie
230 Volt, płynna regulacja prędkości obrotowej,
duża moc (500 wat), elektroniczna regulacja
tachometru gwarantuje stałe prędkości obrotowe
także przy obciążeniu, łagodny rozruch chroni
elementy mechaniczne i elektroniczne, elektro-
niczne odłączanie przy przeciążeniu, poręczna
forma, mocna i łatwa w serwisowaniu konstrukcja.
Uchwyt: mocowania Ø 41 mm,  rolki napędowej 
Ø 30 mm. 
Ramię: szerokość x Ø rolek 9 x 25 mm, mocna
stalowa konstrukcja, wykorzystanie pełnej szero-
kości rolek, wyjątkowo wąskie nakładki mocujące na
rolce czołowej, asymetryczne ramiona do krótkich

bocznych prac, możliwość blokady prowadnicy
ramienia taśmy. 
Zestaw taśm: 
Szlif zgrubny: po 2 taśmy szlifierskie 6+12 mm
szerokości, uziarnienie 40/60/80/120 i 180, maks.
prędkość obwodowa 32 m/s. 
Szlif  dokładny: po 2 taśmy flizowe 6+12 mm
szerokości, zgrubna, średnia, dokładna, maks.
prędkość obwodowa 25 m/s. 

Uwaga: 
* 6/12 + 16 mm = pasujące szerokości taśmy przy
zastosowaniu dołączonego do dostawy ramienia
taśmy szlifierskiej. 
Inne ramiona taśmy szlifierskiej (także do szerokości
taśmy 3 i 20 mm) patrz nr kat. 91538. 
Taśmy szlifierskie patrz nr kat. 43537-43538. 

91535

Typ Prędkość obrotowa Prędkość taśmy Wymiary taśmy wat Waga 91535 …
1/min m/s dł. x szer. mm ok. kg

UBC 10-R-zestaw 4000-10000 6,5-15,5 520 x 6/12/16* 500 2,2 201

91535

Szlifierka taśmowa

6
Wykonanie 
Elektryczna szlifierka taśmowa z. 1 uchwytem
taśmy szlifierskiej (nr kat. 91537 102) i 1 ramieniem
(nr kat. 91538 103). 
Szlifierka taśmowa: ochronnie izolowana, napięcie
230 Volt, płynna regulacja prędkości obrotowej,
duża moc (500 wat), elektroniczna regulacja
tachometru gwarantuje stałe prędkości obrotowe
także przy obciążeniu, łagodny rozruch chroni
elementy mechaniczne i elektroniczne, elektro-
niczne odłączanie przy przeciążeniu, poręczna
forma, mocna i łatwa w serwisowaniu konstrukcja. 
Uchwyt: mocowania Ø 41 mm, rolki napędowej  Ø 30 mm. 

Ramię: szerokość x Ø rolek 9 x 25 mm, mocna
stalowa konstrukcja, wykorzystanie pełnej szero-
kości rolek, wyjątkowo wąskie nakładki mocujące na
rolce czołowej, asymetryczne ramiona do krótkich
bocznych prac, możliwość blokady prowadnicy
ramienia taśmy.

Uwaga: 
* 6/12 + 16 mm = pasujące szerokości taśmy przy
zastosowaniu dołączonego do dostawy ramienia
taśmy szlifierskiej.
Inne ramiona taśmy szlifierskiej (także do szerokości
taśmy 3 i 20 mm) patrz nr kat. 91538. 
Taśmy szlifierskie patrz nr kat. 43537-43538. 

91536

Typ Prędkość obrotowa Prędkość taśmy Wymiary taśmy wat Waga 91536 …
1/min m/s dł. x szer. mm ok. kg

UBC 10-R 4000-10000 6,5-15,5 520 x 6/12/16* 500 1,8 201

91536

Uchwyty taśmy szlifierskiej

6
Zastosowanie 
Do szlifierek taśmowych typ UBC 10-R 
(Nr kat. 91535-91536). 

91537

Typ Ø Ø 91537 …
mocowania mm rolki napędowej mm

BSGV 6/16 41 30 ( ) 102

91537

Ramiona taśmy szlifierskiej

6
Wykonanie 
Mocna stalowa konstrukcja, wykorzystanie pełnej
szerokości rolek, wyjątkowo wąskie nakładki
mocujące na rolce czołowej, asymetryczne ramiona
do krótkich bocznych prac, możliwość blokady
prowadnicy ramienia taśmy. 
Zastosowanie 
Do szlifierek taśmowych typ UBC 10-R 
(Nr kat. 91535-91536). 

Uwaga: 
Taśmy szlifierskie patrz nr kat. 43537-43538. 

91538 104 
Wykonanie 
Ze stożkową rolką zwrotną (szerokość nośna 1 mm). 

91538 101

Typ Szerokość x rolek Ø pasujące do 91538 …
mm Szerokość taśmy szlifierskiej mm

KA 16/4 4 x 16 6 ( ) 101
KA 16/9 9 x 16 12 ( ) 102
KA 19/12 12 x 19 16 ( ) 105

Typ Szerokość x rolek Ø pasujące do 91538 …
mm Szerokość taśmy szlifierskiej mm

KA 25/1,5 1,5 x 25 3 ( ) 104
KA 25/9 9 x 25 6 / 12 ( ) 103
KA 23/18 18 x 23 19 ( ) 106

91538 102

91538 103+104

91538 105

91538 106

91538

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Zestaw narzędzi do satynowania

i
LP 1503 VR zestaw Profi
Wykonanie
Z 4-krotną elektroniką wału pędnego, utrzymywa-
nie stałej prędkości obrotowej za pomocą
prądnicy tachometrycznej.Łagodny rozruch i
ochrona przed przeciążeniem, wybór prędkości
obrotowej. Regulowane położenie pokrywy ochron-
nej, wymiana narzędzia szlifierskiego bez ko-
nieczności używania dodatkowych narzędzi. Kabel
sieciowy o długości 4 m z czerwoną, ostrzegawczą
wtyczką FLEX.
Zastosowanie
Gumowa rolka może być więcej lub mniej napompo-
wana dostarczaną z narzędziem pompką co
pozwala na dopasowanie konturu do powierzchni
roboczej. W ten sposób osiąga się wolną od cieni,
jednolitą gładź powierzchni na metalach, drewnie i
tworzywie sztucznym

Uwaga:
Wałki szlifierskie patrz nr kat. 43200 i kolejne.

Zakres dostawy:
1 pompa, 
1 gumowa rolka, 
1 rolka napędowa, 
1 zestaw pierścieni dystansujących, 
1 fliz szlifierski A 280/320, 
1 tuleja szlifierska P 60, 
1 tuleja szlifierska P 100, 
1 tuleja szlifierska P 180, 
1 tuleja szlifierska - fliz A 180/240, 
1 tuleja szlifierska - fliz A 400, 
1 tuleja do super dokładnego wykańczania S 600, 
1 tuleja do super dokładnego wykańczania S 1500, 
2 paski z rzepa, 
1 paski z flizu A 180, 
2 taśmy do super dokładnego wykańczania P 120, 
1 taśma do super dokładnego wykańczania S 1500, 
1 walizka transportowa z tworzywa sztucznego z
wkładką.

91540

Typ korpusu Ø Prędkość obrotowa wat Waga 91540 …
maks. mm 1/min ok. kg

LP 1503 VR zestaw Profi 115 1200 - 3700 1200 3,1 101

91540

Szlifierki do spoin pachwinowych

i
LLK 1503 VR
Wykonanie
Z 4-krotną elektroniką wału pędnego, utrzymywanie
stałej prędkości obrotowej, łagodny rozruch, ochrona
przed przeciążeniem, wybór prędkości obrotowej.
Wąska głowica szlifierska, kamień profilujący/ostrzałka,
kabel sieciowy 4 m z czerwoną, ostrzegawczą wtyczką
FLEX, odporna na uderzenia walizka transportowa z
tworzywa sztucznego.

Zakres dostawy:
1 kamień profilujący/ostrzałka, 1 szybkomucująca
nakrętka M14, po 1 kompaktowej tarczy szlifierskiej
miękkiej oraz twardej 3/6 mm, 1 walizka transporto-
wa z tworzywa sztucznego z wkładką.
Zastosowanie
Do perfekcyjnego wykańczania powierzchni
poręczy, konstrukcji rurowych i innych wąskich
miejsc.

91545

Typ Prędkość obrotowa maks. Korpus szlifierski wat Waga 91545 …
1/min Ø mm ok. kg

LLK 1503 VR 1500 - 4700 152 1200 3,4 ( ) 101

91545

Kompaktowe tarcze szlifierskie do szlifierek do spoin pachwinowych

i
Zastosowanie
Do nr kat. 91545.

91546

Wymiary Konstrukcja 91546 …
mm
152 x 3 x 25 miękkie ( ) 101
152 x 3 x 25 twarde ( ) 102
152 x 6 x 25 miękkie ( ) 103
152 x 6 x 25 twarde ( ) 104

91546

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Szlifierki taśmowe do spawów i rur

i
LBR 1506 VRA
Wykonanie
Z 4-krotną elektroniką wału pędnego, utrzymywa-
nie stałej prędkości obrotowej za pomocą
prądnicy tachometrycznej. Łagodny rozruch i
ochrona przed przeciążeniem i wybór prędkości
obrotowej. Mocowanie taśmy  szlifierskiej, wymiana
taśmy szlifierskiej i taśmy szlifierskie.
Zakres dostawy:
1 boczna rękojeść, 1 Rękojeść obejmująca dłoń, po 
1 taśmie  szlifierskiej ciągłej uziarnienie P 60/120/240,
1 flizie szlifierskim 618 x 40, A 240, po 1 kluczu wewn.
6-kąt SW 3/5/6.

Zastosowanie
To uniwersalne narzędzie łączy w sobie zalety
dotychczas dostępne tylko oddzielnie w szlifierkach
do spoin, i taśmowych szlifierkach do rur. Na
płaskich powierzchniach siła przyłożenia działa
bezpośrednio na dużej rolce napędowej. W ten
sposób usuwane są bardzo szybko spoiny a
powierzchnia szlifowana jest do czysta: bez skosów,
bez tworzenia fal. Przy szlifowaniu rur 250 mm
taśma  szlifierska wchodzi w każde zaokrąglenie. W
ten sposób usuwane są spoiny na zaokrągleniach i
ostrożnie uzyskuje się wysoki połysk nawet na stali
szlachetnej. 
Prędkości taśmy można elektronicznie regulować
pomiędzy 10 i 30 m/s.

91550

Typ Wymiary taśmy Prędkość taśm Do rur wat Waga 91550 …
mm m/s Ø mm ok. kg

LBR 1506 VRA 40 x 618 10-30 10-250 1200 4,2 201

91550

Taśmy szlifierskie/fliz

i
Wykonanie
Długość 618 mm, Szerokość 40 mm.
Do szlifierek taśmowych do rur i szlifierek do spoin
nr kat. 91550.

91552
Taśmy szlifierskie, ciągłe, opak. = 10 sztuk. 

91553
Fliz szlifierski, ciągły, opak. = 3 sztuk.

91552

Taśma  szlifierska Fliz szlifierski 91552 … 91553 …
Uziarnienie Uziarnienie

P 36 A 100 101 201
P 60 A 240 102 202

Taśma  szlifierska Fliz szlifierski 91552 … 91553 …
Uziarnienie Uziarnienie

P 120 A 400 103 203
P 240 – 104

91553

91552 - 91553

Szlifierki taśmowe do rur

91555

Typ Długość taśmy Prędkość taśmy wat Waga 91555 …
mm m/s ok. kg

UTC 7-R 520-533 5-11 500 2,4 ( ) 201

91555

6
Wykonanie
Ochronnie izolowany silnik uniwersalny, kąt opasa-
nia do 180 stopni, zintegrowany przełącznik ochrony
przed przeciążeniem, elektronika prądnicy tachome-
trycznej gwarantuje stałe prędkości obrotowe,
łagodny rozruch, niewielki ciężar.
Zastosowanie
Do szlifowania i satynowania rur w konstrukcjach
poręczy.

Uwaga:
Taśmy szlifierskie ciągłe patrz nr kat. 43537-43538.

Urządzenia do polerowania rur

i
LRP 1503 VRA
Wykonanie
Z czterostopniową elektroniką wału pędnego,
utrzymanie stałej prędkość obrotowej, łagodny
rozruch z przełącznikiem zwiększania prędkości,
ochrona przed przeciążeniem i wybór prędkości
obrotowej. Ruchome ramię, które blokuje rurę przy
docisku w promieniu do 270°. Obudowa z lekkiego
metalu. Wymiana taśmy szlifierskiej bez
konieczności użycia dodatkowych narzędzi. 
Kabel sieciowy o długości 4 m z czerwoną,
ostrzegawczą wtyczką FLEX. Dodatkowa rękojeść z
możliwością obrotu o 180°.

Zakres dostawy:
1 x taśma  szlifierska P 80, 760 x 40 mm, 
1 x taśma  szlifierska P 120, 760 x 20 mm, 
1 x taśma  szlifierska P 220, 760 x 20 mm, 
1 x fliz szlifierski A 400, 760 x 40 mm, 
1 x fliz szlifierski A 240, 760 x 40 mm, 
1 x taśma do super dokładnego wykańczania S 600,
760 x 40 mm, 
1 x taśma do super dokładnego wykańczania S
1500, 760 x 40 mm, 
1 walizka transportowa z tworzywa sztucznego z
wkładką.
Zastosowanie
Do szlifowania i polerowania zamkniętych i otwar-
tych konstrukcji rurowych, dzięki obrotowej dodatko-
wej rękojeści także w wąskich miejscach.

91557

Typ Maks. rury Ø Prędkość taśmy wat Waga 91557 ...
mm m/s ok. kg

LRP 1503 VRA 125 4-12 1200 3,7 101

91557

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Szlifierka do rur

Y
91558 101
Szlifierka do rur RS 12-70 E
Wykonanie
Dzięki silnikowi 1200 wat  uzyskano bardzo dużą
wydajność, prędkość skrawania do 22 m/sek.,
dokładne prowadzenie taśmy gwarantuje stabilny
ślad, wymiana taśmy bez konieczności używania
dodatkowych narzędzi, blokada przed niezamierzo-
nym samoistnym rozruchem, w metalowej walizce
narzędziowej. Łącznie z zestawem podstawowym
nr kat. 91558 102.
Zastosowanie
Szlifowanie i polerowanie rur w maksymalnie
krótkim czasie od szlifu zgrubnego do lustrzanego
połysku. Do szlifowania względnie polerowania
wystarczają tylko dwa cykle robocze, ponieważ
taśma obejmuje rurę w zakresie 180°. Nie są
problemem nawet już zamontowane poręcze do
odstępu zwrotu 50 mm. Rozłączanie taśmy nie jest
konieczne także przy zamkniętych systemach rur.

91558 102
Zestaw podstawowy
Wykonanie
10 taśm szlifierskich, 20x815 mm, K 120,
10 taśm szlifierskich, 20x815 mm, K 180,

10 taśm szlifierskich, 40x815 mm, K 120,
10 taśm szlifierskich, 40x815 mm, K 180,
5 taśm flizowych, 20x820 mm, K 280.

91558 103
Zestaw polerski 
Wykonanie
10 taśm szlifierskich, 20x815 mm, K 320,
10 taśm szlifierskich, 20x815 mm, K 400,
3 taśmy polerskie, 20x815 mm,
1 tuba kremu do polerowania wstępnego, czerwona
(200 ml),
1 tuba kremu do uzyskiwania połysku, biała 
(200 ml).

91558 101

Typ Prędkość obrotowa wat Waga 91558 …
1/min ok. kg

RS 12-70 E-zestaw 2700 - 7000 1200 3,8 101
Zestaw podstawowy – – – ( ) 102
Zestaw polerski – – – ( ) 103

91558 102
91558 103

91558

Polerka

i
L 3403 VRG-zestaw
Wykonanie
Siedmiokrotna elektronika mikroprocesorowa z
utrzymaniem stałej prędkości obrotowej za pomocą
prądnicy tachometrycznej, łagodny rozruch,
przełącznik przyspieszenia, blokada ponownego
rozruchu po przerwie w dopływie prądu, ochrona
przed przeciążeniem, kontrola temperatury i wybór
prędkości obrotowej. Silnik dużej mocy, blokada
wałka, uchwyt pałąkowy, kabel sieciowy 4 m z
czerwoną, ostrzegawczą wtyczką FLEX.

Zakres dostawy:
1 uchwyt pałąkowy, 1 boczna rękojeść, 1 talerz na
rzep Ø 125 mm, 1 gąbka na rzep niebieska Ø 160 x
30 mm, 1 gąbka na rzep biała Ø 160 x 30 mm, 
1 ściereczka polerska z mikrofazy, 1 specjalna
ściereczka polerska , 1 profesjonalne utrwalenie
lakieru.

91559

91559

Typ Prędkość obrotowa Polerka Mocowanie wat Waga 91559 …
1/min Ø mm ok. kg

L 3403 VRG-zestaw 1100-3700 160 M14 1400 2,2 101

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Frezy zgrubne i kręte ATORN:

frezowania ATORN.

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Zestaw startowy do polerki kątowej do stali szlachetnej

Y
Wykonanie
1200 wat. Gwint mocowania M 14. Wyjątkowo
wydajna także przy niskich prędkościach obroto-
wych dzięki mechanicznemu przełożenie przekładni
i silnikowi HIGH-POWER. Płynna elektroniczna
regulacja prędkość obrotowej. Doskonała ergono-
mia, blokada wałka, blokada przed niezamierzonym
samoistnym rozruchem, blokada przed ponownym
rozruchem, łagodny dobieg, kabel sieciowy 4 m (H
07). Chronione przed pyłem łożysko kulkowe i
samoodłączające się szczotki węglowe.

Zakres dostawy:
1 DROBNA polerka kątowa WPO 14-25 E, 
1 dodatkowa rękojeść, 1 fliz szlifierski z załamaniami 
falowymi 30 x 150 mm, M 14, 1 talerz podporowy 
z elementem rzepowym Ø 115 mm, 10 flizów
szlifierskich drobnych z rzepem Ø 115 mm, M 14, 1
elastyczny walec szlifierski 100 x 100 mm, uziarnie-
nie 80, 1 wałek flizowy lamelkowy 100 x 100 mm,
uziarnienie 180, 1 trzpień mocujący 15-50 mm, 
2 klucze. W walizce z tworzywa sztucznego.
Uwaga:
Inne zestawy wyposażenia do polerek 
kątowych WPO 14-25 E 
patrz nr kat. 91561.

91560

Typ Prędkość obrotowa Polerka Mocowanie wat Waga 91560 …
1/min Ø mm ok. kg

Zestaw startowy Stal szlachetna 900-2500 250 M14 1200 2,4 ( ) 201

91560

Polerka kątowa i zestawy wyposażenia

Y
91561 201 
Polerka kątowa WPO 14-25 E
Wykonanie
1200 wat. Gwint mocowania M 14. Wyjątkowo wydajna
także przy niskich prędkościach obrotowych dzięki
mechanicznemu przełożenie przekładni i silnikowi HIGH-
POWER. Płynna elektroniczna regulacja prędkość
obrotowej. Doskonała ergonomia, blokada wałka,
blokada przed niezamierzonym samoistnym rozruchem,
blokada przed ponownym rozruchem, łagodny dobieg,
kabel sieciowy 4 m (H 07). Chronione przed pyłem
łożysko kulkowe i samoodłączające się szczotki
węglowe.
Zakres dostawy:
1 dodatkowa rękojeść, 1 klucz wewn. 6-kąt.

91561 202-207
Zestawy wyposażenia w zależności od zastosowania

91561 202
Zestaw do stali szlachetnych Powierzchnia standar-
dowa
Zestaw do standardowych zastosowań w zakresie
obróbki powierzchni: Czyszczenie zabrudzeń flizem
falowanym, usuwanie zabarwienia nalotowego, do
dobrego szlifu satynowego
Zakres dostawy:
1 elastyczny wałek szlifierski 100 x 100 mm, uziarnienie 60,
1 wałek flizowy lamelkowy 100 x 100 mm, uziarnienie 180,
1 fliz szlifierski z załamaniami falowymi 30 x 150 mm, M14,
10 flizów szlifierskich z rzepem Ø 115 mm, drobnych, 
1 talerz podporowy z elementem rzepowym  Ø 115 mm, 
M 14, 1 trzpień mocujący 15-50 mm, 1 wkrętak nakrętek 
z dwoma otworami , 1 klucz płaski 19 x 22.

91561 203
Zestaw do stali szlachetnych Rury standardowe
Zestaw do standardowych zastosowań w zakresie
obróbki rur prostych. Czyszczenie zabrudzeń  usuwanie
zabarwienia nalotowego, do dobrego szlifu satynowego
Zakres dostawy:
1 rolka taśmy  szlifierskiej 100 x 70 mm, po 10 taśm
szlifierskich 600 x 30 mm, uziarnienie 60/120, 

po 1 taśmie flizowej 600 x 30 mm, średniej drobnej, 
1 taśma klejąca do taśmy szlifierskiej, 50 m.

91561 204
Zestaw do stali szlachetnych Profile satynowane
Szlifowanie satynowe profili w celu uzyskania perfek-
cyjnego widoku szlifu.
Zakres dostawy:
Po 1 lamelkowym kole szlifierskim 150 x 50 mm,
zgrubne uziarnienie 40, średnie uziarnienie 60, drobne
uziarnienie 80, 1 trzpień mocujący 15-50 mm, 1 wkrętak
nakrętek z dwoma otworami, 1 klucz płaski 19 x 22.

91561 205
Zestaw do stali szlachetnych Polerowanie po-
wierzchni/rur/profili
Polerowanie powierzchni do lustrzanego połysku. Nie
występuje tworzenie się nitek z pierścieni polerskich.
Zakres dostawy:
1 pierścień polerski 150 x 30 mm, ściereczka sizalowa,
po 2 pierścieniu polerskim 150 x 15 mm, twarda
ściereczka, miękka ściereczka, 1 pasta do szczotkowa-
nia do ściereczki sizalowej żółta, 1 pasta do polerowania
wstępnego do ściereczki twardej pomarańczowa, 1 pasta
do tworzenia połysku do ściereczki miękkiej, 1 trzpień
mocujący 15-35 mm, 1 wkrętak nakrętek z dwoma
otworami, 1 klucz płaski 19 x 22.

91561 206
Zestaw do stali szlachetnych Szlifowanie po-
wierzchni
Duża wydajność ścierania powierzchni.
Zakres dostawy:
1 walec dynamiczny, po 5 tulejek szlifierskich (uziarnienie
60, uziarnienie 80, uziarnienie 120).

91561 207
Zestaw do stali szlachetnych Satynowanie po-
wierzchni
Perfekcyjny szlif satynowy bez osadu. Wyjątkowo niskie
wytwarzanie temperatury przy obróbce.
Zakres dostawy:
1 elastyczny walec szlifierski uziarnienie 60 średnie, 1
elastyczny walec szlifierski uziarnienie 180 drobne, 1
flizowy walec szlifierski sinus uziarnienie 180 drobne.

Typ Prędkość obrotowa Polerka wat Waga 91561 …
1/min Ø mm ok. kg

WPO 14-25 E 900-2500 250 1200 2,4 201
Zestaw do stali szlachetnych Powierzchnia standardowa – – – – 202
Zestaw do stali szlachetnych Rury standardowe – – – – 203
Zestaw do stali szlachetnych Profile satynowane – – – – 204
Zestaw do stali szlachetnych Powierzchnie polerowane/rury/profile – – – – 205
Zestaw do stali szlachetnych Powierzchnie szlifowane – – – – ( ) 206
Zestaw do stali szlachetnych Powierzchnie satynowane – – – – ( ) 207

91561

91561 206

91561 20591561 204

91561 20391561 202

91561 201

91561 207

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Polerka kołkowa 

6
Polerka kołkowa UMC 5
Wykonanie
Regulowana prędkość posuwu.

Uwaga:
W dostawie bez trzpienia szlifierskiego i arkuszy
szlifierskich (patrz nr kat. 91571).

91570

Typ Częstotliwość suwu Arkusze szlifierskie Moc Waga 91570 …
1/min mm wat ok. kg

UMC 5-R 2300-5200 39 x 60 500 1,85 101

91570

Wyposażenie do polerek kołkowych

91571 101

Typ Uziarnienie Konstrukcja Opak. = 91571 …
sztuk

Trzpień szlifierski czworokątny – – 1 101
Trzpień szlifierski ostry – – 1 102
Arkusz ścierny 60 – 50 103
Arkusz ścierny 120 – 50 104
Arkusz ścierny 180 – 50 ( ) 105
Arkusz ścierny 240 – 50 ( ) 106
Arkusz ścierny 320 – 50 107
Arkusz flizowy – zgrubny 20 109
Arkusz flizowy – średni 20 110
Arkusz flizowy – bardzo drobny 20 ( ) 111

91571 102

91571 103-107 91571 109-111

91571

6
Zastosowanie
Do nr kat. 91570.

91571 101
Wykonanie
Trzpień szlifierski czworokątny z mocowaniem na
rzep.

91571 102
Wykonanie
Trzpień szlifierski ostry z mocowaniem na rzep.

91571 103-107
Wykonanie
Arkusze szlifierskie UMC (na rzep).

91571 109-111
Wykonanie
Arkusze flizowe UMC (na rzep).

www.atorn.pl

Wydajność potrzebuje jakości.
Wózki narzędziowe ATORN:

warsztatowych ATORN.

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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MultiMaster typ START / SELECT PLUS i TOP PLUS

Y
Wykonanie
Uniwersalne w zastosowaniu elektryczne narzędzie
specjalne wykorzystujące technikę oscylacyjną (prawie
nieuchwytne drgania  - 21000 na minutę o 3,2°).
Wyjątkowo cicha praca, moc silnika 250 wat z elektro-
niczną regulacją prędkości obrotowej. Obszerny
program wyposażenia umożliwia różnorodne prace
takie piłowanie, szlifowanie, wiórkowanie, odcinanie,
raszplowanie, polerowanie, skrawanie itp.. Wypo-
sażenie ułatwia względnie zastępuje mozolna pracę
ręczną. Nowa, ergonomiczna forma. Konstrukcja
elementów obsługi jest perfekcyjnie dopasowana do
procesów roboczych. Nowa wkładka SoftGrip gwaran-
tuje optymalny chwyt. Mocowanie narzędzia złączem
kształtowym pozwala na uzyskanie wysokich momen-
tów obrotowych.Zintegrowane złącze do podłączenia
dodatkowego wyposażenia systemowego.
Uwaga:
Wyposażenie patrz nr kat. 91577 i kolejne.

91575 101
MultiMaster START
Zakres dostawy:
1 Multimaster FMM 250, 1 płytka szlifierska bez
otworów, po 5 arkuszy szlifierskich uziarnienie
60/80/120/180 bez otworów, 1 uniwersalny Brzeszczot
E-Cut (29 mm), 1 mocna szpachla, 1 klucz, śruby
mocujące.
Zastosowanie
Nadaje się do wszystkich zastosowań, urządzenie
wyposażone w najważniejszy osprzęt do szlifowania,
piłowania i wiórkowania. 

91575 104
MultiMaster SELECT Plus
Wykonanie
Z systemem szybkiej wymiany QuickIN bez ko-
nieczności używania dodatkowych narzędzi.

Zakres dostawy:
1 Multimaster FMM 250 Q, 1 płytka szlifierska, 
po 5 arkuszy szlifierskich uziarnienie 60/80/120/180, 1
uniwersalny Brzeszczot E-Cut (29 mm), 1 standardowy
uniwersalny Brzeszczot E-Cut (65 mm), weglikowy
brzeszczot segmentowy, 
1 węglikowa raszpla (trójkątna forma, perforowana), 
1 brzeszczot segmentowy HSS, 1 twarda szpachla, 
1 walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego.
Zastosowanie
Do rozszerzonego zakresu zastosowań takich jak na
przykład piłowanie, szlifowanie, wiórkowanie, odcinanie,
raszplowanie, polerowanie, skrawanie, zagęszczanie
betonu itp.

91575 105
MultiMaster TOP Plus
Wykonanie
Z systemem szybkiej wymiany QuickIN bez ko-
nieczności używania dodatkowych narzędzi i wypo-
sażeniem w kompletne akcesoria w walizce narzędzio-
wej z tworzywa sztucznego.
Zakres dostawy:
1 Multimaster FMM 250 Q, 1 płytka szlifierska,
po 5 arkuszy szlifierskich uziarnienie 60/80/120/180, 1
płytka szlifierska perforowana, po 5 arkuszy szlifierskich
perforowanych uziarnienie 60/80/120/180, 1 talerz
szlifierski Ø 115 mm (perforowany), po 2 arkusze
szlifierskie perforowane uziarnienie 60, 80, 180, 
1 uniwersalny Brzeszczot E-Cut (29 mm), 1 standar-
dowy Brzeszczot E-Cut (65 mm), 1 brzeszczot M-Cut
(30 mm), 1 brzeszczot segmentowy HSS, 1 węglikowy
brzeszczot segmentowy , 1 raszpla węglikowa (trójkątna
forma, perforowana), 1 twarda szpachla, 1 profesjonal-
ny zestaw szlifierski, 1 urządzenie do odsysania, 
1 walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego.
Zastosowanie
Zestaw w walizce do wszystkich profesjonalnych
zastosowań w zakresie demontażu, renowacji i hobby.

91575 101

Typ Drgania wat Waga 91575 …
płytki szlifierskiej 1/min ok. kg

START 11000-21000 250 1,2 101
SELECT PLUS 11000-20000 250 1,4 104
TOP PLUS 11000-21000 250 1,4 105

91575 104

91575 105

91575

Walizka systemowa do MultiMaster

Y
Wykonanie
Uniwersalna walizka narzędziowa z podziałem
wypełniona wyposażeniem jako rozszerzenie
systemu.

Zakres dostawy:
1 płytka szlifierska perforowana do odsysania pyłu, 
po 5 arkuszy szlifierskich perforowanych uziarnienie
60/80/120/180, 1 odsysanie pyłu kompletne z 2
tulejami do przewodu ssącego Ø 27/32 mm, 
2 adaptery do odkurzaczy domowych, zestaw do
szlifowana profili, 1 raszpla węglikowa.

91577

91577 …

101

91577
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Wyposażenie do MultiMaster

Y
Zastosowanie
Do nr kat. 91575.

Uwaga:
Możliwość dostarczenia innego wyposażenia.

Wiórkowanie

91580 101
Twarda szpachla
Do usuwania uciążliwie przylegających starych lakierów, 
resztek kleju, wykładzin podłogowych, kleju do płytek 
i powłok podłogowych.

91580 102
Elastyczna szpachla
Do usuwania fug silikonowych lub akrylowych 
w sanitariatach oraz naklejek.

Raszple

91580 103
Raszpla węglikowa, trójkątna forma
Z wkładkami z węglika spiekanego. Do zgrubnego szlifowania 
mas szpachlowych, kleju do płytek, betonu, kamienia
i drewna. Można stosować z odkurzaczem lub bez.

91580 104
Raszpla węglikowa, forma palcowa
Do zgrubnego szlifowania mas szpachlowych, kleju do płytek, betonu, 
kamienia i drewna. Obustronnie powlekana forma palcowa nadaje się 
szczególnie dobrze do prac artystycznych.

Skrawanie

91580 105
Nóż segmentowy, wypukły
Do skrawania sztywnych materiałów, 
na przykład płyt podłogowych z tworzywa sztucznego, linoleum, 
gumy, kartonu, skóry, plecionki z drutu, dywanów/
wykładzin dywanowych itp.

Usuwanie fug

91580 110
Brzeszczot diamentowy
Do usuwania fug z marmuru i trasu. 
Wytwarzanie niewielkich ilości pyłu, bardzo dobra trwałość.

91580 150
Brzeszczot diamentowy segmentowy
Do usuwania uszkodzonych fug z płytek i do frezowania szczelin 
w tynku, gazobetonie i podobnych materiałach budowlanych. 
Dobra trwałość.

91580 114
Węglikowy brzeszczot segmentowy
Do usuwania uszkodzonych fug z płytek i do frezowania szczelin 
w tynku, gazobetonie i podobnych materiałach budowlanych.

Piły

91580 112
Brzeszczot segmentowy HSS
Do tworzyw sztucznych, GFK, drewna, kitu, metali kolorowych 
i blach do ok. 1 mm. Idealne do prac w narożnikach.

91580 113
Brzeszczot HSS, okrągła forma
Do tworzyw sztucznych, GFK, drewna,
kitu, metali kolorowych i blach do ok. 1 mm.

91580 151
Brzeszczot HSS, okrągła forma, tłoczony
Do tworzyw sztucznych, GFK, drewna, 
kitu, metali kolorowych i blach do ok. 1 mm, równo do powierzchni.

91580 154-155
Uniwersalny Brzeszczot E-Cut, długi (60 mm)
Szerokość 29 mm. Z uzębieniem z bi-metalu, tłoczony, 
wysoka prędkość skrawania, blacha (400 N/mm2) do ok. 
2 mm, profile aluminiowe, rury z Cu, drewno, gipsokarton i prawie 
wszystkie tworzywa sztuczne. Dzięki uzębieniu z bimetalu 
uzyskano szerokie spektrum zastosowania. Piłuje drewno do 50 mm, 
tworzywa sztuczne, blachy do 2 mm, rury miedziane względnie 
aluminiowe i profile.

91580 145-146+152-153
Precyzyjny Brzeszczot E-Cut
Dwurzędowe oryginalne japońskie uzębienie, do 
wysoce precyzyjnych cięć i uzyskani czystych 
brzegów cięcia, dokładna praca także przy ręcznym 
użyciu narzędzia. Maksymalna prędkość skrawania. 
Do drewna do 50 mm, gipsokartonu i miękkich 
tworzyw sztucznych.

Szlifowanie

91580 120
Zestaw płytek szlifierskich, bez otworów
Do szlifowania bez odsysania pyłu.

91580 121
Zestaw płytek szlifierskich, perforowanych
Do szlifowania z odsysaniem pyłu.

91580 122
Zestaw płytek szlifierskich, płaskich
Do wąskich otworów, na przykład lamelki w szafkach, parapety okienne.

91580 123-127
Arkusze szlifierskie, perforowane
Do szlifowania z odsysaniem pyłu. Do uniwersalnego 
zastosowania na prawie wszystkich powierzchniach. 
Szlifierskie ziarno korundowe i łącznie żywicą syntetyczną 
gwarantują dobrą wydajność.

91580 128-133
Arkusze szlifierskie, bez otworów
Z mocowaniem klejem. Do uniwersalnego zastosowania 
na prawie wszystkich powierzchniach.

91580 140
Palec szlifierski
Do zastosowania w wąskich i głęboko położonych miejscach, 
w karbach, rowkach, otworach i zakładkach. Również w formierstwie, 
na wybrzuszeniach i w ślepych wyżłobieniach.

91580 101

91580 102

91580 103

91580 104

91580 105

91580 114

91580

91580 121

91580 110

91580 120

91580 150

91580 112

91580 113

91580 154

91580 145 91580 146

91580 123-127

91580 128-133

91580 140



91580 141-142
Arkusze szlifierskie do palców szlifierskich
Z szybkim mocowaniem na rzepy, 
łącznie żywicą syntetyczną, dobra wydajność, 
korund. Zakres stosowania: Drewno, metal, spoiny lutowane, 
GFK, tworzywo sztuczne, lakier, szpachlówka i skóra.

91580 157
Zestaw talerzy szlifierskich
Do szybkiego i ekonomicznego szlifowania 
średnich powierzchni. 1 talerz szlifierski
Ø115 mm, 6 arkuszy szlifierskich, 
po 2 arkusze (uziarnienie 60/80/180).

91580 158
Zestaw papierów ściernych
Perforowane, z szybkim mocowaniem na rzepy, 
łącznie żywicą syntetyczną pozwala osiągnąć dobrą wydajność.
Po 4 arkusze (uziarnienie 60/80/120/180).

91580 159-164
Papier ścierny
Perforowane, z szybkim mocowaniem na rzepy, 
łącznie żywicą syntetyczną pozwala osiągnąć dobrą wydajność.
Opakowanie =  16 sztuk.

Inne wyposażenie

91580 143
Zestaw śrub mocujących
Do wcześniej dostarczonych modeli FEIN MultiMaster 
MSx 636, MSx 636-1 i MSxe II.

91580 156
Pierścień pośredni
Do wcześniej dostarczonych modeli FEIN MultiMaster 
MSx 636, MSx 636-1 i MSxe II.

ß Elektronarzędzia
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91580 141-142

91580 143

91580 157

91580 159-164

Nazwa Uziarnienie Ø opak. = 91580 …
sztuk

Szpachla twarda - - 1 101
Szpachla elastyczna - - 2 102
Raszpla węglikowa, trójkątna - - 1 103
Raszpla węglikowa obustronnie powlekana - - 1 104
Nóź segmentowy, wypukły - - 1 105
Brzeszczot diamentowy - 63 1 110
Segmentowy brzeszczot diamentowy, tłoczony - 63 1 150
Brzeszczot segmentowy HSS - - 1 112
Brzeszczot HSS - 80 1 113
Brzeszczot HSS, tłoczony - 85 1 151
Segmentowy brzeszczot węglikowy - - 1 114
Zestaw płytek szlifierskich bez otworów - - 2 120
Zestaw płytek szlifierskich perforowanych - - 2 121
Zestaw płytek szlifierskich płaskich - - 2 ( ) 122
Papier ścierny perforowany 40 - 50 123
Papier ścierny perforowany 60 - 50 124
Papier ścierny perforowany 120 - 50 125
Papier ścierny perforowany 180 - 50 126
Papier ścierny perforowany 240 - 50 127
Papier ścierny bez otworów 40 - 50 128
Papier ścierny bez otworów 60 - 50 129
Papier ścierny bez otworów 80 - 50 130

Nazwa Uziarnienie Ø opak. = 91580 …
sztuk

Papier ścierny bez otworów 120 - 50 131
Papier ścierny bez otworów 180 - 50 132
Papier ścierny bez otworów 240 - 50 133
Palce szlifierskie bez otworów - 7 2 140
Papier ścierny forma palcowa 60 - 20 141
Papier ścierny forma palcowa 120 - 20 142
Zestaw śrub mocujących - - 3 143
Brzeszczot E-Cut 29 mm szeroki - - 1 154
Brzeszczot E-Cut 35 mm szeroki - - 1 145
Brzeszczot E-Cut 65 mm szeroki - - 1 146
Brzeszczot E-Cut 29 mm szeroki - - 3 155
Brzeszczot E-Cut 35 mm szeroki - - 3 152
Brzeszczot E-Cut 65 mm szeroki - - 3 153
Pierścień pośredni/Mocowanie gwiaździste - - 1 156
Zestaw talerzy szlifierskich - - 1 157
Zestaw arkuszy ściernych - - 16 158
Papier ścierny, perforowany 40 16 159
Papier ścierny, perforowany 60 16 160
Papier ścierny, perforowany 80 16 161
Papier ścierny, perforowany 120 16 162
Papier ścierny, perforowany 180 16 163
Papier ścierny, perforowany 240 16 164

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Zestaw wyposażenia do MultiMaster

Y
91581 101
MiniCut + zestaw pilników
Zastosowanie
Do wcięć od 10 mm.
Zakres dostawy:
2 brzeszczoty do drewna i miękkich tworzyw
sztucznych,
2 brzeszczoty HSS do twardych tworzyw
sztucznych, GFK i blachy do 1 mm, 1 nakładka
diamentową, 1 zestaw pilników weglikowych.

91581 102
Zestaw do szlifowania profili
Zastosowanie
Do precyzyjnego szlifowania w zwężonych
miejscach, w rowkach i przy profilach, szybka i łatwa
wymiana profili i papieru ściernego.
Zakres dostawy:
1 uchwyt, 6 nakładek profili każda z:
1 forma V-Form do kąta 90°, 
1 forma trapezowa do rowków i łączeń sprężynowych,
1 nakładka do profili prostych, 
1 forma wypukła, duża, 
1 forma wypukła, mała,
1 forma wklęsła, mała,
po 5 arkuszy szlifierskich K 80, 120 i 180.

Uwaga:
Zamienny papier ścierny patrz nr kat. 91581 103-105.

91581 103-105
Papier ścierny
Zastosowanie
Do nrkat. 91581 102.
Duża wydajność na prawie wszystkich materiałach
(na przykład drewnie, metalu, GFK, tworzywie
sztucznym, lakierze, masie szpachlowej, spoinach
lutowanych, skórze itp.), opak. po 25 sztuk.

91581 101

Typ Uziarnienie 91581 …

MiniCut + zestaw pilników - 101
Zestaw do szlifowania profili - 102
Papier ścierny 80 103
Papier ścierny 120 104
Papier ścierny 180 105

91581 102

91581 103-105

SuperCut i wyposażenie

Y
91585 301
FSC 1.6
Wykonanie
Szybki, pewny i łatwy w obsłudze system. Płynna
elektroniczna częstotliwość skrawania.
Sześciokątne mocowanie narzędzia z siłowym
połączeniem pomiędzy maszyną a narzędziem.
Zastosowanie
Do okien samochodowych, warsztatów mecha-
nicznych i do magazynów cargo.
Zakres dostawy:
1 ostrzałka, 1 śruba mocująca, 1 klucz, w metalowej
walizce narzędziowej.

91585 197-207
Brzeszczoty E-Cut do SuperCut.

91585 204-207
Brzeszczoty E-Cut
Z dwurzędowym uzębieniem.

91585 208-209
Brzeszczoty HSS, tłoczone.

91585 210
Brzeszczot HSS, bez tłoczenia.

91585 401
Adapter FSC Q
Zastosowanie
Do mocowania elementów wyposażenia z okrągłym
mocowaniem (na przykład raszple, płyty szlifierskie i
polerskie).

91585 301

SuperCut Adapter Brzeszczoty
Typ Drgania Brzeszczot Brzeszczot wat Waga Opak. = 91585 … 91585 … 91585 …

1/min Szerokość mm Ø mm ok. kg sztuk
FSC 1.6 11000-18500 – – 400 1,3 – 301
FSC Q - - - - - - ( ) 401
– – 28 – – – 5 ( ) 197
– – 44 – – – 5 ( ) 199
– – 32 – – – – ( ) 202
– – 42 – – – – 203
– – 35 – – – – 204
– – 45 – – – – ( ) 205
– – 55 – – – – 206
– – 65 – – – – ( ) 207
– – – 85 – – – 208
– – – 100 – – – 209
– – – 80 – – 2 210

91585

91581

91580 401
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Szlifierki kątowe o wysokiej częstotliwości

Y
Wykonanie
300Hz. Mocna konstrukcja aluminiowa gwarantuje
długi okres trwałości również w najtrudniejszych
warunkach otoczenia. Silnik szczelnie zabezpieczo-
ny przed dostępem pyłu z chłodzeniem powierzchni.
Duża wydajność i siła przejścia, minimalne zużycie
rotujących elementów. Wysoki moment obrotowy,
wyjątkowo efektywna wydajność maszyny, niewielki
spadek prędkości obrotowej pod obciążeniem.
Korzystne koszty użytkowania i zużycia energii, na
przykład w stosunku do narzędzi pneumatycznych.
1 rękojeść antywibracyjna Kabel 5 m, z wbudowaną
wtyczką (16 A) do podłączenia do statystycznej
przetwornicy częstotliwości.

Zastosowanie
Do zastosowania w obszarach wymagających stale
maksymalnej wydajności, specjalnie przy przeróbce
i obróbce metali.

Uwaga:
Za pomocą przekładni jednomiejscowej FEIN
można teraz stosować szlifierki kątowe do pracy
ciągłej także tam, gdzie stacjonarne rozwiązania
wysokiej częstotliwości nie są ekonomiczne. 
Jednomiejscowe przekładnie patrz nr kat. 91820
101-102.

91800

91800

Typ tarcz Ø Elastyczny talerz Pasujący do przekładni Mocowanie wat Prędkość obrotowa Waga 91800 …
mm szlifierski Ø mm jednomiejscowej nr kat. 1/min ok. kg

MSf 843-1c 125 125 91820101+102 M14 1100 6500 3,6 ( ) 102
MSfo 849-1c 180 180 91820101+102 M14 1500 6150 5,1 ( ) 103
MSfo 852-1c 230 180 91820102 M14 1900 6400 6,3 ( ) 104
MSfo 869-1d 180 180 91820102 M14 3100 8600 7,4 ( ) 106
MSfo 869-1c 230 180 91820102 M14 3100 6500 7,7 ( ) 108

Szlifierki proste o wysokiej częstotliwości

Y
MSh 843-1
Wykonanie
300Hz. Mocna konstrukcja aluminiowa gwarantuje
długi okres trwałości również w najtrudniejszych
warunkach otoczenia. Silnik szczelnie zabezpieczo-
ny przed dostępem pyłu z chłodzeniem powierzchni.
Duża wydajność i siła przejścia, minimalne zużycie
rotujących elementów. Wysoki moment obrotowy,
wyjątkowo efektywna wydajność maszyny, niewielki
spadek prędkości obrotowej pod obciążeniem.
Korzystne koszty użytkowania i zużycia energii, na
przykład w stosunku do narzędzi pneumatycznych.
1 rękojeść antywibracyjnaKabel 5 m, z wbudowaną
wtyczką (16 A) do podłączenia do statystycznej
przetwornicy częstotliwości.

Zastosowanie
Do zastosowania w obszarach wymagających stale
maksymalnej wydajności, specjalnie przy przeróbce
i obróbce metali.

Uwaga:
Za pomocą przekładni jednomiejscowej FEIN
można teraz stosować szlifierki kątowe do pracy
ciągłej także tam, gdzie stacjonarne rozwiązania
wysokiej częstotliwości nie są ekonomiczne.
Jednomiejscowe
przekładnie patrz nr kat. 91820 101-102.

91810

91810

Typ Zacisk do Ściernice trzpieniowe do maks. Prędkość obrotowa wat Waga 91810 …
Ø mm Ø  mm 1/min ok. kg

MSh 843-1 6 40 18000 1100 3,0 ( ) 102

Jednomiejscowe przekładnie o wysokiej częstotliwości

91820 101

91820

Typ Mocowanie nominalne Spadek mocy Waga 91820 …
wat wat ok. kg

HFS 17-300 1830 1700 5,9 ( ) 101
HFS 27-300 2900 2700 8,3 ( ) 102

Y
HFS 17-300 + HFS 27-300
Wykonanie
Mocna obudowa, zalane elementy konstrukcyjne,
rodzaj ochrony IP 44. Możliwość zastosowania
wszędzie tam, gdzie dostępna jest sieć 230 V.
Łatwe do transportu, możliwość elastycznego
zastosowania. Kabel 3 m z wtyczką.
Zastosowanie
Do podłączenia szlifierki prostej lub kątowej o
wysokiej częstotliwości 300Hz. Bez konieczności
ponoszenia dodatkowych kosztów na instalację,
idealne do stosowania w jednym miejscu lub w
zakładach, które nie dysponują instalacja wysokiej 

częstotliwości. Łatwo można podłączyć przekładnię
jednomiejscową do sieci 230 V.

Uwaga:
Szlifierki proste lub kątowe o wysokiej częstotliwości
patrz nr kat. 91800 + 91810.

91820 102
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Klucze widełkowe z rolkami ATORN:

ręcznych ATORN.

www.atorn.pl

Wydajność potrzebuje jakości.


