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Elektronarzędzia

Wyrzynarki oscylacyjne

a
Wykonanie
Z systemem FIXTEC dla zmiany brzeszczota w kilka
sekund bez użycia narzędzi. Czteropołożeniowa
regulacja ruchu wahadłowego dla nalepszej mocy
cięcia. Elektronika z bezstopniową regulacją liczby
suwów, układ wydmuchowania wiórów. Płyta
podstawy przesuwana w poziomie dla cięcia w
pobliżu krawędzi i precyzyjnego cięcia pod kątem do
45°. 

Uwaga:
brzeszczoty do wyrzynarek patrz nr kat 40229 i
dalsze.

92110 301
STEP 90 X
Wykonanie
Silnik 600-Wat.
Zakres dostawy:
1 brzeszczot, ochrona przed wyrwaniem wiórów, 
w walizce.

92110 303
ST 800 XE
Wykonanie
Silnik 705-Wat. Zintegrowany blok metalowy dla
najwyższej stabilności. System szybkiego mocowa-
nia FIXTEC, szybka regulacja płyty podstawy bez
użycia narzędzi.
Zakres dostawy:
1 brzeszczot, ochrona przed wyrwaniem wiórów,
stopa ślizgowa, 
w walice.

92110 301

typ maks. głębokość cięcia mm liczba suwów Wat waga 92110 …
drewno/wtal/aluminium 1/min ok. kg

STEP 90 X 100/8/15 1000 - 3200 600 2,0 301
ST 800 XE 110/10/25 550 - 2700 705 2,2 303

92110

92110 303

Wyrzynarki oscylacyjne

W
Uwaga:
brzeszczoty do wyrzynarek patrz nr kat 40229 i
dalsze.

92112 100
JS 120 X
Wykonanie
Zintegrowana technologia bloku metalowego,
masywny pojemnik metalowy dla wszystkich łożysk,
przekładni i wzmocenia stopki gwarantujący
najwyższą wytrzymałość i stabilność. Gumowa
nakładka Soft-Grip, niewielkie drgania dzięki
mechanizmowi antywibracyjnemu. Zacisk brzeszc-
zotu FIXTEC do wymiany brzeszczotu bez użycia
narzędzi. Precyzyjne prowadzenie brzeszczotu
dużą, głęboko położoną rolką prowadzącą z
łożyskiem igiełkowym. Cyfrowa elektronika z
ustawianiem prędkości obrotowej, łagodny rozruch i
stała regulacja liczby suwów pod obciążeniem.
Szybka regulacja płyty podstawy bez użycia
klucza.Płytę podstawy można zatrzasnąć przy 0° i
45°. Czteropołożeniowa regulacja ruchu wa-
hadłowego dla zwiększenia mocy cięcia, układ
wydmuchiwania wiórów.
Zakres dostawy:
kabel sieciowy 4 m, 5-częściowy zestaw brzeszczo-
tów, stopa ślizgowa, ochrona przed wyrwaniem
wiórów, adapter odsysający, w walizce.

92112 101
FSPE 110 X
Wykonanie
Wymiana brzeszczotu bez uzycia narzędzi, układem
szybkozmiennym FIXTEC. Silnik 710 Wat, bezstop-
niowe ustawianie liczby suwów. Czteropołożeniowa
regulacja ruchu wahadłowego, ergonomiczny
uchwyt Softgrip, szybka regulacja płyty podstawy
bez użycia narzędzi do cięcia pod kątem do 45°. Z
ręjoeścią gałkową i układem wydmuchiwania
wiórów.
Zakres dostawy:
5-częściowy zestaw brzeszczotów, stopa ślizgowa,
ochrona przed wyrwaniem wiórów, w walizce.

typ maks. głębokość cięcia mm liczba suwów Wat waga 92112 …
drewno/stal/metale nieżelazne 1/min ok. kg

JS 120 X 120/10/30 500-2800 710 2,3 ( ) 100
FSPE 110 X 120/10/30 500-3000 710 2,5 101

92112

92112 101

92112 100

Przy rejestracji online

Przy rejestracji online
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Wyrzynarki oscylacyjne

1
Uwaga:
brzeszczoty do wyrzynarek patrz nr kat 40229 i
dalsze.

92115 198
PST 800 PEL
Wykonanie
CutControl, sterowanie liczbą suwów przełącznikiem
dla łatwego rozpoczęcia cięcia i pracy dostosowanej
do materiału. Czteropołożeniowa regulacja orbital-
nego ruchu wahadłowego dla szybkiego postępu
cięcia, lepszego cięcia krzywizn. Minimalne drgania
z liniowym umieszczeniem środka ciężkości i
ergonomicznym uchwytem Softgrip. Bosch-SDS,
włączana funkcja wydmuchu dla lepszej
widoczności linii cięcia. Podłączenie do odsysania
pyłu, solidna płyta podstawy. Zintegrowany magazy-
nek brzeszczotów na maksymalnie 6 brzeszczotów.
Kabel z możliwością zawieszania.
Zakres dostawy:
brzeszczoty do drewna, CutControl, ochrona przed
wyrwaniem wiórów, w walizce.

92115 199
GST 75 BE
Wykonanie
Wydmuch wiórów dla dobrej widoczności, wyłącza-
ny dla efektywnego odsysania pyłu,
czteropołożeniowa regulacja ruchu wahadłowego.
Regulacja płyty podstawy (+/- 45°). Z systemem
Bosch SDS dla zmiany brzeszczota bez użycia
narzędzi. Solidna aluminiowa płyta podstawy z
wkładką metalową. Funkcja przyspieszania dla
powolnego rozruchu. Wstępne ustawianie liczby
suwów.
Zakres dostawy:
brzeszczot, klucz imbusowy, w walizce.

92115 201
GST 135 CE
Wykonanie
Z systemem Bosch SDS dla zmiany brzeszczota
bez użycia narzędzi. Ze szczęką prowadzącą
Precision-Control, pięciokrotnie dłuższy okres
eksploatacji w porównaniu ze zwykłymi maszynami
przy ekstremalnym obciążeniu, niezwykle spokojny
ruch. Elektronika z regulacją tacho, regulacja płyty
podstawy bez użycia narzędzi (+/- 45° oraz 15 mm
w przód/w tył), ze zmianą kabla i szczotki węglowej.
Solidna aluminiowa płyta podstawy z wkładką
stalową, wydmuch wiórów dla dobrej widoczności,
wyłączany dla efektywnego odsysania pyłu,
czteropołożeniowa regulacja ruchu wahadłowego.
Zakres dostawy:
3 brzeszczoty, ochrona przed wyrwaniem wiórów,
stopa ślizgowa, w walizce.

92115 202
GST 135 BCE
Wykonanie
Jak GST 135 CE, dodatkowo z funkcją przyspiesza-
nia dla powolnego rozruchu.

typ maks. głębokość cięcia mm liczba suwów suw Wat waga 92115 …
drewno/stal/metale nieżelazne 1/min mm ok. kg

PST 800 PEL 80/5/12 500 - 3000 26 530 2,0 198
GST 75 BE 90/10/- 500 - 3100 26 650 2,4 199
GST 135 CE 110/10/20 500 - 3000 26 650 2,3 201
GST 135 BCE 110/10/20 500 - 3000 26 650 2,3 202

92115 201 92115 202

92115 199

92115

92115 198

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Płytki obrotowe ATORN:

tokarskich ATORN.
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Elektronarzędzia

Piła lisica 

Y
ASte 638
Wykonanie
Uniwersalna wyrzynarka do metalu i tworzyw
sztucznych. Mocny silnik, niezawodna także w
zakresie niskich obrotów, dzięki bezstopniowo
elektronicznie regulowanej i stabilizowanej liczbie
suwów duża siła przejścia i moc cięcia. Najmniejszy
promień 8/6 mm. Dzięki poręcznej budowie
urządzenie pewnie się prowadzi, spokojny ruch
dzięki dokłademu umieszczeniu środka ciężkości, 

sztywne prowadzenie brzeszczota dla precyzyjnych
cięć, z wbudowanym odsysaniem, przełączane
odprowadzanie wióra - zasysanie lub wydmuch.

Uwaga:
brzeszczoty do wyrzynarek patrz nr kat 40229 i
dalsze.

92125

typ maks. głębokość cięcia mm liczba suwów suw Wat waga 92125 …
drewno/metale nieżelazne/stal/stal nierdzewna 1/min mm ok. kg

ASte 638 60-50/15-10/10/6 1050 - 2600 20 450 2,2 101

92125

Piły do wykrawania gładkiego

1
92135 101
GFS 350 E
Wykonanie
Z systemem Bosch SDS dla zmiany brzeszczota
bez użycia narzędzi. Elektronika i wstępne ustawia-
nie liczby suwów dla pracy odpowiedniej dla
materiału. Łącznie ze 1 HAS- brzeszczot do cięć
blisko powierzchni i 1 HAS- brzeszczot do cięć
rozdzielających.
Zastosowanie
Do precyzyjnych cięć o wysokiej jakości
powierzchni, np. w litym drewnie, płytach MDF,
płytach stolarskich, tworzywach sztucznych czy
płytach gipsowo-kartonowych. Boczne zawieszenie
brzeszczotu i wygięcie brzeszczotu do płytkich cięć
po obu stronach.

92135 102
GFS 350 E-Set
Wykonanie
Jak nr kat. 92135 101, ale dodatkowo ze stołem
pilarskim KT 60. Do precyzyjnego i dokładnego

docinania listew, profili, kanałów przewodowych, rur
itd. Stół pilarski wykonany ze stabilnego aluminiowe-
go odlewu ciśnieniowego. Precyzyjna regulacja
kątowa z rastrowaniem (0°, po obu stronach 15°/
22,5°/ 30°/ 45°). Śruba ustalająca do ustawiania
dowolnego kąta cięcia od -46° di +46°. W walizce
narzędziowej.

92136
Brzeszczoty 
Podziałka uzębienia 1,2 mm. Do laminatów drewnia-
nych. 

92135 101

typ liczba suwów suw Wat waga 92135 … 92136 …
1/min mm ok. kg

GFS 350 E 2000 - 2800 16 350 1,6 ( ) 101
GFS 350 E-Set 2000 - 2800 16 350 1,6 ( ) 102
HAS- brzeszczot do cięć blisko powierzchni – – – – ( ) 101
HAS- brzeszczot do cięć rozdzielających – – – – ( ) 102

92136 102

92135 102

92136 101

92135 - 92136

Piły bagnetowe

1
92137 201
GSA 900 E  
Wykonanie
Obudowa przednia obracana o 360°. Odchyla
zderzak dla pewniejszego ułożenia przy cięciu.
Regulowane elektronicznie, bezstopniowe sterowa-
nie liczbą suwów. System Bosch-SDS dla szybkiej
zmiany brzeszczotu. Uchwyt brzeszczotu umożliwia
włożenie brzeszczotu przekręconego o 180°.
Gumowana obudowa.
Zakres dostawy:
1 brzeszczot do drewna, 1 brzeszczot do metalu, 
w walizce.

92137 202
GSA 1200 E
Wykonanie
Regulowane elektronicznie, bezstopniowe sterowa-
nie liczbą suwów. System Bosch-SDS dla szybkiej
zmiany brzeszczotu. Układ napędowy Brute Drive
dla ekstremalnych
obciążeń. Układ kabli z przegubem kulowym.
Zderzak refulowany bez użycia narzędzi dla
prezycyjnego ustawienia głębokości cięcia. Gumo-
wana obudowa.
Zakres dostawy:
1 brzeszczot do drewna, 1 brzeszczot do metalu, w
walizce.

92137 201

typ głębokość cięcia mm głębokość cięcia profile/rurki mm suw liczba suwów Wat waga 92137 …
drewno metal mm 1/min ok. kg

GSA 900 E 250 20 28 0-2700 900 3,4 201
GSA 1200 E 250 20 19 0-2800 1200 3,7 202

92137 202

92137
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Rozpłatnica zwrotna

1
PFZ 700 PE
Wykonanie
Z systemem Bosch SDS dla zmiany brzeszczota
bez użycia narzędzi. Elektronika i wybór skoku
pozwalający na pracę dostosowaną do materiału. 
4-stopniowa oscylacja oribatla, ruchoma podstawa
dająca pewniejsze oparcie materiału. Praca o
niewielkich drganiach, również dla leworęcznych. 

Zakres dostawy:
z 2 brzeszczotami, w walizce przenośnej.

Uwaga:
Brzeszczoty patrz nr kat. 40235 i dalsze.

typ maks. głębokość cięcia mm liczba suwów suw Wat waga 92139 …
drewno/stal/metale nieżelazne 1/min. mm ok. kg

PFZ 700 PE 195/20/8 500 - 2600 28 710 3,4 301

92139

Piła szablasta

a
US 1300 XE
Wykonanie
Uniwersalny uchwyt brzeszczota. System szybkie-
go mocowania FIXTEC. Ogranicznik regulowany
bez użycia narzędzi do cięć wgłębnych. Elektronika
ze wstepnym wyborem liczby suwów. Solidna
metalowa obudowa przekładni z nakładką Softgrip.

Zakres dostawy:
2 brzeszczoty, 4 m kabla sieciowego, w walizce. 

Uwaga:
brzeszczoty patrz nr kat. 40235 
i dalsze. 

92140

typ skok piły liczba suwów moc waga 92140 …
mm 1/min. Wat ok. kg

US 1300 XE 30 0-2800 1300 3,8 301

92140

92139

Piły bagnetowe

i
Uwaga
brzeszczoty patrz nr kat. 40235 i dalsze.

92145 101
SK 602 VV
Wykonanie
Z mocowaniem do rur do 1 1/2 cala. Skok wa-
hadłowy, włączany, wstępny wybór liczby suwów
przy pomocy pokrętłą, czterostopniowa elektronika
VV, zabezpieczenie przeciążeniowe, włącznik
przyspieszenia dla powolnego rozruchu.
Zakres dostawy:
Standardowa podpora piły, 1 zetsaw brzeszczotów,
1 rękojeść boczna, 1 klucz sześciokątny, 1 zapa-
sowy zacisk do brzeszczotu
piły szablastej, 1 podpora do rur, w walizce z
tworzywa sztucznego.

92145 102
SKE 2902 VV
Wykonanie
Uchwyt Softgrip eliminuje większość drgań. Z
nierdzewnym zaciskiem brzeszczotu Quick-Change®

do szybkiej zmiany brzeszczotu bez użcyia klucza.
Skok wahadłowy włączany, przełącznik przyspiesza-
nia dla powolnego rozruchu.Regulacja podpory piły
w czterech pozycjach. Regulacja brzeszczotu o
180° do prac ponad głową.
Zakres dostawy:
1 zestaw brzeszczotów, w walizce.

92145 103
SKL 2903 VV
FLEX Tygrysica
Wykonanie
Środkowy przegub odchylny o 180°, możliwość
ustawienia w 13 pozycjach. Przegub można obrócić
osiowo o 360° i ustawić w 12 pozycjach. 
Ze stabilizacją liczby suwów, powqolnym rozruchem
i przełącznikiem przyspieszania, Quick-Change® do
zmiany brzeszczotu bez użycia narzędzi. Regulacja
brzeszczotu 0° i 180°, do cięcia ponad głową,
podpora piły przestawna pod kątem, możliwość
ustawienia 4 pozycji głębokości.
Zakres dostawy:
1 zestaw brzeszczotów, 1 adapter do brzeszczotów, 
w walizce.

92145 104
S 2902 VV-Basic
Wykonanie
Silnik wysokiej mocy 1200-Wat.
Regulacja brzeszczotu 0° i 180°, do cięcia ponad
głową. Podpora regulowana pod kątem. Uniwersalny
uchwyt brzeszczota. Stabilizacja liczby suwów,
powolny rozruch i przełącznik przyspieszania.
Rękojeść Softgrip
eliminująca drgania.
Zakres dostawy:
1 zestaw brzeszczotów, 
1klucz sześciokątny (SW 3/16 
cala), 1 klucz sześciokątny 
(SW 5/32 cala), w walizce.

92145

typ głębokość cięcia liczba suwów suw Wat waga 92145 …
maks. mm 1/min. mm ok. kg

SK 602 VV 300 0 - 2400 27 1300 3,9 101
SKE 2902 VV 300 0 - 2600 28 1200 4,0 102
SKL 2903 VV 300 0 - 2900 29 1200 4,0 103
S 2902 VV-Basic 300 0 - 2600 28 1200 3,8 104

92145 101

92145 102

92145 104

92145 103

Przy rejestracji online
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Piła elektryczna lisi ogon

1
92150 101
GFZ 16-35 AC
Wykonanie
System Constant-Elektronik dla bezstopniowego
wyboru prędkości obrotowej, 2 brzeszczoty prze-
ciwbieżne. Z systemem SDS dla wygodnej zmiany
brzeszczota bez użycia narzędzi. Blokada włączni-
ka, płyta podstawy z aluminium. Stabilna prowadni-
ca odporna na wygięcia. Kanał odsysający do
skutecznego odsysania zewnętrznego. Długość
prowadnicy 350 mm. Wraz z  zestawem brzeszczo-
tów HCS i HM.

92150 102
Zestaw brzeszczotów HCS, TF 350 M,
Do drewna i tworzywa sztucznego.

92150 103
Zestaw brzeszczotów HM, TF 350 NHM
do gazobetonu, gipsu itp.

92150

typ liczba suwów suw Wat waga 92150 …
1/min mm ok. kg

GFZ 16-35 AC 850 - 2500 50 1600 5,2 101
zestaw HCS – – – – 102
zestaw HM – – – – 103

92150

Nożyce ogrodnicze

1
AHS 6000 PRO-T
Wykonanie
Sprzęgło ślizgowe o wysokim momencie obroto-
wym, szybki hamulec noży, ergonomiczny uchwyt,
optymalnie umieszczony środek ciężkości noży dla
ruchu wolnego od drgań, wraz z osłoną listwy noża.

92156

typ długość brzeszczotu liczba suwów Wat waga 92156 …
mm 1/min ok. kg

AHS 6000 PRO-T 600 3000 700 4,1 101

92156

Pilarki tarczowe

1
Uwaga:
piły tarczowe patrz nr kat. 40238 i dalsze.

92154 102
PKS 55 A
Wykonanie
Precyzyjna regulacja głębokości cięcia i dokładne
ustawienie skosu za pomocą dźwigni szybkozacis-
kowej. Łatwa i szybka wymiana brzeszczotu dzięki
wbudowanej blokadzie wrzeciona. Wyłącznik
bezpieczeństwa z obsługiwaną z obu stron blokadą
niezamierzonego włączenia. Softgrip, CutControl dla
kontrolowanego prowadzenia piły.
Zakres dostawy:
CleanSystem Box, tarcza tnąca z węglikami
spiekanymi Speedline Wood, prowadnica równo-
legła.

92154 104
GKS 65 CE
Wykonanie
Z turbodmuchawą, zoptymalizowane odprowadzanie
wiórów, bezstopniowa regulacja głębokości cięcia
dzięki dźwigni szybkozaciskowej, wbudowana
szyna prowadząca. Blokada wrzeciona, zewnętrzne
odsysanie przed adapter. Z Constant-Electronic, z
dobrą widocznością w trakcie pracy na linię cięcia i
tarczę tnącą z obu stron. Odciążenie kabla dla jego
dłuższej eksploatacji. Rękojeść z obustronnie
obsługowaną blokadą włącznika i Softgrip.
Zakres dostawy:
1 tarcza tnąca z węglikami spiekanymi, 1 klucz
sześciokątny, 
1 prowadnica równoległa.

92154 102

typ głębokość cięcia maks. Ø tarczy Ø otworu prędkość obrotowa Wat waga 92154 …
mm 90°/45° mm mm 1/min ok. kg

PKS 55 A 55/38 160 20 5600 1200 3,9 102
GKS 65 CE 65/48 190 30 2300 - 5000 1800 4,9 104

92154 104

92154
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Pilarki tarczowe

a
92155 199
KS 55 C
Wykonanie
Mocny silnik 1200-Wat, blokada wrzeciona dla łatwej
i szybkiej zmiany tarczy tnącej. Łatwa w obsłudze
dźwignia regulująca do cięcia wgłębnego i skośnego
do 50°. Łatwa wymiana szczotek węglowych,
dmuchawa do wiórów dla czystego pola cięcia.
Softgrip dający komfort pracy.
Zakres dostawy:
torba przenośna, tacza TCT z 24 zębami, prowadni-
ca równoległa, kluzz, 4 m kabla sieciowego.

92155 200
KS 66 C
Wykonanie
Mocny silnik 1600-Wat, blokada wrzeciona dla łatwej
i szybkiej zmiany tarczy tnącej. Regulowany
wskaźnik linii cięcia dla precyzyjnej pracy. Cięcie
wgłębne i skośne do 56°. Solidna budowa dzięki
pokrywie z magnezowego odlewu ciśnieniowego,
łatwa wymiana szczotek węglowych. Dmuchawa do
wiórów dla czystego pola cięcia, ergonomiczny
kształt z dodatkową rękojeścią do pracy z obu stron.

Zakres dostawy:
torba przenośna, tacza TCT z 24 zębami, prowadni-
ca równoległa, kluzz, 4 m kabla sieciowego.

typ głębokość cięcia maks. Ø tarczy Ø otworu prędkość obrotowa Wat waga 92155 …
mm 90°/45°/56°/50° mm mm 1/min ok. kg

KS 55 C 54/45/-/38 165 16 6100 1200 3,7 199
KS 66 C 60/49/37/- 185 20 5800 1600 4,8 200

92155

Ręczne piły do metalu

t
DW 872
Wykonanie
Łagodny rozruch, ustawiana bez użycia narzędzi
prowadnica do cięcia pod kątem do 45°, tnie bez
zadziorów i precyzyjnie bez chłodziwa, rękojeść
ergonomiczna z wbudowanym włącznikiem, bardzo
szeroka podstawa z regulowaną skalą kątową i
pionowym podparciem materiału.

Zakres dostawy:
355 mm tarcza ze stopu tytanu z węglikami spieka-
nymi do metalu z 70 zębami, osłona Lexan i zacisk
do detalu.

Uwaga:
piły tarczowe patrz nr kat. 17020.

92159

Rura czworokątna Rura prostokątna Profil L Rura okrągła
Maks. zakres cięcia przy szer. x dł. mm szer. x dł. mm szer. x dł. mm Ø mm

90° 100 x 100 130 x 75 92 x 92 130
45° 79 x 79 123 x 75 56 x 56 79

typ Ø tarczy prędkość obrotowa Wat wymiary waga 92159 …
mm 1/min dł. x wys. mm ok. kg

DW 872 355 1300 2200 525 x 430 22,5 101

92159

92155 199

92155 200

Przy rejestracji online

Tarcze pił do metalu

t
Zastosowanie
Pasuje do pilarki tarczowej do metalu DeWALT typ
DW 872 (nr kat. 92159).

17020 101
DT 1901
Zastosowanie
Do cienkich materiałów profilowych (stal konstruk-
cyjna, cienka blacha o grubości 0,5 - 4,5 mm, pręty,
słupli, kanały na przewody) i metali nieżelaznych.

17020 102
DT 1902
Zastosowanie
Do stali konstrukcyjnej (materiał pełny o grubości 3 -
25 mm), rur od Ø 35 mm, stali nierdzewnej (stal
szlachetna/INOX), blachy grubej o grubości 3 - 6
mm, materiału pełnego o grubości 3 - 25 mm i
metali nieżelaznych, można ostrzyć.

17020

17020 

typ Ø tarczy Ø otworów liczba zębów szerokość cięcia 17020 …
mm mm mm

DT 1901 355 25,4 90 2,2 101
DT 1902 355 25,4 90 2,2 102



ß
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Pilarka stołowa i ukosowa

t
D 27107
Wykonanie
Pilarka stołowa, odwracalna i ukosowa, która łączy
precyzję pilarki ukosowej z mocą i wydajnością
cięcia tarczowej pilarki stołowej. Solidny silnik
uniwersalny z termicznym zabezpieczeniem przed
przeciążeniem daje optymalne parametry cięcia.
Podwójne cięcia skośne można wykonywać łatwo i
bezpiecznie. Z drugim włącznikiem w pozycji
skośnej. Łatwy w obsłudze mechanizm regulacji
kątów ukosu i odchylenia od pionu gwarantuje
najwyższą precyzję. Wbudowane rolki do transportu
i składane nogi umożliwiają łatwy i bezproblemowy
montaż.
Zakres dostawy:
Tarcza piły z węglikami spiekanymi 48 zębów,
osłona tarczy piły, narzędzie montażowe, prowadni-
ca równoległa, popychacz, adapter odsysający. 

Ukos (w prawo/w lewo): 48°/48°,
Odchylenie od pionu (w lewo):48°
Zakresy cięcia:
pilarka stołowa: 90°/45°: 81/56  mm, 
pilarka ukosowa:
90°/90°: 205 x 63 mm,
90°/45°: 205 x 50 mm, 
45°/90°: 160 x 63 mm,
45°/45°: 175 x 50 mm.

typ Ø tarczy prędkość obrotowa tarczy Wat waga 92165 …
otwór mm 1/min ok. kg

D 27107 305 x 30 4000 2000 40 F ( ) 101

92165

92165 

Dane techniczne
. silnik kW/V 1,5/230
. tarczy Ø piły mm 235
. waga kg 20
. zakres cięcia mm 90° ❏ 70 ❍ 60 ❏ 70 x 50
. zakres cięcia mm 45° ❏ 65 ❍ 55 ❏ 60 x 55

typ 92161 …

G2 F 101
tarcza piły 122 Z/ ZT 6 201
tarcza piły 184 Z/ ZT 4 202
tarcza piły 246 Z/ ZT 3 203

Przenośna pilarka montażowa92161

p
92161 101
Pilarka montażowa G2 (dawniej Praktika)
Wykonanie
Mocny silnik DC 230 V, 1500 Wat. Stabilna przekład-
nia pracująca w kąpieli olejowej. Wbudowana,
niezawodna elektryczna automatyka chłodzenia.
Cięcie proste i skośne do 45° w lewo. W poręcznym
formacie kompaktowym z uchwytem do przenoszenia.
Jakość
HSS DMo 5, bez otworów bocznych.

Uwaga:
Dostarczana bez brzeszczotu.

92161 201-203
Tarcze pił do metalu
Wykonanie
235 x 1,9 x 32 mm.

92161 201
Wykonanie
122 zęby, podziałka uzębienia 6.
Zastosowanie
Do profili o grubych ściankach i materiałów pełnych.

92161 202
Wykonanie
184 zęby, podziałka uzębienia 4.
Zastosowanie
Do profili o grubości ścianki 2-4 mm.

92161 203
Wykonanie
246 zęby, podziałka uzębienia 3.
Zastosowanie
Do profili o grubości ścianki 2,5mm.

92161 101

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Frezarka górnowrzecionowa

92190

typ głębokość frezowania skok frezarki oprawka narzędzia prędkość obrotowa Ø frezu kształtowego Wat waga 92190 …
max. mm mm mm/cale 1/min maks. mm ok. kg

OFSE 1000 0 - 50 50 6+8 / 1/4 8000 - 25000 36/30 1010 2,9 101

92190

Strug elektryczny

1
92195 100
GHO 26-82
Wykonanie
Mocny silnik 710 Wat, z nożami Woodrazor o długiej
żywotności, wyrzut wiórów w prawo lub w lewo. 
3 rowki V do prostego i elastycznego fazowania.
Stopka parkująca dająca pewne oparcie, blokada
włącznika dla osób lewo- i praworęcznych, rękojeść
Softgrip.
Zakres dostawy:
prowadnica równoległa 90°, 1 wymienny nóż
Woodrazor, worek na pył, walizka.

92195 101
GHO 40-82 C
Wykonanie
Mocny silnik 850 Wat, najwyższa jakość
powierzchni, stała prędkość obrotowa. Wymienne
noże Woodrazor o długiej żywotności, najdłuższy
okres eksploatacji. Łatwa i precyzyjna regulacja
głębokości strugania, z wyrzutem wiórów w lewo lub
w prawo. 3 rowki V do prostego i elastycznego
fazowania. Stopka parkująca dająca pewne oparcie,
blokada włącznika dla osób lewo- i praworęcznych,
z podstawą także do stosowania stacjonarnego. 
Z nożem do struga i magazynkiem kluczy, rękojeść 
i uchwyt prowadzący Softgrip.
Zakres dostawy:
prowadnica równoległa 90°, 1 wymienny nóż
Woodrazor, ogranicznik głębokości wręgowania, 
w walizce.

92195 100

typ szerokość strugania głębokość strugania głębokość wręgowania prędkość obroptowa Wat waga 92195 …
mm mm mm 1/min ok. kg

GHO 26-82 82 0-2,6 0-9 16500 710 2,8 ( ) 100
GHO 40-82 C 82 0-4,0 0-24 13500 850 3,2 101

92195 101

92195

W
OFSE 1000
Wykonanie
Stała elektronika z wybieraniem prędkości obrotowej
i łagodnym rozruchem. Stabilne prowadzenie
dwukolumnowe. 3-stopniowy rewolwerowy ogra-
nicznik głębokości. Prezycyjna regulacja głębokości
frezowania, blokada wrzeciona, dmuchawa do
wiórów. Z tuleją zaciskową o 8 mm Ø, prowadnica
równoległa, klucz i adapter odsysający, w walizce.

Pilarka panelowa

t
DW 712
Wykonanie
Bardzo duża wydajność cięcia. Bezstopniowe i
precyzyjne ustawianie kąta ukosu, odchylenia od
pionu i podwójnego ukosu. Podwójny i zabezpieczo-
ny przed pyłem wyciąg teleskopowy gwarantuje
najwyższą precyzję przy wszystkich kątach cięcia
nawet przy maksymalnej wydajności cięcia. Duża,
pozioma prowadnica umożliwia bezproblemową
obróbkę dużych detali. Łatwo regulowane i precy-
zyjne ustawienie głębokości cięcia. Idealna w
montażu dzięki lekkiej i solidnej konstrukcji z
aluminium odlewanego ciśnieniowo.

Zakres dostawy: 
Tarcza piły z węglikami spiekanymi 24 zęby,
narzędzie do montażu. 
Ukos (w prawo/w lewo): 60°/50°,
Odchylenie od pionu (w lewo): 48°,
maks. zakres cięcia przy:
90°/90°: 300 x 70 mm, 
90°/45°: 300 x 50 mm, 
45°/90°: 212 x 70 mm,
45°/45°: 212 x 50 mm.

92170

typ Ø tarczy Ø otworu prędkość obrotowa Wat waga 92170 …
mm mm 1/min ok. kg

DW 712 216 30 3700–4600 1600 19,5 ( ) 101

92170

Przy rejestracji online

• Piły panelowe • Frezarka górnowrzecionowa • Strug elektryczny • Odkurzacz do pracy na mokro i sucho
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. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho

W
V28 VC
Wykonanie
Kompaktowa budowa dla łatwego transportu.
Zmywalny filtr mokry/suchy wyłapuje 99,7%
wszystkich cząsteczek pyłu. Elastyczny przewód
ssący szczególnie do miejsc trudno dostępnych.
Funkcja wydmuchu, wystarczająca pojemność 7,5 l.
Praca na wysokowydajnych bateriach V28.

Zakres dostawy:
1 filtr, 1 przewód ssący 1,6 m, 1 dysza szczelinowa, 
1 dysz szczelinowa szeroka.

92221

typ podciśnienie pojemność l Volt waga 92221 …
mbar materiały stałe/płyny ok. kg

V28 VC 80 9,6/7,5 28 5,4 ( ) 101

92221

Odkurzacze przemysłowe

W
AS 500 ELCP
Wykonanie
Mocna turbina ssąca maks. 1500 Wat, system
czyszczenia filtra CLEAR-PRESS. Wbudowane
gniazdo wtyczkowe z atomatycznym
włącznikiem/wyłącznikiem. Automatyczne wyłączanie
przy osiągnięciu maksymalnego poziomu cieczy.
Dający się myć filtr tekstylny PET o dużej wydajności.

System antystatyczny do ochrony przed przebiciem
elektrycznym. Łatwa wymiana elementów wypo-
sażenia. Sprawdzony i dopuszczony dla klasy pyłu L.
Zakres dostawy:
Antystatyczny przewód ssący o Ø 36 mm, długości 4
m, adapter narzędziowy, tekstylny worek o pod-
wójnych ściankach, worek do utylizacji, uchwyt na
akcesoria, kabel sieciowy 7,5 m.
Zastosowanie
Do pracy na mokro i na sucho.

92222

92222

typ podciśnienie prąd powietrza pojemność Wat waga 92220 …
mbar l/min l ok. kg

AP 250 ECP 190 3600 25 1400 5,7 101

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho

a
AP 250 ECP
Wykonanie
Mocna turbina ssąca 1400 Wat. System czyszczenia
filtra CLEAR-PRESS, pojemność zbiornika 25 l.
Automatyczne wyłączanie przy osiągnięciu maksy-
malnego poziomu cieczy, łatwa wymiana elementów
wyposażenia. Wmontowany worek tekstylny o
podwójnych ściankach i worek do utylizacji.

Zakres dostawy:
Przewód ssący o  32 mm, długości 3,5 m, adapter
narzędziowy, wygięta rura ręczna, 2 rury
przedłużające z aluminium, długości 0,5 m, dysza
szczelinowa, dysza do podłóg, tekstylny worek filtra
o podwójnych ściankach (wmontowany), worek do
utylizacji, kabel sieciowy 5 m.

92220

92220

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho

t
92223 101
typ DC 500
Wykonanie
Zasilanie z sieci lub baterii. Zwarta i lekka budowa.
Nowy i nadający się do prania filtr suchy/mokry
GORE™ umożliwia bezproblemowe działanie w
długim czasie. Bezpieczny schowek na kabel, wąż i
dysze ssące bezpośrednio w obudowie. Długi okres
pracy na jednym ładowaniu baterii. Elementy silnika
i obsługi zainstalowane są w górnej części obudowy
co pomaga chronić je przed zabrudzeniem i
pryskającą wodą. Łatwe przełączanie z ssania na
nadmuch poprzez przepięcie węża.

Zakres dostawy:
2 m węża ssącego, dysza do podłóg i szczelin,
adapter ssący, filtr.

Uwaga:
odpowiednie do (NiCd/NiMH)12,0 do 18,0 Volt 
Baterie systemu DEWALT. Dostawa nie 
obejmuje baterii i ładowarki.

92223 201
typ DC 5001
Filtr zapasowy

92223 101

typ podciśnienie pojemność wydajność zasysania waga 92223 …
mbar l l/sek ok. kg

DC500 60 7,5 15,9 4,6 101
Filtr zapasowy DC 5001 - - - - 201

92223 201

92223

Przy rejestracji online

typ prąd powietrza podciśnienie pojemność Wat waga 92222 …
l/min mbar l ok. kg

AS 500 ELCP 3700 250 50 1500 11 101

Przy rejestracji online

Przy rejestracji online
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Odkurzacz do pracy na mokro i sucho

o
92224 100
Attix 30-11 PC
Wykonanie
- zmywalny filtr tekstylny PET
- system czyszczenia filtra XtremeClean
- system czyszczenia filtra Push&Clean
- kompatybilny z systemem MultiFit
- funkcja pracy antystatycznej
- gniazdo wtyczkowe do podłączenia dodatkowego

urządzenia elektrycznego
- uchwyt na akcesoria
- duży schowek na narzędzia
- niski poziom hałasu, 59 dB(A)
- kompaktowy, lekki i zwrotny, dobry do przenoszenia
- kompakterowy pojemnik (30 l)
Zakres dostawy:
Przewód ssący uniwersalny Ø 32 mm, 3 m, wygięta
plastikowa rura ręczna, rura przedłużająca, uchwyt na
przewód ssący, dysza do podłóg kombi, dysza
szczelinowa, szczotkowa i uniwersalna, filtr, tekstylny
worek filtrujący, kabel sieciowy 7,5 m.

92224 102
Attix 751-11
Wykonanie
- zmywalny filtr tekstylny PET
- system czyszczenia filtra XtremeClean
- gniazdo wtyczkowe do podłączenia dodatkowego

urządzenia elektrycznego
- otwierany i wyjmowany pojemnik na nieczystości
o dużej pojemności (70 l)

- niski poziom hałasu, 57 dB(A)
- uchwyt na akcesoria
Zakres dostawy:
Przewód ssący Ø 36 mm, 4 m, gumowa dysza
rurowa, filtr, worek filtrujący, uchwyt na akcesoria,
uchwyt na kable elektryczne, kabel sieciowy 7,5 m.

92224 103
Attix 961-01
Wykonanie
- napęd dwusilnikowy do zadań przemysłowych
- zmywalny filtr tekstylny PET
- system czyszczenia filtra Push&Clean
- otwierany i wyjmowany pojemnik ze stali szlachetnej
o dużej pojemności (70 l)

- bardzo długi kabel sieciowy
Zakres dostawy:
Przewód ssący Ø 38 mm, 4 m, wygięta rura ręczna,
rury przedłużające, dysza do podłóg (400 mm),
dysza szczelinowa. filtr, worek filtrujący, kabel
sieciowy 10 m.

92224 201
Filtr
Pasuje do odkurzacza do pracy na mokro i sucho
Attix 30-11 PC i Attix 751-11 nr kat. 92224 100 i
92224 102.

92224 202
Filtr
Pasuje do odkurzacza do pracy na mokro i sucho
Attix 961-01 nr kat. 92224 103.

92224 301
Papierowy worek filtrujący
Pasuje do odkurzacza do pracy na mokro i sucho
Attix 30-11 PC nr kat. 92224 100.
Opakowanie = 5 sztuk.

92224 302
Papierowy worek filtrujący
Pasuje do odkurzacza do pracy na mokro i sucho
Attix 751-11 nr kat. 92224 102.
Opakowanie = 5 sztuk.

92224 501
Tekstylny worek filtrujący
Pasuje do odkurzacza do pracy na mokro i sucho
Attix 30-11 PC nr kat. 92224 100.
Opakowanie = 5 sztuk.

92224 401
Kosz na wióry
Pasuje do odkurzacza do pracy na mokro i sucho
Attix 751-11 nr kat. 92224 102.

92224 100

odkurzacz filtr filtr papierowy filtr tekstylny kosz na wióry
typ wydajność zasysania podciśnienie moc wymiary dł. x szer. waga 92224 ... 92224 ... 92224 ... 92224 … 92224 ...

l/min. mbar Wat x wys. mm ok. kg
Attix 30-11 PC 3700 250 1500 450 x 380 x 595 10 100 201 301 ( ) 501
Attix 751-11 3600 230 1500 605 x 580 x 970 25 F 102 201 302 ( ) 401
Attix 961-01 2x3600 230 2x1500 580 x 600 x 970 30 F ( ) 103 ( ) 202

92224 102

92224 103

92224 201+202 92224 301+302

92224 401

92224

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Zestawy akcesoriów do nr kat. 92224 101-103

o
92227 101
Zestaw majsterkowicza
Wykonanie
5 części, przyłącze 36 mm.
Zakres dostawy:
- rura przedłużająca 2x500 mm, stal szlachetna
- dysza szczelinowa, tworzywo sztuczne
- dysza do podłóg duża, aluminium, ze szczotką
- zapasowe końcówki gumowe
- dysza gumowa, płaska, odporna na olej i tempera-

turę

92227 102
Zestaw przemysłowy podłogowy
Wykonanie
4 części, przyłącze 36 mm.

Zakres dostawy:
- wąż ssący 4 m, odporny na olej, system Quick
- rura ręczna, VA
- rura przedłużająca 2x500 mm, stal szlachetna
- dysza podłogowa duża, aluminium 

z końcówkami gumowymi

92227 103
Zestaw na wióry
Wykonanie
2 części, przyłącze 50 mm.
Zakres dostawy:
- wąż ssący 4 m, uniwersalny system Quick
- dusza rurowa ukośna, guma

92227 101

typ 92227 ...

Zestaw dla majsterkowicza 101
Zestaw przemysłowy podłogowy ( ) 102
Zestaw na wióry ( ) 103

92227 103

92227

92227 102

Zimnowodna myjka ciśnieniowa

o
92231 201
POSEIDON 2-28
Wykonanie
- automatyczny Start/Stop gwarantuje, że silnik i

pompa pracują tylko wtedy gdy pistolet jest
naciśnięty

- regulacja ilości wody
- tłoki ceramiczne i mosiężna głowica cylindra
- wyjmowany zbiornik na środek myjący (2,5 l)
- maks. temepratura wody doprowadzanej 60°C
- prędkość obrotowa pompy 2800 1/min
- wąż wysokociśnieniowy zbrojony
- dobry w manewrowaniu i stabilny dzięki dużym

kołom
- długość kabla 5 m
Zakres dostawy:
Pistolet Ergo 1000, lanca Ergo 3000 FlexoPower,
dysza Tornado Plus, wąż wysokociśnieniowy DN 6 x
10 m.

92231 301
POSEIDON 2-28 XT
Wykonanie
Jak nr kat. 92231 201, ale dodatkowo z bębnem do
zwijania węża i lancą Turbohammer oraz wężem
wysokociśnieniowym DN 6 x 15 m.

92231 201 92231 301

bez bębna z bębnem
typ wydatek wody ciśnienie moc/napięcie wymiary waga 92231 … 92231 …

l/h bar kW/Volt/Hz dł. x szer. x wys. mm ok. kg
POSEIDON 2-28 600 160 3,3/230/50 394 x 391 x 955 23,5 F ( ) 201
POSEIDON 2-28 XT 600 160 3,3/230/50 394 x 391 x 955 24,5 F ( ) 301

92231

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Suwmiarki cyfrowe ATORN:

pomiarowych ATORN.

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Ciepłowodna myjka ciśnieniowa

o
92232 201
NEPTUNE 2-33
Wykonanie
- kompaktowy, pionowy
- system DuoMotor oszczędzający energię i

redukujący zużywanie materiału: praca z zimną
wodą tylko na jednym silniku, praca z gorącą wodą
na dwóch silnikach

- wymiennik ciepła EcoPower redukujący koszty
paliwa i konserwacji

- pompa 3-tłokowa z tłokami ceramicznymi
- kontrola płomienia i temperatury dla większego

bezpieczeństwa
- alarm oleju zatrzymuje urządzenie chroniąc pompę

przed brakiem oleju
- prędkość obrotowa pompy 2800 1/min
- pojemnik na środek myjący 5 l
- długość kabla 5 m
Zakres dostawy:
Pistolet Ergo 1000, lanca Ergo 3000, dysza Tornado
Plus, wąż wysokociśnieniowy DN 6 x 10 m.

92232 301
NEPTUNE 2-33 X
Wykonanie
Jak nr kat. 92232 201, ale dodatkowo z bębnem do
zwijania węża i wężem wysokociśnieniowym DN 6 x
15 m.

92232 201

92232 301

bez bębna z bębnem
typ wydatek wody ciśnienie maks. temperatura °C moc/napięcie wymiary waga 92232 … 92232 …

l/h bar wody/pary kW/Volt/Hz dł. x szer. x wys. mm ok. kg
NEPTUNE 2-33 690 170 80/150 4,1/400/50 607 x 688 x 1000 97 F ( ) 201
NEPTUNE 2-33 X 690 170 80/150 4,1/400/50 607 x 688 x 1071 99 F ( ) 301

92232

Odkurzacz przemysłowy na prąd przemienny

92240 301-302
Wykonanie
- głowica silnika cała z solidnego metalu
- mocne jednostki ssące z osobnym chłodzeniem

silnika, włączane oddzielnie
- duży mobilny zbiornik
- schowek na narzędzia
- dźwgnia do wyciągania ręcznego, łatwe osadzanie

zbiornika
- duże kółka
- duża powierzchnia filtra (filtr gwiaździsty), niska

prędkość nadmuchu, niskie obciążenie
powierzchni filtra

- duży prąd powietrza, duża moc zasysania
- ręczne, zewnętrzne otrząsanie filtra
- klasa zabezpieczenia IP43
Zastosowanie
Do zbierania resztek metalu i odpadów z produkcji,
gdzie nie są wymagane klasy pyłu. Solidna kon-
strukcja metalowa opracowana z myślą o zastoso-
waniu w trudnych warunkach przemysłowych.

92241 301
Adapter 70 CFM na 50 Nilfisk Bajo
Zastosowanie
Przy pomocy tego adaptera można stosować
zestawy akcesoriów odkurzacza do cieczy i wiórów
WST 100 DVX. Zestawy akcesoriów patrz nr kat.
92251.

92240 301

92240 302

typ pojemność zbiornika powierzchnia filtra przepływ powietrza podciśnienie Wat waga 92240 … 92241 …
l cm2 l/sek kPa ok. kg

SOL 2000 60 19500 90 21,5 3 x 1000 76 F ( ) 301
SOL 3000 100 19500 136 21,5 3 x 1000 76 F ( ) 302
Adapter - - - - - - ( ) 301

92240 - 92241

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Odkurzacz do cieczy i wiórów

92250 201
WST 100 DV X
Wykonanie 
- specjalny odkurzacz na wióry i płyny (np. emulsję

wiertarską) do stosowania w procesie produk-
cyjnym

- odkurzacz na prąd przemienny, dwusilnikowy
(1200 Wat), izolowany z zabezpieczeniem przed
przeciążeniem, 

- duży przepływ powietrza, duża wydajność ssania
- stabilna budowa stalowa, cały posiada przewod-

ność elekyryczną, 
- zbiornik stalowy 100 litrów ze zbiornikiem na

odpady stałe do zbierania wiórów itd., 
- dodatkowe filtry nylonowe do 50 µm do zamonto-

wania w zbiorniku na odpady stałe do zbierania
najdrobniejszych cząsteczek odpadów stałych,

- łatwe opróźnianie przy pomocy zaworu zmiany
kierunku powietrza,

- wyjątkowo duże i wytrzymałe kółka,
- automatyczne wyłączanie przy pomocy zaworu

pływakowego, 
- odpowiedni do recyklingu, niskie koszty utylizacji, 
- poziom hałasu (w odległości 1,5 m) 67 dB (A), 
- rodzaj zabezpieczenia IP 44.
Zakres dostawy: 
bez węża ssącego i akcesoriów.

92251 201
Zestaw do czyszczenia maszyn 50 mm, 4 części
- przeźroczysty wąż poliuretanowy H, 3m, 
- wygięta końcówka rurowa, 
- stożkowa dysza gumowa, 
- płaska dysza gumowa.

Uwaga:
do podłączania zestawu akcesoriów potrzebny jest
adapter CFM 50 na Nilfisk Bajo nr kat. 92251 203.

92251 202
Zestaw do czyszczenia maszyn i podłóg 50 mm, 
6 części

- przeźroczysty wąż poliuretanowy H, 3m, 
- wygięta końcówka rurowa, 
- rurka stalowa 1 m,
- stożkowa dysza gumowa, 
- płaska dysza gumowa, 
- końcówka do podłóg 500 mm.

Uwaga:
do podłączania zestawu akcesoriów potrzebny jest
adapter CFM 50 na Nilfisk Bajo nr kat. 92251 203.

92251 203
Adapter 50 CFM na 50 Nilfisk Bajo
Przy pomocy tego adaptera można stosować
zestawy akcesoriów odkurzacza do cieczy i wiórów
WST 100 DV X nr kat. 92250 101. Zestawy akceso-
riów patrz nr kat. 92251.

92250

typ pojemność zbiornika przepływ powietrza podciśnienie Wat waga 92250 … 92251 …
l l/s kPa ok. kg

WST 100 DV X 100 4500 22 2400 60 ( ) 201
Zestaw akcesoriów, 4 części – – – – – ( ) 201
Zestaw akcesoriów, 6 części – – – – – ( ) 202
Adapter CFM 50 – – – – – ( ) 203

92251 202

92250 - 92251

92251 201

www.atorn.pl

Wydajność potrzebuje jakości.
Klucze widełkowe z rolkami ATORN:

 ATORN.

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Elektroniczne pistolety do klejenia na gorąco

92300 101
5
Gluematic 3002
Wykonanie
Elektroniczny pistolet do klejenia na gorąco z mecha-
nicznym posuwem. Podłączenie do sieci 100-240 V,
moc 20-45 W. Czas ogrzewania ok. 7 min., moc
topienia 206°C, wydajność klejenia: ok. 7,5 g/min. Do
wkładów klejowych o Ø 11 mm, z podpórką.

92300 102

1
PKP-18 E
Wykonanie
Stała elektronika, wydajność klejenia 20 g/min do
wkładów klejowych do Ø 11 mm, długość 200 mm,
mechaniczny posuw do delikatnego dozowania,
prowadnica wkładu kleju topliwego z wziernikiem
kontrolnym, elektroniczna regulacja ogrzewania i
podgrzewanie wstępne kleju topliwego, dysza z

osłoną termiczną i ochroną przed 
kapiącym klejem. Z klejem i dyszą.

92300 103
Zapasowa dysza do PKP-18 E

92301 101
Wkłady klejowe
Wykonanie
Długość 250 mm, transparentne, w paczce 
po 500 g.

92300 101

pistolet do klejenia na gorąco wkłady klejowe
typ 92300 … 92301 …

Gluematic 3002 101
PKP 18-E 102
Dysza zapasowa 103
Wkłady klejowe 101

92300 - 92301

Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco

5
NEO 3
Wykonanie
ergonomicznie poręczny, duża moc klejenia. Gotowy
do pracy w 15 sekund. Klejenie bez rozpuszczalnika
i środków trujących. Bez efektu pamięci, delikatne
dozowanie, automatyczne wyłączanie po zakończe-
niu pracy. Baterie litowo-jonowe 7,2 V, czas ładowa-
nia (90% w 1,5 h / 100% w 2 h).

Uwaga:
zapasowe wkłady klejowe patrz nr kat. 92302 201.

92302 201
Wkłady klejowe
krystaliczne, Ø 7 mm. opakowanie 8 sztuk.
Zastosowanie
Pasują do akumulatorowego pistoletu do klejenia na
gorąco NEO 3 nr kat. 92302 101.

92302 101

typ wymiary (bez stacji ładującej) waga 92302 …
dł. x szer. x wys. mm ok. g

NEO 3 140 x 50 x 180 260 101
wkłady klejowe - - 201

92302

92300 102

Pistolet do klejenia na gorąco

5
92295
PUR GLUE 50
Wykonanie
Stacja grzewcza dla trwałego, mobilnego klejenia
bez kabla, 230 V/50 Hz, wydajność grzewcza 14 W
(w fazie początkowej 500 W), czas nagrzewania 10-
13 min. Temperatura robocza kleju 100-140°C, czas
otwarty kleju, 60 sek. +/- 15 sek. w zależności od
klejonego materiału), całkowite utwardzenie kleju po
ok. 1-5 dniach (w zależności od klejonego mate-
riału), maks. czas obróbki po nagrzaniu ok. 20 min.
(klejenie bezprzewodowe), stabilność temperaturo-
wa (-40°C - +100°C). Duża wytrzymałość na
obciążenia (1 cm2 15 kg) = 7,5-krotna siła klejenia
wkładów klejowych. Duża wytrzymałość na
rozciąganie (1 cm2 10 kg) = 5-krotna siła klejenia
wkładów klejowych.
Zastosowanie
Do specjalnego kleju poliuretanowego (PUR), który
trwale skleja oprócz drewna, różnych tworzyw
sztucznych, skóry i materiałów tekstylnych także

gładkie, zimne materiały jak np. ceramikę, marmur
czy metal (oprócz PP, PE, styropianu). 

Uwaga:
dostawa bez kartuszy z klejem.

92296
Specjkalna kartusza z klejem PUR
Wykonanie
W worki auluminiowym 50 g. Wytrzymałość na
obciążenia 1cm2/15kg, wytrzymałość na rozciąganie
1cm2/10kg. Szybko osiągana wytrzymałość
początkowa, po uzyskaniu końcowego utwardzenia
duża wytrzymałość na obciążenia, niska temperatu-
ra aplikacji kleju w porównaniu z innymi klejami
topliwymi - co chroni materiał w przypadku delikat-
nych detali. Wysoka odporność na temperaturę (klej
można usunąć dopiero w temperaturze 130°C).
Odporny na warunki atmosferyczne, do wewnątrz i
na zewnątrz.

92295

pistolet do klejenia na gorąco kartusza z klejem
typ 92295 … 92296 …

PUR GLUE 50 101
Kartusza PUR 101

92296

92295 - 92296
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Opalarka

5
Uwaga:
Zestaw akcesoriów patrz nr kat. 92305.

92303 101
HG 2000 E
Wykonanie
Elektronicza
opalarka, bezstopniowa regulacja temperatury od
100 - 600°C. Strumień powietrza stopień 1= 300
l/min, stopień 
2 = 500 l/min. Moc 2000 Wat, 230 Volt.

92303 102
HG 2310 LCD
Wykonanie
Z bezstopniową regulacją strumienia powietrza 
i temperatury, wyświetlacz LCD, 4 programy,
temperatura od 50° - 650°C, regulacja strumienia
powietrza od 150 - 500 l/min, rurka wydmuchowa 
Ø 34 mm. Moc 2300 Wat. 

92303 202
Walizka do HG 2310 LCD.

92303 102

typ 92303 …

HG 2000 E 101
HG 2310 LCD 102
walizka do HG 2310 LCD ( ) 202

92303 101

92303

Opalarka

1
Uwaga:
Zestaw akcesoriów patrz nr kat. 92305.

92304 200
PHG 500-2
Wykonanie
Funkcja Thermostop chroniąca przed
przeciążeniem, zdejmowana rurka ochronna,
włącznik 2-stopniowy do obsługi jedną ręką,
możliwa praca stacjonarna, 2 stopnie strumienia
powietrza i temperatury.

92304 201
PHG 630 DCE
Wykonanie
Cyfrowy wyświetlacz temperatury, regulacją
temperatury przyciskiem, Soft Grip, 
funkcja Thermostop chroniąca przed 
przeciążeniem, zdjemowana 
rurka ochronna, włącznik 
3-stopniowy do obsługi jedną 
ręką, możliwa praca stacjonarna. 
Niezależny wybór między strumieniem 
powietrza a temperaturą.

92304 200

typ temperatura strumień powietrza waga 92304 …
°C 1/min ok. kg

PHG 500-2 300/500 240/450 0,73 200
PHG 630 DCE 50-630 150-500 0,9 201

92304 201

92304

Zestaw akcesoriów do opalarki

Wykonanie
12 części 
1 dysza strumieniowa 75 mm, 1 szeroka dysza
strumieniowa 75 mm,
1 dysza reflektorowa, 1 dysza szczelinowa szeroka,

2 dysze redukcyjne 9 i 14 mm, 
1 kolorowy uchwyt skrobaka (uchwyt na groty

zapasowe),
3 groty zapasowe, 1 szpachelka kolorowa, 1 dysza

dysza do zgrzewania.

Uwaga:
do nr kat. 92303 - 92304.

92305

zawartość zestawu 92305 …

12 części 202

92305

Opalarka

5
HL 1910 E
Wykonanie
Mocna opalarka z bestopniową elektroniczną
regulacją temperatury, temperatura 50-60° C. 3-
stopniowy strumień powietrza 150/300/500 l/min,
2000 Wat mocy. Zgodne z normami VDE/GS. 36
miesięcy gwaracji sprawności.

Zakres dostawy:
walizka z tworzywa sztucznego, dysza strumienowa
szeroka 50 mm, dysza redukcyjna 9 mm, zestaw do
obkurczania wraz z dyszą reflektotrową, podręcznik
użytkowania.

92309

typ 92309 …

HL 1910 E ( ) 101

92309

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.



• Opalarka • Szlifierki taśmowe

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63www.hhw.pl92.16

9

Zszywacz ręczny

92306 202
FT 10
Wykonanie
Na zszywki o długości 6, 8, 10 mm, cały z metalu,
łatwo dostępny magazynek zszywek o dużej
pojemności. Wyściełane zagłębienie uchwytu,
możliwe zabezpieczenie przed niezamierzonym
uruchomieniem, nosek zszywacza blisko przy
obudowie do dokładnego wbijania zszywek w
narożach i na krawędziach.
Zastosowanie
Do wszystkich profesjonalnych prac z drewnem. Do
mocowania tapicerki, etykiet, tektury, do dekorowa-
nia, obciągania itp..

92306 301-305
Zszywki Regur 11
Wykonanie
Ocynkowane, w paczc po 5000 sztuk 
(6, 8, 10, 14 mm).
Zastosowanie
Do mocowania membran dachowych, mat izo-
lujących, materiałów izolacyjnych, membran,
wszelkiego rodzaju folii itp.

typ długość 92306 …
mm

FT 10 – 202
Zszywki 6 301
Zszywki 8 302
Zszywki 10 303
Zszywki 14 305

92306 202

92306 301-305

92306

Zszywacz elektryczny

1
92307
PTK 14 E
Wykonanie
Wybór siły uderzenia umożliwiający pracę dostoso-
waną do materiału. Automatyka Bosch-duotac, do
wyboru opcja wbijania dwóch zszywek
równocześnie. Wyzwolenie uderzenia do wyboru po
naciśnięciu przycisku lub dociśnięcie noska
urządzenia do detalu. Szybka wymiana zszywek,
wyzwalacz uderzeń seryjnych lub pojedynczych,
wskaźnik stanu magazynka. 
Zastosowanie
Do szybkiego i wydajnego zszywania materiałów
izolacyjnych, folii, tapet tekstylnych, zamocowań
ściennych i sufitowych z klamrami itd.

92308
Zszywki do typu PTK 14 E.
Opakowanie = 1000 sztuk.

Uwaga:
Zszywki nr kat. 92308 103 nie pasują do PTK 14 E
nr kat. 92307.

92307 - 92308

92307 100

typ uderzenia waga zszywki długość ramienia 92307 ... 92308 …
1/min ok. kg mm mm

PTK 14 E 30 1,1 11,4 6-14 100
– – – – 10 101
– – – – 14 102
– – – – 18 ( ) 103

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Na przykład czujniki zegarowe ATORN:

pomiarowych ATORN.

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Szlifierki taśmowe

ß
Wykonanie
Skonstrukowane zgodnie z międzynarodowymi
normami bezpieczeństwa i przepisami. Z silnikiem
indukcyjnym trójfazowym 400 V, 50 Hz, moc silnika
3 kW, prędkość obrotowa 2800 1/min., wyłącznik z
wyzwalaczem podnapięciowym. Taśma o uziarnie-
niu 80, prędkość taśmy 34 m/s., taśmę można łatwo
wymienić. Wysokość robocza 475-1240 mm.
Dostawa bez kabla przyłączeniowego. 2 lat gwa-
rancji.
Zakres dostawy:
z włącznikiem wtyczkowym, z przetwornicą fazową,
1 taśma ścierna, uziarnienie 80. Wałek dociskowy
70-74° Shore A do obróbki zgrubnej.

Uwaga:
taśmy ścierne patrz nr kat. 43550 i dalsze.

92355 203
Odsysanie pyłu do podłączenia pod włącznik
główny. Wraz z workiem na pył.

wielkość taśmy powierzchnia szlifu czołowego Ø koła kontaktowego 92355 …
dł. x szer. mm mm d1 x b mm
2000 x 75 530 x 75 200 x 75 F 201
2000 x 150 530 x 150 200 x 150 F 202
odsysanie pyłu – – 203

92355 202+203

92355

92355 201

Szlifierki taśmowe

4
Wykonanie
Silnik induckcyjny trójfazowy 400 V, moc silnika 4
kW. Silnik napędowy z zabezpieczeniem przed
przeciążeniem termicznym, włącznik do wyzwalania
podnapięcia i funkcja wyłączania awaryjnego. Z
taśmą ścierną o uziarnieniu 80, 2 króciec do
odsysania 
Ø 100 mm (z przodu/z tyłu) do zewnętrznego
odsysania. Hartowana podstawa narzędzia, niski
poziom ciśnienia akustycznego, wzmocniona
poprzecznie konstrukcja obudowy. Zmiana koła
dociskowego bez użycia narzędzi. Kabel przyłącze-
niowy z wtyczką CEE.

92347 101

typ wielkość taśmy powierzchnia szlifu czołowego wymiary waga 92347 …
dł. x szer. mm mm wys. x szer. x gł. mm ok. kg

BSM 75 P 2000 x 75 650 x 75 1080 x 540 x 1090 90 F ( ) 101
BSM 150 P 2000 x 150 650 x 150 1080 x 580 x 1090 100 F ( ) 102

92347

Szlifierki taśmowe z odsysaniem

4
Wykonanie
Z silnikiem indukcyjnym trójfazowym 400 V, moc
silnika 4 kW, wbudowane mocne odsysanie w
stopce. Silnik napędowy z zabezpieczeniem przed
przeciążeniem termicznym, włącznik do wyzwalania
podnapięcia i funkcja wyłączania awaryjnego. Z
taśmą ścierną o uziarnieniu 80. Wzmocniona
poprzecznie konstrukcja obudowy, hartowana
podpora narzędzia, zmiana koła dociskowego bez
użycia narzędzi. Niski poziom ciśnienia akustyczne-
go, prosta regulacja wysokości powierzchni roboczej

przy pomocy dźwigni mimośrodowej. Usuwanie
wiórów/pyłu po szlifowaniu przez wyjęcie pojemnika
na wióry. Kabel przyłączeniowy z wtyczką CEE.

92349 201

typ wielkość taśmy powierzchnia szlifu czołowego odsysanie wymiary waga 92349 …
dł. x szer. mm mm m3/h wys. x szer. x gł. mm ok. kg

BSM 75 P/A 2000 x 75 650 x 75 600 1080 x 540 x 1090 100 F ( ) 101
BSM 150 P/A 2000 x 150 650 x 150 600 1080 x 580 x 1090 110 F ( ) 201

92349

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Modułowy program maszynowy GRIT GI

Program GRIT GI jest zbudowany modułowo. W zależności od profilu zastosowania można z niego zestawić optymalne urządzenie -
od stopki maszyny z lub bez odsysania przez maszynę podstawową aż po moduł szlifierski. Przez przyłączanie odpowiednich
modułów błyskawicznie tworzą Państwo z bazowej szlifierki taśmowej szlifierkę do łuków lub wzdłużną.

92357 101

Szlifierka do łukówModuł do szlifowania łuków

GXR92356 101
92356 102

GX 75
GX 75 2H

Szlifierka taśmowa 
(Jednostka podstawowa)

+ =

Szlifierki taśmowe GRIT GX

Y
Wykonanie
Mocne, solidne i łatwe w montażu. Solidny silnik
indukcyjny trójfazowy umożliwia szlifowanie ze stale
optymalną prędkością obrotową dla obróbki metalu.
Praca dostosowana do materiału dzięki samoregu-
lacji napięcia taśmy. Regulowana wysokość
robocza, regulowana podkładka do szlifowania
powierzchni i łatwa regulacja taśmy. Duże bez-
pieczeństwo pracy dzięki stabilnej sopce maszyny i
masywnemu stołowi. Wbudowane przyłącze do
odsysania (Ø 90 mm), zdejmowany pojemnik na
wióry. Dostawa z 1 wtyczką CEE, 16 A, 1 taśmą
szliefierską 75 x 2000 mm, K 36 Z.

92356 101
GX 75
Wykonanie
Prędkość obrotowa 3000 1/min.

92356 102
Wykonanie
GX 75 2H
Regulowana 
prędkość obrotowa, 
1500 lub 3000 1/min.

92356 102

typ wielkość taśmy powierzchnia szlifu czołowego moc napięcie prędkość obrotowa przyłączeniowy waga 92356 …
dł. x szer. mm mm kW V 1/min m ok. kg

GX 75 2000 x 75 420 x 75 3,0 400 3000 2 75 F ( ) 101
GX 75 2H 2000 x 75 420 x 75 1,5/2,0 400 1500/3000 2 75 F ( ) 102

92356

Taśmy ścierne Grit typ Z

Y
Wykonanie
Materiał ścierny allround, niebieski. Przekonuje
długim okresem eksploatacji, wydajnością oraz
ekonomicznym użyciem. Bardzo ciężka włóknina
poliestrowa, pełne spoiwo żywiczne z korundem
cyrkonowym. Dodatkowa warstwa nawierzchniowa
chłodząca w czasie szlifowania. Opakowanie = 10
sztuk.

Zastosowanie
Do szlifowania i gradowania stali i metali nieżelaz-
nych.

43556

43556

92356 101

uziarnienie szerokość x długość 43556 …
mm

36 75 x 2000 ( ) 101
60 75 x 2000 ( ) 103

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Taśmy ścierne Grit typ R

Y
Wykonanie
Taśma ścierna wysokiej jakości, zielona. Krótki czas
obróbki, długi okres eksploatacji i duża wydajność.
Bardzo ciężka włóknina poliestrowa, pełne spoiwo
żywiczne z korundem cyrkonowym. Dodatkowa
warstwa nawierzchniowa chłodząca w czasie
szlifowania. Opakowanie = 10 sztuk.

Zastosowanie
Polecana do obróbki stali nierdzewnej i wysokosto-
powej.

43557 - 43676

43557 - 43676

Wałki dociskowe do GRIT GXR

Y
Wykonanie
Wałki dociskowe do Grit GXR, nr kat. 92357 101.
Łatwy montaż, obustronnie na łożyskach kulowych.

Zastosowanie
Do szlifowania rur o różnych średnicach.

92358

Ø 92358 …
mm
33,7 ( ) 131
42,4 ( ) 143
48,3 ( ) 152
60,3 ( ) 165

92358

Moduł do szlifowania łuków do GRIT GX

Y
Moduł do szlifowania łuków GXR
Wykonanie
Moduł do szlifowania łuków do montowania na
szlifierce do łuków GX 75 i GX 75 2H, patrz nr kat.
92356. Z ogranicznikiem głębokości, saniami
poprzecznymi i imadłem szybkomocującym.
Ogranicznik głębokości i imadło szybkomocujące do
rur okrągłych i czworokątnych oraz materiałów
pełnych. Imadło ze szczękami ze stali szlachetnej.
Wałki dociskowe dostępne we wszystkich popular-
nych rozmiarach.  Łatwa obsługa dzięki czterem
kółkom.
Zastosowanie
Do dokładnego szlifowania profili i rur o  16-75 mm.
Do kąta 30°-90°.

Zakres dostawy:
1 wałek dociskowy do Ø 42,4 mm, 1 wałek docis-
kowy do Ø 48,3 mm, 1 taśma ścierna 75 x 2250
mm, K 36 Z.

92357

typ Ø rury profile/materiał płaski wielkość taśmy waga 92357 …
mm maks. mm dł. x szer. mm ok. kg

GXR 16-75 75 x 75 2250 x 75 54 F ( ) 101

92357

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Klucze widełkowe z rolkami ATORN:

 ATORN.

uziarnienie szerokość x długość 43557 … 43675 … 43676 …
mm

36 75 x 2000 ( ) 102
36 75 x 2250 ( ) 102
60 75 x 2000 ( ) 104
80 75 x 2000 ( ) 105

120 75 x 2000 ( ) 106

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Bazowa szlifierka taśmowa Stopka maszyny Moduł Szlifierka wzdłużna

Modułowy program maszynowy GRIT GI

Program GRIT GI jest zbudowany modułowo. W zależności od profilu zastosowania można z niego zestawić optymalne urządzenie -
od stopki maszyny z lub bez odsysania przez maszynę podstawową aż po moduł szlifierski. Przez przyłączanie odpowiednich
modułów błyskawicznie tworzą Państwo z bazowej szlifierki taśmowej szlifierkę do łuków lub wzdłużną.

GIR

GI 150 92373 101

92375 101

GIB

GI 150 2H

Bazowa szlifierka taśmowa

92373 102

92374 101

92374 102

GI 150 92373 101
GIB

GI 150 2H

Bazowa szlifierka taśmowa

92373 102

Stopka maszyny

92374 101

92374 102

GI 150 92373 101
GIB

GI 150 2H 92373 102

92374 101

Szlifierka do łukówModuł

GIL 92376 101

GIBE

GIBE

GIBE

Stopka maszyny Szlifierka taśmowa

92374 102

+ =

+ + =

+ + =
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Szlifierki taśmowe GRIT GI

Y
Wykonanie
Szerokość taśmy 150 mm. Mocen, solidne i łatwe w
montażu. Solidny silnik indukcyjny trójfazowy
umożliwia szlifowanie ze stale optymalną prędkością
obrotową dla obróbki metalu. Komfortowa obsługa:
niewielkie drgania, opatentowany system mocowa-
nia taśmy. Duże bezpieczeństwo pracy: ogranicznik,
szczelinę szlifierską i ochronę oczu można ustawić
indywidualnie. Przygotowane do podłączenia do
także do centralnych układów odsysania.
Zakres dostawy:
1 wtyczka CEE, 16 A, 1 taśma ścierna 2000 x 150
mm, K 40 Z.

Zastosowanie
W przemyśle.

92373 101
GI 150
Wykonanie
Szlifierka taśmowa z jedną prędkością obrotową.

92373 102
GI 150 2H
Wykonanie
Szlifierka taśmowa z dwoma prędkościami obroto-
wymi.

92373 101

typ wielkość taśmy moc prędkość obrotowa waga 92373 ...
dł. x szer. mm Wat 1/min ok. kg

GI 150 150 x 2000 4000 1500 82 F ( ) 101
GI 150 2H 150 x 2000 4000 1500/3000 82 F ( ) 102

92373 102

92373

Stopki do maszyn do GRIT GI

92374 101

typ moc waga 92374 ...
Wat ok. kg

GIB - 17 F ( ) 101
GIBE 350 55 F ( ) 102

92374 102

92374

Moduł do szlifowania łuków do GRIT GX

Y
Moduł do szlifowania łuków GIR
Wykonanie
Moduł do szlifowania łuków do montowania na
szlifierce taśmowej GI 150 i GI 150 2H, patrz nr kat.
92373. Z ogranicznikiem głębokości do produkcji
seryjnej. Imadło z wymiennymi szczękami ze stali
szlachetnej i systemem szybkiego mocowania. Kąt
nastawienia można regulować bez użycia narzędzi.

Zastosowanie
Do dokładnego szlifowania profili i rur o Ø 20-150
mm. Do kąta 30°-90°.
Zakres dostawy:
1 wałek dociskowy do Ø 42,4 mm, 1 taśma ścierna
150 x 2250 mm, K 36 Z.

typ Ø rury profile/materiał płaski wielkość taśmy waga 92375 ...
mm maks. mm dł. x szer. mm ok. kg

GIR 20-150 120 x 150 2250 x 150 109 F ( ) 101

92375

92375

Moduł do szlifowania płaskiego do GRIT GI

Y
Moduł do szlifowania płaskiego GIL
Wykonanie
Moduł do szlifowania płaskiego jest montowany
odchylenie na maszynie bazowej 0°-90°. Do detali
wielokątnych, szerokość detalu można ustawić
indywidualnie dzięki regulowanym ogranicznikom. 

Materiał płaski można także szlifować „w ostry kąt“. 
Zastosowanie
Do taśm ściernych od K 60 do K 400.

92376

typ wielkość taśmy moc waga 92376 ...
dł. x szer. mm Wat ok. kg

GIL 150 x 2000 180 64 F ( ) 101

92376

Y
92374 101
Stopka maszyny GIB
Wykonanie
Bez podwójnego odsysania. Wysokość robocza
regulowana wygodnie bez użycia siły przy pomocy
gazowej sprężyny naciskowej. Duża stabilność
dzięki solidnej kosntrukcji.

92374 102
Stopka maszyny GIBE
Wykonanie
Silnik dla wysoce skutecznego podwójnego odsysania.
Filtr kasetowy dający efektywne oczyszczanie powietrza.
Wbudowana metalowa skrzynka na wióry, odporna na
żąrzące się iskry. Elastyczne, termoodporne stalowe
węże odsysające. Wysokość robocza regulowana
wygodnie bez użycia siły przy pomocy gazowej sprężyny
naciskowej. Duża stabilność dzięki solidnej kosntrukcji.
Zakres dostawy:
2 elastyczne stalowe węże odsysające, 4 taśmy
mocujące.

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Wałki dociskowe do GRIT GIR

Y
Wykonanie
Wałki dociskowe do GRIT GIR, nr kat. 92375. Łatwy
montaż, obustronnie na łożyskach kulowych.

Zastosowanie
Do szlifowania rur o różnych średnicach.

Ø 92377 ...
mm
33,7 ( ) 109
42,4 ( ) 115
48,3 ( ) 117

92377

92377

Taśmy ścierne Grit typ R

Y
GRIT materiały ścierne R
Wykonanie
Taśma ścierna najwyższej jakości, o znacznie
krótszym czasie obróbki oraz niezwykle długim
okresie eksploatacji i wydajności. Opakowanie = 10
sztuk.

Zastosowanie
Do obróbki stali nierdzewnej i wysokostopowej. 
Jakość
Z bardzo ciężkiej włókniny poliestrowej, pełne
spoiwo żywiczne z korundem cyrkonowym. Dodat-
kowa warstwa nawierzchniowa chłodząca w czasie
szlifowania.

43675 - 43678

Uziarnienie szerokość x długość 43675 ... 43676 ... 43677 ... 43678 ...
mm

36 75 x 2000 ( ) 102
60 75 x 2000 ( ) 104
80 75 x 2000 ( ) 105
36 75 x 2250 ( ) 102
36 150 x 2000 ( ) 102
60 150 x 2000 ( ) 104
80 150 x 2000 ( ) 105
120 150 x 2000 ( ) 106
36 150 x 2250 ( ) 102

43675 - 43678

Szlifierki podwójne

ß
Wykonanie
Silnik o spokojnym biegu, nie wymagający konser-
wacji. Bocznie zamykane pokrywy ochronne.
Stabilne, regulowane podpory detalu, wysoki stopień
bezpieczeństwa dzięki regulowanym ochronom
przeciwiskrowym. Do szlifowania, gradowania i
ostrzenia narzędzi wszelkiego typu, profili metalo-
wych itp.

Zakres dostawy:
obustronna ochrona przeciwiskrowa, kabel
przyłączeniowy, po jednej tarczy ściernej zgrubnej i
drobnej. 2 lata gwarancji.

Uwaga:
ściernice patrz nr kat. 44550 i dalsze.

92360 

typ Ø ściernic szerokość Ø otworu Wat prędkość obrotowa waga 92360 …
mm mm mm 1/min ok. kg

TS 150 SL 150 25 20 450 3000 15 201
TS 200 Power 200 25 15 450 2800 15 ( ) 203

92360

Przemysłowe szlifierki dwustronne

ß
Wykonanie
Urządzenie trójfazowe o niezwykle spokojnym biegu
dzięki wysokiej jakości ułożyskowaniu na wrzecionie
maszyny, boczne zamykane osłony, stabilne,
regulowane podpory detalu, wysoki stopień bez-
pieczeństwa dzięki odrzutowi iskier. Przyłączenie do
odsysania pyłu przyłączem 42 mm w przypadku nr
kat. 92362 201 i 50 mm w przypadku nr kat. 92362
202. Po 1 ściernicy zgrubnej/drobnej, kabel
przyłączeniowy. 2 lat gwarancji.

Uwaga:
ściernice patrz nr kat. 44550 i dalsze. 

92362

Ø ściernic szerokość Ø otworu prędkość obrotowa waga 92362 …
mm mm mm 1/min ok. kg
200 25 32 3000 26 F 201
300 40 51 1500 60 F 202

92362

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Stojaki do szlifierek

ß
92367 202
Wykonanie
Bez urządzenia odsysającego, z naczyniem
zanurzeniowym.
Zastosowanie
Do szlifierki dwustronnej nr kat. 92360 i 92362.

92367 301
Wykonanie
Z urządzeniem odsysającym i 1 wężem 50 mm ,
wydajność zasysania 250 m3/h, moc 1,1 KW.
Dostawa bez szlifierki. Do szlifierki dwustronnej nr
kat. 92362.

Uwaga:
Stojaki pod urządzenia dostępne na zamówienie
także w kolorze szarym.

92367 301

wykonanie wysokość wymiary mm waga 92367 …
mm płyta podstawy ok. kg

bez urządzenia odsysającego 845 300 x 355 21 F 202
z urządzeniem odsysającym 820 355 x 300 25 F 301

92367

Szlifierki podwójne

E
Wykonanie
Napęd bezpośredni, wraz z  2 osłonami stalowymi i 
2 regulowanymi podporami detali, po 1 zgrubnej i
drobnej ściernicy korundowej i włącznikiem.
Dostawa bez stojaka.
Zastosowanie
Do użytku warsztatowego.

Uwaga:
ściernice patrz nr kat. 44550 i dalsze.
Stojaki i inne wielkości szlifierek dwustronnych
dostępne na zamówienie.

92370
typ DS
Wykonanie
Silnik trójfazowy na 230/400V, 50 Hz bez kabla i
wtyczki.

92371
Typ WS
Wykonanie
Jednofazowy silnik prądu przemiennego na 230V, 
2 m kabla i wtyczka.

92370 - 92371

typ Ø ściernic szerokość otówr moc silnika prędkość obrotowa waga 92370 … 92371 …
mm mm mm kW 1/min ok. kg

DS 04/150 150 25 51 0,25 2900 14 F ( ) 101
DS 04/175 175 25 51 0,25 2900 15 F ( ) 102
WS 04/175 175 25 51 0,25 2900 15 F ( ) 102
DS 12/200 200 32 51 0,90 2900 40 F ( ) 103

92370 - 92371

Osłony oczu do szlifierek Rema

Wykonanie 
Pleksi, prostokątne, z uchwytem, 140 x 150 mm.
Zastosowanie
Do Rema DS/WS 04 do DS 12.

92372

92372 …

101

92372

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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typ szer. x dł. x wys. konstrukcja moc napędowa silnika waga Ø uchwytu zaciskowego 92390 … 92391 …
mm Wat kg mm

KEG 150 150 x 320 x 110 płaskie 1050 5,6 8,0 201
KEG 250 250 x 250 x 300 wysokie 500 14,0 6,0 F ( ) 202
Włącznik nożny – – – – – ( ) 101

Urządzenia do gratowania krawędzi i konturów92390 - 92391

92390 201

92390 202

92391 101

r
Wykonanie
Poręczne, oszczędzające miejce modele stołowe z
elementami oscylacyjnymi dla dużej stabilności i
spokojnego ruchu z podwójnie ułożyskowanym
wrzecionem i kołnierzem stalowym ( normatywna Ø 43
mm), które umożliwiają dużą wydajność frezowania,
bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej. Silnik
frezarski MAKRA z elektroniką całookresową, napięcie
230 V/50-60 Hz. Mocowanie cylindrycznych frezów
trzpieniowych przy pomocy tulei zaciskowej. Z pojemni-
kiem na wióry i narzędziami do obsługi. 

92390 201
Urządzenie do gratowania krawędzi KEG 150 
Wykonanie
Z 2 hartowanymi stalowymi prowadnicami 40 x 150
mm (szer. x dł.) z 2 różnymi krawędziami stykowymi
dla mniejszych i większych zadziorów na detalu. W
zależności od wielkości zadziorów może być
stosowana do 2 grubości materiału (pozycja 1 - od
4,5 mm, pozycja 2 - od 1,0 mm), indywidualne
ustawianie wielkości ukosu, maks. głębokość
frezowania 5 mm (w zależności od detalu). Tuleja
zaciskowa Ø 8 mm w komplecie.
Zastosowanie 
Do gratowania i fazowania detali prostokątnych z
metalu i tworzyw sztucznych o wadze do ok. 10 kg.
Frezowanie obwiedniowe gwaratuje precyzyjne
gratowanie.

Uwaga:
Frezy trzpieniowe jakie można stosować: do metali
nieżelaznych dających krótki wiór patrz nr kat. 16616
203, do aluminium i tworzyw sztucznych, patrz nr
kat. 16542 110, do stali VA i żaroodpornej patrz nr
kat. 16551 103, do stali hartowanej do HRc 52 patrz
nr kat. 16824 105.

92390 202
Urządzenie do gratowania konturowego KEG
250
Wykonanie
Z hartowanym blatem  250 x 250 mm, otwieranym,
maks. obciążenie blatu 12 kg, wysokość konstruk-
cyjna 300 mm jako urządzenie do frezowania
konturowego i gratowania. Silnik frezarski ma
specjalne ułożyskowanie ze smarowaniem na
dużych prędkościach. Skrawanie warstwami
cienkimi przy pomocy kółka regulacyjnego ze
skalowaniem, wysokość ukosu zależy od detalu 
i narzędzia (do ok. 4 mm). Tuleja zaciskowa Ø 6 mm
w komplecie.
Zastosowanie 
Do konturów wewnętrznych i zewnętrznych. 

Uwaga:
frezy do gratowania patrz nr kat. 16750.

92391 101 
Włącznik nożny z gniazdem wtyczkowym
Wykonanie
Maks. obciążenie 3000 Wat.
Zastosowanie
Element uzupełniający do modeli 
KEG 150 i KEG 250 do szybkiej 
pracy chroniącej silnik.

Frezy trzpieniowe i do gratowania

16616 203

16542 110

16551 103

16824 105

16750

patrz grupa katalogowa 16

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.

16750

16750

16750

Typ 1

Typ 2

Typ 5

Typ 4



Wkrętaki ATORN:

ręcznych ATORN.

www.atorn.pl

Wydajność potrzebuje jakości.
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Urządzenia wielofunkcyjne nr kat. 92395 - 92396

Urządzenia Suhner z wałkiem giętkim dają Państwu siłę do ręki i to z 230 V. Kilka zalet urządzeń z wałkami giętkimi: szerokie
spektrum zastosowania i uniwersalne możliwości kombinacji. Lekkie, poręczne urządzenia w stosunku do posiadanej mocy. Mogą
być stosowane także w wąskich miejsach. Duży zakres prędkości obrotowej. Stałe prędkości obrotowe. Duża wydajność skrawania.
Wszystkie modele z kabłąkiem do ustawiania lub zawieszania. Niski stopień zużycia - długi okres eksploatacji. Przyjazne dla środo-
wiska - niski poziom hałasu w czasie pracy.

6
Minifix 25-R
Wykonanie
Silnik uniwersalny, 500 Wat, izolowany, wyciszony. Przyłącze do wałka giętkiego. Elektro-
niczna regulacja prędkości obrotowej od 11000 do 25000 1/min. Przyłącze do wałka
giętkiego 4x 1250 mm.
Dostarczane akcesoria: wałek giętki NA 4 x 1250 mm, uchwyt z tuleją zaciskową 6 mm.

Zastosowanie
Precyzyjne prace szlifierskie, frezarskie i polerskie przy produkcji form i narzędzi.

6
Rotoset 25-R
Wykonanie
Silnik uniwersalny, 1000 Wat, izolowany. Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej od
12000 do 25000 1/min. Ochrona przed przeciążeniem w przełączniku przechylnym,
wbudowany kabłąk do ustawiania i zawieszania. Przyłącze do wałka giętkiego.
Dostarczane akcesoria: wałek giętki NA 7 x 2000 mm, uchwyt z tuleją zaciskową 6 mm,
szlifierka kątowa. 

Zastosowanie
Szlifowanie, frezowanie, obróka zgrubna, cięcie, szczotkowanie i polerowanie w ramach
hobby, w mechanice precyzyjnej, przy produkcji narzędzi i form, tuningu silników, pracach
montażowych.

6
Rotostar
Wykonanie
Pozbawione drgań urządzenie wysokiej mocy z mocnym izolowanym silnikiem uniwersal-
nym 1750 Wat o 3 prędkościach obrotowych z przekładnią mimośrodową 3000, 6000 i
12000 1/min., łagodny rozruch. Przyłącze do wałka giętkiego.
Dostarczane akcesoria: wałek giętki 10 x 2000 mm, uchwyt z tuleją zaciskową, solidna
walizka metalowa, zestaw kluczy.

Zastosowanie
Cięcie, obróbka zgrubna, frezowanie, szlifowanie, odrdzewianie, szczotkowanie, polero-
wanie, do prac średnio-ciężkich i ciężkich w warsztatach mechanicznych, ślusarniach,
przy produkcji narzędzi i form.

6
Rotomax 1.5
Wykonanie
Lekka i zwarta budowa, łagodny rozruch, stabilna prędkość obrotowa, aktywny hamulec.

Zastosowanie
W budownictwie stalowym oraz przy bardzo precyzyjnych pracach jak na przykład
zaszlifowywanie spoin pachwinowych.
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MINIFIX 25-R akcesoria
typ 92395 … 92396 …

MINIFIX 25-R ( ) 101
wałek NA 4 X 1250 ( ) 101

akcesoria
typ 92396 …

uchwyt FH 4 ( ) 106
uchwyt kątowy Wi 4 ( ) 112

ROTOSET 25-R akcesoria końcówka ramiona
typ 92395 … 92396 … 91537 … 91538 …

ROTOSET 25-R ( ) 102
wałek NA 7 x 2000 ( ) 103
uchwyt FH 7 ( ) 107
uchwyt kątowy Wi 7 ( ) 113
uchwyt kątowy WIG 7 ( ) 114
uchwyt 45° Wi 7 ( ) 116
BSGV 6/16 ( ) 102
KA 16/4 ( ) 101
KA 16/9 ( ) 102
KA 19/12 ( ) 105
KA 25/1,5 ( ) 104
KA 25/9 ( ) 103
KA 23/18 ( ) 106

Urządzenia wielofunkcyjne92395 - 92396

Maszyny wielofunkcyjne92395 - 92396

Możliwości kombinacji

Minifix 25-R
230 V, 50 Hz 
waga 1,650 kg 
nr kat. 92395 101

FH 4 (6 mm)
nr kat. 92396 106

Wi 4 (3 mm)
nr kat. 92396 112

DIN 10 g16
NA 4 x 1250
DIN 10/G16

nr kat.  92396 101

Możliwości kombinacji

ROTOSET 25-R
230 V, 50 Hz
waga 2,850 kg
nr kat. 92395 102

typ nr kat.
KA 16/4 91538 101
KA 16/9 91538 102
KA 19/12 91538 105
KA 25/1,5 91538 104
KA 25/9 91538 103
KA 23/18 91538 106

FH 7 (6 mm)
nr kat. 92396 107

WI 7 (6 mm)
nr kat. 92396 113

WI 7-45°(6 mm)
nr kat. 92396 116

WIG 7 2,7:1
nr kat. 92396 114

BSGV 6/16
nr kat. 91537 102

g22DIN 10

NA 7x2000
DIN 10/G22     

nr kat. 92396 103

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Rotostar akcesoria
typ 92395 … 92396 …

Rotostar ( ) 103
wałek NA 7 X 1500 ( ) 102
wałek 10 x 2000 104
wałek 12 x 2000 ( ) 105
uchwyt FH 7 ( ) 107
uchwyt FH 10 108
uchwyt FH 12 ( ) 109
uchwyt FSM 2:1 ( ) 110
uchwyt kątowy WI 7 ( ) 113
uchwyt kątowy WI 10 ( ) 115
uchwyt 45° Wi 7 ( ) 116
uchwyt 45° Wi 10 ( ) 117
końcówka z taśmą ścierną BSG 10/50 ( ) 118

Maszyny wielofunkcyjne92395 - 92396

Możliwości kombinacji

Rotostar
230 V, 50 Hz
1 faza
waga 10,0 kg
nr kat. 92395 103

NA 7 x 1500
DIN 10/G 22

NA 10 x 2000
DIN 10/G 28

NA 12 x 2000
DIN 10/G 28

nr kat. 92396 102   

nr kat.92396 104   

nr kat.92396 105   

FH 7 (6 mm)
nr kat. 92396 107

WI 7 (6 mm)
nr kat. 92396 113

WI7-45° (6 mm)
nr kat. 92396 116

FH 10 (6 mm)
nr kat. 92396 108

WI 10 (6 mm)
nr kat. 92396 115

WI10-45°(6 mm)
nr kat. 92396 117

FH 12 (12 mm)
nr kat. 92396 109

FSM 2:1 M 14
nr kat. 92 396 110

BSG 10/50
nr kat. 92396 118

g28

g22

g28

DIN 10

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Akcesoria
typ 92395 … 92396 …

Rotomax 1,5 ( ) 104
wałek NA 7 X 1500 ( ) 102
wałek 10 x 2000 104
wałek 12 x 2000 ( ) 105
uchwyt FH 7 ( ) 107
uchwyt FH 10 108
uchwyt FH 12 ( ) 109
uchwyt FSM 1:1 ( ) 111
uchwyt kątowy WI 7 ( ) 113
uchwyt kątowy WI 10 ( ) 115
uchwyt 45° Wi 7 ( ) 116
uchwyt 45° Wi 10 ( ) 117
końcówka z taśmą ścierną BSG 10/50 ( ) 118

Maszyny wielofunkcyjne92395 - 92396

Możliwości kombinacji

NA 7 x 1500
DIN 10/G 22

NA 10 x 2000
DIN 10/G 28

NA 12 x 2000
DIN 10/G 28

nr kat. 92396 102   

nr kat. 92396 104   

nr kat. 92396 105   

FH 7 (6 mm)
nr kat. 92396 107

WI 7 (6 mm)
nr kat. 92396 113

WI7-45° (6 mm)
nr kat. 92396 116

FH 10 (6 mm)
nr kat. 92396 108

WI 10 (6 mm)
nr kat. 92396 115

WI10-45°(6 mm)
nr kat. 92396 117

FSM 1:1
nr kat. 92396 111

BSG 10/50
nr kat. 92 396 118

FH 12 (12 mm)
nr kat. 92396 109 

Rotomax 1.5
Wykonanie F
230 V, 50 Hz
1 faza
waga 27,0 kg
nr kat. 92395 104

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Sprężarki przenośne 

Ü
CompactMaster
Wykonanie
Kompresor tłokowy, ze wszystkimi armaturami
bezpieczeństwa i elektrycznym kablem przyłącze-
niowym z wtyczką. Pełna automatyka dzięki
ciśnieniowemu wyłącznikowi z odciążeniem
rozruchu, ochrona silnika i włącznik/wyłącznik.
Zbiornik ciśnieniowy z zaworem bezpieczeństwa,
manometr zbiornika i zawór spustowy kondensatu.
Wyjścia powietrza z szybkozłączką do łatwego
podłączania urządzeń pneumatycznych. Zbiornik z

wewnętrzną powłoką piecową. Pokonywanie
schodów jest o wiele łatwiejsze dzięki większym i
optymalnie ułożonym kółkom. 
15 lat gwarancji na przerdzewnienie. 
Z zabezpieczeniem armatur, reduktorem ciśnienia z
filtrem, olejarką rozpyłową i drugim wyjściem
powietrza dla sprężonego powietrza z mgłą olejową.
Zwijarka kabla. Do przenosnego zastosowania na
placach budowy i przy wykańczaniu wnętrz.

typ maks. ciśnienie wydajność wydajność zbiornik moc silnika Voltpoziom hałasu waga dł. x szer. x wys. 92400 …
bar ssawna l/min wyjściowa l/min l kW dB (A) ok. kg mm

CMP 300-10-20 W 10 300 195 20 2,0 230 97 37 480 x 430 x 790 F 201
CMP 342-10-20 W 10 340 265 20 2,2 230 95 50 480 x 430 x 790 F ( ) 202

92400

Kompresory mobilne

Ü
92405 201-202
Wykonanie
2 cylindry, w układzie rzędowym dla wyjątkowo
spokojnego biegu. Napęd za pomocą pasa klinowe-
go, niska prędkość obrotowa sprężarki, co chroni
podzespoły kompresora, obniżony poziom hałasu
urządzenia i zredukowane drgania. Optymalne
chłodzenie dzięki dużemu kołu napędowemu
wentylatora. Wyposażona we wszystkie armatury
bezpieczeństwa. Przyspawany z tyłu uchwyt ułatwia
załadunek i transport.

92404 201
UniMaster 410-10-50 WX
Wykonanie
Silnik prądu zmiennego 230 V z zewnętrznym
zabezpieczeniem silnika. Zoptymalizowany panel
sterujący, sputs kondensatu na wysokości obsługi.
Zbiornik ciśnieniowy fosforanowany i z powłoką z
tworzywa sztucznego z zaworem bezpieczeństwa i
manometrem. Kółka z przodu i przedłużony uchwyt
zwiększają mobilność. Tylne kółka z miękkiej gumy.
Jednostka armaturowa z reduktorem ciśnienia z
filtrem i olejarką rozpyłową, 2 szybkozłączki bez-
pieczeństwa, 4 m kabla w osłonie gumowej. 15 lat
gwarancji na przerdzewnienie.

92404 202
UniMaster 660-10-90 D
Wykonanie
Silnik prądu zmiennego 400 V z zewnętrznym
zabezpieczeniem silnika. Zbiornik ciśnieniowy z
zaworem bezpieczeństwa, manometr zbiornika i
zawór spustowy kondensatu. Przycisk włączający i
wyłączający i odciążenie przy rozruchu umożliwiają
automatyczną pracę. Reduktor ciśnienia z filtrem do
czyszczenia i regulacji ciśnienia roboczego, 2 m
kabla w osłonie gumowej. 10 lat gwarancji na
przerdzewnienie.

92405 300-305
Wykonanie
Kompresor tłokowy z leżącym zbiornikiem. Wypo-
sażona we wszystkie armatury bezpieczeństwa.
Reduktor ciśnienia z filtrem zapewnia sprężone
powietrze regulowane oraz oczyszczone z konden-
satu, zanieczyszczeń i oleju. Zbiornik ciśnieniowy z
zaworem bezpieczeństwa, manometr zbiornika i
zawór spustowy kondensatu. Przyspawany z tyłu
uchwyt ułatwia załadunek i transport. Przycisk
włączający i wyłączający i odciążenie przy rozruchu
umożliwiają automatyczną pracę. Odprowadzanie
powietrza przez szybkozłączkę. 10 lat gwarancji na
przerdzewnienie.

92405 300
UniMaster 210-8-25 WXOF
Wykonanie
Podłączony bezpośrednio poprzez kołnierz, bezole-
jowy agregat 1-cylidnrowy i silnik proądu zmiennego
230 V z wbudowanym zabezpieczeniem silnika.
Wysokowydajny tłok skośny, 4 m kabla przyłącze-
niowego w sołonie gumowej.

92405 303
SilentMaster 255-10-50 W
Wykonanie
1 cylinder, 2 manometery do zbiornika i ciśnienia
roboczego. Pobór powietrza przez reduktor ciśnienia
z filtrem z szybkozłączką. Wyciszony agregat
podłączony bezpośrednio przez kołnierz.Wbudowa-
ny dodatkowy elektryczny wentylator dla zmniejsze-
nia wilgotności w sprężonym powietrzu.

92405 305
UniMaster 410-10-50 W
Wykonanie
Napęd za pomocą pasa klinowego, 2 cylindry w
układzie rzędowym dla wyjątkowospokojnego biegu
i silnik prądu zmiennego 230 V z zewnętrzneym
zabezpieczeniem silnika. Niska prędkość obrotowa
sprężarki, duże koło napędowe wentylatora, 
2 m kabla przyłączeniowego w osłonie gumowej.

typ maks. ciśnienie wydajność wydajność zbiornik moc silnika Volt poziom waga dł. x szer. x wys. 92404 … 92405 …
bar ssawna l/min wyjściowa l/min l kW hałasu dB (A) ok. kg mm

410-10-50 WX 10 410 295 50 2,2 240 94 68 1040 x 450 x 810 F ( ) 201
660-10-90 D 10 660 520 90 4,0 400 97 102 1120 x 480 x 960 F ( ) 202
210-8-25 WXOF 8 210 120 24 1,1 230 95 24 655 x 365 x 635 F 300
255-10-50 W 10 255 165 50 1,5 230 87 56 1000 x 390 x 770 F 303
410-10-50 W 10 410 295 50 2,2 230 96 64 820 x 410 x 810 F 305

92404 - 92405

92405 300

92405 305

92400 20292400 201

92404 201

92404 202

92405 303

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Kompresory mobilne

Ü
UniMaster 510-10-90 DX
Wykonanie
Kompresor tłokowy z leżącym zbiornikiem. 
2 cylindry w układzie rzędowym dla wyjątkowo
spokojnego biegu i silnik prądu zmiennego 400 V z
zewnętrzneym zabezpieczeniem silnika. Napęd przy
pomocy pasa klinowego, niska prędkość obrotowa
sprężarki. Duże koło napędowe wentylatora dla
optymalnego chłodzenia. Jednostka armaturowa z
reduktorem ciśnienia z filtrem dla uregulowanego i
oczyszczonego z kondensatu, zanieczyszczeń i
oleju powietrza oraz olejarka rozpyłowa do
sprężonego powietrza z mgłą olejową. Zoptymalizo-
wany panel sterujący, sputs kondensatu na wyso-
kości obsługi. Zbiornik ciśnieniowy z zaworem
bezpieczeństwa i manometrem. Przyspawany z tyłu
uchwyt ułatwia załadunek i transport. Kółka z przodu

i przedłużony uchwyt zwiększają mobilność. 15 lat
gwarancji na przerdzewnienie.

92406 

typ maks. ciśnienie wydajność wydajność zbiornik moc silnika Volt poziom hałasu waga dł. x szer. x wys. 92406 …
bar ssawna l/min wyjściowa l/min l kW dB (A) ok. kg mm

510-10-90 DX 10 510 390 90 3,0 400 97 84 1100 x 505 x 935 F ( ) 205

92406

Sprężarki uniwersalne 

Ü
Wykonanie 
Nie podlegają badaniom przez TÜV dzięki posiada-
nym badaniom wzoru konstrukcyjnego. Zniornik z
wewnętrzną powłoką piecową. 15 lat gwarancji na
przerdzewnienie. Agregat 2-cylindrowy z dwustop-
niowym sprężaniem zwiększa wydajność i zapewnia
wysoką skuteczność. Niska prędkość obrotowa
redukuje drgania i chroni podzespoły sprężarki.
Wentylator zapewnia optymalne chłodzenie.
Wentylator środkowy i końcowy zapewnia szybkie
schłodzenie wytworzonego powietrza sprężonego.
Kompletnie wyposażony w wyłącznik ciśnieniowy do
pracy automatycznej, zabezpieczenie silnika, zawór
bezpieczeństwa, manometr, zawór odciążający, 

zawór zwrotny, spust kondensatu, zawór kulkowy i
gumowe elementy antywibracyjne.

92402 201

typ maks. ciśnienie wydajność wydajność zbiornik moc silnika Volt poziom wyjście waga dł. x szer. x wys. 92402 …
bar ssawna l/min wyjściowa l/min l kW hałasu dB (A) powietrza cale ok. kg mm

UniMaster STH 460-10-180 10 460 375 2 x 90 3,0 400 80 3/4 170 1200 x 800 x 1210 F ( ) 201
UniMaster STH 650-10-180 10 650 520 2 x 90 4,0 400 83 3/4 175 1200 x 800 x 1240 F ( ) 202

92402

Sprężarki uniwersalne

Ü
Wykonanie
Kompresor tłokowy z 2 cylindrami. Zniornik z
wewnętrzną powłoką piecową. 15 lat gwarancji na
przerdzewnienie. Kompletnie wypsoażony we
wszystkie armatury, jak wyłącznik ciśnieniowy do
pracy automatycznej, zabezpieczenie silnika, zawór
bezpieczeństwa, manometr, zawór odciążający,
zawór zwrotny, spust kondensatu i 1 wyjście
powietrza z zaworem kulkowym. Praca z niewielkimi
drganiami dzięki niskiej prędkości obrotowej, duże
koło napędowe wentylatora dla optymalnego
chłodzenia.
Wyposażenie specjalne:
osuszczacz chłodniczy typ DK 800 PT, odstojnik
kondensatu typ Ecomat 3100 i separator olej-woda
typ Öwatec 10 dostępne na zamówienie.

Uwaga:
W przypadku sprężarek z silnikiem 4 kW należy
przestrzegać przepisów lokalnych zakładów
energetycznych.

92407

typ maks. wydajność wydajność zbiornik moc Volt poziom hałasu wyjście powietrza waga dł. x szer. x wys. 92407 …
ciśnienie ssawna wyjściowa silnikakW dB (A) cale ok. kg mm

UniMaster STV 650-10-270 10 bar 650 l/min. 520 l/min. 270 l 4,0 400 83 3/4 160 850 x 830 x 1800 F ( ) 201

Osuszacz chłodniczy 
DK 800 PT

92407

Separator olej-woda 
Öwatec 10

Odstojnik kondensatu 
Ecomat 3100

92.31
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. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Sprężarki AirMaster

Ü
Sprężarki śrubowe z osuszaczem chłodniczym na
zbiorniku
– zwarta budowa

Rozwiązanie komplekoswe oszczędzające
miejsce w porównaniu z elementami ustawianymi
oddzielnie.

– przejrzysty panel sterowniczy
Panel sterowniczy z wyświetlaczem cyfrowym,
wyłącznik awaryjny i zalecenia dotyczące prac
konserwacyjnych dają kompletny obraz sytuacji.

- przejrzyste konstrukcja
Przejrzyste rozmieszczenie wszystkich kompo-
nentów oszczędza czas i nerwy w przypadku
potrzeby naprawy lub konserwacji.

– dla Państwa bezpieczeństwa
Na blok sprężarki kompresora śrubowego dajemy
24 miesięcy gwarancji. Zbiornik w przypadku
wersji kompleksowej posiada wewnętrzną
powłokę dwuskładnikową. Z tego powodu na

zbiornik dajemy gwarancję 15 lat na przer-
dzewienie.

– gotowy do użycia zainstalowany osuszacz
chłodniczy
Pneumatyczny osuszacz chłodniczy usuwa
uciążliwą wodę kondesacyjną ze sprężonego
powietrza. Osuszacz chłodniczy pracuje na
chłodziwie wolnym od FCKW. Odciąża to
środowisko naturalne.

Uwaga:
Inne sprężarki śrubowe na zamówienie.

92408 101
Typ AMD 5-10 F1-270 +DK z pneumatycznym
osuszaczem chłodniczym DK.

92408 202
Typ AMD 7-10 F1-270 +DK  z pneumatycznym
osuszaczem chłodniczym DK.

92408

typ ciśnienie natężenie moc prędkość zbiornik wymiary szer. x gł. waga poziom hałasu wyjście 92408 …
bar przepływu l/min napędowa kW obrotowa 1/min l x wys. mm kg dB (A) powietrza cale 

AMD 5-10 F1-270+DK 10 610 5,5 2900 270 1310 x 650 x 1440 220 69 3/4 F ( ) 101
AMD 7-10 F1-270+DK 10 930 7,5 2900 270 1310 x 650 x 1440 223 70 3/4 F ( ) 202

92408

Ü
Wykonanie
Wszystkie narzędzia pneumatyczne wymagają
ciśnienia roboczego 6 - 8 bar. Wszystkie przyrządy
są gotowe do podłączenia i wyposażone w
końcówkę wtykową do podłączenia jedną ręką.
Powietrze oczyszczone i z mgłą olejową gwarantuje
długą żytowność.

92410 201
Wiertarka BM 525-3/8 cala
Wykonanie
Szybki przełącznik biegu w prawo na bieg w lewo, w
komplecie z szybkomocującym uchwytem wiertar-
skim 3/8 cala. Nie wzbija pyłu niezwykle cicha praca
dzięki przewodowi odprowadzającemu powietrze.

92410 102
Wiertarka BM 753
Wykonanie
Ciężka wiertarka wolnoobrotowa, obroty w prawo, w
komplecie z szybkomocującym uchwytem wiertar-
skim 3/8 cala i dodatkową rękojeścią. Nie wzbija
pyłu niezwykle cicha praca dzięki przewodowi
odprowadzającemu powietrze.

92410 103
Wiertarka kątowa BM-W 510
Wykonanie
Bieg prawy/lewy z szybkim przełączaniem, szybko-
mocujący uchwyt wiertarski 3/8 cala, filtr
zanieczyszczeń na wejściu powietrza, wyjście
powietrza skierowane do tyłu.

92410 203
Klucz grzechotkowy RAS 134-1/2 cala
Wykonanie
Obroty w prawo/lewo, wyjątkowo mocny. Gumowa
osłona główki.

92410 104+105+107+108
Wkrętaki udarowe
Wykonanie
Obroty w prawo/lewo, wyjątkowo mocny i lekki. Nie
wzbija zanieczyszczeń i pyłu. Komfortowa obsługa i
praca nie powodująca zmęczenia.Mechanizm
udarowy Twin dający dużą moc przy niskiech
drganiach. Obudowa kompozytowa z tworzywa
sztucznego zbrojonego włóknem szklanym jest
lekka i solidna.

92410 206
Klucz udarowy SGS 141-1/2 cala
Wykonanie
Obroty w prawo/lewo, rolkowy mechanizm udarowy.
Boczne wyjście powietrza. Zapobiega to wzbijaniu 
pyłu np. z okładzin hamulcowych.

92410 109 
Klucz udarowy SGS 315-1 cal
Wykonanie 
Klucz udarowy z mechanizmem udarowym z
podwójnym bijakiem i długim wrzecionem. Obroty w
prawo/ lewo i regulacja momentu obrotowego, z
dodatkową rękojeścią.  

92410 110
Zszywacz KLG 90/40 SYS
Wykonanie
Do okładzin ściennych i sufitowych. Z zabezpiecze-
niem kontakowym, zapotrzebowanie na powietrze
0,8 l/uderzenie. Z 2000 zszywek, w systainerze.

Uwaga:
Zszywki patrz nr kat. 92420.

92410 102

92410 201

92410 103

Narzędzia pneumatyczne92410

92410 203

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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92410 109 92410 110

typ uchwyt zużycie prędkość moment zakres wydajność wiercenia mm waga 92410 …
cale powietrza l/min obrotowa 1/min obrotowy Nm roboczy do stal / drewno ok. kg

wiertarka BM 525-3/8 cale 3/8 360 1800 - 10 / 20 1,1 201
wiertarka BM 753 3/8 480 500 13 / 25 1,5 ( ) 102
wiertarka kątowa BM-W 510 3/8 420 1800 10 / 20 1,1 103
klucz grzechotkowy RAS 134-1/2 cale 1/2 235 170 134 - - 1,2 203
klucz udarowy SGS 340-3/8 cale 3/8 300 – 340 M 12 - 1,2 ( ) 104
klucz udarowy SGS 141-1/2 cale 1/2 360 – 141 M 16 - 2,3 206
klucz udarowy SGS 815-1/2 cale 1/2 490 – 815 M 18 - 1,8 105
klucz udarowy SGS 1625-3/4 cale 3/4 540 – 1625 M 22 - 3,4 107
klucz udarowy SGS 1900-1 cale 1 540 – 1900 M 24 - 3,4 ( ) 108
klucz udarowy SGS 315-1 cale 1 660 – 315 M 30 - 10,6 109
zszywacz KLG 90/40 SYS - – – - - – 1,1 ( ) 110

92410 206

Timer pneumatyczny HHW-Tool

ß
Wykonanie
Przyłącze pneumatyczne. Lekka, solidna konstruk-
cja. Bez potrzeby podłączania prądu (bateria o
żytowntości 5 lat), bez potrzeby kalibracji czy
konserwacji. Zerowanie czasu tylko kluczem. Łatwa
instalacja.

Zastosowanie
Umożliwia łatwą kontrolę użycia narzędzi pneuma-
tycznych. Daje możliwość efektywnej i niekosz-
townej konserwacji prewencyjnej.

92415

wykonanie wymiary pojemność 92415 …
wys. x szer. mm m3

TT-P 1 190 x 70 80 ( ) 101

92415

Zszywki do zszywacza KLG 90/40 SYS

Typ 90
Wykonanie
Szerokość mostka 5,8 mm, grubość drutu 1,05 x
1,27 mm, 
Opakowanie = 2000 sztuk. 
Do nr kat. 92410 110.

długość 92420 …
mm

20 ( ) 102
30 ( ) 104
40 106

92420

92420

92410 104-108

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Frezy trzpieniowe ATORN:

szlifierskich i rozcinaków ATORN.

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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92413 092
92413 093

92413 094 92413 095

92413 097 92413 100

92413 101

92413 102

92413 103

92413 106

92413 107

92413 101
Klucz udarowy 9012 SPC
Wykonanie
Uchwyt czworokątny 1/2 cala. Rękojeść izolowana
termicznie, wylot powietrza przez rękojeść dołem, o
niewielkich drganiach. Z wysoko wydajnym trzpieniowym
mechanizmem udarowym, 3 stopnie mocy przy obrotach w
prawo i 1 stopień przy obrotach w lewo.

92413 102
Klucz udarowy 9012 MG
Wykonanie
Uchwyt czworokątny 1/2 cala. Lekka obudowa magnezowa,
wysoce wydajny podwójny mechanizm udarowy. Obroty
prawo/lewo, 3 stopnie mocy przy obrotach w prawo.
Rękojeść izolowana termicznie o niewielkich drganiach.
Wylot powietrza przez rękojeść dołem.

92413 103
Klucz udarowy 9013 MG
Wykonanie
Uchwyt czworokątny 3/4 cala. Lekka obudowa magnezowa,
wysoce wydajny podwójny mechanizm udarowy. Obroty
prawo/lewo, 3 stopnie mocy przy obrotach w prawo.
Rękojeść izolowana termicznie o niewielkich drganiach.
Wylot powietrza przez rękojeść dołem.

92413 106
Szlifierka mimośrodowa 9033-1
Wykonanie
Łącznie ze wężem odsysającym (1,8 m) i pojemnikiem.
Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej. Talerz
szlifierski z 6 otworami,  150 mm na rzep. Rękojeść
antypoślizgowa. Skok 5 mm.

92413 107
Szlifierka taśmowa 9033-4
Wykonanie
Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej, automatyczna
regulacja taśmy. Zatrzask do szybkiej wymiany taśmy
ściernej, obracany 360°, wraz z  3 taśmami ściernymi 330
x 100 mm (uziarnienie 80, 100, 120). Prędkość taśmy 1188
m/min.

Uwaga:
Pasujące taśmy ścierne patrz nr kat. 92419.

92413 120
Przyrząd do przedmuchiwania 9040-3
Wykonanie
Praktyczny i kompaktowy z klipsem do zawieszania.
Przepływ powietrza regulowany przez przekręcenie, dysza
3 mm, podłączanie bezpośrednie do szybkozłączki 7,2 mm.
Przepływ maks. 360 l/min. przy 6 bar. Wysokiej jakości
uszczelnienie (NBR), obudowa Dularium.

92413 120

Narzędzia pneumatyczne

V
92413 092
Wiertarka 9030-1
Wykonanie
Solidna obudowa, uchwyt samozaciskowy, zakres
mocowania 1-10 mm, obroty prawo/ lewo, rękojeść
izolowana termicznie. Wylot powietrza przez
rękojeść dołem. Do pracy ciągłej.

92413 093
Wiertarka kątowa 9030-5
Wykonanie
Obroty prawo/lewo, uchwyt samozaciskowy, zakres
mocowania 1-10 mm, wylot powietrza przez
rękojeść do tyłu.

92413 094
Klucz grzechotkowy 9020-2
Wykonanie
Uchwyt czworokątny 1/4 cala. Obroty prawo/lewo,
regulacja bezstopniowa, rękojeść izolowana
termicznie o niewielkich drganiach.

92413 095
Klucz grzechotkowy 9021-2
Wykonanie
Uchwyt czworokątny 3/8 cala. Obroty prawo/lewo,
regulacja bezstopniowa, rękojeść izolowana
termicznie o niewielkich drganiach.

92413 097
Klucz grzechotkowy 9022-2
Wykonanie
Uchwyt czworokątny 1/2 cala. Obroty prawo/lewo,
regulacja bezstopniowa, rękojeść izolowana
termicznie o niewielkich drganiach.

92413 100
Klucz udarowy 9011 MG
Wykonanie
Uchwyt czworokątny 3/8 cala. Bardzo lekka
obudowa magnezowa, wysoce wydajny trzpieniowy
mechanizm udarowy. Obroty prawo/lewo, 3 stopnie
mocy przy obrotach w prawo. Rękojeść izolowana
termicznie o niewielkich drganiach. Wylot powietrza
przez rękojeść dołem.

92413
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Mini olejarka

V
Wykonanie
Przyłącze powietrza 1/4 cala, może być stosowana
do większości narzędzi pneumatycznych do
przedłużenie okresu eksploatacji. Mocowana
bezpośrednio do narzęzia, do ponownego napełnia-
nia. 
Zastosowanie
Do automatycznego oliwienia narzędzi pneuma-
tycznych.

92417

pojemność 92417 …
ml
28 101

92417

Taśmy ścierne

Wykonanie
330 x 10 mm. Opakowanie po 10 sztuk.
Zastosowanie
Pasuje do szlifierki taśmowej Hazet 9033-4 (nr kat.
92413 107).

92419

uziarnienie 92419 …

80 101
100 102
120 103

typ zużycie powietrza maks. moment obrotowy prędkość obrotowa wielkość śruby waga 92413 …
l/min Nm 1/min ok. kg

wiertarka 9030-1 113 - 2600 - 1,4 092
wiertarka kątowa 9030-5 113 - 1200 - 1,1 ( ) 093
klucz grzechotkowy 9020-2 180 35 170 - 0,5 094
klucz grzechotkowy  9021-3 180 35 170 - 0,5 ( ) 095
klucz grzechotkowy 9022-2 180 70 160 - 1,2 097
klucz udarowy 9011 MG 71 250 10000 M 13 1,2 ( ) 100
klucz udarowy 9012 SPC 113 610 7000 M 16 2,6 101
klucz udarowy 9012 MG 133 740 7500 M 16 2,2 102
klucz udarowy 9013 MG 206 1490 5500 M 30 5,2 ( ) 103
szlifierka mimośrodowa 9033-1 113 - 10000 - 0,9 ( ) 106
szlifierka taśmowa 9033-4 240 - 18000 - 0,8 107
przyrząd do przedmuchiwania 9040-3 360 - - - 0,2 120

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Krótkie uchwyty wiertarskie ATORN:

mocowania ATORN.

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

ß
Wykonanie
Z wylotem powietrza do tyłu, 1 metr węża doprowad-
zającego i odprowadzającego powietrze i klucz do tulei
zaciskowej. Gwint przyłączeniowy 1/4 cala zewnętrzny.
Potrzebne ciśnienie powietrza: 6,0 – 6,3 bar.

Uwaga:
trzpienie frezarskie i szlifierskie patrz nr kat. 44001 i
dalsze. Sprężarki patrz nr kat. 92400 i dalsze.

92425 100
ST 100
Wykonanie
Z silnikiem turbinowym, zawór pokrętny do ciągłej
pracy, niski poziom hałasu i drgań.Nie wymaga
konserwacji, smarowania.
Zastosowanie
Do trzpieni frezarskich do 3 mm Ø i trzpeni szlifierskich. 

Uwaga:
silnik turbinowy stosować tylko bez oleju.

92425 101+102
SP 75 R + SP 60 R
Wykonanie
Z wymiennym prowadzeniem tulei zaciskowej i
pokrętnym zaworem bezpieczeństwa. Łącznie z tuleją
zaciskową 3 mm.
Zastosowanie
Do gratowania i szlifowania przy pomocy trzpieni
frezarskich i szlifierskich.

92425 103
SD 45 LR
Wykonanie 
Z dźwigniowym zaworem pokrętnym.Łącznie ztuleją
zaciskową 
3 mm.
Zastosowanie
Do gratowania, frezowania i szlifowania.

92425 104-106
SD 37 LR / SD 30 LR + SD 26 LR
Wykonanie
poręczna szlifierka prosta do obsługi jedną ręką.
Łącznie ztuleją zaciskową 6 mm.

92425 107
SDX 30 LR
Wykonanie
Szlifierka prosta wydłużona do obsługi dwiema rękami.
Łącznie z tuleją zaciskową 6 mm.
Zastosowanie
Wydłużone wrzeciono dla precyzyjnego prowadzenia i
lepszej kontroli szlifowania. Łatwa praca w miejscach
trudno dostępnych.

92425 108
P 25 LR
Wykonanie
Solidna szlifierka prosta dla ekstremalnej ciągliwości,
korpus cały stalowy. Łącznie z tuleją zaciskową 6 mm.
Zastosowanie
Obsługa jedną ręką.

92425 109
P 25 XLR
Wykonanie
Jak nr kat. 92425 108, ale z wrzecionem wydłużonym
do 150 mm o  20 mm do prac w wąskich miejscach.
Silidne kulkowe łożysko wrzeciona.Łącznie z tuleją
zaciskową 6 mm.

92425 110
SV 27 LR
Wykonanie
Z elastycznym ułożyskowaniem antywibracyjnym,
spokojny ruch gwarantujący powierzchnię dobrej
jakości, dźwigniowy zawór bezpieczeństwa, niski
poziom hałasu.
Zastosowanie
Do trzpieni frezowych do 16 mm Ø.

92425 111
S 22 LR
Wykonanie
Mocny silnik, wraz z tuelją zaciskową 6 mm.
Zastosowanie
Do gratowania, polerowania i szlifowania.

92425 112
STX 22 LR
Wykonanie
Wysokowydajna szlifierka prosta z wydłużoną obu-
dową. Do obsługi dwiema rękami, wraz z tuleją
zaciskową 6 mm.
Zastosowanie
Do gratowania, polerowania i szlifowania.

92425 113
S 16 LR
Wykonanie
Mocny silnik, wraz z tuelją zaciskową 6 mm.
Zastosowanie
Do gratowania, polerowania i szlifowania.

92425 114
S 10 LR
Wykonanie
Mocny silnik, wraz z tuelją zaciskową 6 mm.
Zastosowanie
Do gratowania, polerowania i szlifowania.

92425 101-102

typ prędkość obrotowa zużycie powietrza moc pasujący pasujący waga 92425 …
1/min. m3/min. kW typ tulei zaciskowej silnik wymienny ok. kg

ST 100 100000 0,17 0,04 CC - 0,24 ( ) 100
SP 75 R 75000 0,20 0,11 CC RM 60/75 0,15 101
SP 60 R 60000 0,20 0,11 CC RM 60/75 0,15 102
SD 45 LR 45000 0,23 0,15 CB RM SD 45 0,24 103
SD 37 LR 37000 0,57 0,30 CB RM SD 37 0,46 104
SD 30 LR 30000 0,57 0,30 CB RM SD 30 0,46 105
SD 26 LR 26000 0,57 0,30 CB RM SD 26 0,46 ( ) 106
SDX 30 LR 30000 0,57 0,30 CA - 0,80 107
P 25 LR 25000 0,68 0,40 CA RMP 25/2 0,68 108
P 25 XLR 25000 0,68 0,50 CA - 0,98 109
SV 27 LR 25000 0,92 0,75 CA - 1,25 ( ) 110
S 22 LR 22000 0,85 0,63 CA RM 22 1,00 ( ) 111
STX 22 LR 22000 0,85 0,63 CA - 1,40 ( ) 112
S 16 LR 16000 0,85 0,63 CA RM 16 1,00 ( ) 113
S 10 LR 16000 0,85 0,63 CA RM 10 1,00 ( ) 114

92425 103

92425 104-106

92425 107

92425 108

92425 109

92425 100

92425 110

92425

92425 112

92425 111 + 113-114

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Pneumatyczna szlifierka kątowa/taśmowa

ß
Wykonanie
Z wylotem powietrza do tyłu, 1 metr węża doprowadza-
jącego i odprowadzającego powietrze i klucz do tulei
zaciskowej. Gwint przyłączeniowy 1/4 cala zewnętrzny.
Wraz z buteleczką oleju przekładniowego. Potrzebne
ciśnienie powietrza: 6,0 – 6,3 bar.

Uwaga:
materiały ścierne, ściernice i tarcze tnące patrz grupa
katalogowa 43 i 44.

92426 101+102
RA 10 LR + RA 20 LR
Wykonanie
Do mocowania szybkozmiennych ściernic 50 i 75 mm.
Z zaciskowym systemem mocowania i adapterami do
bezpośredniego mocowania na wrzecionie narzędzi
szybkozmiennych. Łącznie z tuleją zaciskową 
6 mm (typ CB).

Uwaga:
do wąskich miejsc, dostępne przedłużenia wrzeciona 75
i 125 mm (patrz nr kat. 92427 101-102).

92426 201
BL 16 L
Wykonanie
Szlifierki taśmowe do szybkiej zmiany taśmy ściernej,
wymiana gumowego kółka dociskowego bez użycia
narzędzi. Łącznie zstandartowym kółkiem/ramieniem
dociskowym.
Zastosowanie
Idealne do stosowania na małych podzespołach lub w
wąskich miejcach.

Uwaga:
do stosowania  taśm ściernych 480 x 20 mm.

92426 103
RAL 20 L
Wykonanie
Lekka szlifierka taśmowa, bazująca na szlifierce
kątowej RA 20 RL. Do stosowania taśm ściernych
305 x 12 mm (patrz nr kat. 43542-43546), o Ø 15
mm. Z gumowym kółkiem dociskowym.
Zastosowanie
Idealne do stosowania na małych podzespołach lub
w wąskich miejcach.

92426 104
RA 14-125 LR
Wykonanie
Szlifierka kątowa z płaską głowicą do  tarcz o Ø 125
mm w trudno dostępnych miejscach. Z regulowanym
uchwytem Soft-Cover. Dostarczana z kołnierzem
mocującym 22,2 mm.

92426 301
RP 25 R
Wykonanie
Zwarta budowa do obsługi jedną ręką.
Zastosowanie
Do gratowania, polerowania i szlifowania.

92426 101+102

typ prędkość obrotowa zużycie powietrza moc pasujący waga 92426 …
1/min m3/min kW typ tulei zaciskowej ok. kg

RA 10 LR 12000 0,57 0,30 CB 0,52 101
RA 20 LR 20000 0,57 0,30 CB 0,52 102
BL 16 L 16000 0,60 0,4 - 1,3 ( ) 201
RAL 20 L 20000 0,57 0,30 - 0,78 103
RA 14-125 LR 12000 1,13 1,2 - 1,95 104
RP 25 R 25000 0,20 0,11 CB 0,23 301

92426 103

92426 104

92426 201

92426

Przedłużenie wrzeciona do nr kat. 92426 101+102

ß
Zastosowanie
Przedłużenie wrzeciona mocowane jest bezpośred-
nio do maszyny. Nie potrzeba już przedłużonych
narzędzi.

92427

długość 92427 …
mm

75 ( ) 101
125 ( ) 102

92427

Przyrząd do rozpylania oleju do narzędzi pneumatycznych

ß
Wykonanie
Automatyczny filtr powietrza, regulowany, ze
wskaźnikiem pomiaru, do zamocowania. Dostawa
bez oleju.
Zastosowanie
Dzięki powietrzu oczyszczonemu i z mgłą olejową
narzędzia pneumatyczne są optymalnie konserwo-

wane i zachowują wysoką sprawność i długą
żywotność.

Uwaga:
Zalecana lepkość oleju: 10 C.st.

92429

przyłącze 92429 …
cale
1/4 101
1/2 102

92429

92.37
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Elektronarzędzia

92426 301

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Części zapasowe do nr kat. 92425 i 92426

ß
92428 101-202
Tuleje zaciskowe
Wykonanie
Tuleje zaciskowe nr kat. 92428 101-103 wielkości 3
mm. Tuleje zaciskowe nr kat. 92428 201 i 202
wielkości 6 mm.

92428 301-308
Silniki wymienne
Wykonanie
Krótkie czasy przestoju i duża oszczędność czasu
dzięki łatwej i szybkiej wymianie. Załączona
instrukcja montażu.

92428 101-202

do typu tuleje zaciskowe 92428 … silnik wymienny 92428 …
typu / wielkości mm typu

SP 75 R CC / 3 103 RM 60/75 ( ) 301
SP 60 R CC / 3 103 RM 60/75 ( ) 301
SD 45 LR CB / 3 ( ) 102 RM SD 45 ( ) 303

CB / 6 ( ) 202 -
SD 37 LR CB / 3 ( ) 102 RM SD 37 ( ) 304

CB / 6 ( ) 202 -
SD 30 LR CB / 3 ( ) 102 RM SD 30 ( ) 305

CB / 6 ( ) 202 -
SD 26 LR CB / 3 ( ) 102 RM SD 26 ( ) 306

CB / 6 ( ) 202 -
SDX 30 LR CA / 3 101 -

CA / 6 201 -
P 25 LR CA / 3 101 RMP 25/2 ( ) 308

CA / 6 201 -
P 25 XLR CA / 3 101 -

CA / 6 201 -
RA 10 LR CB / 3 ( ) 102 -

CB / 6 ( ) 202 -
RA 20 LR CB / 3 ( ) 102 -

CB / 6 ( ) 202 -

CA                  CB              CC
92428 301-308

92428 

Pneumatyczna szlifierka prosta PG i kątowa PW

H
Wykonanie
Duża moc, oszczędne zużycie powietrza. Silindy,
wytrzymały silnik łopatkowy i turbinowy. Obudowa
silnika izolowana termicznie i antywibracyjnie. Potrzeb-
ne ciśnienie powietrza 6,0 - 6,3 bar.

Uwaga:
trzpienie frezarskie i szlifierskie patrz nr kat. 44001 i
dalsze. Sprężarki patrz nr kat. 92400 i dalsze.

92430 201-205
Pneumatyczna szlifierka prosta PG.

92430 201
PGAS 1/800
Wykonanie
Wylot powietrza do tyłu, z tłumieniem hałasu. Wąż
doprowadzający i odprowadzający powietrze. Łącznie
ztuleją zaciskową 3 mm.

92430 202
PG 3/380 DH
Wykonanie
Wylot powietrza do przodu. W połączeniu z dźwignio-
wym zaworem pokrętnym. Łącznie ztuleją zaciskową 6
mm.

92430 203
PG 3/500 S
Wykonanie
Wylot powietrza do przodu. Uchwyt narzędziowy 3 lub
6 mm. Łącznie ztuleją zaciskową 6 mm.

92430 204
PG 5/230 V-HV
Wykonanie
Wylot powietrza do tyłu, z tłumieniem hałasu, wąż
doprowadzający i odprowadzający powietrze. Duża 

wytrzymałość wrzeciona roboczego dzięki elastyczne-
mu ułożyskowaniu i stabilnej budowie. Stosowanie z lub
bez smarowania mgłą olejową.

W połączeniu z dźwigniowym zaworem pokrętnym.
Łącznie ztuleją zaciskową 
6 mm.

92430 205
PGAS 8/100 V-HV
Wykonanie
Wylot powietrza do tyłu, wąż doprowadzający i
odprowadzający powietrze. Stała prędkość obrotowa i
duża moc dzięki regulatorowi siły odśrodkowej. Do
mocowania supportu. Dźwigniowy zawór
bezpieczeństwa (HV) chroni przed niezamierzonym
uruchomieniem. Łącznie ze tuleją zaciskową 6 mm.

92430 206-207
Pneumatyczne szlifierki kątowe PW.

92430 206
PW 3/120 DH
Wykonanie
Wylot powietrza do przodu. Wysoki moment obrotowy,
zawór bezpieczeństwa (HV) chroni przed niezamierzo-
nym uruchomieniem. Wrzeciono z gwintem 1/4 cala.
Zastosowanie
Do szlifowania i obróbki wykończeniowej w połączeniu
z wszystkimi narzędziami COMBIDISC nr kat. 43841 i
dalszymi.

92430 207
PWS 5/160 HV
Wykonanie
Wylot powietrza do tyłu, z tłumieniem hałasu, wąż
doprowadzający i odprowadzający powietrze. Stosowa-
nie z lub bez smarowania olejem. W połączeniu z
dźwigniowym zaworem pokrętnym. Łącznie ztuleją
zaciskową 6 mm.

92430 201

92430 202

92430 203

92430 204

92430 205

92430 206

92430 207

92430

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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typ prędkość obrotowa wykonanie zaworu zużycie powietrza wąż dopr. waga 92430 …
1/min. m3/min. powietrze mm Wat ok. g

PGAS 1/800 80000 zawór pokrętny 0,18 5 75 230 201
PG 3/380 DH 38000 dźwigniowy zawór pokrętny 0,35 8 220 310 202
PG 3/500 S 50000 zawór suwakowy 0,45 8 220 370 203
PG 5/230 V-HV z olejem 23000/ bez oleju 18000 dźwigniowy zawór pokrętny 0,63 8 z olejem 370/ bez oleju 340 830 ( ) 204
PGAS 8/100 V-HV 10000 zawór dźwigniowy 0,17-0,85 9 600 1240 205
PW 3/120 DH 12000 dźwigniowy zawór pokrętny 0,35 8 220 390 ( ) 206
PWS 5/160 HV z olejem 16000/ bez oleju 13000 dźwigniowy zawór pokrętny 0,63 8 z olejem 370/ bez oleju 340 670 207

Urządzenia spawalnicze MIG/MAG M-Pro Control Pro

%
Seria Control-Pro
Wykonanie
Bardzo dobre właściwości spawalnicze dla stali,
aluminium i stali szlachetnej. Bardzo prosta obsługa
dzięki sterowaniu synergicznemu Lorch i koncepcji
trzy kroki. Przejrzysty panel sterowania z wbudowa-
nym voltomierzem i amperomierzem. Elektroniczna
lokika MIG-MAG ze sterowaniem 2-taktowym, 4-
taktowym oraz regulowanym sterowaniem punktow-
ym i interwałowym. Włącznik 12-stopniowy do
precyzyjnej regulacji napięcia, 4-rolkowe precyzyjne
podajniki drutu. Proste podawanie drutu po na-
ciśnięciu przycisku, elektronicznie kontrolowana i
sterowana prędkość posuwu drutu. Ukośnie
prowadzone podłączenie palnika dla zmniejszonego
oporu tarcia i optymalnego prowadzenia drutu.
Obudowa w całości ocynkowana, wytrzymała.
Stabilne uchwyty z belką popzreczną ze stali
szlachetnej. Wózek na butle do 50 l z podwójnym
zabezpieczeniem. Wysokiej jakości elektronika
przemysłowa i fukcja Standby wentylatora dla
mniejszego zużycia energii, szczególna gwarancja
niezawodności Lorch.

Zakres dostawy:
palnik ML 2500, 3 m, reduktor ciśnienia z manome-
trem ilości i zawartości, prowadnica detalu, wąż
gazowy, adapter szpulowo-korbowy K300, kabel
sieciowy z wtyczką CEE.

92500 101-103

typ 92500 …

M-Pro 210 F ( ) 101
M-Pro 250 F ( ) 102
M-Pro 300 F ( ) 103

92500

Dane techniczne nr kat. 92500 101 nr kat. 92500 102 nr kat. 92500 103
M-Pro 210 M-Pro 250 M-Pro 300

zakres prądu spawania A 25-210 30-250 30-300
Ilość stopni spawania 12 12 12
ED przy maks. prądzie (25°/40°C) % 25/15 30/20 30/20
ED 100% (25°/40°C) A 90/75 140/115 160/135
drut spawalny stal mm 0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-1,2
spawalna grubość materiału stal mm 0,8-8,0 0,8-10,0 0,8-12,0
drut spawalny aluminium mm 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2
spawalna grubość materiału aluminium mm 2,0-5,0 2,0-6,0 2,0-8,0
zasilanie V 1-230/2-400 3-400 3-400
zabezpieczenie sieci (zwłoczne) A 16 16 16
wymiary źródła prądu (dł. x szer. x wys.) mm 880 x 400 x 755 880 x 400 x 755 880 x 400 x 755
waga śródło prądu kg 69 73 83
rodzaj zabezpieczenia IP 23 23 23

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

System przebijania A-Cut ATORN:

tokarskich ATORN.

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.



• Inwertor spawalniczy

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63www.hhw.pl92.40

9

Inwertor spawalniczy

%
92502 301
Handy 140 MontagePack
Wykonanie
Doskonałe właściwości spawalnicze, także podczas
pracy z generatorem lub długimi przewodami. Długi cykl
pracy, perfekcyjne zajarzanie dzięki automatycznej
funkcji Hotstart, stabilny łuk ze zredukowaną ilością
odprysków. System Anti-Stick zapobiega przyklejaniu
elektrody. System Arc-Force daje wsparcie w przypad-
ku trudnych elektrod. Symbol S, dopuszczenie do
stosowania przy podwyższonym ryzyku elektrycznym,
klasa ochrony IP23 (można stosować w warunkach
zewnętrznych.)Najnowocześniejsza elektronika i funkcja
Standby wentylatora dla dużego stopnia skuteczności i
niskiego zużycia energii. Wyjątkowa odporność na
upadki z wysokości 80 cm, zabezpieczenie prze-
ciwpyłowe IndsideCoating.
Zakres dostawy:
Handy 140 z kablem sieciowym (wtyczka ze stykiem
ochronnym), walizka montażowa, pas naramienny, 3 m
przewód elektrody i przewód masowy 16 mm2, tarcza
spawalnicza EN 166 ze szkłami DIN 4646/4647,
szczotka druciana, młotek spawalniczy.

92502 302
Handy 150 MontagePack
Jak kat. 92502 301, ale dodatkowo możliwe łatwe
przełączanie spawania WIG przy pomocy zajarzania
ContactTIG.
Zakres dostawy:
Handy 150 z kablem sieciowym (wtyczka ze stykiem
ochronnym), walizka montażowa, pas naramienny, 3 m
przewód elektrody i przewód masowy 25 mm2, tarcza
spawalnicza EN 166 ze szkłami DIN 4646/4647,
szczotka druciana, młotek spawalniczy.

92502 301

Dane techniczne nr kat. 92502 301 nr kat. 92502 302
Handy 140 Handy 150

procedura elektrody elektrody WIG
zakres prądu spawania A 5-140 5-140 5-150
regulacja prądu bezstopniowa bezstopniowa bezstopniowa 
Ø elektrody mm 1,5-3,25 1,5-3,25 1,0-2,4
materiał spawany stal/stal szlachetna stal/stal szlachetna stal/stal szlachetna/miedź
zalecana grubość materiału mm do 8 do 8 1-4 (miedź 1-3)
ED przy maks. prądzie (40°C) % 30 45 40
prąd spawania przy 60% ED (40°C) A 110 135 135
prąd spawania przy 100% ED (40°C) A 80 115 115
zasilanie V 230 230 230
Ø gniazda przyłączeniowego mm 9 13 13
waga kg 4,6 4,8 4,8

typ 92502 …

Handy 140 MP 301
Handy 150 MP ( ) 302

92502

www.atorn.pl

Wydajność potrzebuje jakości.
Krótkie uchwyty wiertarskie ATORN:

do mocowania ATORN.

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Inwerter spawania elektrodowego WIG

%
92506 201
Handy TIG 180 DC BasicPlus MontagePack
Wykonanie
Perfekcyjne spawanie WIG-DC i elektrodowe w
jednym. Dla elektrod do 4 mm, wyposażone we
wszystkie funkcje WIG, potrzebne do uzyskania
perfekcyjnej spoiny. Waga tylko 6,5 kg, długi cykl
pracy, duża tolerancja spadków napięcia. 
Symbol S, dopuszczenie do stosowania przy
podwyższonym ryzyku elektrycznym, klasa ochrony
IP23 (można stosować w warunkach zewnętrznych.)
Najnowocześniejsza elektronika i funkcja Standby
wentylatora dla dużego stopnia skuteczności i
niskiego zużycia energii. Przyłącze do zdalnego
sterowania ręcznego lub nożnego, wyjątkowa
odporność na upadki z wysokości 80 cm. Pulpit
sterowniczy BasicPlus z symbolami świetlnymi,
zabezpieczenie przeciwpyłowe InsideCoating.
Wyprodukowano i sprawdzono zgodnie z 
EN 60974-1.
WIG: 
- zajarzanie bezdotykowe HF (przełączane na

zajarzanie ContacTIG)
- praca 2- i 4-taktowa
- możliwość drugiego zasilania
- obniżanie prądu końcowego
- przyłącze dla zdejmowanego węża gazowego
- automatyczne zarządzanie gazem
Elektroda:
- perkecyjne zajarzanie dzięki automatycznej funckji

Hotstart
- system Anti-Stick zapobiega przyklejaniu elektrody.
- system Arc-Force daje wsparcie w przypadku

trudnych elektrod.
Zakres dostawy:
HandyTig 180 DC Basic Plus z kablem sieciowym
(wtyczka ze stykiem ochronnym), walizka mon-
tażowa, pas naramienny, 3 m kabel elektrody i
masowy 25 mm2, tarcza spawalnicza EN 166 ze
szkłami DIN 4646-47, szczotka druciana, młotek
spawalniczy, palnik WIG (4), elektroda wolframowa,
reduktor ciśnienia z manometrem ilości i zawartości,
wąż gazowy wtykany, instrukcja obsługi.

92507 201
Handy TIG 180 DC ControlPro MontagePack
Wykonanie
Jak nr kat. 92506 201, ale z panelem sterowniczym
ControlPro z symbolami świetlnymi i cyfrowym
wyświetlaczem prądu spawania.
Zakres dostawy:
HandyTig 180 DC z kablem sieciowym (wtyczka ze
stykiem ochronnym), walizka montażowa, pas
naramienny, 3 m kabel elektrody i masowy 25 mm2,
tarcza spawalnicza EN 166 ze szkłami DIN 4646-47,
szczotka druciana, młotek spawalniczy, palnik WIG
UpDown
ze zdalnym sterowaniem (4 m), elektroda wolframo-
wa, reduktor ciśnienia z manometrem ilości i
zawartości, wąż gazowy wtykany, instrukcja obsługi.

92508 301
Handy TIG 180 AC/DC ControlPro MontagePack
Wykonanie
Jak nr kat. 92506 201, ale z prądem
zmiennym/stałym, panelem sterowniczym Control-
Pro z symbolami świetlnymi i cyfrowym wyświet-
laczem prądu spawania. Odporność na upadki z
wysokości 60 cm.
Zakres dostawy:
HandyTig 180 DC z kablem sieciowym (wtyczka ze
stykiem ochronnym), walizka montażowa, pas
naramienny, 3 m kabel elektrody i masowy 25 mm2,
tarcza spawalnicza EN 166 ze szkłami DIN 4646-47,
szczotka druciana, młotek spawalniczy, palnik WIG
UpDown ze zdalnym sterowaniem (4 m), elektroda
wolframowa, reduktor ciśnienia z manometrem ilości
i zawartości, wąż gazowy wtykany, instrukcja
obsługi.

92506

nr kat. 92506 201 nr kat. 92507 201 nr kat. 92508 301
Handy TIG 180 Handy TIG 180 Handy TIG 180

Dane techniczne DC BasicPlus DC ControlPro AC/DC Control
procedura elektrody WIG elektrody WIG elektrody WIG
zakres prądu spawania A 5-150 5-180 5-150 5-180 3-150 3-180
regulacja prądu bezstopniowa bezstopniowa bezstopniowa bezstopniowa bezstopniowa bezstopniowa
Ø elektrody mm 1,5-4,0 1,0-3,2 1,5-4,0 1,0-3,2 1,5-4,0 1,0-3,2
materiał spawalny stal/stal szlachetna stal/stal szlachetna/miedź stal/stal szlachetna stal/stal szlachetna/miedź stal/stal szlachetna stal, stal zlachetna/miedź/aluminium
zalecana grubość materiału mm do 10 1-6 (miedź 1-3) do 10 1-6 (miedź 1-3) do 10 1-8/1-3/1-5
ED przy maks. prądzie (40°C) % 40 30 40 30 35 35
prąd spawania przy 60% ED (40°C) A 135 150 135 150 110 150
prąd spawania przy 100% ED (40°C) A 115 130 115 130 90 130
zasilanie V 230 230 230 230 230 230
Ø gniazda przyłączeniowego mm 13 13 13 13 13 13
waga kg 6,5 6,5 6,5 6,5 13 13

typ 92506 ... 92507 ... 92508 ...

Handy TIG 180 DC Basic Plus MP 201
Handy TIG 180 DC ControlPro MP ( ) 201
Handy TIG 180 AC/DC ControlPro MP ( ) 301

92506 - 92508

92507

92508

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Inwerter

X
Wykonanie
Solidna obudowa z klasą bezpieczeństwa IP 23, mała
waga, sieciowy przewód doprowadzający do 100 m.
INTIG-Energy dla bezpiecznego zajarzenia elektrod
EPC (Electronic Power Control) do ciągłej kontroli
napięcia sieciowego, zapobiegający "zawałowi
włączenia" przy ciągłym włączaniu i wyłączania,
funkcja BOOSTER dla maksymalnej mocy wyjścio-
wej, funkcja Hold, zapobiegająca wyłączeniu
bezpieczników sieci, funkcja Anti-Stick redukująca
niezamierzone przyklejenie się elektrody względnie
zapobiegająca jej wyrzażeniu w przypadku przykle-
jenia się.
Urządzenia są zgodne z normą UE 60974-1 i
posiadają znak S do spawania w warunkach
podwyższonego ryzyka elektrycznego.
Zakres dostawy:
kabel spawalniczy 5 m z uchwytem elektrody i
wtyczką, przewód masowy 4 m z zaciskiem
masowym i wtyczką kabla spawalniczego, młotek
spawalniczy, szczotka druciana i tarcza ochronna ze
szkłami, w walizce.

92535 100
Booster 140 Set

92535 101
Booster PRO 170 Set

92535 102
Booster PRO 210 Set

92539 101
Zestaw Booster PRO 170 z zestawem Gasmana-
gement
Wykonanie
dodatkowo z odpowiednim palnikiem WIG WP 17
KM/ 4 m i reduktorem ciśnienia.

92535 101

Dane techniczne nr kat. 92535 101 nr kat. 92535 102
Booster PRO 170 zestaw Booster  PRO 210 zestaw

prąd maksymalny tryb WIG A 170 210
tryb BOOSTER A 150 170

tryb bezpieczny Hold A 140 160
cykl pracy przy 20 °C (40°C) przy I maks. tryb WIG A 50 (30) 50 (30)

tryb BOOSTER A 55 (30) 90 (30)
tryb bezpieczny Hold A 60 (35) 100 (35)

prąd spawania przy ED 100%, 20 °C (40 °C) tryb WIG A 135 (100) 175 (140)
tryb BOOSTER A 120 (100) 160 (120)

tryb bezpieczny Hold A 120 (100) 160 (120)
napięcie na wejściu przy 50/60 Hz V 1 x 230 1 x 230
zabezpieczenie szybkie/zwłoczne A 16 16
napięcie stanu jałowego V 82 90
wymieary (dł. x szer. x wys.) mm 245 x 110 x 165 315 x 125 x 165
waga kg 3,5 4,8

dane techniczne nr kat. 92535 100
Booster 140 zestaw

zakres regulacji A 5-140
cykl pracy (ED) przy Imax. (10 min) przy 20°C % 40
prąd spawania przy 60% ED przy 20 °C A 125
prąd spawania przy 100% ED przy 20 °C A 110
pobór mocy przy Imax. kVA 6,2
zasilanie V 230 V/50 Hz
zabezpieczenie A 16
czynnik mocy cos phi 0,7
klasa ochrony IP 23
wymiary dł.xszer.xwys. mm 310 x 125 x 182
waga kg 4,9

typ 92535 … 92539 …

Booster 140 zestaw ( ) 100
Booster PRO 170 zestaw 101
Booster PRO 210 zestaw ( ) 102
Booster PRO 170 Set zestawem zarządzania gazem F ( ) 101

92535 - 92539

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Węglikowe wiertła ATORN o wysokiej jakości:

wiercenia ATORN.

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Inwerter WIG

X
Wykonanie
TIGER 170/210 osiąga dzięki specjalnie opracowanej
wysokowydajnej elektronice natężenie prądu spawania
170 A względnie 210A przy napięciu zasilania 230V.
Dająca się odłączyć wysoka częstotliwość zajarzania
(HF), seryjnie zamontowane gniazdo zdalnego
sterowania, z przełączaniem na tryb pracy 2-taktowy i
4-taktowy, z nastawialnym czasem opadania prądu
spawania między 0,0...10,0 sekund i czasem dopływu
gazu między 0,5...25 sekund. Zgodny z normą
europejską 60974-1 i posiada symbol S do spawania
przy zwiększonym ryzyku elektrycznym. 

INTIG-Energy, zajarzanie automatyczne przy pomocy
zaawansowanego sterowania procesem dla optymalne-
go ustawienia energii zajarzania w zależności od
wybranego prądu spawania. Indywidualnie regulowany
prąd i czas pulsu, czas Upslope, Downslope, czas
wstępnego i dodatkowego dopływu gazu, oraz prąd
początkowy i końcowy. Pamięć na 99 programów
spawalniczych.
Można podpinać przewody zasilające o długości do 100
m.
Zakres dostawy:
palnik REHM WIG R-SR 17 względnie R/SR 26 z
potencjometrem i wkładką skórzaną, reduktor ciśnienia i
kabel masowy 4 m, w walizce.

92550

Dane techniczne nr kat. 92545 101 nr kat. 92550 101 nr kat. 92545 102 nr kat. 92550 102
Tiger 170 DC zestaw Tiger 170 AC/DC zestaw Tiger 210 DC zestaw Tiger 210 AC/DC zestaw

prąd maksymalny tryb WIG A 170 170 210 210
tryb BOOSTER A 150 150 170 170

tryb bezpieczny Hold A 140 140 160 160
cykl pracy przy 20 °C (40°C) przy I max. WIG-Betrieb A 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)

tryb BOOSTER A 55 (30) 55 (30) 90 (30) 90 (30)
tryb bezpieczny Hold A 60 (35) 60 (35) 100 (35) 100 (35)

prąd spawania przy ED 100%, 20 °C (40 °C) tryb WIG A 135 (100) 135 (100) 175 (140) 175 (140)
tryb BOOSTER A 120 (100) 120 (100) 160 (120) 160 (120)

tryb bezpieczny Hold A 120 (100) 120 (100) 160 (120) 160 (120)
napięcie na wejściu przy 50/60 Hz V 1 x 230 1 x 230 1 x 230 1 x 230
klasa ochrony IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 245 x 110 x 165 340 x 150 x 295 340 x 150 x 295 340 x 150 x 295
waga kg 5,4 7,8 6,5 8,4

typ 92545 … 92550 …

Tiger 170 DC zestaw ( ) 101
Tiger 170 AC/DC zestaw ( ) 101
Tiger 210 DC zestaw ( ) 102
Tiger 210 AC/DC zestaw ( ) 102

92545-92550

Urządzenia do spawania MIG/MAG

X
Wykonanie
Ze sterowaniem 2-taktowym/4-taktowym, punkto-
wym/interwałowym, wyświetlacz stanu pracy i
temperatury, grubości materiału, napięcia i
natężenia prądu z fukcją Hold.
Zakres dostawy:
urządzenie do spawania, palnik Abicor-Binzel, pakiet
węży 4 m, 200 bar reduktor ciśnienia Argon/CO2

32l/min, kabel masowy 4 m.

Dane techniczne nr kat. 92553 102 nr kat. 92553 103 nr kat. 92553 105
Synergic Pro2 190-2 Synergic Pro2 230-2 AM Synergic Pro2 280-4

zakres regulacji A 30-140 / 50-190 15-230 35-280
cykl pracy przy 40° C przy l maks. % 25 / 30 40 40
prąd spawania przy 100% ED (40°C) A 100/105 150 180
stopnie przełączania 6 / 6 10 10
napięcie w stanie jałowym V 22-34 / 23-47 15-37 17-37
przyłącze sieciowe V 230 / 400 400 400
moc stała kVA 2,1 / 2,4 3,9 5,5
zabezpieczenie (zwłoczne) A 20 / 16 16 16
chłodzenie palnika gaz gaz gaz
klasa ochrony IP 21 IP 21 IP 21
klasa izolacji H / H H H
wymiary dł. x szer. x wys. 800 x 330 x 620 800 x 330 x 620 800 x 330 x 620
waga kg 60 / 60 68 72
waga kg 60 / 60 68 72
waga kg 60 / 60 68 72

typ 92553 …

Synergic Pro2 190-2 + Wyposażenie zestawu Premium MM 15/25 F ( ) 102
Synergic Pro2 230-2 AM + Wyposażenie zestawu Premium MM 15/25 F ( ) 103
Synergic Pro2 280-4 + Wyposażenie zestawu Premium MM 25/35 F ( ) 105

92553 105

92553

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.



• Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące i zestawy • Odkurzacz do pracy na mokro i sucho

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63www.hhw.pl92.44

9

Myjka wysokociśnieniowa

Ö
Wykonanie
Mocne, mobilne myjki wysokociśnieniowe. Idealne
do domu, podwórka, ogrodu i warsztatu. Sterowanie
włączaniem włącza i wyłącza automatycznie
urządzenia przy naciśnięciu pistoletu wysokociśnie-
niowego. Ciśnienie reguluje się bezstopniowo na
rurze stalowej Vario-Power.

Uwaga:
akcesaoria patrz nr kat. 92701.

92700 099
HD 5/14 C Plus
Wykonanie
Kompaktowa, mobilna myjka wysokociśnieniowa z
silnikiem prądu zmiennego.Sterowanie włączaniem,
system zabezpieczający przed przekręceniem,
obrotowy wąż wysokociśnieniowy (10 m) i dopływ
wody z mosiądzu. Pompa osiowa trójtłokowa.
Bezstopniowa regulacja ciśnienia i ilości wody. Z
przedłużonym piostoletem natryskowym (450 mm),
rurką ze stali szlachetnej (550 mm), dyszą trójstop-
niową (0°/25°/40°) i frezem do zanieczyszczeń - co
skraca czas czyszczenia w przypadku trudnych do
usunięcia zabrudzeń.

92700 109
HDS 8/17-4 M
Wykonanie
Funkcja Eco (60°), zoptymalizowany palnik z
turbodmuchawą i ogranicznikiem temperatiry spalin.
Zbiornik na paliwo 25 l, 4-biegunowy chłodzony
powietrzem silnik elektryczny o 1400 obr./min. 
2 pojemniki na śroki czyszczące z precyzyjnym
dozowaniem środka czyszczącego (0-6%). Elek-
tryczny wyłącznik bezpieczeństwa i zabezpieczenie
przed wyciekiem. 10 m węża 400 o długiej żywot-
ności. Pistolet Easy-Press z wkładką Softgrip.
Regulator Servo-Control do regulacji ciśnienia i
ilości wody bezpośrednio na pistolecie. Rurka ze
stali szlachetnej obracana pod ciśnieniem 1050 mm.

92700 203
HD 6/15 CX Plus
Wykonanie
Duży zasięg i profesjonalne wyposażenie, 
pistolet natryskowy Easy Press z miękką wkładką
Softgrip, refulowana rączka, 15 m węża wysoko-
ciśnieniowego, bęben na wąż wysokociśnieniowy.

92700 209
HDS 8/17-4 MX
Wykonanie
Jak nr kat. 92700 109 ale z bębnem 
na wąż i wężem wysokociśnieniowym 
20 m.

typ wydatek wody ciśnienie maks. temp. °C moc/napięcie wymiary waga 92700 …
l/h bar para/woda kW / Volt / Hz dł. x szer. x wys. mm ok. kg

HD 5/14 C Plus 230 - 500 30 - 145 60 2,7 / 230 / 50 375 x 360 x 935 23,3 099
HD 6/15 CX Plus 230 - 560 30 - 150 60 3,1 / 230 / 50 375 x 360 x 935 30,3 F 203
HDS 8/17-4 M/MX Eco 400 - 800 30 - 170 155/80 6,4 / 400 /50 1285 x 690 x 835 155,0 F ( ) 109
HDS 8/17-4 MX Eco 400 - 800 30 - 170 155/80 6,4 / 400 / 50 1285 x 690 x 835 163,00 F ( ) 209

92700 109

92700 203

92700 099

92700

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych

Ö
92701 101
Wąż przedłużający 10 m
Wykonanie
Ze śrubunkiem z obu stron i zabezpieczeniem przed
zginaniem.

92701 103
Złączka
Wykonanie
Mosiądz, z zabezpieczeniem gumowym
Zastosowanie
Do łączenia i przedłużania węży wysokociśnienio-
wych.

92701 105
Rotująca szczytka do mycia
Wykonanie
Szczecina nylonowa, wkładki wymienne.
Zastosowanie
Do delikatnego usuwania pyłu i nalotu z wszystkich
powierzchni.

92701 106
Płyn zmiększający
Wykonanie
6 x butelka 1 l, wysoce skuteczny przy minimalnych
dawkach, przebadany laboratoryjnie, nie zawiera
fosforanu, nie podlega obowiązkowi oznaczania,
wartość pH stężenia 1% ok. 7,5.
Zastosowanie
Bardzo wydajna ochrona przed kamieniem do
ciepłowodnych myjek wysokociśnieniowych (1 l
płynu zmiękczającego wystarcza przy dawce 6
ml/7°dH i m3, by przy twardości wody 20°dH
zmiękczyć ok. 8,5 m3 wody).

92701 107
Aktywny środek myjący
Wykonanie
Kanister 10 l, delikatny koncentrat myjący do silnych
zabrudzeń olejem, tłuszczem i zanieczyszczeń
mineralnych. Alkaliczny, wartość pH 12,5.
Zastosowanie
W ciepłowodnych myjkach wysokociśnieniowych.
Do mycia pojazdów, czyszczenia płaszczyzn i
silników. 

typ przyłącze maks. temperatura maks. ciśnienie 92701 …
°C bar

wąż przedłużający M 22 x 1,5 155 315 ( ) 101
złączka M 22 x 1,5 - - ( ) 103
szczotka do mycia M 18 x 1,5 85 - ( ) 105
płyn zmiękczający  6 x 1 l - - 106
aktywny środek myjący - 100 - 107

92701 103

92701 105

92701 106

92701 107

92701

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Odkurzacz do pracy na mokro i sucho

Ö
NT 27/1 Me Adv
Wykonanie
Kompaktowy i zwrotny odkurzacz do użytku
przemysłowego. Mocna turbina ssąca, duży wkład
filtrujący, mechaniczne wyłączanie pływakowe do
bezpiecznego wyłączania przy maksymalnym
poziomie napełnienia. Praktyczny klips do szybkiej
zmiany względnie podłączenia akcesoriów umożli-
wia nieskomplikowaną obsługę. Pięć kółek, prak-
tyczny schowek na głowicy dmuchawy, uchwyt na
akcesoria, hak na kabel na urządzeniu. Niekoro-
dujący pojemnik ze stali chromowej. Pojemnik na
nieczystości 27 l.

Zakres dostawy:
2,5 m wąż ssący z kolankiem, rura ssąca 2 x 0,5 m,
metal, filtr papierowy, dysza podłogowa do pracy na
mokro i sucho 300 mm normalna, dysza szczelino-
wa, wkład filtrujący.

92719

typ pojemnik wydatek powietrza moc dł. x szer. x wys. waga 92719 …
l l/s Wat mm ok. kg

NT 27/1 Me/Adv 27 67 1380 420 x 420 x 540 7,5 101

92719

Wydajność  
potrzebuje jakości.

www.atorn.pl

Zaciskacze wielokrotne ATORN:

mocowania ATORN.
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Odkurzacz do pracy na mokro i sucho

Ö
Uwaga:
Nr kat. 92720 302+305 w wersji antystatycznej  z wtyczką i
automatycznym wyłączaniem. Prze zpodłączone narządzenie
odkurzacz można włączyć i wyłączyć. Nr kat. 92720 303 w
wersji TC z wózkiem przechylnym.

92720 202+302
NT 35-1 Eco / Te
Wykonanie
Natychmiastowa zmiana z odkurzania mokrego na suche bez
wyjmowania filtra. Z fukcją czyszczenia filtra Power-Filter-
Clean: filtr jest czyszczony strumieniami powietrza przez
zdalne sterowanie umieszczone w rączce. Zapenia to stale
dużą moc ssania, dłuższe przerwy w pracy i dłuższy okres
eksploatacji filtra. Przechowywanie węża, akcesoriów i
schowek znajdują się na urządzeniu. Pojemnik 35 l. Nr kat.
92720 302 (model Te) z wtyczką i elektronicznym
włączaniem do podłączania narzędzi elektrycznych.
Zakres dostawy: 
wąż ssący 2,5 m, z kolankiem, rura ssąca 2 x 0,5 m, metal,
uniwersalna dysza podłogowa, dysza szczelinowa, ekolo-
giczny filtr falisty (BIA C /klasa pyłu M), filtr papierowy
(podwójny, BIA C).

92720 203+303
NT 65-2 Eco / TC
Wykonanie
Z 2 turbinami i wbudowaną pokrywą filtra dla łatwego
wyjmowania dużego ekologicznego filtra falistego. Elektro-
niczna kontrola stanu napełnienia przy odkurzaniu na mokro.
Z wężem spustowym odpornym na olej. Duże koła tylne i dwa
małe kółka. Natychmiastowa zmiana z odkurzania mokrego
na suche bez wyjmowania filtra. Z fukcją czyszczenia filtra
Power-Filter-Clean: Filtr jest czyszczony strumieniami
powietrza przez zdalne sterowanie umieszczone w rączce.
Zapenia to stale dużą moc ssania, dłuższe przerwy w pracy i
dłuższy okres eksploatacji filtra. Klips do szybkiej zmiany
względnie podłączenia akcesoriów. Przechowywanie węża,
akcesoriów i duży schowek znajdują się na urządzeniu.
Pojemnik 65 l. 

Zakres dostawy: 
wąż ssący 4,0 m, z kolankiem, rura ssąca 2 x 0,5 m, metal,
dysza do odkurzania na mokro i sucho, dysza szczelinowa, filtr
falisty (BIA C /klasa pyłu M), filtr papierowy (podwójny, BIA C).

92720 205+305
NT 45/1 Eco / Te
Wykonanie
Poręczny i mocny jednosilnikowy odkurzacz do pracy na
mokro i sucho z innowacyjnym opatentowanym w pełni
automatycznym czyszczeniem filtra (system TACT), które
umożliwia zbieranie dużych ilości drobnego pyłu ze stałą
dużą mocą ssania bez przerywania pracy. Automatyczne
wyłącanie przy maksymalnym stanie napełnienia. System
filtrów Eco. Wbudowany uchwyt na wąż ssący i akcesoria.
Kólka z hamulcem. Turbiny ssące nie wymagające konser-
wacji. Pojemnik 45 l. Nr kat. 92720 305 (model Te) z
wtyczką i elektronicznym włączaniem do podłączania
narzędzi elektrycznych.
Zakres dostawy: 
wąż ssący, rura ssąca 2 x 0,5 m, metal, filtr papierowy, filtr
falisty, dysza szczelinowa, dysza podłogowa do pracy na
mokro i sucho, materiał zbiornika, TACT Filter Clean.

92720 307
NT 70-3
Wykonanie
Mocny okurzacz do pracy na mokro i sucho nowej linii z
dużym wkładem filtrującym. 3 mocno ssące, niezależnie od
siebie uruchamiane silniki (3600 W), optymalny do zbierania
dużych zanieczyszczeń i płynów. Przy okdurzaniu na mokro
pływak przerywa ssanie gdy filtr jest pełny. Wąż spustowy,
ergonomiczna rączka i duże, stabilne kółka powoduje, że
duży pojemnik okurzacza jest mobliny i daje się łatwo
manwrować.Z uchwytem na akcesoria i wbudowanym
uchwutem na kabel w tylnej części odkurzacza. Solidna
obudowa z tworzywa sztucznego ze zderzakiem chroniącym
przed uderzeniami.
Zakres dostawy:
wąż ssący 4 m, z kolankiem, rura ssąca 2 x 0,5 m, metal,
dysza podłogowa 360 mm, z tworzywa sztucznego z rolkami,
szczotkami i końcówkami gumowymi, dysza szczelinowa 290
mm, wkład filtrujący.

92720 302

typ pojemność pojemnika wydatek powietrza moc dł. x szer. x wys waga 92720 …
l l/s Wat mm ok. kg

NT 35-1 Eco 35 61 1380 520 x 380 x 580 11,5 F 202
NT 35-1 Eco / Te 35 61 1380 520 x 380 x 580 12,5 F 302
NT 65-2 Eco 65 2 x 56 2750 600 x 480 x 920 19,0 F 203
NT 65-2 Eco / TC 65 2 x 56 2750 600 x 480 x 920 26,2 F ( ) 303
NT 45-1 Eco 45 61 1380 520 x 380 x 695 12,5 F ( ) 205
NT 45-1 Eco / Te 45 61 1380 520 x 380 x 695 13,5 F ( ) 305
NT 70-3 70 3 x 56 3600 510 x 740 x 1010 29,0 F ( ) 307

92720 203

92720

92720 305

Filtry i akcesoria do odkurzacza do pracy na mokro i sucho

Ö
92721 101-103+109
Filtr papierowy, opakowanie = 5 sztuk.

92721 104-105
Filtr falisty, opakowanie = 1 sztuka.

92721 110
Wkład filtrowy

92722 101+103
Dysza szczelinowa z tworzywa sztucznego

92722 102
Metalowa dysza szczelinowa

92721 101

92721 104

92721 - 92722

92720 307

filtr papierowy filtr falisty wkłąd filtrujący akcesoria
do okurzacza do pracy na mokro i sucho 92721 … 92721 … 92721 … 92722 …
typ
NT 35-1/361 Eco / Te 101 104
NT 45-1 Eco / Te 102 104
NT 65-2 Eco / TC 103 105
NT 70-3 109 ( ) 110
dysza szczelinowa z tworzywa sztucznego do NT 361/561 Eco / Te 101
dysza szczelinowa metalowa do NT 361/561 Eco / Te ( ) 102
dysza szczelinowa z tworzywa sztucznego do  NT 65-2 Eco / TC ( ) 103

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Zamiatarki

Ö
Uwaga:
urządzenia do szerokośći roboczej do 1700 mm do
sużych powierzchni w wersji beznynowej, diesel,
gaz i na baterie dostępne na zamówienie.

92730 101
Zamiatarka ręczna KM 70/20 C
Wykonanie
Zamiatanie bez wzbijania kurzu dzięki kontrolowa-
nemu obiegowi powietrza i filtrowi pyłu. Wygodna
obsługa szczotki bocznej pedałem. Regulacja
wysokości głównej szczotki walcowej. Obustronny
napęd głównej szczotki waclowej dla optymalnych
efektów zamiatania przy skrętach w lewo i prawo.
Składany uchwyt.
Zastosowanie
Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz.

92730 102
Zamiatarka ręczna KM 70/20 C2
Wykonanie
Zamiatarka ręczna o ładnym kształcie do czyszcze-
nia powierzchni zewnętrznych. Niewielka siła
potrzebna do posuwu, bardzo zwrotna. Niemalże
bezkurzowe zamiatanie dzięki filtrowi pyłu. Główna
szczotka walcowa z obustronnym napędem nie
wymagającym konserwacji może być opuszczana
lub podnoszona w 6 pozycjach jedną rączką. Z
dwiema odchylnymi szczotkami bocznymi do
obustronnego zamiatania tuż przy krawędziach.
Regulowany 3 pozycjach i składany uchwyt.
Parkowanie oszczędzające miejsce. 

92730 101

typ zbiornik na szerokość robocza mm wydajność zamiatania dł. x szer. x wys. napęd waga 92730 …
nieczystości l ze szczotką boczną bez szczotki bocznej do m2/h mm ok. kg

KM 70/20 C 40 700 480 2800 1300 x 765 x 1035 ręczny 23 F ( ) 101
KM 70/20 C2 40 700/960 480 3680 1300 x 790 x 1035 ręczny 26 F ( ) 102

92730 102

92730

Wiertarki stołowe

92850 102

Dane techniczne: TB 10 STW ele. TB 13 STW ele. TB M1 ST R2
. wydajność wiercenia ciągłego/zwykłego mm 12 15 15/18
. wrzeciono B 16 DIN 238 B 16 DIN 238 MK II
. głębokość wiercenia mm 50 60 95
. wysięg mm 180 185 200
. średnica kolumny mm 50 60 70
. silnik V/kW 230/0,45 230/0,55 400/0,45
. prędkość obrotowa wrzeciona 1/min. 500-3000 400-4500 100-4200
. bezstopniowo 1/min. - - I 100-1200
. dwustopniowo - - II 350-4200

typ 92850 …

TB 10 STW ele. F 100
TB 13 STW ele. F 101
TB M1 ST R2 F ( ) 102

92850 101

92850

4
92850 100-101
TB 10 STW ele./TB 13 STW ele.
Wykonanie
Prąd zmienny. Maszyna precyzjna. Prędkość obrotowa
regulowana bezstopniowo. Maszyna warsztatowa/labo-
ratoryjna z wzrocowym komfortem obsługi. Dostawa
wraz z uchwytem wiertarskim. Osłona wiertarska na
wyposażeniu seryjnym. Gwarancja 3 + 2 lata.

92850 102
TB M1 ST R2
Wykonanie
Prąd trójfazowy. Niedroga wiertarka o dużej wydajności
wiercenia dla warsztatu, przemysłu i rzemiosła, z
napędem bezstopniowym, regulacją wysokości stołu z
zębatką, przełącznikiem ręcznym obrotów w prawo/le-
wo i szybko regulowanym ogranicznikiem głębokości
wiercenia. Wyświetlacz prędkości obrotowej i głębo-
kości wiercenia. Osłona wiertarska na wyposażeniu
seryjnym. Gwarancja 3 + 2 lata.

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.

Wiertarka stołowa

)
Wykonanie
Wiertarki stołowe najwyższej jakości.

Uwaga:
podstawa na zamówienie.

92860
92860

Dane techniczne: ALZSTAR 18-T/S
. moc silnika kW 0,37/0,55
. prędkości obrotowe wrzeciona (bezstopniowo) 1/min. 225-4300
. wydajność wiercenia w stali mm 15
. zdolność wiercenia w stali mm 18
. skok wrzeciona mm 80
. wysięg mm 190
. krótkie wrzeciono MK 2

typ 92860 …

Alzstar 15-T/S F 101
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Piły taśmowe

ä
Wykonanie
Stabilna piła taśmowa w odchylnej konstrukcji
ramowej. Ciężka rama piły z dobrze zwymiarowaną
podporą z żeliwa szarego. Stojak pod maszynę z
nieiwlekich drganiach.
Wyposażenie seryjne:
- automatyczne opuszczanie ramienia piły
- automatyczne wyłączanie po zakończeniu cięcia
- bezstopniowo regulowana prędkość posuwu
- szybkie opuszczanie ramienia piły
- regulacja napięcia taśmy piły przy pomocy sprężyn

krążkowych
- prowadnice taśmy piły z węglikiem spiekanym
- regulowane ramię prowadzące
- pompa chłodziwa
- regulacja ukosu szczęk mocujących 90° - 45°
- koło usuwające wióry
- imadło ukośne
- maszyna zgodna z CE

92865 101
HBS 220
Wykonanie
Z zamontowaną taśmą bimetalową M 42 
2890 x 27 x 0,9 mm 4/6 ZpZ.

92865 102
HBS 265
Wykonanie
Z zamontowaną taśmą bimetalową M 42 3280 
x 27 x 0,9 mm 4/6 ZpZ.

Uwaga:
bimetalowe taśmy patrz nr kat. 40711.

92865 101

92865 102

typ 92865 …

HBS 220 F ( ) 101
HBS 265 F ( ) 102

92865

Dane techniczne HBS 220 HBS 265
. napięcie V/Hz 400/50 400/50
. zakres cięcia 90° na okrągło mm 220 265
. zakres cięcia na płasko mm 250x100 300x150
. prędkość cięcia m/min. 40/60 41/63
. moc silnika kW 1,5 1,3
. taśma piły mm 2890x27x0,9 3280x27x0,9
. waga ok. kg 260 265

Piła kabłąkowa

ä
Model Plus/220
Wykonanie
Duży zakres cięcia, dobra wydajność cięcia i dobre
wyposażenie techniczne. Dzięki regulowanej
prowadnicy pryzmatycznej i masywnemu kabłąkowi
piły osiąga się bardzo dużą dokładność cięcia.
Nacisk cięcia można dostosować do materiału
ciętego przy pomocy przycisku. Z imadłem
ukośnym, hydrauliczna regulacja posuwu.

Uwaga:
Pasujące brzeszczoty maszynowe patrz nr kat.
40412.

92867

Model 92867 …

Plus/220 F ( ) 101

92867

Dane techniczne
. moc silnika kW/V/Hz 0,95/400/50
. zakres cięcia 90° na okrągło mm 220

90° na płasko mm 220 x 170
45° na okrągło mm 130
45° na płasko mm 130 x 190

. prędkość cięcia m/min. 16/32

. liczba suwów na min. 54/108

. długość suwu mm 140y

. waga ok. kg 219

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.



ß

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63 www.hhw.pl 92.49

9

Elektronarzędzia

Piła tarczowa do metalu

p
Mini-Compact
Wykonanie
- silnik kondensatorowy 230V, cichy i mocny
- cięcie pod kątem do 45° w lewo
- automatyczne chłodzenie tarczy piły
- waga 38 kg = łatwa w transporcie
- dostawa wraz z ogranicznikiem długości i

narzędziami montazowymi, bez tarczy piły.

Uwaga:
pasujące tarcze piły patrz nr kat. 17014. 92869

typ 92869 …

Mini-Compact F 101

92869

Dane techniczne
. silnik kW/V 0,8/230
. prędkość obrotowa 1/min 54
. tarczy piły mm 250
. zaklres cięcia mm 90° ❍ 85 ❏ 100 x 65
. zakres cięcia mm 45° ❍ 80 ❏ 90 x 60

Montażowe piły taśmowe

p
Uwaga:
pasujące tarcze piły patrz nr kat. 40711.

92870 201
PBS 84 ESC
- nieodzwone na placu budowy i przy montażu
- cięcie proste i skośne do 45° w lewo.
- także do cięcia na sucho rur i profili
- elektroniczna regulacja prędkości cięcia 

30-80 m/min.
- spokojny ruch dzięki specjalnej przekładni
- dostawa wraz z 1 taśmą piły.

92870 202
PBS 124 ESC
- przenośna piła ze skosem 60°
- także do cięcia na sucho
- elektroniczna regulacja prędkości cięcia 

30-80 m/min.

92870 201

92870 202

typ 92870 …

PBS 84 ESC F 201
PBS 124 ESC F ( ) 202

92870

PBS 84 ESC PBS 124 ESC
. silnik WN 850 / 230 1.200 / 230
. wymiary taśmy piły mm 1335 x 13 x 0,65 1440 x 13 x 0,65
. prędkość cięcia m/min. 30 - 80  30 - 80
. waga kg 18 19

Zakresy cięcia: PBS 84 ESC
. 90° mm ❍ 90 ❏ 85 ❏ 100 x 85
. 45° w lewo mm ❍ 65 ❏ 65 ❏ 60 x 65

zakresy cięcia PBS 124 ESC
. 90° mm ❍ 125 ❏ 125 ❏ 130 x 125
. 45° w lewo mm ❍ 80 ❏ 80 ❏ 80 x 80
. 60° w lewo mm ❍ 50 ❏ 50 ❏ 50 x 50

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Piła taśmowa do metalu92873

i
Model SBG 4908
Wykonanie
Z ochylnym ramieniem piły. 2 prędkości taśmy do
cięcia profili pełnych i wydrążonych. Regulacja kąta
cięcia 0°- 45° bezstopniowa i bez użycia narzędzi.
Ze stojakiem, proste wyzwalanie do obsługoi jedną
ręką. Z blokadą kabłąkową do przenośnego
stosowania i łatwego transportu. Ułożone na
łożyskach kulkowych 3-punktowe prowadzenie
taśmy dla optymalnego przebiegu cięcia. Wyłącznik
bezpieczeństwa zapobiegający niezamierzonemu
uruchomieniu maszyny po awarii prądu. Praca bez
chłodziwa.
Wyposażenie podstawowe:
1 taśma bimetalowa 1335 x 13 x 0,6 mm, 
8/12 ZpZ, 1 ogranicznik kompletny.

Uwaga:
zalecane prędkości taśmy: 
poziom I, pełny materiał ze stali, stali szalchetnej
V2A, aluminium. Poziom II, rury ze stali, stali
szlachetnej V2A, aluminium.
pasujące tarcze piły patrz nr kat. 40711.

92873

Model 92873 …

SBG 4908 F ( ) 101

Dane techniczne
. pobór mocy Wat 850
. wydatek mocy Wat 445
. wymiary taśmy piły mm 1335 x 13 x 0,65
. prędkość cięcia m/min. 60/80
. waga (kabłąk piły) kg 7,9
. waga (cała jednostka) kg 18

zakresy cięcia
. 90° mm ❏ 85 ❍ 85 ❏ 100 x 85
. 45° mm ❏ 70 ❍ 70 ❏ 70 x 70

. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.
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Wydajność potrzebuje jakości.
Wkrętaki ATORN:

ręcznych ATORN.


