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Dane techniczne:
. moc silnika kW 0,55 lub 0,6 / 0,95
. prędkość obrotowa trzpienia (płynna zmiana) 1/min. 450 - 4300 lub 125 - 2400 / 225 - 4300
. postęp wiercenia w stali mm mm 18
. zdolność wiercenia w stali mm 23
. suw trzpienia mm 100
. odchylenie mm 250
. krótki trzpień MK 2

Dane techniczne:
. moc silnika kW 1,45 / 1,9
. prędkość obrotowa trzpienia (płynna zmiana) 1/min. 160 - 2250
. postęp wiercenia w stali mm 32
. zdolność wiercenia w stali mm 40
. suw trzpienia mm 120
. odchylenie mm 293
. krótki trzpień MK 3

Dane techniczne:
. moc silnika kW 1 / 1,6 lub 1,45 / 1,9
. prędkość obrotowa trzpienia (płynna zmiana) 1/min. 80 - 1125 lub 160 - 2250
. postęp wiercenia w stali mm 32
. zdolność wiercenia w stali mm 40
. suw trzpienia mm 120
. odchylenie mm 293
. krótki trzpień MK 3

Wiertarka stołowa AX 2 - T/S

)
Do wyboru możliwość dostawy z przełącznikiem rewersyjnym, instalacją środka chłodniczego, urządzeniem
do cięcia gwintów. Techniczna perfekcja. Za atrakcyjną cenę. Z elektryczną ochroną trzpienia.

Dostawa nie obejmuje wierteł

95010

Wiertarka kolumnowa ALZSTAR 40/SV95015

)
Wiertarka kolumnowa o najwyższej jakości. Z elektryczną ochroną trzpienia.

Wiertarka kolumnowa AX 3/SV-N95020

)
Możliwość dostawy różnorodnego wyposażenia. Funkcjonalność potwierdzona na całym świecie w przemyśle,
rzemiośle, warsztatach szkolnych i czeladniczych również. Z elektryczną ochroną trzpienia.
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Dane techniczne:
. moc silnika kW 1,8 / 2,9 lub 3,0
. prędkość obrotowa trzpienia (płynna zmiana) 1/min. 70 - 1200 lub 70 - 2400
. postęp wiercenia w stali mm 43 / 45
. zdolność wiercenia w stali mm 55
. suw trzpienia mm 140
. odchylenie mm 300
. krótki trzpień MK 4

Dane techniczne:
. moc silnika kW 1,8 / 2,9
. prędkość obrotowa trzpienia (płynna zmiana) 1/min 100 - 1600 / 70 - 4000
. postęp wiercenia w stali mm 40
. zdolność wiercenia w stali mm 50
. suw trzpienia mm 160
. odchylenie mm 300
. krótki trzpień MK 4

Dane techniczne:
. moc silnika kW 3,0
. prędkość obrotowa trzpienia 1/min. 55 - 5000
. postęp wiercenia w stali mm 32
. zdolność wiercenia w stali mm 45
. suw trzpienia mm 180
. odchylenie mm 322
. długi trzpień MK 4

Wiertarka kolumnowa AX 4/SV 

)
Maszyna produkcyjna w korzystnej cenie dostarczana w różnych wersjach konstrukcyjnych. Z elektryczną
ochroną trzpienia.

95030

Wiertarka kolumnowa AB 40/SV

)
Nowa wysokowydajna wiertarka klasy AB. 
Wyposażenie seryjne: 
Elektromagnetyczne sprzęgło posuwu z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i elektronicznym krzyżowym
układem połączeń uchwytu, transformator sterujący świetlny, napięcie sterowania i światła 24 V, możliwość
odłączenia wyłącznika głównego, przycisk grzybkowy na płycie czołowej ustawiany na awaryjne wyłączanie,
bieg prawy poprzez sterowanie stycznikowe, cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej, elektryczna regulacja
prędkości obrotowej, rodzaj ochrony IP54, klasa izolacji silnika F (155°). Ochrona trzpienia z elektrycznym
zabezpieczeniem.

95041

Wiertarka kolumnowa AC 3295050

)
Wyposażenie seryjne: 
Uchwyt narzędziowy MK (długi trzpień), płynny posuw, napęd główny z automatyczna regulacja prędkości
obrotowej, pełna ochrona silnika termicznymi opornikami w celu ochrony przed przeciążeniem termicznym.
Technologiczny procesor do ustalania danych cięcia z dodatkowym polem wprowadzania danych do funkcji
specjalnych jak gwintowanie, posuw skokowy, głębokie wiercenie, przerwanie skrawania. Można zaprogra-
mować inne funkcje. Programowanie głębokości wiercenia z automatycznym biegiem szybkim dosuwem i
ruchem do tyłu. Ochrona trzpienia z elektrycznym zabezpieczeniem.

Uwaga:
Wyposażenie specjalne na zamówienie.
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Piła taśmowa z imadłem do cięcia skosów HBS 325
. zakres cięcia 90° okrągłe mm 325
. zakres cięcia 90° płaskie mm 420x300
. prędkość cięcia m/min. 15-100
. moc silnika kW 2,0
. taśma piły mm 3770x27x0,9

Piły taśmowe do cięcia skosów HBS 220 G HBS 220 DG HBS 265 G HBS 265 DG HBS 325 G
. pojedyncze cięcie skosów podwójne cięcie skosów pojedyncze cięcie skosów podwójne cięcie skosów pojedyncze cięcie skosów 

prawe prawe/lewe prawe prawe/lewe prawe
. zakres cięcia 90° płaskie mm 250x100 220x150 300x150 300x150 420x300
. zakres cięcia 45° płaskie mm 150x160 150x100 200x100 200x100 300x200
. zakres cięcia 30° płaskie mm - 80x100 130x100 130x100 lewe 200x100
. prędkość cięcia m/min. 40/60 40/60 41/63 41/63 15-100
. moc silnika kW 1,5 1,5 1,3 1,3 2,0
. taśma piły mm 2890x27x0,9 2890x27x0,9 3280x27x0,9 3280x27x0,9 3770x27x0,9

Seria konstrukcyjna HBS95340

HBS 325 G z opcją "pakietu półautomatycznego"

ä
Firma Klaeger produkuje w serii konstrukcyjnej HBS wysoko wydajne piły
taśmowej prawie do każdego obszaru zastosowania.

Poczynając od prostych pił taśmowych do zastosowania w warsztatach do
podwójnych maszyn do cięcia skosów firma Klaeger produkuje maszyny, które
charakteryzują się nie tylko wyjątkową precyzją cięcia ale też wytrzymałością i
przyjemnością ich obsługi.

Zakup piły firmy Klaeger to oszczędność w długim okresie czasu.

- automatyczny posuw piły
- regulowane ramię prowadnicy
- precyzyjna prowadnica piły HM
- automatyczne odłączanie po zakończeniu cięcia
- chłodzenie wodą
- najwyższa precyzja cięcia
- bardzo stabilne ramy piły

Wszystkie modele HBS można wyposażyć również w pakiet półautomatyczny

- wszystkie funkcje maszyny na jednym przejrzystym pulpicie obsługi
- hydrauliczne mocowanie
- hydrauliczne podnoszenie
- automatyczne otwieranie imadła po zakończeniu cięcia
- regulowana wysokość suwu dla szybszych pił mniejsze cięcie poprzeczne
- półautomatyczne cięcie po naciśnięciu guzika z żółtym przyciskiem cyklu

Klaeger
- Pakiet Power: płynna regulacja prędkości cięcia 15-100 m/min.
Silny moment obrotowy silnika  2.0 kW dzięki przetwornicy częstotliwości

Idealna do wszelkiego rodzaju materiałów: od INOX do aluminium, od miedzi do
tworzyw sztucznych. Własny projekt i konstrukcja firmy Klaeger.

Pakiet półautomatyczny

Model VBS 405 E VBS 405 SFE VBS 605 SFE VBS 1050 SFE
. zakres cięcia mm 400 400 605 1050
. wysokość cięcia mm 290 290 350 400
. wielkość stołu mm 600 x 600 600 x 600 600 x 600 670 x 670
. waga kg 490 650 750 900

Pionowe piły taśmowe95344

ä
Dzięki ładnej w formie i wolnej do drgań konstrukcji
z uchylnym i bardzo stabilnym stołem z żeliwa
szarego oraz przejrzystemu i przyjaznemu dla
użytkownika uszeregowaniu elementów obsługi
Klaeger oferuje pionową piłę taśmową odpowiednią
dla każdego zapotrzebowania.

Bogaty wybór wyposażenia specjalnego umożliwia
dopasowanie się do wszystkich Państwa potrzeb.
Możemy dostarczyć również maszyny specjalne
wykonane według Państwa wymogów.

Na życzenie dodatkowe informacje i opcje.

VBS 405 E
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M Model fortuna 220 fortuna 220 G fortuna 265 fortuna 265 G HBA 325 HBA 325 G
pełen automat pełen automat pełen automat pełen automat pełen automat pełen automat

. zakres cięcia 90° płaskie 220x150mm 220x150mm 265x200mm 265x200mm 320x300mm 320x300mm

. moc silnika 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW

. długość posuwu 600mm/suw 600mm/suw 600mm/suw 600mm/suw 400mm/2-krotnie 400mm/2-krotnie

. taśma piły mm 2890x27x0,9 2890x27x0,9 3280x27x0,9 3280x27x0,9 3770x27x0,9 3770x27x0,9

. waga kg 870 1050 1015 1200 1200 1300

Model Pharos 220 HBA S 265 HBA S 500 HBA S 500 G HBA S 500 DG
pełen automat pełen automat pełen automat pełen automat pełen automat

. zakres cięcia 90° płaskie 220x220mm 260x260mm 500x320 500x320 500x320

. moc silnika 2,0 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

. długość posuwu 600mm/suw 400mm/2-krotnie 400mm/2-krotnie 400mm/2-krotnie 1000 mm

. taśma piły mm 2890x27x0,9 4150x34x1,1 4400x34x1,1 4700x34x1,1 4700x34x1,1

. waga kg 870 1050 1015 1200 1200

Automatyczne piły taśmowe z uchylna rama

ä
Wysokowydajne, pełnoautomatyczne piły taśmowe z uchylnym ramieniem
Firma Klaeger zamienia swoje maszyny HBA maszynami nowej serii konstrukcyjnej o
nazwie fortuna!
Produkując tą wszechstronna maszynę udało nam się stworzyć niezwykle precy-
zyjną, stabilną, automatyczną piłę taśmową w korzystnej cenie.

fortuna265
Seria konstrukcyjna uchylnych ram firmy Klaeger 
• sterowanie Klaeger k-tronic NC o najwyższym komforcie obsługi
• zintegrowana taśma na rolkach 1000 mm
• automatyczna regulacja wysokości suwu przy pracy automatycznej
• praca automatyczna, na życzenie możliwość funkcji pracy także w 

trybie cięcia krokowego
• pozycjonowanie wymiaru łańcucha przy pracy automatycznej 
• możliwość włączania trybu pracy półautomatycznej poprzez jedno 

przyciśnięcie guzika
• kontrolowany nacisk cięcia za pomocą mechanicznego Power-Box firmy Klaeger
• cylinder pełnego suwu na piły imadle i imadle transportowym
• dwustronne mocowanie na imadle posuwu 
• całkowicie przykryty obszar posuwu
• maszynę można ładować także z góry za pomocą dźwigu
• napędzane szczotki wiórów, zsynchronizowane z prędkością cięcia
• płynna regulacja prędkości taśmy 15-100 m/min.
• regulowane masywne ramię prowadnicy z szarego żeliwa

fortuna 265

95343

Pełnoautomatyczne piły taśmowe

ä
Firma Klaeger jest od ponad 80 lat producentem jakościowo wysokowartościo-
wych pił maszynowych!
Tworząc nowe automaty pharos o podwójnych kolumnach, które zastępują
sprawdzoną serie konstrukcyjną HBA S, firmie Klaeger udało się stworzyć pakiet
wydajnych maszyn, które spełniają najwyższe wymagania!

Pełnoautomatyczna, wysoko wydajna piła taśmowa o podwójnych kolum-
nach firmy Klaeger
pharos220
- sterowanie Klaeger k-tronic NC o najwyższym komforcie obsługi
- zintegrowana taśma na rolkach 1000 mm
- automatyczna regulacja wysokości suwu przy pracy automatycznej
- praca automatyczna, na życzenie możliwość funkcji pracy także w 

trybie cięcia krokowego
- pozycjonowanie wymiaru łańcucha przy pracy automatycznej
- możliwość włączania trybu pracy półautomatycznej poprzez jedno przy-

ciśnięcie guzika
- kontrolowany nacisk cięcia za pomocą mechanicznego Power-Box firmy

Klaeger
- cylinder pełnego suwu na piły imadle i imadle transportowym
- dwustronne mocowanie na imadle posuwu 
- całkowicie przykryty obszar posuwu
- maszynę można ładować także z góry za pomocą dźwigu
- napędzane szczotki wiórów, zsynchronizowane z prędkością cięcia
- płynna regulacja prędkości taśmy 15-100 m/min.
- automatycznie pozycjonowane ramię prowadnicy 

Pharos 220

95342
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Wydajność potrzebuje jakości.
Krótkie uchwyty wiertarskie ATORN:

do mocowania ATORN.

Dane techniczne: TB P18 ST R1 TB P18 ST R2 TB E1
. moc wiercenia ciągłego / normalnego mm 15/18 15/18 15/18
. trzpień trzpień MK II MK II B 16
. głębokość wiercenia mm 95 95 95
. odchylenie mm 200 200 200
. średnica kolumny mm 70 70 70
. silnik V/kW 400/0,75 400/0,75/0,45 zmiana liczby biegunów. 400/0,75
. płynna zmiana prędkości obrotowej trzpienia 1/min. 200-4200 100-4200 400-3600 (5-poziomów)
. poziom I 200-1200 100-1200 –
. poziom II 700-4200 350-4200 –

Wiertarki stołowe w wersji na prąd trójfazowy95080

4
Godna swojej ceny wiertarka o dużej wydajności
wiercenia do zastosowania w warsztatach, prze-
myśle i rzemiośle. Z szybko ustawialną blokadą
głębokości wiercenia. Seryjnie montowana ochrona
wiercenia.
3 + 2 lata gwarancji.

Kolor standardowy: RAL 7005 szary.
Specjalne farby do wszystkich rodzajów wiertarek
FLOTT za dopłatą.

Seryjne wyposażenie P18
- cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej
- cyfrowy wskaźnik głębokości wiercenia
- wyłącznik awaryjny
- wyzwalacz podnapięciowy
- kabel przyłączeniowy (1,5 m) z wtyczką CEE
- ochrona wiertarki
- szybko ustawialna blokada głębokości wiercenia
- ręczny przełącznik do biegu prawego i lewego
- płynna regulacja prędkości obrotowej
- regulacja wysokości stołu poprzez listwę zębatą.

Seryjne wyposażenie do E1:
- przeźroczysta kopuła ochronna dla większego

bezpieczeństwa
- wyłącznik awaryjny
- wyzwalacz podnapięciowy
- kabel przyłączeniowy (1,5 m) z wtyczką CEE
- ochrona wiertarki
- szybko ustawialna blokada głębokości wiercenia

TB E1TB P18 ST
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Dane techniczne: SB P23 STE GL ele SB P30 ST SB P40 STG PV ele
wielobiegunowe wielobiegunowe

. moc wiercenia ciągłego / normalnego mm 18/23 25/30 35/40

. moc gwintowania maks. M 16 M 20 M 30

. trzpień trzpień MK II MK III MK IV

. głębokość wiercenia mm 90 125 160

. odchylenie mm 240 260 300

. średnica kolumny mm 82 110 125

. silnik z przetwornicą częstotliwości V/kW 400/2,2 400/0,90/1,45 400/1,50/3,0

. płynnie regulowana prędkość obrotowa trzpienia 1/min. 125-4000 R1 100-2000
R2 70-1400

. gwintowanie ręką 1/min. 0-1000 poziom l 125-2000

. gwintowanie za pomocą śruby pociągowej 1/min. 0-1000 poziom ll 250-4000

. wiercenie 1/min. 0-3200 płynne 0-300 mm/min 
z elektromagnetycznym sprzęgłem,
cyfrowy display

Dane techniczne: SB M2 ST SB M3 ST SB M3 ST MV
. wielobiegunowe wielobiegunowe wielobiegunowe
. moc wiercenia ciągłego / normalnego mm 18/23 25/30 25/30
. trzpień MK II MK III MK III
. głębokość wiercenia mm 100 125 125
. odchylenie mm 240 260 260
. średnica kolumny mm 82 110 110
. silnik V/kW 400/0,45/0,80 400/0,90/1,45 400/0,90/01,45
. prędkość obrotowa trzpienia 1/min. 250-4000 125-4000 125-4000
. poziom 1 125-2000 125-2000
. poziom 2 250-4000 250-4000
. dosuw dosuw mm/obr. z ręki do ręki 0,10/0,16/0,25

z elektromagnetycznym
sprzęgłem

Wiertarki kolumnowe P23 STE GL / P30 ST / P40 STG electronic

4
Precyzyjne, płynnie regulowane wiertarki o dużej wydajności wiercenia i
cyfrowym wskaźniku głębokości wiercenia oraz prędkości obrotowej do warszta-
tów, przemysłu i rzemiosła. Z płynnie regulowanym napędem, regulacją wyso-
kości stołu za pomocą listwy zębatej, 
ręcznym przełącznikiem kierunku 
do biegu prawego i lewego (nie 
występuje przy modelu SB P23 STE 
GL) oraz blokadą głębokości 
wiercenia o precyzyjnej regulacji. 
Wyłącznik awaryjny, wyzwalacz 
podnapięciowy i kabel podłączeniowy 
z wtyczka CEE. Seryjnie 
montowana ochrona 
wiercenia.
3 + 2 lata gwarancji.

Wiertarka i gwinciarka
SB P23 STE GL seryjnie
- elektroniczny hamulec trzpienia
- oddzielnie regulowana prędkość biegu

zwrotnego
- urządzenie do szybkiej wymiany śruby

pociągowej
- moduł do łamania wióra przy gwintowaniu
- płynne ograniczenie momentu obrotowego
- przycisk nożny, funkcja zależna od funkcji

roboczej maszyny
- podwójne zabezpieczenie narzędzia przed

zniszczeniem poprzez regulowane ogranicze-
nie momentu obrotowego i zabezpieczenie
nabiegu

Display P 23 STE GL

SB P40 STG PV
seryjnie electronic:
- kontrola trzpienia
- urządzenie do pracy

po wyjściu z materiału
- urządzenie do

prędkości cięcia  maks.
M 30

- krzyżak wiertarki z
przyciskiem ste-
rującym do włączania i
wyłączania dosuwu

- smarowanie perma-
nentne przekładni
dosuwu

- oświetlenie LED z
przegubowym
ramieniem

95087

Wiertarki kolumnowe M2 ST / M3 ST / M3 ST MV

4
Godna swojej ceny wiertarka o dużej wydajności
wiercenia do zastosowania w warsztatach, prze-
myśle i rzemiośle. Z płynnym napędem, regulacją
wysokości stołu za pomocą listwy zębatej, ręcznym
przełącznikiem zmiany biegu prawego i lewego oraz
blokadą głębokości wiercenia o precyzyjnej regu-
lacji. Wyłącznik awaryjny, wyzwalacz podnapięciowy
i kabel podłączeniowy z wtyczka CEE. Seryjnie
montowana ochrona wiercenia.
3 + 2 lata gwarancji.

95085

SB M2 ST SB M3 ST
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Dane techniczne: EMCOMAT 14S/14D EMCOMAT 17S EMCOMAT 17D/20D

Zakres roboczy
. szerokość wierzchołka mm 650 700 700/1000
. wysokość wierzchołka mm 140 170 170/200
. średnica obrotu ponad łożem mm 280 340 340/400
. średnica obrotu ponad suwakiem płaskim mm 170 190 190/250

Główny trzpień
. nosek trzpienia CAMLOCK DIN 55029 S4 CAMLOCK DIN 55029 S5 CAMLOCK DIN 55029 S5
. otworu trzpienia Ø mm 40 50 50
. średnica uchwytu maks. mm 140 200 200
. prędkość obrotowa trzpienia 1/min. 60-4000 55-2350 40-3000
. regulacja prędkości obrotowej płynna mechaniczna płynna
. poziomy prędkości obrotowej 2 8 4
. zakresy prędkości obrotowej 1/min. 60 - 2000 55, 95, 160, 280, 470 40 - 130, 110 - 360

2000 - 4000 800, 1320, 2350 310 - 1070, 870 - 3000
. silnik napędowy/moc kW 7,5 3,2 5,3
. dosuwy wzdłużne* mm/U 0,03 - 0,3 0,045 - 0,787 0,045 - 0,787
. dosuwy płaskie* mm/U 0,015 - 0,15 0,023 - 0,406 0,023 - 0,406

Zakresy gwintowania
. gwinty metryczne (wyposażenie podstawowe) mm 0,25 - 2,5 0,4 - 7,0 0,4 - 7,0
. gwinty metryczne* mm 0,125 - 5 0,4 - 7 0,4 - 7
. gwinty w calach* Gg/cal 96 - 4 4 - 56 4 - 56
. gwinty modułowe* 0,25 - 2,5 0,2 - 3,5 0,2 - 3,5
. diam. gwinty Pitch* 96 - 11 8 - 112 8 - 112

Konik
. Średnica kłów mm 30 50 50
. Stożek wewnętrzny kła MK 2 3 3

* Zakres dosuwu i liczba różnych rodzajów gwintów mogą być zwiększone za pomocą zestawu wymiennych kół (opcja).

Tokarki ze śrubą pociągową i wałkiem pociągowym EMCOMAT95161

y
Seria konstrukcyjna konwencjonalnych tokarek EMCOMAT składa się z 5
modeli, przy czym modele D są standardowo wyposażone w cyfrowy wskaźnik
łącznie ze stałą prędkością cięcia. Wszystkie tokarki EMCO są wykonane z
dokładnością produkcji narzędzi zgodnie z normą DIN 8605.
24 miesiące gwarancji na wszystkie produkty.

14 D 20 D
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Dane techniczne: EMCOMAT E-200
. szerokość wierzchołka mm 1000
. wysokość wierzchołka mm 200
. średnica obrotu ponad łożem Ø mm 400
. średnica obrotu ponad suwakiem płaskim Ø mm 220
. droga przesuwu suwak wzdłużny mm 900
. droga przesuwu suwak poprzeczny mm 220
. suwak poprzeczny - szerokość mm 150
. otwór trzpienia KK5 / DIN 55029 Ø mm 53/50
. trzpienia w przednim łożysku Ø mm 80
. maks. Ø uchwytu mm 200
. maks. Ø tarczy tokarskich mm 260
. prędkość obrotowa trzpienia 1/min. 50-4000
. regulacja prędkości obrotowej płynna

Silnik napędowy:
. AC - silnik na prąd trójfazowy płynna regulacja
. moc przy 100%/40% E. D. kW 7,5/10
. maks. moment obrotowy wrzeciono główne Nm 108
. zakres dosuwu oś X/Z mm/min. 0 - 8000
. bieg szybki oś X/Z m/min. 10
. maks. siła dosuwu oś X/Z kN 4
. kła-Ø mm 50
. stożek wewnętrzny kła MK 3

Tokarka cykliczna EMCOMAT E-200

y
Tokarka cykliczna ze sterowaniem Teach-In EASY CYCLE.
Kulowy trzpień obiegowy w osi X-/Y, urządzenie środka chłodniczego, elektro-
niczne koła ręczne dla osi X-/Y, lampa maszynowa, lada maszynowa, częściowo
przykryta przestrzeń robocza, narzędzia do obsługi, instrukcja obsługi, lista
części zamiennych, dokumentacja elektryczna.
Opcjonalnie: szybko wymienny system uchwytów narzędziowych, uchwyt
klinowy, urządzenie zaciskowe, okular, uchwyt spiralny pierścieniowy.
12 miesięcy gwarancji.

95165
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Dane techniczne: FB-3 FB-450 L FB-600 L
Obszar roboczy:

. poziomy posuw wzdłużny (X) mm 300 450 600

. pionowy posuw stołu (Z) mm 350 400 400

. poziomy posuw poprzeczny (Y) mm 200 350 400
Stoły:

. pionowa powierzchnia mocowania (dł. x szer.) mm 600 x 180 400 x 270 400 x 270

. szerokość / ilość rowków T mm 12 x 21 / 2 sztuk 14 (H8) / 5 sztuk 14 (H8) / 5 sztuk

. Dopuszczalna waga obrabianych elementów kg maks. 50 300 300

. Sztywny stół kątowy powierzchnia mocowania mm 600 x 200 800 x 400 800 x 400

. szerokość / ilość rowków T mm 12 x 21 / 4 sztuk 14 (H8) / 8 sztuk 14 (H8) / 8 sztuk

. Dopuszczalna waga obrabianych elementów kg maks. 50 150 150
Poziome wrzeciono frezarki: DIN 2080 DIN 69871 DIN 69871

. Mocowanie narzędzia SK 30 40 40

. mechaniczne poziomy prękości obrotowej 8 płynna regulacja płynna regulacja

. Zakres prędkości obrotowej 1/min. 80-2200 10-5000 10-5000

. Odstęp do powierzchni stołu mm 80-430 260-620 260-620
Pionowa głowica frezarska: DIN 2080 DIN 69871 DIN 69871

. Mocowanie narzędzia SK 30 40 40

. Posuw kłów mm 45 80 80

. Uchylna pionowa głowica frezarska +/- 90° +/-90° +/-90°

. mechaniczne poziomy prękości obrotowej 8 płynna regulacja płynna regulacja

. Zakres prędkości obrotowej 1/min. 80-2200 10-5000 10-5000

. Odstęp do powierzchni stołu mm 35-385 60-415 60-415
Napęd:

. Silnik Nominalna prędkość obrotowa 1/min. 1400 1500 1500

. Moc 100%/60% ED, 1,1/1,4 kW 100%/40% ED, 7/10 kW 100%/40% ED, 9/13 kW
Posuw:

. Moc Silnik posuwu 100% ED kW 0,55 1 1

. Zakres posuwu osie X/Y/Z mm / min. 50 - 550/ręcznie 10-2000 10-2000

. Bieg szybki w osiach X,Y/Z mm / min. 1200/ręcznie 5000 5000

. Siła posuwu X,Y/Z kN 8 10/15 10/15

Konwencjonalne frezarki uniwersalne seria EMCOMAT FB95170

y
Seria konstrukcyjna EMCOMAT FB 
składa się z 3 modeli:
EMCOMAT FB-3, FB-450 L i FB-600 L
Stojak maszyny jako zwarta i pozbawiona wibracji
konstrukcja z żeliwa szarego, uchylna pionowa
głowica frezowa, urządzenie środka chłodniczego,
sztywny stół kątowy, ochrona przestrzeni roboczej,
dokładność produkcji narzędzi zgodnie z normą DIN
8615, narzędzia do obsługi, instrukcja obsługi z listą
części zamiennych. 
24 miesiące gwarancji.

EMCOMAT FB-3
Pionowy napęd głowicy poprzez uzębienie palloidal-
ne daje pracę o niskim poziomie hałasu, zintegrowa-
ne sprzęgło przeciążeniowe, regulowane, trwałe,
precyzyjne łożyska wałeczkowo stożkowe przy
wrzecionach pionowych i poziomych, automatyczny
płynny dosuw w osi X i Y, uchylny cyfrowy wskaźnik
(opcja), pojemnik na wytwarzane wióry.
Zastosowanie 
Konstrukcja narzędzi, formierstwo, konstrukcja
aparatów i prototypów, produkcja drobnych elemen-
tów. W szkołach i warsztatach uczniowskich.

EMCOMAT FB-450 L i FB-600 L
Kulowe wrzeciono obiegowe i prowadnice linearne
bieg prawy / lewy X / Y / Z. Wanna na wióry, uchylny
pulpit obsługi, bieg głównego wrzeciona prawy /
lewy, automatyczny, płynny dosuw w osi X-, Y- i Z.
Miejsca zgniotu wyłączone przez pokrywy, wałki i
koła zębate hartowane i szlifowane, silnik główny z
hamulcem wrzeciona, 4-krotnie łożyskowane
wrzeciono frezarki promieniowo /osiowe.
Zastosowanie
Dla użytkowników zainteresowanych produkcją,
duża moc skrawania, duże elementy do obróbki.
Bogate wyposażenie, dokładne pozycjonowanie osi,
wyższe biegi szybkie.

FB-600 L
FB-450 L

FB-3
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Dane techniczne:
Typ VKS 315 VKS 370

. Ø brzeszczotu piły mm 315 370

. moc silnika kW 1,5/1,8 1,5/2,2

. napięcie V 400 400

. prędkości obrotowe do wyboru 1/min. 17+33/33 + 66 15+30/30 + 60

. waga ok. kg 327 390

Zakres cięcia: VKS 315 VKS 370
. 90° mm ❍ 108 ❏ 150x90 ❍ 120 ❏ 180x100
. 45° lewe mm ❍ 108 ❏ 105x90 ❍ 120 ❏ 130x100
. 45° prawe mm ❍ 108 ❏ 105x80 ❍ 105 ❏ 130x100
. 60° lewe mm ❍ 93 ❏ 75x90 ❍ 110 ❏ 90x100

Pionowa piła tarczowa

p
Wysoce wydajna, pionowa piła tarczowa VKS 315
- Cięcia pod kątem do 60° lewe i 45° prawe
- Bardzo duży zakres cięcia
- Bardzo duża powierzchnia nałożenia materiału +

talerz
- Cicho pracujący, bardzo wydajny napęd ślimakowy
- Imadło z bocznym, szybkim przesuwem i podwójnym

ramieniem mocującym
- Precyzyjna prowadnica pryzmatów, z możliwością

regulacji

- Podstawa maszyny z szufladą na wióry i automatyką
chłodniczą

Pionowa piła tarczowa VKS 370
- Wykonanie jak VKS 315
- Dodatkowo: Szczotka do wiórów w pokrywie

ochronnej brzeszczotu piły

Uwaga:
Urządzenie VKS 370 dostępne również jako
półautomat i pełen automat lub w wersjach
specjalnych.

95196

VKS 315

Dane techniczne:
Typ Compact 275

. Silnik kW 1,1/1,3

. Napięcie V 400

. Prędkości obrotowe 1/min. 33 + 66

. Ø brzeszczotu piły mm 275

. Waga ok. kg 112

. Zakres cięcia 90° mm ❍  90 ❏ 100 x 70

. Zakres cięcia 45° mm ❍  80 ❏ 80 x 60

Piła tarczowa - metal Compact 275

p
Piła tarczowa - metal Compact 275 
- Cięcia pod kątem do 45°  lewe
- Imadło trzpienia z podwójnym ramieniem mo-

cującym do cięć z ograniczoną ilością zadziorów

- Stożkowe sprzęgło bezpieczeństwa ze stali
hartowanej

- 2 prędkości obrotowe 33 + 66 min -1
- Automatyka chłodzenie bezpośrednio na 

brzeszczocie piły
- Głowica piły podwójnie łożyskowana
- Wyłącznik bezpieczeństwa 24V w uchwycie z

blokada ponownego rozruchu

95205

Dane techniczne:
Typ Velox 350 PN

. Silnik kW / V 1,5/1,8 / 400

. Prędkość obrotowa 1/min 1.800 + 3.600

. Ø brzeszczotu piły mm 350 x 32

. Waga ok. kg 213

Zakres cięcia:
. 90° mm ❍ 120 ❏ 105 ❏ 200 x 80
. 45° lewy mm ❍ 65 ❏ 60 ❏ 180 x 50
. 45° prawy mm ❍ 115 ❏ 100 ❏ 150 x 80

Piła tarczowa - aluminium Velox 350 PN95206

p
- Cięcia pod kątem lewe i prawe do 45° i cięcia

ukośne lewe 45°
- Obrotowy stół na łożyskach kulkowych
- Imadło szybkomocujące z pneumatycznym

podwójnym urządzeniem do mocowania
- Komplet z podstawą maszyny

Uwaga:
Urządzenie Velox 350 dostępne również jako
półautomat i pełen automat lub w wersjach
specjalnych.
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Dane techniczne: GBS 185 Eco AutoCut GBS 218 Eco AutoCut
. silnik W / V lub kW / V 2500 / 230  od. 0,8 /400 1,2 / 400
. wymiary taśmy piły mm 2085 x 20 x 0,90 2455 x 27 x 0,90
. waga kg 205 240

Piły taśmowe do metalu GBS 185 Eco AutoCut / GBS 218 Eco AutoCut

p
- Cięcia pod kątem do 60° lewe
- Imadło z urządzeniem do szybkiego mocowania
- Wbudowana kontrola napięcia taśmy
- Elektryczna automatyka chłodzenia

Automatycznie większa wydajność dzięki sprawdzo-
nemu urządzeniu Berg & Schmid 3-stopniowy
system AutoCut. System AutoCut składa się z
cylindra hydraulicznego, regulacji posuwu, pakietu
sprężyn, wyłącznika krańcowego.
3-stopniowy system:
- Automatyczne opuszczanie ramy piły poprzez

hydrauliczny cylinder, płynna regulacja posuwu, z
wyłącznikiem krańcowym na koniec cięcia.

- Funkcja szybkiego opuszczanie ramy piły od
pozycji spoczynku do obrabianego elementu, a
następnie przełączanie na normalny posuw piły.

- Tryb ręczny, hydrauliczny cylinder pracuje jako
cylinder hamujący. 

Piła taśmowa do metalu GBS 185 Eco AutoCut z 
2 silnikami do wyboru
230 V z elektrycznie płynnie regulowaną prędkością
cięcia 30-80m/min.
400 V z prędkością cięcia 35 + 70 m/min.
- 5-punktowa prowadnica łożyska kulkowego

Piła taśmowa do metalu GBS 218 Eco AutoCut
- prędkość cięcia do wyboru 35 + 70 m/min. lub

płynnie regulowana prędkość cięcia poprzez
przetwornicy częstotliwości 30-80 m/min.

- prowadnica taśmy piły z węglika spiekanego

GBS 185 Eco AutoCut
z kolumną podstawy
(wyposażenie)

95202

Zakres cięcia: GBS 185 Eco AutoCut
. 90° mm ❍ 185 ❏ 180 ❏ 200 x 150
. 45° lewy mm ❍ 110 ❏ 110 ❏ 110 x 110
. 60° lewy mm ❍ 70 ❏ 70 ❏ 70 x 70

Zakres cięcia: GBS 218 Eco AutoCut
. 90° mm ❍ 220 ❏ 210 ❏ 230 x 185
. 45° lewy mm ❍ 150 ❏ 150 ❏ 150 x 210
. 60° lewy mm ❍ 90 ❏ 90 ❏ 90 x 100

GBS 218 Eco AutoCut 
z kolumną podstawy
(wyposażenie)
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Dane techniczne:
. silnik kW / V 1,5/1,8 / 400
. prędkość cięcia m/min 37 + 74 od. 18 + 36
. przetwornica częstotliwości (opcja) m/min 18 - 110
. wymiary taśmy piły mm 2765 x 27 x 0,9
. waga kg 348

Zakres cięcia:
. 90° mm ❍ 255 ❏ 240 ❏ 300 x 180
. 45° lewy mm ❍ 210 ❏ 190 ❏ 210 x 100
. 60° lewy mm ❍ 135 ❏ 110 ❏ 140 x 90
. 45° prawy mm ❍ 180 ❏ 160 ❏ 180 x 100 / 200 x 70

Wysoko wydajna piła taśmowa do cięcia skosów GBS 250 Super AutoCut dla przemysłu i do warsztatów95203

p
- Cięcia pod kątem lewe 60° i prawe 45°
- Imadło szybkomocujące wsuwane w rowek T w

celu szybkiej zmiany pozycji
- Hydrauliczny cylinder hamujący
- Duży stół obrotowy na łożysku kulkowym zapewnia

łatwe przestawianie skosów (wytrzymałe urządze-
nie)

- Szczotka do wiórów 
- Podstawa maszyny z automatyką chłodniczą
- Zamykany przełącznik główny, osobno wyłącznik
awaryjny
- EMC ( zgodność elektromagnetyczna), UVV
- Wskaźnik poboru prądu (przebieg zużycia taśmy

piły, kontrola narzędzia)

Automatycznie większa wydajność dzięki sprawdzo-
nemu urządzeniu Berg & Schmid 3-stopniowy
system AutoCut. System AutoCut składa się z
cylindra hydraulicznego, regulacji posuwu, pakietu
sprężyn, wyłącznika krańcowego.

3-stopniowy system:
- Automatyczne opuszczanie ramy piły poprzez

hydrauliczny cylinder, płynna regulacja posuwu, z
wyłącznikiem krańcowym na koniec cięcia.

- Funkcja szybkiego opuszczanie ramy piły od
pozycji spoczynku do obrabianego elementu, a
następnie przełączanie na normalny posuw piły
(np. do trasowania).

- Tryb ręczny, hydrauliczny cylinder pracuje jako
cylinder hamujący (np. do przycinania) (Poprzez
cylinder hamujący piła może być przy posuwie
zwrotnym pozycjonowana w każdej pozycji.)

p
Piła taśmowa do cięcia skosów najwyższej klasy z
automatycznym opuszczaniem ramienia piły
poprzez hydrauliczny cylinder. Płynna regulacja
posuwu.
- Cięcia skosów lewe 60° i prawe 45° (bardzo duży

zakres cięcia skosów)
- Imadło szybkomocujące wsuwane w rowek T w

celu szybkiej zmiany pozycji
- Stacjonarna podstawa maszyny z automatyką

chłodniczą i szufladą na wióry
- Zamykany przełącznik główny, osobno wyłącznik

awaryjny
- EMC ( zgodność elektromagnetyczna), UVV
- Wskaźnik poboru prądu (przebieg zużycia taśmy

piły, kontrola narzędzia)
- Cichy proces cięcia, także przy materiałach

pełnych

System AutoCut pozwala na 2 funkcje
1. Ekonomiczna, półautomatyczna praca bez
personelu obsługi podczas cięcia przez automa-
tyczne opuszczanie ramy piły. Hydrauliczny cylinder
hamulcowy umożliwia płynnie regulowany dosuw,
elementem wyposażenia jest wyłącznik krańcowy.
(Poprzez cylinder hamujący piła może być przy
posuwie zwrotnym 
pozycjonowana 
w każdej pozycji.)

2. Funkcja szybkiego opuszczanie ramy piły od
pozycji spoczynku do obrabianego elementu, a
następnie przełączanie na normalny posuw piły.

Piła taśmowa do cięcia skosów GBS 305 AutoCut95204

Zakres cięcia:
. 90° mm ❍ 305 ❏ 260 ❏ 350 x 200
. 45° lewy mm ❍ 250 ❏ 230 ❏ 230 x 200
. 60° lewy mm ❍ 175 ❏ 155 ❏ 170 x 100
. 45° prawy mm ❍ 250 ❏ 230 ❏ 230 x 200

Dane techniczne:
. silnik kW / V 1,5/1,8 / 400
. prędkość cięcia m/min 37 + 74
. przetwornica częstotliwości (opcja) m/min 18 - 110
. wymiary taśmy piły mm 3375 x 27 x 0,9
. waga kg 606
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Dane techniczne: H 250 H 300
. Brzeszczoty piły HSS mm 250 x 2 x 40 do 315 x 2,5 x 40
. Zakres cięcia 90° mm ❍ 80 ❏ 65 ❏ 100 x 50 ❏ 90 ❏ 80 ❏ 150 x 60 ■ 60
. Zakres cięcia 45° mm ❍ 80 ❏ 60 ❏ 70 x 50 ❍ 95 ❏ 75 ❏ 100 x 60

Napięcie V 230 400 400 400 400 400
. Moc silnika kW 0,9 0,9/1,3 0,47/0,7 1,1/1,4 0,5/1,0 1,0/1,8
. Prędkość obrotowa 1/min. 50 50/100 25/50 44/88 22/44 22/44
. Waga kg 75 76 76 150 150 160

Piły tarczowe do metalu H 250 i H 300

Q
Zwarte piły do cięcia skosów do warsztatów i magazynów, urządzenie chłodzące
z wyciąganym pojemnikiem na wodę, mocne imadło ręczne lub pneumatyczne,
cięcie skosów lewe 0° - 45°. Możliwość dostawy również urządzeń o wolnym
biegu do stali szlachetnej. Wyposażenie specjalne: stelaż stołu.

H 250 H 300

95211

Dane techniczne:
. Brzeszczoty piły HSS mm 225 x 2,0 x 32
. Zakres cięcia 90° mm ❍ 70 ❏ 60 x 60 100 x 50
. Zakres cięcia 45° mm ❍ 65 ❏ 60 x 60 70 x 50
. Zakres cięcia 60° mm ❍ 55 ❏ 50 x 50
. Napięcie V 230 400
. Prędkość obrotowa brzeszczotu piły 1/min. 56 lub 42 56/112 lub 42/84
. Moc silnika kW 0,9 0,8/1,2

Piła tarczowa do metalu z możliwością transportowania S 225 

Q
Mała, wytrzymała piła remontowa i montażowa z minimalnym smarowanie,
regulacja cięcia skosów w lewo 0° - 60°, mocne imadło ręczne, waga 48 kg.
Możliwość dostawy ze zredukowaną prędkością obrotową do stali szlachetnej.
Wyposażenie specjalne: Dodatkowe ramię mocujące, ogranicznik długości, na
życzenie stelaż stołu.

95209

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Gwintowniki ATORN:

wiercenia ATORN.
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Dane techniczne: AL 350 AL 380

. Brzeszczot piły pokrywany węglikiem spiekanym mm 350x3,6x40 380x4,0x40

. Brzeszczot piły specjalna stal HSS mm 350x2,5x40 –

. Zakres cięcia 90° mm ❍120 ❏115 ❏ 175x60 ❍140 ❏125 ❏ 190x80

. Zakres cięcia 45° mm ❍120 ❏105 ❏ 130x70 ❍140 ❏120 ❏ 135x80

. Napięcie V 400 400

. Prędkość obrotowa brzeszczotu piły 1/min. 1400/2800 2600

. Moc silnika kW 1,8/2,2 3,0 silnik hamujący

. Waga (maszyna stołowa) kg 150 155

. Waga ze stelażem kg 190 195

Dane techniczne: H 325 H 350
. Brzeszczoty piły HSS mm do 325 x 2,5 x 40 do 350 x 2,5 x 40
. Zakres cięcia 90° mm ❍ 105 ■ 60 ❍ 95 ❏ 145 x 70 ❍ 120 ■ 60 ❏ 105 ❏ 185 x 60
. Zakres cięcia 45° mm ❍ 105 ❍ 85 ❏ 100 x 70 ❍ 120 ❏ 90 ❏ 120 x 60
. Napięcie V 400 400 400 400 400
. Moc silnika kW 1,1/1,4 0,55/1,0 1,0/1,8 1,6/2,0 1,0/1,8
. Prędkość obrotowa brzeszczotu piły 1/min. 44/88 22/44 22/44 44/88 22/44
. Waga kg 200 200 210 250 255

Piły tarczowe do metalu H 325 i H 350

Q
Wielozadaniowe piły warsztatowe do ślusarni, konstrukcji metalowych i pro-
dukcji, z 1 lub 2 imadłami ręcznymi lub pneumatycznymi. Duży równy stół do
mocowania, urządzenie chłodzące, cięcie skosów 45° - 0° - 45°. 
Możliwość dostawy również urządzeń o wolnym biegu do stali szlachetnej.
Wyposażenie specjalne: System spryskiwania Micro, cylinder posuwu - ha-
mujący.

95221

H 325

H 350

Piły tarczowe do aluminium AL 350 i AL 38095225

Q
Szybkobieżna piła tarczowa do cięcia skosów do niemetali i tworzyw sztucznych.
Seryjny przełącznik momentu na uchwycie ręcznym, 2 imadła, minimalne
smarowanie, model stołowy i wolnostojący.

Model AL 350
2 prędkości obrotowe, dopłata za silnik hamujący.

Model AL 380
1 prędkość obrotowa, seryjnie z silnikiem hamującym. 
Za dopłatą: automatyczny system mocowania (wersja B)
Wyposażenie specjalne: stelaż, system spryskiwania, cylinder posuwu - 
hamujący.

AL 350

AL 380
Wersja B


