
NOWOŚCI  I PROMCJE 2020

- wszystkie ceny są brutto
- oferta ważna do wyczerpania zapasów
- firma WEHA zastrzega sobie prawo do zmiany 
   warunków promocji bez uprzedzenia



SZLIFIERKA KLS 80/100 MG
- grubość polerowanego przedmiotu 10-200 mm
- głowice szlifieerskie                            4 kW
- głowice do fazowania                         2 kW
- głowica kalibrująca                             5 - 10 kW

PIŁA CNC LDZ 2000
- głębokość cięcia 350 mm
- średnica dysku 400 - 1000 mm
- moc silnika piły 15-24 kW
- zakres obrotów silnika 500-10000 U/min
- prędkość jazdy X i Y 50m/min, Z 8m/min

PIŁA CNC LDZ 2000K
- głębokość cięcia 200 mm
- średnica dysku 400 - 650 mm
- moc silnika piły 15kW
- zakres obrotów silnika 1000-6000 U/min
- prędkość jazdy X i Y 30m/min, Z 6m/min

CENTRUM CNC BAZ 2000
- pole robocze  3600 x 1800 mm
- wrzeciono  9 - 15 kW  500-10000 U/min
- skok osi X 3900 mm
- skok osi Y 2000 - 10000 mm
- skok osi Z 400-800mm

Waterjet  2D/3D
- pole robocze 4000 x 2200
- moc pompy 30 - 100 kW
- ciśnienie 4100 bar
- prędkość osi X i Y 50 m/min

SZLIFIERKA FSA 561 WZW
- grubość szlifowanego materiału  10 - 250 mm
- szerokość szlifowania   2000 - 5000 mm
- długość szlifowania   każda
- moc silnika 15 - 22 kW
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 zapytaj o ofertę tel. 662332912 
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NOWOŚC !!! GRAWERKA CNCNOWOŚC !!! GRAWERKA CNC

Stacjonarna grawerka CNC do tworzenia zagłębionych napisów, ozdób oraz grafiki wektorowej.

Dane Techniczne
- L x T x H                        2300 x 2000 x 1850 mm
- Waga                               650 kg
- skoki osi ( X x Y x Z )   1510 x 1210 x 250 mm
- pole robocze                  1500 x 1200 x 250 mm
- obroty wrzeciona          0 - 24000 U/min
- zasilanie                          230 V

NOWOŚĆ !! 

MADE IN GERMANY

 
zobacz jak 
pracuje
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www.stoneplus.cn – Email info@stoneplus.cn 

 

福建省晋江市安海镇安平开发区嘉世路 1号 
No.1 Jiashi Road, Anping Industrial Area, Anhai, Jinjiang, Fujian, 362261 China. 

Tel: +86 592 6218808 Fax: +86 592 6218809 

Stoneplus Mini CNC Work Center – Panda 1380 

 
Sink cut out in 5 minutes. 

Finish a sink from cut to polished in 30 minutes. 
Counters, Vanities & Islands. 

 

  

Application: Sink cut out. Counters profiling and polishing. Drills, shapes and polishes. 
Quartz, ceramic, granite, marble and so on. 

A software option allows to write and to engrave bas-relief. 
Funeral tablets. Faucet holes. Inclined recessed drain board. 

 
The Stoneplus CNC work Center - Panda 1380 is the ideal machine to ease your work of cutting out sink of any 
stone materials with extreme simplicity. It was made to help small and medium shops to save time, to get a 
beautiful finish in no time with minimal hands on deck. 
The installation is plug and play, without any structural works. 
The small foot print permits to easily place this machine even in a small work shop but you can load very long 
slabs. You will be able to speed up a usually long process such as cutting the sink, with a low investment and a 
really easy to use programming - no specific skills required. 
The three side opening means that you can cut a sink in any size counter, vanity or even an Island. 
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Mini CNC Panda 1380
- wymiary max cięcia                         1300 mm x 800 mm
- wymiary max poleru na zewnątrz 1100 x 600 mm
- wymiary stół roboczy                      1500 x 1000 mm
- wrzeciono                                          7,5 KW
- obroty                                                1500 - 12000 obr/min

Piła Express 600
- max dlugość cięcia oś X      3200 mm
- max szerokość cięcia oś Y   2000 mm
- dysk                                         400 - 625 mm 
- wymiary stołu                       3200 x 2000 mm
- silnik główny                         15 kW
- obrót gowicy                          90 
- obrót stołu                              360  
- waga maszyny                        6300 kg

Polerka ręczna H1
- docisk pneumatyczny 
- płynna regulacja obrotów
- pole robocze   2800 x 1000 mm
- skok góra- dół    700

Docinarka CR 80
- szerokość cięcia       800 mm
- średnica dysku         350 mm
- wymiary stołu          3000/850 mm
- silnik                          5.5 kW
- zasilanie                    380V 50 Hz
- waga                          1300 kg
- stół obrotowy  do    45 stopni

Piła Express  P31
- max dlugość cięcia oś X      3200 mm
- max szerokość cięcia oś Y   3200 mm
- dysk                                         400 - 625 mm 
- wymiary stołu                       3200 x 2000 mm
- silnik główny                         15 kW
- przechył suportu                   45
- obrót stołu                              360  
- waga maszyny                        6300 kg

 zapytaj o ofertę tel. 662332912 
 marek.iwen@weha.pl



RĘCZNE CĘTRUM OBRÓBCZE „TOP”
- skok osi X                3200-3950 mm
- skok osi Y                780 - 1200 - 1600mm
- wrzeciono                3,3 kW 
- obroty wrzeciona   1500 - 10000rpm
- zasilanie 230 V 

PIŁA STOŁOWA „ AFR ZM”
- długość cięcia      100-150-200-250-300-330-350 cm
- średnica dysku     250-300-350-400-450-500 mm
- silnik główny        5 kW  lub 4 kW
- obroty silnika       1400 rpm lub 2800 rpm
- oś X  i Z                 elektryczna
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POLERKA PODŁOGOWA 
- polerowanie granitu, marmuru, betonu
- moc                  2,2 kW 3 KM / 3kW - 40KM
- napięcie           230 V
- obroty             150/351/439/527  obr/min
- pojemnik na wodę

WIELOFUNKCYJNA MASZYNA MAS
- cięcie, profilowanie krawędzi, polerowanie, fazowanie
- skok osi X                                 3100 mm
- skok osi Z                                 240 mm
- średnica dysku                         400 mm
- narzędzia do profilowania  otwór 35mm,   średnica  60 mm
- moc silnika                              5,5 / 7,5 kW

 zapytaj o ofertę tel. 662332912 
 marek.iwen@weha.pl

PIŁA STOLIKOWA 
- cięcie prostopadłe, lub pod kątem 45 stopni
- długość cięcia 600-800-1000-1300-1500-2000 mm
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MASZYNY MONO I MULTILINY,  DO 72 LIN

 zapytaj o ofertę tel. 662332912 
 marek.iwen@weha.pl
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Stojak IRAXX
Bezpieczne układanie płyt z kamienia naturalnego, zapobiega pękaniu i wypadkom. 
Łatwe wyjmowanie kamienia za pomocą chwytaka do płyt. 
Wysoka stabilność dzięki ciężkim szynom podstawy i zastosowaniu kwadratowych rur.

2 x szyna 3000mm + 16 rur 1500mm
Proste złącze do podłączenia 2 szyn
Przekładka na końcu rury
ocynkowany ogniowo
Białe gumowe zaślepki

Długość szyny  3000mm 
Długość rury  1.500mm
art.137328 

Cena

promocyjna

2700,-
      

Długość 

Stojaki transportowe
Stojaki transportowe idealnie nadający się do transportu gotowych elementóe.
Stojak  dwustronny ,składany .Bezpieczeństwo gotowego wyrobu w transporcie!
Całość cynkowana ogniowo.

                     Stojak 2400         Stojak 2000                         
Nośność     1000 kg                1000 kg
Długość      2400 mm             2000 mm
Szerokość    1100 mm            1100 mm
Wysokość    1625 mm            1350 mm
Ciężar          155 kg                  140 kg
art.                8010484               8010480

Cena

promocyjna

3800,-
      

Cena

promocyjna

3300,-
      

Stół ROTO II
Specjalny stół do szybkiego i bezpiecznego obracania blatów kuchennych.

Idealny do cięcia i klejenia wzmocnień
Stół jest podnoszony i opuszczany za pomocą pompy ręcznej
4 elementy poszerzające do dużych detali

Długość    2000 mm 
Szerokość     1190 mm
Wysokość     895 mm 
Ładowność   500 kg
art.                 143728
 

Cena

promocyjna

10500,-
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          PROMCJE 2020
Szlifierka B4
Mocna i solidna szlifierka na mokro do profesjonalnej obróbki powierzchni.
Optymalny rozkład ciężaru zapewnia ergonomiczną i niemęczącą pracę.
Idealna do pracy z przepami diamentowymi na mokro.

- Moc 1200 W
- Obroty 2800/min
- Zasilanie 115V
- Wrzeciono M14
- Średnica tarczy 100 mm

Super

ceny!

Cena promocyjna

750                           

brutto

art. 143304

Szlifierka pneumatyczna TORNADO
Mała, poręczna szlifierka do prac rzepami na mokro.
Woda prowadzona przez wrzeciono.

- Płynna regulacja 100-4000 obr/min.
- Ciśnienie robocze 5 bar
- Pobór powietrza 250 l/min.
- Wrzeciono M14
- Waga 1,8 kg

Przy zakupie

2 szt.  - 1050,- szt. 

Cena promocyjna 

1150,-
                

          brutto

art. 7270001

Dia-Rzep Jazz Sponge 100mm
Rzepy - gąbki do polerowania na mokro kwarcytów i szkła.

Grubość materiału ściernego 13mm.

- Dostępne granulacje 600,1000,2000,3000,6000,10000
- Średnice 100,130,150,250mm
-Mocowanie Rzep , SF

Cena

promocyjna

20,-/szt.
      

Dia-Rzep Kist 3step100mm
Rzepy  na mokro do kamieni naturalnych i sztucznych.

Grubość materiału ściernego 3mm.

- Dostępne granulacje 1-2-3 
- Pośrednia granulacja 2+
-Mocowanie Rzep 

Cena

promocyjna

28,-/szt.
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Wózek BUGGY
 Idealny do transportu i składowania wąskich elementów jak paarapety.

Nośność                             500 kg
Długość                              1400 mm
Powierzchnia załadunku 1400x220 mm
Wysokość uchwytów        1070 mm
Rozstaw kół                        570 mm
Koła fi                                 260 mm
art. 10493004 Cena

promocyjna

1350,-
      

Wózek Butterfly
Wózek samozaciskowy dwukołowy

Nośność                      500 kg
Długość szyny            540 mm
Zakres zacisku            20 - 160 mm
Wysokość uchwytów 860 mm
Rozstaw kół                570 mm
Koła fi                         260 mm
art. 8010128

Cena

promocyjna

2000,-
      

Wózek Łabędź
Wózek trójkołowy zdaje egzamin na wąskich alejkach.

Nośność                       500 kg
Długość 1                     700 mm
Szerokość całkowita   380 mm
Rozstaw kół                  360 mm
Powierzchnia drewna 720 x 270 mm
Koła fi                           260 mm
art. 8010118

Cena

promocyjna

1450,-
      

Stół STAR
Stolik literniczy z regulacją wysokości.

Nośność 750 kg
Powierzchnia robocza 500 x 500 mm
Regulacja wysokości 560 - 830 mm
Powierzchnia postojowa 700 x 650 mm
Średnica śruby fi 70 mm
Ciężar 80 kg
art.8010130

Ekstra ceny!
1 szt. :  1090,-

2 szt. : 990,-/szt.
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Konstrukcja suwnicowa aluminiowa
Masywna i stabila , a jednocześnie lekka konstrukcja aluminiowa do zastosowania na cmentarzu i warsztacie. 
- wózek suwnicowy prowadzony łańcuchem zapewniający dokładne i bezpieczne przesuwanie ciężaru.
- łatwy transport i szybki montaż.
- osobna regulacja masztów i każdej stopki .
- szerokość robocza regulowana bezstopniowo.

Najczęściej 

kupowana w 

Europie

Długość szyny         4 m         5 m

Max. udźwig       1500 kg    1000 kg

Reg. wysokości     2295-3520 mm  2295-3520 mm

Ciężar       124 kg       130 kg

Scannen und  

Video ansehen

weha.pl

Cena promocyjna
 Szyna 4m : 6000,-
Szyna 5m : 6400,-

 

Chwytak RIBA  I
Bezpieczny załadunek mniejszych płyt.
Możliwość podnoszenia i układania płyt w poziomie.

Nośność                  500 kg
Wysokość               300 mm
Szerokość chwytu  0 - 80 mm
Ciężar                      9 kg
art. 8010235

Chwytak RIBA  II
Bezpieczny załadunek dużych płyt.
Możliwość podnoszenia i układania płyt w poziomie.

Nośność                  1200 kg
Wysokość               400 mm
Szerokość chwytu  0 - 180 mm
Ciężar                      22kg
art. 126807

Cena 

promocyjna

1290,-
      

Cena

promocyjna

2000,-
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Chwytak podciśnieniowy T900/450 Basic SV UNI-PAD
Podnośnik próżniowy do powierzchni polerowanych ,szorstkich , płomieniowanych i groszkowanych. 
Łatwy i szybki sposób pozwala podnosić i przemieszczać płyty kamienne. Szybka i tania wymiana zużytej wkładki gumowej.
Idealny do wkładania i zdejmowania płyt z maszyn CNC, piły i transportu wewnętrznego. 

Pracuje pod wpływem sprężonego powietrza poprzez system Venturiego o stałej próżni. 
Rama tawersy ze stali cynkowanej ogniowo.
Każda przyssawka może być indywidualnie zamykana (dla mniejszych detali) 
Aluminiowy zbiornik cisnieniowy dla dodatkowego bezpieczeństwa 
Przyssawki Uni-pad odporne na ścieranie (próżniowo-ssące wulkanizowane z  rdzeniem stalowym) z wymienną wkładką gumową przezna-
czoną do szorstkich płyt oraz polerowanych. 
Przyssawki próżniowe są ruchome na boki i  również  przez 90 ° ruchu obrotowego (na przykład dla wąskich detali) 

Dane techniczne :
Udźwig : 900 kg (pion)/450 kg (poziom)
Ilość przyssawek : 3
Wymiar przyssawek : 540x150mm
Długość trawersy : 1500 mm
Zapotrzebowanie powietrza : 120 l/min
Przechył na siłowniku pneumatycznym.
art. 115902

Cena 

promocyjna

11500,-

Podnośnik próżniowy T600
Wersja większa do polerowanych i szorstkich płyt.
Próżnia uzyskiwana dzięki sprężonemu powietrzu. 
Szybka wymiana zużytej wkładki gumowej.
Dane techniczne :
           nośność w poziomie - 600 kg
           przyssawka                   600 x 250 mm
           pobór powietrza         120 l / przy 4 bar
           ciężar                            18 kg.
           art.115905

Podnośnik próżniowy T300
Wersja do polerowanych i szorstkich płyt.
Próżnia uzyskiwana dzięki sprężonemu powietrzu. 
Szybka wymiana zużytej wkładki gumowej.
Dane techniczne :
           nośność w poziomie - 300 kg
           przyssawka                   540 x 150 mm
           pobór powietrza         120 l / przy 4 bar
           ciężar                            14 kg.
           art. 8010296

Cena

promocyjna

4100,-
      

Cena

promocyjna

3700,-
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Wysięgnik Starr  1- członowy
Podstawowy wysięgnik bz zmiany długości i nachylenia
Jednolita spójna konstrukcja.
Całość cynkowana ogniowo.

Nośność   2500 kg.
Długość    2090 mm.
Ciężar       125kg
art. 8010604

Cena 

promocyjna

2600,-
      

Wysięgnik Amigo 2- członowy
Możliwość zmiany kąta nachylenia oraz wysunięcie jednego członu zwiększając zasięg.
Całość cynkowana ogniowo.

Nośność max.      2500 kg
Długość wysuwu 3450 mm
Ciężar 205 kg
art. 8010603

Cena 

promocyjna

5100,-
      

Wysięgnik   3- członowy
Idealny do wielu prac załadunkowych oraz transportu. 
Całość cynkowana ogniowo
Wysuwane 3-krotnie ramie wysięgnika.
4-krotna regulacja kąta nachylenia ramienia.

Nośność 2500 kg
Długość  wysuwu 4550 mm
Ciężar 250kg
art. 8010608

Cena 

promocyjna

5900,-
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Piaskarka bezpyłowa TITAN Kompact Dero
Piaskarka dedykowana dla małych zakładów kamieniarskich , małe gabayty umożliwiają łatwy transport.
 Możliwość pracy ze slabszym kompresorem, o wydajności 350 l/min, 3 kW.  
 
zbiornik ciśnieniowy 15 litrów, wyposażony w zawór grzybkowy   
konstrukcja na podwoziu i 4 kółkach   
odpylacz niezależny wykonany jako element konstrukcyjny piaskarki 
wyposażony standardowo w jeden silnik odciągu o mocy 1200 Watt   
filtr patronowy powierzchnia 3,5 m2   
zasilanie 220V   
standardowo dysza 3 mm

Cena 

promocyjna

14250,-
      

Kompresor spalinowy WFK9
Mobilny kompresor benzynowy z silnikiem Hondy.
Wysoka wydajność , idealny do mobilnej pracy z piaskarkami.

Moc  : 6,6 kW
Wydajność : 790 l/min ( na wyjściu )
Pojemność zbiorników ; 36 l
Ciśnienie max. : 12 bar
art. 126171

Cena 

promocyjna

7200,-
      

Cena 

promocyjna

2900,-
      

Piaskarka mobilna Sabinox
Kompaktowa i mobilna piaskarka inekcyjna .
Idealna do prostych prac :
- dopiaskowanie napisów
- piaskowanie pasków antypoślizgowych na schodach.

    Moc silnika :   1100 W 
    Zużycie powietrza: 300 l / min  
    Pojemność  : 35 l
    Waga : 16 kg
    Wymiary : 36 x 36 x 76 cm
     art.7415019
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Dia-Tarcza 400/60 Grey Leopard
Tarcza do cięcia granitu wykonana w technologii ARIX™ z poukładanym dimentem 
Charakteryzuje się dużą szybkością cięcia i długą żywotnością . 
Wysokiej klasy 43 segmenty diamentowe. dysk cichy.
Możliwa wydajność cięcia do 1600 cm² na minutę
krótka segmentacja ułatwiająca cięcie
art. 135350

Cena 

promocyjna

880,-
      

Dia-Tarcza 400/60 Blue Falcon
Uniwersalna  tarcza do wszystkich rodzajów granitu.
Małe odstępy między segmentami dla dużej szybkości cięcia materiału.
Miękkie spoiwo segmentów z dobrym stosunkiem ceny do jakości.
art. 5401130

Dia-Tarcze Gift Impalex
Tarcza dedykowana do cięcia kamienia Impala na sucho.
Otwór wewnętrzny 22,2mm
średnica 125mm art.145042
                230mm art.145429

230mm Cena 

promocyjna

210,-
             

125mm Cena 

promocyjna

100,-
            

Tarcza 500 mm  660,-

Cena promocyjna

450,-

Liny Diamentowe
- 11 mm
- 8,8 mm
- 8,3 mm
- 7,3 mm 



Naszą wizją jest być jakościowo niezawodnym towarzyszem dla Twojej  firmy!

15NOWOŚCI I PROMOCJĘ  2020

Dia-Tarcza 400/60 Weramic Gelb
Tarcza z rdzeniem wzmocnionym  do cięcia ceramiki na mokro.
Powierzchnia wzmocniona 300 mm.
Możliwe prędkoci 1700-2100
Optymalna prędkość 1950 obr / min
art. 146151

Cena 

promocyjna

880,-
      

Dia-Wiertło 35mm Weramic CNC
Cienkościenne wiertło do materiałów ceramicznych, szczególnie do stosowania w systemach CNC.
Stosowanie na mokro
Grubość ścianki 1,5 mm
Wieniec diamentowy ciągły ze szczelinami wodnymi
Głębokość wiercenia 50 mm
Mocowanie R½ ”
Obroty 3000 / min
art. 137248

Cena 

promocyjna

450,-
      

Dia-Frez Palcowy 19,5mm Weramic Gelb
Uniwersalny frez do wszystkich nowoczesnych rodzajów ceramiki
Wersja krótka o długości roboczej 35 mm
Wysoka koncentracja diamentów
8 segmentów zapewnia płynną pracę i długą żywotność
Bardzo czyste krawędzie cięte
art. 145124

Cena 

promocyjna

415,-
      

Dia-Wiertła Weramic-White CNC zestaw
Cienkościenne wiertła do nowoczesnej ceramiki
Materiały specjalnie zaprojektowane do stosowania w systemach CNC
Wiertło ciągłe ze szczelinami wodnymi
Perfekcyjne otwory dzięki specjalnemu spoiwie ceramicznemu
W zestawie średnice wiercenia: 10/15/20/25/30/35/45/68
Do uzytku tylko na mokro
Cienkościenne -grubość ścianki 1,2 mm
Długość robocza 45 mm

Dostępne mocowania :
Prawy gwint                                Lewy gwint
1/2’’ + M14                                   1/2’’

 art, 146673                                   art. 146674

Cena promocyjna

Prawy gwint  1250,-
Lewy gwint   1300,-
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Dia-Tarcza 125/22,2 CeraCut Weramic
Uniwersalna  tarcza do wszystkich rodzajów ceramiki
Ciągły segment diamentowy zapewnia precyzyne ciecie.
Do stosowania na sucho
art. 145378

5 x sztuk  -  55,-/szt.

10 x sztuk - 45,-/szt.
Ceny 

promocyjne

65,- /szt.

Dia-Wiertła RockPecker CNC zestaw
Cienkościenne wiertła do cięcia granitu na mokro.
Do  stosowania w systemach CNC i wiercenia ręczne.
Wiertło ciągłe ze szczelinami wodnymi
W zestawie średnice wiercenia: 10/12/15/20/25/30/3
Długość robocza 55 mm
Mocowanie 1/2’’ + M14
art. 142377

Cena 

promocyjna

530,-
             

Dia-Pitbull Hybrid 100mm  Granit/Marmur/Ceramika
Diamentowa tarcza szlifierska spajana żywicą
Specjalna mieszanka żywicy zapewniająca bardzo długą żywotność
Wyjątkowo wysoka wydajność  w porównaniu z innymi materiałami ściernymi
Przymocowany do aluminiowej podstawy
Możliwa praca na sucho do 5000 obr./min na kamieniu naturalnym
Możliwość pracy na mokro do 7000 obr./min na kamieniu naturalnym
Optymalne użycie przy 3500 do 4000 obr / min
Ziarnistość 30/50/100/200 nadaje się do granitu
Ziarno 100/200 nadaje się do stosowania na materiałach ceramicznych

 K  30   art. 145750
 K  50   art. 145751
 K 100  art. 145752
 K 200  art. 145753 

Cena 

promocyjna

125,-
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Akemi Colour Bond
Do szybkiego, łatwego i bezpiecznego wykonywania 
niewidocznych połączeńklejowych na kamieniu .
Idealny do klejenia płyt na 45 stopmi.
Dostępny w ponad 50 różnych barwach i odcieniach.
Baza  kleju epoksydowa.
Wysoka przyczepność.
Konsystencja żelowa.
Bardzo szybkie wiązanie i obróka kleju.
Kartusze 250 ml

Cena 

promocyjna

115,-
             

Akemi Polysoft
Dwuskładnikowa szpachla na bazie poliestrów, konsystencji kremu,
 służąca do klejenia i wypełniania kamieni naturalnych i sztucznych, 
na powierzchniach pionowych i poziomych, szybko utwardzalna, dająca się polerować.

Transparent art. 137856
Czarna          art. 139217
Biała              art. 134628

Cena 

promocyjna

65,-
             

BBrake system antypoślizgowy
Przezroczysty antypoślizg spełniający normy bezpieczeństwa R12. 
Do basenów kąpielowych, schodów, stref odnowy biologicznej 
oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest system antypoślizgowy. 
W skład zestawu wchodzi baza z kleju epoksydowego + utwardzacz + bezbarwny proszek.
Łatwa aplikacja na każdym rodzaju podłoża
Profesjonalny wygląd
Bezwonny i dyskretny
Nie żółknący
Bardzo trwały

Cena 

promocyjna

250,-
             

Lantania AVO impregnat
Wzmacniacz koloru dla szlifowanych, groszkowanych,
 płomieniowanych oraz polerowanych kamieni naturalnych.
Wzmacnia naturalny kolor i odcień kamienia . 
Nadaje się do zastosowania zarówno wewnętrznego jak 
i zewnętrznego . 
Produkt posiada także właściwości ochronne.
art. 130320

Cena 

promocyjna

125,-
             

art. 140767
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Papiery szlifierskie HERMES
Firma Hermes jest światowym liderem w produkcji materiałów ściernych i polerujących.
Papiery szlifierskie specjane do obróbki kamienia na sucho.
Średnica 120mm

Ziarno artykuł Cena pro-
mocyjna

K 40 18899 1,50
K 60 18880 1,30
K 120 18872 1,10

K 220 18864 1,10
K 320 29726 1,10
K 400 18856 1,10
K 600 19984 1,10
K 800 957356 1,10
K 1200 957364 1,10

Filc polerski 100x20mm SF
Filc polerski przeznaczony do końcowej fazy obrabiania 
kamienia -polerowania do uzyskania lepszej jakości poleru.
art. VZ060086/N

Cena promocyjna
 1 sztuka 25,-
 5 sztuk        20,- /szt. 
10 sztuk       15,-/szt.

Filc polerski 100x20mm SF
Filc polerski przeznaczony do końcowej fazy obrabiania 
kamienia -polerowania do uzyskania lepszej jakości poleru.
art. VZ060086/N

System uchwytów EasyQuick
System uchwytów z magnsem umożliwia szybką i łatwą wymianę  co jest delikatne dla rzepów.
 Przedłużają one żywotność rzepów, ponieważ nie ma potrzeby wymiany talerzy szlifierskich między etapami pracy.

Składający się z:
1 x podstawa aluminiowa Ř 100 mm M14
8 x płytek z rzepem Ø 100 mm
Do użytku na sucho i mokro
art.125820

Cena 

promocyjna

280,-
             



Naszą wizją jest być jakościowo niezawodnym towarzyszem dla Twojej  firmy!

19NOWOŚCI I PROMOCJĘ  2020

Podnośnik próżniowy Quick T600/300
Kompaktowy, uniwersalny podnośnik próżniowy z nowym zintegrowanym bezpiecznym zbiornikiem 
próżniowym i wewnętrznymi wężami. Płyty ssące są odpowiednie do szorstkich powierzchni.

Zrównoważona mechanika do bezproblemowego podnoszenia i obracania obrabianych 
przedmiotów z poziomu do pionu i odwrotnie.
Innowacyjny system łatwej regulacji przyssawek wzdłuż belki poprzecznej.

Łatwa i szybka wymiana gumowych uszczelek na przyssawkach Uni-Pad bez użycia narzędzi.
Bezpieczeństwo dzięki próżniomierzowi i dźwiękowemu urządzeniu ostrzegawczemu.
Wbudowany multifiltr chroni przed wilgocią i pyłem w układzie próżniowym
Rama i belka poprzeczna są w całości ocynkowane

Udźwig poziom/pion      600 / 300 kg
Długość trawersy          2000 mm
Wielkość przyssawek       540 × 150 mm
Waga                                  ca. 35 kg
Wysokość                          560 mm
Zapotrzebowanie          ca. 120 l/min
Optymalne ciśnienie       6 bar
art. 146529

Cena 

promocyjna

9600,-
             

 

Stojaki transportowe Monster
Obustronny stojak do transportu płyt oraz elementów gotowych zagrożonych pęknięciem, takich jak blaty kuchenne.
Masywna konstrukcja z rur stalowych zapewniająca dużą nośność i bezpieczeństwo. Ocynkowane wykończenie.
Możliwość demontażu w celu zaoszczędzenia miejsca podczas przechowywania lub transportu zwrotnego

Stojak transportowy 2,5 t
Udźwig 2500 kg  Waga            239 kg
Długość 2300 mm  Średnica koła      200 mm
Wysokość 1500 mm  Wjazd na widły  200 mm
Szerokość 1000 mm  art.146418
Całk. wys. 1745 mm   

Cena 

promocyjna

9750,- 
                    

2,5 t

Cena  

promocyjna

11000,-
                      

8 t

Stojak transportowy 8 t
Udźwig 8000 kg  Waga            333 kg
Długość 2300 mm  Całk. wys. 1745 mm 
Wys.załad. 1500 mm  Wjazd na widły  200 mm
Szerokość 1000 mm  art.146419
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Stół  ZIP kompakt 
Składany, ocynkowany stół warsztatowy do uniwersalnego zastosowania w warsztacie lub na placu budowy.

                                                                                                                                                                                          Wysoka nośność pomimo niewielkiej wagi.
                                                                                                                                                                                          Szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
                                                                                                                                                                                          Podkładka gumowa odporna na ścieranie i poślizg
                                                                                                                                                                                          2 kółka skrętne 50 mm z hamulcem 
                                                                                                                                                                                          2 kółka skrętne 75 mm z hamulcem

                                                                                                                                                                                                                          Udźwig    200     kg
                                                                                                                                                                                                                          Długość   2000  mm
                                                                                                                                                                                                                          Wysokość 900  mm
                                                                                                                                                                                                                          Szerokość 600  mm
                                                                                                                                                                                                                          Waga ca.   30  kg
                                                                                                                                                                                                                          art. 146968
 

Cena  

promocyjna

2200,-
                       

Wózek Tango
Do transportu płyt z kamienia naturalnego. 
Wykonany z wytrzymałej stali formowanej z gumową 
podkładką chroniącą krawędzie.
 Boczny uchwyt umożliwia przenoszenie.
Udźwig 500 mm
Długość 500 mm
art. 146967

                                                                                                                                                      
                                  

Cena  

promocyjna

380,-
                       

Wózek Jamnik zaciskowy
Do transportu płyt z kamienia naturalnego. 
Samozasik pod wpływem ciężaru płyty.
Udźwig 500 mm
Długość 360 mm
Max. gr. płyty 100 mm
art.1049300498

Cena  

promocyjna

400,-
                       

Kurtyna wodna odpylająca 
- wymiary             3000 x 750 x 2330 mm
- wydajność          14000 - 16000 m3/h 
- moc całkowita    6.6 KW

Cena  

promocyjna

23000,-
                       




