www.maszynoland.pl

10 zł
50 zł
250 zł
250 zł

002

Agregat F2001 IS FOGO

indeks

2,0 KW I 230 V

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc maksymalna

1,8 kW

Stabilna częstotliwość 50 Hz.

Moc znamionowa

1,6 kW

Inverterowa technologia.

Prąd znamionowy

7,0 A

Regulacja napięcia ± 1 %.

Stopień ochrony

IP 23

Niski poziom zakłóceń THD ≤ 3 %.

Regulacja napięcia

Inwerter ± 1 %

Ultra cichy 90 dB(A).

Silnik

Rato R80-i

Tylko 22 kg.

Rozruch

manualny

Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obr. wraz ze spadkiem obciążenia.

Zbiornik

4L

Funkcja łączenia dwóch agregatów F 2001 IS w jeden zespół prądotwórczy.

Spalanie

0,67 / 1 L / h

Funkcja ładowania akumulatora.

Hałas

90 dB(A)

Waga

22 kg

Wymiary

498x290x459 mm

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

15zł
60zł
300zł
300zł

003

Agregat HITACHI E24

indeks

2,4KW I 230V

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Poj. skokowa silnika (cm3)

181

Generator do profesjonalnego użytku.

Moc silnika (kW/KM)

4,4/6,0

Panel czolowy z woltomierzem.

Rozruch

ręczny

Niezawodny i ekologiczny silnik Mitsubishi OHV.

Max moc wyjściowa (KW)

2,4

Generator bezszczotkowy jednofazowy gniazda 2x16A, 1x12V DC.

Moc nominalna (kW)

2,2

Duży zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu.

Napięcie nominalne (V)

230

Niski poziom hałasu dzięki efektywnemu tłumieniu.

Prąd wyjściowy (A)

9,6

Wbudowany czujnik oleju.

Poj. zbiornika paliwa (l)

11

Urządzenie zabezpieczające przed odłączeniem.

Czas pracy ciągłej (min.)

10

Wymiary DxWxS (mm)

564 x 422 x 440

Waga (kg)

46

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

15zł
60zł
300zł
300zł

004

Agregat FH3001R FOGO
2,7 KW I 230V AVR

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc maksymalna

2,7 kW

Przenośny, jednofazowy agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 2.7 kW - mocy
znamionowej 2,5 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy HONDA GX200
o mocy 6,0 KM, masa urządzenia nie przekracza 39 kg. Ponadto agregat wyposażony
w układ stabilizacji napięcia AVR.

Moc znamionowa

2,5 kW

Prąd znamionowy

10,9 A

Stopień ochrony

IP 23

Regulacja napięcia

±2%

Silnik

Honda GX200

Agregaty prądotwórcze przeznaczone do zasilania urządzeń wymagających
ustabilizowanych parametrów prądu. Znajdują zastowanie przy zasilaniu zgrzewarek,
spawarek ,sprzętu RTV.Dzięki układowi AVR doskonale nadaje się do zasilania urządzeń
elektronicznych lub innych wymagających stabilnych parametrów prądu.

Rozruch

manualny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zbiornik

3,1 L

1. Wyłącznik przy braku oleju,

Spalanie

1,4 L / h

2. 2 gniazda 1~ 16A,

Hałas

96 dB(A)

3. Ochrona termiczna generatora,

Waga

38 kg

4. Regulator napięcia AVR.

Wymiary

580x395x405 mm

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

17zł
70zł
350zł
300zł

005

Agregat FH4001R FOGO
4,2 KW I 230V AVR

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc maksymalna

4,2 kW

Moc znamionowa

3,8 kW

Prąd znamionowy

16,5 A

Stopień ochrony

IP 23

Regulacja napięcia

±2%

Silnik

Honda GX270

Rozruch

manualny

Zbiornik

5,3 L

Spalanie

2,2 L / h

Hałas

96 dB(A)

Waga

53 kg

Wymiary

650x520x490 mm

Przenośny, jednofazowy agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 4,2 kW - mocy
znamionowej 3,8 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy HONDA GX270
o mocy 9,0 KM, masa urządzenia nie przekracza 60 kg. Pnadto agregat wyposażony
w układ stabilizacji napięcia AVR. Agregaty prądotwórcze przeznaczone do zasilania
urządzeń wymagających ustabilizowanych parametrów prądu. Znajdują zastosowanie
przy zasilaniu zgrzewarek, spawarek ,sprzętu RTV. Dzięki układowi AVR doskonale
nadaje się do zasilania urządzeń elektronicznych lub innych wymagających stabilnych
parametrów prądu.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

18zł
80zł
400zł
400zł

006

Agregat FH6001R FOGO
6,2 KW I 230V AVR

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA
Przenośny, jednofazowy agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 6,2 kW - mocy
znamionowej 5,6 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy HONDA GX390
o mocy 11,0 KM, masa urządzenia nie przekracza 75 kg. Ponadto agregat wyposażony
w układ stabilizacji napięcia AVR.

Moc maksymalna

6,2 kW

Moc znamionowa

5,6 kW

Prąd znamionowy

24,3 A

Stopień ochrony

IP 23

Regulacja napięcia

±2%

Silnik

Honda GX390

Agregaty prądotwórcze przeznaczone do zasilania urządzeń wymagających
ustabilizowanych parametrów prądu. Znajdują zastosowanie przy zasilaniu zgrzewarek,
spawarek, sprzętu RTV. Dzięki układowi AVR doskonale nadaje się do zasilania urządzeń
elektronicznych lub innych wymagających stabilnych parametrów prądu.

Rozruch

manualny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zbiornik

6,1 L

1. Wyłącznik przy braku oleju.

Spalanie

2,7 L / h

2. 1 gniazdo 16A.

Hałas

97 dB(A)

3. 1 gniazdo 32A.

Waga

69 kg

4. Ochrona termiczna generatora.

Wymiary

790x580x505 mm

5. Regulator napięcia AVR.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

20zł
100zł
500zł
500zł

007

Agregat ES 8000 AVR
6,5 KW I 230/400V

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc maksymalna

6,6 kW - 3 fazy

Agregat prądotwórczy Pramac ES8000 3 fazowy.

Moc ciągła

5,6 kW - 3 fazy

Agregat posiada stabilizację napięcia AVR.

Moc maksymalna

4,9 kW - 1 faza

Moc ciągła

3,7 kW - 1 faza

Napięcie

400V/230V/50 Hz

Waga

81 (kg)

Wymiary

729/500/536 (mm)

Silnik

Honda GX 390

Paliwo

benzyna bezołowiowa 95

System chłodzenia

powietrze

WYPOSAŻENIE
Zabezpieczenie termiczne

tak

Czujnik niskiego poziomu oleju

tak

Gniazda elektryczne

1 x 230V 16A, 1 x 400V 16A

Zabezpieczenie na generatorze

IP 23

Zabezpieczenia na gniazdach

IP 44

Rozruch ręczny
ZUŻYCIE PALIWA
Zużycie paliwa przy 75%

2,2 l/h

Poj. zbiornika paliwa

11 l

Czas pracy przy 75%

5,1 h

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

30zł
150zł
750zł
1500zł

008

Agregat FV13000E FOGO
10 KW I 230/400V

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc 3~ maks. / Znam.

12,5 kVA / 11,3 kVA

Prąd znamionowy 3~

16,4 A

Trójfazowy, przenośny agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej - 12,5 kVA, mocy
znamionowej - 11,3 kVA. Wyposażony w silnik B&S Vanguard o mocy 18KM z rozruchem
elektrycznym.

Moc 1~ maks. / Znam.

5,1 kW / 4,6 kW

Prąd znamionowy 1~

20,0 A

Stopień ochrony

IP 23

Regulacja napięcia

±4%

Silnik

Vanguard 18HP

Masa agregatu to ponad 130 kg, prądnica synchorniczna zapewnia stabilne parametry
prądu i wysoki prąd rozruchowy.
Agregaty prądotwórczy wyposażony w prostą i trwałą prądnicę ﬁrmy LINZ bez układu
AVR przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających dużego prądu rozruchu.

Rozruch

Ten typ agregatów doskonale sprawdza się do zasilania dużych silników elektrycznych
oraz innych urządzeń, które nie wymagają bardzo stabilnych parametrów prądu,
manualny + rozrusznik a oczekują chwilowej większej mocy w ramach prądu rozruchowego.

Zbiornik

45 L

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Spalanie (moc 75 %)

4,5 L / h

1. 1 gniazdo 16A Schuko - 230V

Hałas lwa

96 dB(A)

2. 1 gniazdo 32A (IP44) - 230V

Waga

128 kg

3. 1 gniazdo 32A (IP44) - 400V

Wymiary

790x580x765 mm

4. Czujnik poziomu oleju
5. Wyłącznik termiczny
6. Wyłącznik magnetyczno-termiczny
7. Licznik motogodzin
8. Rozrusznik elektryczny z akumulatorem
Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

35zł
180zł
900zł
2000zł

009

Agregat FV20000TRE FOGO
15KW I 230/400V

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc 3~ maks. / Znam.

19,5 kVA / 17,5 kVA

Prąd znamionowy 3~

25,4 A

Trójfazowy, przenośny agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej - 19,5 Kva,
mocy znamionowej - 17,5 kva.

Moc 1~ maks. / Znam.

9,9 kW / 9,0 kW

Prąd znamionowy 1~

39,1 A

Stopień ochrony

IP 23

Regulacja napięcia

± 1,5 %

Silnik

Vanguard 31HP

Rozruch

rozrusznik

Zbiornik

45 L

Spalanie (moc 75 %)

6,5 L / h

Hałas lwa

100 dB(A)

Waga

160 kg

Wymiary

900x580x890 mm

Wyposażony w silnik b&s vanguard o mocy 31 km z rozruchem elektrycznym i dużym
zbiornikiem paliwa o pojemności 19 litrów.
Masa agregatu to ponad 170 kg, układ stabilizacji napięcia avr umożliwia podłączenie
urządzeń elektronicznych lub innych wymagających stabilnych parametrów prądu.
Agregaty prądotwórcze przeznaczone do zasilania urządzeń wymagających
ustabilizowanych parametrów prądu.
Znajdują zostawanie przy zasilaniu zgrzewarek, spawarek ,sprzętu RTV, komputerów,
UPSów, itd..

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
40zł
200zł
200zł

0010
010
indeks

Betoniarka MK-180/BK

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Zasilanie

230V

Moc

0,7 kW

Betoniarki wolnospadowe, o napędzie elektrycznym, przeznaczone są do wytwarzania
mieszanek betonowych i zapraw cementowo-wapiennych.

Pojemność całkowita

165l.

Pojemność robocza

130l.

Przechył i reg. bębna

koło z przekładnią

ALTRAD I 130L

ślimakową
Wieniec

żeliwny

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 129x73x140 mm
Waga

70 kg.

Prosta i sprawdzona konstrukcja.
Zgodność ze standardem CE.
Łatwy montaż i demontaż.
Malowanie metodą proszkową.
ZASTOSOWANIE
Przygotowanie mieszanek betonowych,
zapraw cementowych,
zapraw wapiennych.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
45zł
225zł
250zł

011

Betoniarka MK185/BK 230V

indeks

ALTRAD I 145L

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Napięcie zasilające V

230

Przygotowanie mieszanek betonowych,

Moc (w W)

900

zapraw cementowych,

Natężenie hałasu (w dB)

85

zapraw wapiennych.

Obroty bębna

23 obr / min.

Rodzaj wieńca

żeliwny

Poj. zbiornika (w l)

180

Poj. mieszania (w l)

145

Wysokość (w cm)

144

Szerokość (w cm)

74

Głębokość (w cm)

138

Przechył bębna

korbą z przekładnią
ślimakową

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
50zł
250zł
300zł

012

Betoniarka BWE 200KJ 230V

indeks

ALTRAD I 200L

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Silnik jednofazowy (typ J) 230V

Betoniarka wolnospadowa z mechanizmem wychyłu na korbę.

Moc [kW]

1,5

Obrotach [obr/min]

2810

ZASTOSOWANIE

Pojemność użyteczna [l]

200

Przygotowanie mieszanek betonowych,

Pojemność całkowita [l]

350

zapraw cementowych,

Wydajność [m3/godz]

2,6

zapraw wapiennych.

Obroty bębna [obr/min]

25

Masa własna [kg]

190

Poziom hałasu [dB(A)]

<90

Wysokość [mm]

1500

Szerokość [mm]

1100

Długość [mm]

1900

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

17zł
70zł
350zł
300zł

013

Bruzdownica MFE 40

indeks

METABO

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Głębokoś cięcia

10-40mm

szer. rowków

9/15.5/22

Idealna przy pracach elektroinstalacyjnych do podtynkowego układania kabli i rur
kablowych, głębokość frezowania do 40 mm.

28.5/35mm
Ø tarczy tnącej

125 mm

Moc znamionowa

1900 W

Moc oddawana

1120 W

Prędkość obr. na biegu jałowym

5000 /min

Prędkość obr. pod obciążeniem

4200 /min

Moment obrotowy

6 Nm

Ciężar bez kabla

4.6 kg

Długość kabla

4m

Maksymalna produktywność dzięki zastosowaniu mocnego silnika, stałej prędkości
obrotowej i dwustopniowej przekładni dużej mocy.
Solidna pokrywa z odlewu aluminiowego z gumowymi kółkami oraz optymalne
rozmieszczenie uchwytów ułatwiają wygodne prowadzenie maszyny.
Cięcie przesuwne zapewnia optymalną widoczność oznaczonej linii cięcia
Regulacja szerokości bruzdy i głębokości żłobienia.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
20zł
100zł
50zł

014

Chwytak poprzeczny

indeks

do krawężników BELLE

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Reg. rozstawu chwytaka

0-250mm

Udźwig

120 kg

Waga

6,5 k

Ręczny chwytak poprzeczny do przenoszenia i układania krawężników betonowych
ﬁrmy Altrad Belle.
Podwójny uchwyt pozwala na pracę w pozycji wyprostowanej i zwiększa
wydajność pracy.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

25zł
130zł
650zł
1000zł

015

Cykliniarka BSM750 E

indeks

MENZER I 2200W

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Napięcie

230 V/ 50 Hz

Moc

2200 W

Znana i używana przez fachowców szliﬁerka BSM 750 E idealnie sprawdza się do
szlifowaniarównającego, szlifowania powierzchni drewnianych, do prac wykończenio
wych, a także dla szkutników, posadzkarzy, parkieciarzy i cykliniarzy.

Prędkość bębna

2400 obr./min

Szerokość rolki

200 mm

Dł. taśmy do szlifowania

750 mm

Waga

67 kg

Posiada ona bardzo dobre parametry techniczne przez co zapewnia dużą dokładność
szlifowania. Doskonała waga 67 kg zapewnia wzorowe ścieranie powłok lakierniczych.
Gwarancja bezpyłowej pracy dzięki szczelnemu workowi i wydajnemu wentylatorowi.
Dzięki regulowanemu ogranicznikowi ściany oraz progi nie są uszkadzane, a regulowany nacisk walców wraz ze specjalnym bębnem gumowym zapewniają dokładne
szlifowanie.
Dodatkowo podczas pracy istnieje możliwość regulacji taśmy szlifującej, którą również
można błyskawicznie wymienić oraz przetransportować po skończeniu lub w trakcie prac.
Perfekcyjne ustawienie kąta i głębokości zbierania walca.
Jest prosta w obsłudze, a to pozwala na pracę nawet początkującym pracownikom.
Szliﬁerka idealnie nadaje się do obróbki zarówno małych jak i dużych powierzchni.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

5zł
25zł
125zł
70zł

016

Dmuchawa do liści GW3000

indeks

B&D

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc pobierania (W)

3000

Objętość zasysania (m3/min)

9-11,5

Prędkość wydmuchu (km/h)

210-290

Pojemność zbiornika (l)

35

Masa (kg)

6

Wytrzymały silnik o mocy 3000 W - dwa tryby efektywnej pracy:
wydmuchiwanie / zasysanie.
Innowacyjny i łatwy w opróżnianiu worek na liście - łatwość użycia.
Przełącznik pozwalający na zmianę prędkości - maksimum kontroli.
Wygodny w użyciu - urządzenie dla każdego ogrodnika.
Wysoka wydajność noży rozdrabiających - redukcja objętości to 10:1.
Skrobak pozwalający na zasysanie mokrych liści.
Pas do przenoszenia.
Druga rękojeść.
Natężenie hałasu (dB) 93.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

4zł
20zł
100zł
50zł

017

Drabina 3x7

indeks

DW3X7T

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Wysokiej jakości drabina

3x7 szczebli

Masz pewność, że jest bezpieczna.

Sięgniesz do wysokości

5,40 m

Zgodność z normami europejskimi PN-EN-131.

Długość całkowita

4,20 m

Utrzyma obciążenia

150 kg

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

8zł
40zł
200zł
100zł

018

Drabina 3x11
DW3x11T

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Materiał

aluminium

Drabina aluminiowa trzyczęściowa tłoczona 3x11 szczebli do 150kg

Rodzaj łączenia szczebli

tłoczenie

Ilość stopni/szczebli

3x11

Maksymalne obciążenie

150 kg

Certyﬁkat

nie

Wysokość robocza A

5,13 m

Wysokość do podestu B

3,13 m

Szerokość drabiny C

0,47 m

Długość drabiny złożonej 4,51 m
Grubość drabiny złożonej 0,155 m
Waga

16 kg

Szer. ze stabilizatorem

0,985 m

Dł. drabiny rozłożonej

6,36 m

Wys. robocza 2 -el.

4,13 m

CHARAKTERYSTYKA
Produkt o szerokich parametrach użytkowania, sprawdzi się jako drabina przystawna,
rozkładana oraz rozsuwana. Świetne zestawienie jakości do ceny oraz wytrzymałości.
Przeznaczona do profesjonalnej pracy przede wszystkim na dużych wysokościach.
Spełnia normy bezpieczeństwa EN 131 oraz posiada certyﬁkat TÜV Rheinland.
Cała konstrukcja opiera się na szerokich i mocnych podłużnicach, w zależności
od ilości szczebli, mają one wielkość od 25 mm x 58 mm (do 11 szczebli)
oraz 30 mm x 75mm (do 17 szczebli).
Szczeble mocowane do podłużnic w technologi tłoczenia na których końcach znajdują
się z jednej strony stopki antypoślizgowe z tworzywa sztucznego, a na drugiej
stronie solidna i szeroka belka stabilizacyjna, która zapewnia komfort
i bezpieczeństwo pracy nawet na nierównym podłożu. Polski doświadczony
producent sprzętu najwyższej jakości.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

80zł
400zł
2000zł
1000zł

019

Frezarka do posadzek

indeks

HUSQVARNA CG200E I 230V

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Ciężar:

58 [kg]

Uchwyt tłumiący drgania - mniejsze drgania pozwalają wydłużyć czas pracy operatora,

Długość:

780 x 475 x 730 mm

Pokrętło regulacji wysokości uchwytu,

Głębokość frezowania:

13 mm (maks.)

Moc silnika:

2,2 kW

Kontrola Obecności Operatora (OPC - Operator Presence Control) - zapewnia bezpieczeństwo osobie obsługującej frezarkę - OPC musi być wciśnięty podczas pracy,

Napięcie:

230 [V] (jednofazowy)

Obroty frezu:

1350/min

Prąd znamionowy:

13 A

Szerokość robocza:

200 mm

Typ silnika:

Elektryczny

Szerokość frezowania:

200 [mm]

Uchwyt do łatwiejszego podnoszenia i transportu,
Wskaźnik godzin pozwala na rejestrowanie użytkowania maszyny - funkcja doceniana
przez klientów wypożyczalni,
Złącze do odprowadzania pyłu - dostosowane pod wąż 2” (50 mm), kompatybilne
z SPG i kolektoram
CHARAKTERYSTYKA
Elektryczna frezarka do betonu o szerokości roboczej 200 mm. W wyposażeniu
znajduje się uchwyt tłumiący drgania, licznik godzin pracy, blokowany wskaźnik
głębokości z dokładną regulacją oraz dźwignia szybkiego podnoszenia do włączania/
wyłączania bębna.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

20zł
100zł
500zł
300zł

020

Glebogryzarka SRC795RB

indeks

95 cm szerokości

PARAMETRY TECHNICZNE

WYPOSAŻENIE

Silnik Spalinowy

4 suwowy

Regulowana kierownica

Pełna

Model silnika

B&S 950 Series

Miękki uchwyt

Nie

Pojemność skokowa

206 cm³

Koła

1 koło przednie

Moc znamionowa silnika

4,15 kW

Obroty silnika

3200 rpm

WYMIARY CAŁKOWITE

Poj. zbiornika paliwa

3,1 L

Wielkość opakowania

800 x 530 x 710 mm

Poj. przekładni olejowej

0,5 L

Waga

58 kg

Przekładnia

Łańcuchowo pasowa

Liczba biegów

1P+1T

CECHY URZĄDZENIA

Szerokość robocza

95 cm

Głębokość robocza

26 cm

Z glebogryzarką 795 RB nadzwyczajnie powiększysz możliwości spulchniania gleby.
Dzięki bardzo dużej szerokości pracy oraz wydajnemu silnikowi nawet duże
powierzchnie nie sprawią Tobie problemu.

Średnica noży

320 mm

Liczba noży

(2+1+1)*2

Glebogryzarka ta została zaprojektowana do profesjonalnego zastosowania,
więc możesz być pewien, że poradzi sobie na każdym gruncie.

Tarcze ochronne

Tak

Jej solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

25zł
120zł
600zł
300zł

021

Kafar spalinowy DPD 120

indeks

mini do słupków

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Silnik:
4-suwowy,
jednocylindrowy, chłodzony powietrzem

Fotowoltaika
Ogrodzenia systemowe

Pojemność:

37,7 CC

Poj. zbiornika paliwa:

0,58 L

Max moment obr.

1.63

prędkość obrotowa:

Nm/6500 obr/min

Poziom hałasu:

104 dB

Zużycie paliwa:

480 g/kw.h

Częstotliwość udaru:

900-1320 BPM

Siła udaru:

25-50 J

CECHY URZĄDZENIA

Typ gaźnika:

przeponowy

Mini kafar, idealne urządzenie do szybkiego grodzenia.

Zapłon:

elektroniczny

Niewielka waga gwarantuje wysoką mobilność.

Rozruch:

ręczny

Wymiary:

830 x 290 x 325 mm

Duża energia udaru pozwala na wbijanie elementów z drewna, stali, tworzywa do 120
mm średnicy.

Architektura krajobrazu
Budownictwo
Ogrodnictwo
Grodzenie działek

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
70zł
350zł
200zł

022

Klimatyzator Master

indeks

BC80

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Filtry chłodzące

57 dm³

Przepływ powietrza

8 000 m³/h

Klimatyzatory Master schładzają powietrze wykorzystując prosty i naturalny proces
odparowywania wody.

Max. powierzchnia

70 m²

Woda pobierana ze zbiornika przez pompę zwilża duży ﬁltr celulozowy, przez który
za pomocą wentylatora o wysokiej wydajności tłoczone jest powietrze.

Zasilanie / Częstotliwość 220-240 / 50 [V / Hz]
Zużycie energii

200 W

Odparowująca z powierzchni ﬁltra woda obniża temperaturę powietrza o kilka stopni,
dzięki czemu do pomieszczenia dostarczane jest ono chłodne i świeże.

Prąd znamionowy

1,5 A

ZASADA DZIAŁANIA

Zużycie wody

4-6 l/h

Pojemność zbiornika

100 l

Podłączenie wody

1/2”

Gorące powietrze wtłaczane jest do urządzenia przez cichy wentylator i przechodząc
przez nasączone ﬁltry zostaje w procesie parowania, w sposób naturalny schłodzone.
W efekcie, urządzenie wytwarza orzeźwiający, chłodny powiew.

Kontrola zbiornika

TAK

Wymiary urządzenia (dł x szer x wys)
510x850x1200mm
Wymiary opakowania

(dł x szer x wys)
520x865x1300mm

Waga (netto/brutto)

32 / 35 kg

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

10zł
50zł
250zł
250zł

023

Zakrętarka udarowa M18 FID-502X
Akumulatorowa 5.0AH I Milwaukee

indeks

CECHY URZĄDZENIA
Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 226 Nm
Szybsza praca - aż do 3600 rpm i 4300 ipm.
Ekstremalnie kompaktowy korpus - 117 mm dł. umożliwia pracę w ograniczonych
przestrzeniach MILWAUKEE® DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi na zmianę
prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań.

PARAMETRY TECHNICZNE
Akumulatorowa zakrętarka udarowa,
zasilana akumulatorem 18V.

Tryb 1 dla precyzyjnej pracy.
Tryb 2 pozwala uniknąć uszkodzeń elementów złącznych i materiałów.

Wyposażona w bezszczotkowy silnik
z momentem obrotowym 210 Nm.

Tryb 3 zapewnia maksymalną wydajność przy najcięższych pracach.

Pozwala na pracę ze śrubami do rozmiaru M16.
Maksymalna częstotliwość udarów
4300 uderzeń na minutę.

Tryb 4 zapewnia optymalną równowagę między pracą precyzyjną a maksymalną
wydajnością, automatycznie dostosowując prędkość, częstotliwość udaru i moment obr.

W zestawie znajdują się

Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez
MILWAUKEE® do wymagających zadań pod dużym obciążeniem.

2 akumulatory 5 Ah
ładowarka
i walizka.

Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę
przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność
narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu.
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice
oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy.
Sześciokątny uchwyt ¼” Hex do szybkiej i dokładnej wymiany końcówek.
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

17zł
70zł
350zł
250zł

024

Klucz udarowy M18CHIWF12

indeks

Akumulatorowy I 1/2” I 950Nm

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania

18 V

Błąd poziomu natężenia hałasu

3 dB(A)

Typ akumulatora

Li-ion

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego

3 dB(A)

Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu

1.5 m/s2

1 bieg 0-425 obr./min

Poziom natężenia hałasu

105.4 dB(A)

2 bieg 0-1.700 obr./min

Poziom ciśnienia akustycznego

94.4 dB(A)

Poziom wibracji przy wkręcaniu

11.08 m/s2

Prędkość obr. na biegu jałowym:

Częstotliwość udaru na biegu jałowym:
1 bieg 0 - 450 ud/min

CECHY URZĄDZENIA

2 bieg 0 - 2.300 ud/min

Klucz udarowy M18 FUEL o wysokim momencie obrotowym zapewnia znakomite
osiągi - do maks. 950 Nm (moment dokręcania) i do 1491 Nm (moment zrywający)
Milwaukee DRIVE CONTROL pozwala na łatwe przejście do różnych prędkości
i momentu obrotowego, tak aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee®
zapewnia dłuższą żywotność silnika i większą siłę

Maksymalny moment dokręcania:
1 bieg 135 Nm
2 bieg 950 Nm
Maksymalny moment obrotowy:
1 bieg 135 Nm
2 bieg 950 Nm
Moment zrywający

1491 Nm

Waga z akumulatorem 3.3 kg

Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane
cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora wyjątkowo
zwiększając wydajność narzędzia pod obciążeniem Akumulator REDLITHIUM-ION™
zapewnia do 20% większą siłę, do 2.5x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość
oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia
długotrwałą żywotność baterii 1/2˝ pierścień zabezpieczający
Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

8zł
40zł
200zł
100zł

025

Kompresor METABO

indeks

Basic 250-50 W I 50 L

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Zasilanie

230 V AC

Sprężarka powietrza 230 V AC ze zbiornikiem o pojemności 50 L marki Metabo.

Wydajność na ssaniu

200 l/min

Wydajność na tłoczeniu

110 l/m

Model BASIC 250-50 to wydajny i trwały jednofazowy kompresor tłokowy smarowany
olejem.

Wydajność (przy ciś 80%)

95 l/min

Doskonale nadaje się do prostych zastosowań warsztatowych.

Maks. ciśnienie

8 Bar

Moc znamionowa

1,5 kW

Wyposażony jest w reduktor z manometrem umożliwiający prostą regulację ciśnienia
wyjściowego

Maks. prędkość obrotowa

2850 obr/min

Pojemność zbiornika

50L

Wymiary

578x44x62,5cm

Olej

50,25 l / SAE 20

Waga

32 kg

Ciś. akustyczne dźwięku

87 dB(A)

Moc akustyczna dźwięku

97 dB(A)

Wyłącznik ciśnieniowy z zaworem odciążającym umożliwia łatwy rozruch na zimno.
Silnik jest chroniony przed przegrzaniem dzięki zabezpieczeniu przed przeciążeniem.
Łatwy transport umożliwiają stabilne gumowe koła
Dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie w zbiorniku
Gumowany uchwyt umożliwia wygodny transport

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

17zł
70zł
350zł
150zł

026

Kompresor ABAC A29B
100L I 230V

indeks

CECHY URZĄDZENIA

PARAMETRY TECHNICZNE
Seria

ABAC PRO

Typ pompy

A29B

Oferowany nowy model kompresora ABAC wyposażony w nowy model pompy A29B nowoczesna konstrukcja o obniżonych obrotach i niższej temperaturze pracy
- gwarantuje wysoką żywotność i trwałość pompy przy mniejszej emisji hałasu.

Pojemność zbiornika

100 L

Nowe pompy ABAC A29B zapewniają więcej mocy oraz lepszą wydajność.

Ciśnienie maksymalne

10 bar

Pompa ABAC wyposażona w chłodnicę powietrza doładowującego - wyższa jakość
sprężonego powietrza.

Moc silnika

2.2 kW/3.0 KM

Wydajność na ssaniu

320 l/min.

Ilość cylindrów

2

Ilość stopni sprężania

1

Zasilanie - 230 V / 50 Hz / 1F
Waga

Duże koło napędowe zabezpieczone solidną pokrywą umożliwiającą efektywne
chłodzenie oraz gwarantującą bezpieczeństwo pracy.
Sprężarka o wysokim komforcie manewrowania i transportu - posiada duży uchwyt,
duże koła tylne oraz 2 koła przednie skrętne.
Kompresor solidny, niezawodny, łatwy w obsłudze, przeznaczony do cięższych zadań.

ok. 56 kg

Sprężarka wyposażona w 2 manometry, reduktor, spust kondensatu, wskaźnik
poziomu oleju, zawór zwrotny, zabezpieczenie termiczne oraz wyłącznik ciśnieniowy.
Łatwy dostęp do ﬁltra powietrza.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

18zł
80zł
400zł
200zł

027

Kompresor ABAC A39

indeks

150L I 230V

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Seria

ABAC LINE

Typ pompy

A39

Oferowany kompresor wyposażony w nowy model pompy A39 - nowoczesna konstrukcja
o obniżonych obrotach i niższej temperaturze pracy (temperatura pracy obniżona
o 35°C), gwarantuje wysoką żywotność i trwałość pompy przy mniejszej emisji hałasu.

Pojemność zbiornika

150 L

Ciśnienie maksymalne

10 bar

Moc silnika

2.2 kW / 3.0 KM

Wydajność na ssaniu

393 l/min.

Prędkość obrotowa

1050 obr./min.

Ilość cylindrów

2

Ilość stopni sprężania

1

Zasilanie

230 V / 50 Hz / 1F

Wymiary

1375x420x950mm

Waga

87 kg

Nowe pompy ABAC A39 zapewniają więcej mocy oraz lepszą wydajność.
Duże koło napędowe zabezpieczone solidną pokrywą umożliwiającą efektywne chłodzenie.
Sprężarka o wysokim komforcie manewrowania i transportu - posiada wygodny
uchwyt, duże koła tylne, koło przednie skrętne kompresor solidny, niezawodny,
łatwy w obsłudze, przeznaczony również do cięższych zadań.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

20zł
100zł
500zł
300zł

028

Kompresor ABAC A39

indeks

270L I 230V

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Sprężarka tłokowa

A39 cm 3 KM 270L

Moc silnika

3,0 KM / 2,2 kW.

Sprężarki ABAC to najwyższej jakości produkt, który jest wynikiem wieloletnich
doświadczeń wbranży profesjonalnych i przemysłowych urządzeń sprężonego powietrza.

Wydajność (na ssaniu)

393L/min.

Ilość cylindrów

2

Stopnie sprężania

1

Dzięki dbałości o szczegóły i wyjątkowym rozwiązaniom technicznym, sprężarki
spełniają wymagania użytkowników końcowych i są łatwe w użyciu. To trwałe

Prędkość obr. pompy

1050 obr. / min.

połączenie mocy ze skutecznością działania typową dla tej marki.

Ciśnienie maksymalne

10 bar

Profesjonalna sprężarka tłokowa jednostopniowa ABAC A39B, 270 CT4

Pojemność zbiornika

270L.

o wydajności 393 l. / min. i pojemności zbiornika 270 l działająca pod napięciem 230 V.

Napięcie zasilania

230 V / 50 Hz / 1F.

Wyposażona w osłonę pompy i silnika

Wymiary
Waga

Sprężarki te są całkowicie zbudowane we Włoszech i zostały specjalnie zaprojektowane
jako idealne narzędzia pracy dla profesjonalistów, rzemieślników i małych przedsiębiorstw.

1530x595x1160mm.
143kg.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

20zł
80zł
400zł
300zł

029

Kosa żyłkowa, spalinowa
EM4351UH

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Pojemność Skokowa

43 cm³

Najmocniejsza kosa spalinowa z silnikiem 4-suwowym do najcięższych zastosowań.

Moc silnika

1,5 kW (2,0 KM)

Konstrukcja silnika umożliwia pracę w każdym położeniu (360°).

Gwint wrzeciona

M10 x 1,25LH

Przyjazny dla środowiska, cichy i wysokowydajny silnik 4-suwowy.

Pojemność zbiornika

0,60l

Niska emisja spalin i koszty eksploatacji.

Paliwo

E95

Wymiary (D x S x W)

1812 x 618 x 528mm

Łatwy rozruch z automatycznym zaworem dekompresacyjnym oraz pompką
zasysającą paliwo.

Waga (EPTA)

8,6kg

Std narzędzie tnące

3-zębny nóż tnący,

Beznarzędziowe mocowanie rękojeści umożliwia szybkie dopasowanie kąta
i ułatwia transport.
Uniwersalna osłona narzędzia tnącego.

2-.żyłkowa głowica tnąca

Efektywny system tłumienia wibracji.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

17zł
70zł
350zł
300zł

030

Kosiarka spalinowa PLM5600N2

indeks

MAKITA

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Silnik spalinowy

B&S 675EXi

Samobieżna kosiarka do cięcia bez wysiłku.

Pojemność Skokowa

163cm³

Nowy wydajny 4-suwowy silnik górnowzaworowy Briggs & Stratton.

Maks. moment obrotowy 9,8Nm
Szerokość koszenia

56cm

Wysokość koszenia

25 - 70mm

Regulacja wys. koszenia

8 - stopniowa

Napęd

na koła (3 biegi)

Prędkość

3,0 / 3,4 / 4,5km/h

Obudowa

stalowa

Pojemność kosza

70l

Wymiary (D x S x W)

900 x 640 x 460mm

Waga (EPTA)

37,2kg

Ready start - automatyczne ssanie umożliwia łatwiejsze odpalanie jedynie poprzez
pociągnięcie linki rozrusznika.
Przeznaczona do ogrodów o powierzchni 2200 m2.
3-stopniowa regulacja rękojeści.
Składana rękojeść zapewnia wygodne przechowywanie.
Łatwy do opróżnienia kosz na trawę.
Możliwość koszenia blisko krawędzi oraz krawężników.
Osłona obudowy zapobiega zadrapaniom podczas koszenia blisko krawędzi.
Boczny wyrzut trawy - przydatny przy koszeniu większych powierzchni.
Wskaźnik zapełnienia kosz.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

20zł
100zł
500zł
300zł

031

Listwa wibracyjna K-LW

indeks

2000B I 2 m

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Długość proﬁlu

2m

Pływające listwy wibracyjne przeznaczone są do zagęszczania i wygładzania

Waga

19 kg

powierzchni betonowych.

Producent silnika

Honda

Model silnika

GX 25

Dzięki zastosowaniu lekkich materiałów i długiej rękojeści nie wymagają
szyn prowadzących.

Moc silnika

1,0 KM

Paliwo

benzyna PB 95

Prędkość obrotowa

7000/min

Rodzaj zabezpieczenia

Wył. bezpieczeństwa
odcinający zapłon

Osiągają one znakomite parametry w trakcie wyrównywania i zagęszczania betonu
oraz pozwalają otrzymać zamierzoną głębokość (wysokość) posadzki.
Poprzez obrót rękojeścią możemy w każdej chwili ustawić wymagany
kąt pochylenia listwy.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

20zł
100zł
500zł
300zł

032

Listwa wibracyjna K-LW

indeks

3000b I 3 m

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Typ silnika:

GX 25

Producent silnika:

Honda

Pływające listwy wibracyjne przeznaczone są do zagęszczania i wygładzania powierzchni
betonowych. Dzięki zastosowaniu lekkich materiałów i długiej rękojeści nie wymagają
szyn prowadzących.

Paliwo:

Benzyna

Moc silnika:

1,0 KM

Długość proﬁlu:

3m

Rodzaj zabezpieczenia:

Wyłącznik

Osiągają one znakomite parametry w trakcie wyrównywania i zagęszczania betonu oraz
pozwalają otrzymać zamierzoną głębokość (wysokość) posadzki. Poprzez obrót rękojeścią
możemy w każdej chwili ustawić wymagany kąt pochylenia listwy.

bezpieczeństwa odcinający zapłon
Ciężar:

25 kg

Obroty:

7000/min

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
20zł
100zł
50zł

033

Miernik grubości lakieru

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE
Typ pomiaru

CECHY URZĄDZENIA
Do stali, stali ocynkowanej i aluminium

elektroniczny

Pomiar na powierzchniach fe (stal, stal ocynkowana)

Nie trzeba przełączać

al (aluminium)
Mierzone materiały

Miernik automatycznie wykrywa stal/aluminium

lakier, emalie,
tworzywa sztuczne,
szpachla

Zakres pomiarowy

0 – 2000 μm

Rozdzielczość pomiaru

10 μm dla 500 - 2000 μm
1 Μm dla 0 - 500 μm

Typ sondy

sprężysta zakończona kulką,
umieszczona na przewodzie
silikonowym (80 cm)

Czas odpowiedzi

0,3 s (bardzo szybki odczyt)

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

8zł
40zł
200zł
100zł

034

Mieszarka BELLE

indeks

PROMIX I 1600

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc silnika

1600 W

Waga

6,2kg

Waga z mieszadłem

7,8 kg

Wysokość z mieszadłem

865 mm

Uchwyt mieszadła

M14x2

Objętość miksowanej zaprawy

227 l

ZASTOSOWANIE
Mieszadło elektryczne ze zmienną regulację
obrotów Ręczne mieszadło idealne

Zmienna Regulacja prędkości:
1 - szy napęd 76-262 rpm 153-310 rpm.
2 - gi napęd 218-578 rpm 309-670 rpm.
Uniwersalny i bardzo wytrzymały uchwyt mieszadła.
Łatwy start, łatwa i wydajna praca .
Mieszadło do różnego rodzaju zastosowań.
Wytrzymały silnik i skrzynia przekładniowa.
Łatwa obsługa bieżąca.
Wysoka moc i moment obrotowy.
Łatwa wymiana mieszadeł.

do przygotowywania wszelkiego rodzaju
zapraw murarskich, gipsowych,
cementowych i klejowych. Z dwu stopniową
skrzynią przekładniową I zmienną regulacją
obrotu możesz być pewny, że otrzymasz
idealnie zmiksowaną zaprawę.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

8zł
40zł
200zł
100zł

035

Młotowiertarka D25134

indeks

DEWALT

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie

Sieciowe 230V

Częst. udarów na biegu jałowym

0-5540 ud/min

Moc

800 W

Prędkość obr. na biegu jałowym

0-1500 obr/min

Uchwyt

SDS+ (SDS PLUS)

Maks. Ø wiercenia w stali

13 mm

Energia udaru (EPTA)

2.6 J

Maks. Ø wiercenia w drewnie

30 mm

Obroty L/P

TAK

Maks. Ø wiercenia w betonie

26 mm

Regulacja prędkości

TAK elektroniczna

Maks. Ø wiercenia wiert. koronowym 50 mm

Sprzęgło bezpieczeństwa TAK
Waga (EPTA)

3 kg

Długość

335 mm

Wysokość

210 mm

Szerokość

75 mm

Ilość funkcji

3
wiercenie z udarem,
wiercenie bez udaru,
i podkuwanie.

CECHY URZĄDZENIA
Młotowiertarka DeWalt D25134K przeznaczona do profesjonalnego wiercenia pod
kotwy i mocowania w betonie i w cegle od 4-26 mm. Posiada funkcję wyłączenia obrotów,
dzięki czemu może służyć do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie.
Jest też funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, stali oraz ceramice.
Dostarczana w walizce dla sprawnego transportu.
Młotowiertarka D25134K to jedna z najpopularniejszych i najtrwalszych wiertarek
udarowych w swojej klasie na rynku.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

10zł
50zł
250zł
150zł

036

Młotowiertarka D25404K

indeks

DEWALT

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA
Doskonała do wiercenia otworów od 6 do 32 mm pod kotwy i mocowania
w betonie i w cegle.

Moc pobierana

900 W

Moc użyteczna

550 W

Prędkość bez obciążenia

0-730 obr/min

Częstość udarów

0-4100 ud/min

Energia udaru

0-4.8 J

Uchwyt

SDS-Plus

Masywna konstrukcja mechanizmu młota zapewnia dłuższą żywotność
urządzenia i jego doskonałe parametry.
Perfekcyjna konstrukcja rękojeści typu „D” z pokrytą miękką wykładzinąuchwytem
zapewnia wygodny i pewny chwyt podczas pracy w każdych warunkach.

Masa

4.9 kg

Elektronika pełnofalowa umożliwia bardzo płynne sterowanie prędkością obrotową.

Długość /wysokość

385 / 230mm

Szybkowymienny uchwyt pozwala na szybko wymianę uchwytu SDS- -Plus ograniczając
tym samym czas przestojów.
3-szczękowy, szybkowymienny uchwyt zapewnia krótki czas przestoju w pracy oraz
wszechstronność zastosowań w przypadku wiercenia w drewnie, metalu, ceramice itd.

MAKS. Ø WIERCENIA
Drewnie/metalu/betonie

40 / 16 / 6-32 mm

Wiertłem koronowym

90 mm

Zatrzymania obrotów do funkcji kucia, usuwania tynku i płytek ceramicznych.
Zatrzymanie funkcji udaru do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice itp.

Nowy, 900 W silnik o średnicy 73 mm zapewnia bardzo dobre parametry
pracy we wszystkich zastosowaniach.
Płynne i ciche działanie mechanizmu przeniesienia napędu dzięki zastosowaniu
najnowszych technologii.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

15zł
60zł
300zł
150zł

037

Młot kujący 59GP800

indeks

GRAPHITE PRO

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc znamionowa 1050 W

Szeroki zakres regulacji rękojeści pomocniczej.

Zasilanie 230V~50Hz

12-Stopniowy system indeksacji dłuta.

Typ uchwytu SDS-max

Aluminiowa obudowa przekładni.

Częstotliwość udaru 2100/min

Ergonomiczny szeroki włącznik.

Energia udaru 10 J

Łatwy dostęp do szczotek węglowych.

Klasa ochroności II
Masa (bez akcesoriów) 5,4 kg
ZASTOSOWANIE.
Skuwanie płytek ceramicznych.
Lekkie prace rozbiórkowo –wyburzeniowe.
Skuwanie wylewek betonowych.
Przebicia przez ścianki i posadzki.
Wykuwanie rowków i bruzd.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

17zł
70zł
350zł
200zł

038

Młot udarowy H41MB2

indeks

HIKOKI

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc (W)

950

Energia poj. udaru (J)

10

Młot wyposażony w zmienny system do 12-krotnego pozycjonowania dłuta i rękojeść
przednią z możliwością regulacji ustawienia.

Liczba udarów (1/min)

3000

Długość całkowita (mm)

427

Waga (kg)

5,24

Nowoczesna i wytrzymała obudowa oraz uchwyt główny z mechanizmem antywibracyjnym
znacznie poprawiają wydajność i komfort pracy.
Urządzenie posiada szybkomocujący uchwyt SDS-MAX z możliwością prostego
i szybkiego montażu oraz regulacją ustawienia narzędzia roboczego.

Napięcie elektryczne (V) 230
Walizka transportowa

Tak

Rękojeść boczna

Tak

Obudowa soft grip

Tak

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

18zł
80zł
400zł
300zł

039

Młot udarowy H45MEY

indeks

HIKOKI/HITACHI

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc (W)

1150

Energia pojedynczego daru

(J)8,5

Liczba udarów(1/min)

1320-2850

Długość całkowita (mm)

480

Waga (kg)

7

Napięcie elektryczne (V)

230

Walizka transportowa

tak

Rękojeść boczna

tak

Obudowa soft grip

tak

Młot wyposażony w nowoczesny silnik bezszczotkowy zapewniający bezobsługową
pracę i dający najlepsze parametry w klasie.
Komfort i wydajność pracy poprawiają między innymi bardzo dobra współpraca
z agregatami prądotwórczymi, bezproblemowa praca na przedłużaczach, szybkomocujący
uchwyt SDS-MAX, możliwość ustawienia dłuta w 12 pozycjach co 30 stopni, możliwość
regulacji liczby udarów w panelu kontrolnym, nowoczesna i wytrzymała obudowa
w systemie AHB, niski poziom hałasu, rękojeści Soft Grip z system redukującym
drgania LVP.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

18zł
80zł
400zł
300zł

040

Młot udarowo-obrotowy DH40MEY

indeks

HIKOKI/HITACHI

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Max ø wiercenia koronką (mm)

105

Moc (W)

1150

Max ø wiercenia beton (mm)

40

Energia pojedynczego udaru (J)

9,0

Liczba udarów (1/min)

1430-2850

Długość całkowita (mm)

477

Waga (kg)

7,5

Napięcie elektryczne (V)

230

Walizka transportowa

tak

Rękojeść boczna

tak

Obudowa soft grip

tak

Pierwszy na rynku młot udarowo-obrotowy z silnikiem bezszczotkowym zapewniającym całkowitą bezobsługowość.
Najniższy w klasie poziom wibracji dzięki systemowi antywibracyjnemu UVP.
Nowoczesny aluminiowy korpus w technologii AHB, szybkomocujący uchwyt
SDS-MAX, rękojeści pokryte żywicą poliamidową zabezpieczającą przed poślizgami
oraz wygodne i duże przełączniki poprawiają komfort pracy.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

20zł
100zł
500zł
300zł

041

Młot udarowo-obrotowy HR5212C
MAKITA

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc znamionowa

1510W

TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA AVT.

Prędkość obr. na biegu jałowym

150 - 310obr./min

SYSTEM SOFT NO LOAD.

Częst. udarów na biegu jałowym

1100 - 2250/min

2 tryby pracy wiercenie z udarem i kucie.

Energia udaru (EPTA)

19,1J

24 - pozycyjne przestawianie dłuta.

Maks. ø wiercenia w betonie

wiertło 52mm

Dioda LED sygnalizująca konieczność wymiany szczotek węglowych.

Maks. ø wiercenia w betonie

koronka 160mm

Niższe wibracje w porównaniu do poprzedniego modelu.

Uchwyt narzędziowy typu

SDS-MAX

Wymiary (długość całkowita)

599mm

Łatwa w obsłudze dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona
w górnej części obudowy

Waga (EPTA)

11,9 - 12,0kg

Rodzaj udaru

elektropneumatyczny

Osobny przycisk do kucia w trybie ciągłym
Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu.
Precyzyjny dobór częstotliwości udarów poprzez pokrętło nastawcze.
Przesuwny uchwyt szybkoblokujący.
Kompatybilny z opcjonalnym adapterem do odsysania pyłu.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

20zł
100zł
500zł
300zł

042

Młot udarowy H60MEY

indeks

20J I HIKOKI

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc (W)

1500

Energia poj. udaru (J)

20

Młot wyposażony w nowoczesny silnik bezszczotkowy zapewniający bezobsługową
pracę i dający najlepsze parametry w klasie.

Liczba udarów (1/min)

1500 - 2100

Długość całkowita (mm)

585

Waga (kg)

12,2

Napięcie elektryczne (V) 230
Walizka transportowa

tak

Rękojeść boczna

tak

Obudowa soft grip

tak

Komfort i wydajność pracy poprawiają między innymi:
bardzo dobra współpraca z agregatami prądotwórczymi,
bezproblemowa praca na przedłużaczach, szybkomocujący uchwyt SDS-MAX,
możliwość ustawienia dłuta w 12 pozycjach co 30 stopni,
możliwość regulacji liczby udarów w panelu kontrolnym,
nowoczesna i wytrzymała obudowa w systemie AHB, niski poziom hałasu,
rękojeści pokryte żywicą poliamidową zabezpieczającą przed poślizgami,
wygodne i duże przełączniki, rękojeść przednia z możliwością regulacji.
Energia udaru na poziomie 20 J (26,5 J - pomiar tradycyjny) daje jedne z lepszych
w klasie własności wyburzeniowych.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

25zł
130zł
650zł
500zł

043

Młot wyburzeniowy H65SB3

indeks

45J I HIKOKI

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc (W)

1340

Młot wyposażony w nowoczesny silnik odporny na przeciążenia z doskonałym chłodzeniem.

Energia poj. udaru (J)

45

Liczba udarów (1/min)

1400

Nowoczesna aluminiowa obudowa w technologii AHB, rękojeść główna z systemem
redukcji drgań Soft Touch,system antywibracyjny UVP oraz możliwość ostawienia
narzędzia roboczego pod dowolnym kątem zapewniają niespotykany komfort pracy.

Waga (kg)

18

Urządzenie posiada uchwyt sześciokątny 30 mm.

Uchwyt roboczy (mm/cale) 30 (1-3/16”)
Napięcie elektryczne (V) 230
Walizka transportowa

tak

Rękojeść boczna

tak

Obudowa soft grip

tak

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

30zł
150zł
750zł
1000zł

044

Młot wyburzeniowy D25981K

indeks

DEWALT

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Uchwyt sześciokątny

28 mm

Moc pobierana

2100 W

Moc użyteczna

1200 W

Częstość udarów

960 ud/min

Energia udaru (wg EPTA 05/2009) 62 J
Masa

31 kg

Długość

780 mm

Wysokość

620 mm

Szerokość

62 mm

Rozbudowany mechanizm udarowy jest szczególnie trwały i pozwala na osiąganie
doskonałych parametrów.
Silnik o mocy 2100 W o wyjątkowej wytrzymałości i efektywności.
Opatentowany system Aktywnej Kontroli Wibracji (AVC) zwiększa bezpieczeństwo
użytkownika, daje więcej komfortu pracy i lepszą wydajność.
System “zawieszonych elastycznie” rękojeści absorbuje odbicia i wraz z systemem AVC
umożliwia osiągnięcie najniższej wibracji spośród narzędzi dostępnych na rynku.
Zoptymalizowane rozwiązania zespołu silnika i mechanizmu udarowego pozwalają
na osiągnięcie najlepszych parametrów spośród narzędzi na rynku.
Układ elektroniczny zapewnia uzyskanie stałej mocy pod obciążeniem.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

30zł
150zł
750zł
1000zł

045

Młot wyburzeniowy H90SG

indeks

70J I HIKOKI

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc (W)

2000

H90SG to młot wyburzeniowy o najlepszych parametrach w klasie.

Energia poj. (J)

70

Długość całkowita (mm)

860

Wyposażony w nowoczesny system antywibracyjny UVP, aluminiową obudowę AHB
i rękojeść redukującą drgania Soft Grip.

Waga (kg)

32

Uchwyt roboczy (mm/cale)

28 (1-1/8”)

Napięcie elektryczne (V)

230

Walizka transportowa

nie

Obudowa soft grip

tak

Energia udaru na poziomie 70 J.
Uchwyt sześciokąt 28,5 mm.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

17zł
70zł
350zł
300zł

046

Myjka ciśnieniowa GHP 5-75X

indeks

BOSCH

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Ciśnienie [bar]

185

Myjka łączy w sobie mobilność i wydajność. Urządzenie zostało wyposażone

Wydajność tłoczenia [litr/h]

570

w mocny silnik (2600 W). Maksymalne ciś. urządzenia wynosi 185 barów.

Temp. doprowadzanej wody [°C]

maks 50

CECHY

Moc przyłączeniowa [kW]

2.6

Wszechstronność: urządzenia można używać w pozycji poziomej i pionowej.

Napięcie zasilające [V]

220-240

Długość węża [m]

10

Elastyczność stosowania: dzięki płynnej regulacji ciś. użytkownik może dostosować
ciśnienie do rodzaju wykonywanej pracy.

Zbiornik na detergent

Nie

Nawijak do węża

TAK

Rodzaj pompy

Mosiężna

Funkcja samozasysania: umożliwia korzystanie z zewnętrznych źródeł wody.
Automatyczne zatrzymanie silnika i pompy: redukuje zużycie prądu i wody.
Wysoka skuteczność mycia: pompa z tłokami ze stali szlachetnej oferuje idealne
połączenie wydajności pompy i wysokiego ciśnienia, aby zapewnić optymalną skuteczność.
Trwałość: zbrojony stalą wąż gumowy i duże gumowe koła ułatwiają stosowanie
myjki na budowach.
Trwałe przyłącza wykonane z mosiądzu.
Praktyczne rozwiązanie: metalowy drążek teleskopowy i przemyślana koncepcja
przechowywania osprzętu gwarantują komfort i mobilność.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

17zł
70zł
350zł
300zł

047

Myjka ciśnieniowa K7 PREMIUM

indeks

KARCHER

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Ciś. (bar/MPa)

20 - maks. 180
2 - maks. 18

Wydajność tłoczenia (l/h)

maks. 600

Myjka K7 Premium Full Control + przeznaczona jest do samodzielnego wykonywania
prac porządkowych na świeżym powietrzu. Dzięki niej czas poświęcony na sprzątanie
podwórza znacząco się skróci – w wygodny sposób oczyścisz swój podjazd
i ogrodzenie, ale również umyjesz samochód czy meble ogrodowe.

Temp. doprowadzanej wody (°C) 60

Wygodna regulacja ciśnienia i dozowania środka czyszczącego.

Napięcie (V)

230

Podgląd aktualnie wybranych ustawień widoczny jest nawet w słońcu.

Moc przyłącza (kW)

3

Funkcja pobierania wody spoza sieci wodociągowej.

Wydajność pow. (m2/h)

60

Regulacja ilości środka czyszczącego.

Waga bez wyposażenia (kg)

18

Wymiary (dł.xszer.xwys.) (mm)

463x330x667

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

30zł
150zł
750zł
500zł

048

Myjka z podgrzewaczem 1310XP

indeks

do 90°C

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Ciśnienie robocze

150 bar

Wydatek wody

600 l/h

Pompa rzędowa mosiężna (10 krotnie dłuższa żywotność w porównaniu
z pompami krzywkowymi).

Moc / zasilanie

3000 W-230 V 50Hz

Obroty silnika

2800 obr / min

Maksymalna temp.

90°C

Wymiary

80x55x83 cm

System total stop ( zwalniając przycisk pistoletu pompa zatrzymuje się automatycznie,
dzięki czemu unika się uszkodzeniu elementów w fazie by-pass. Naciskając przycisk
myjka wysokociśnieniowa uruchamia się automatycznie. System ten zabezpiecza pompę ).

Waga

55 kg

Wbudowany zbiornik na chemię.

Trzy ceramiczne tłoki.
Wbudowany zbiornik na chemię.

Regulator ciśnienia.
WYPOSAŻENIE

Uchwyt na akcesoria.

Pistolet mosiężny
Lanca mosiężna
Dysza
Wąż 8 m wzmacniany stalą

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
25zł
125zł
50zł

049

Nagrzewnica elektryczna B 3,3 EPB
MASTER

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Wydajność:

1,65- 3,3 kW (5.732- 11.464 Btu/h)

Wbudowany termostat pomieszczeniowy.

Max. zużycie prądu

14,5 A

Nie zużywają tlenu.

Napięcie

230/50 V/Hz

Brak spalin, zapachu, wilgoci.

Przepływ powietrza

510 m/h

Wyłącznik lato-zima służący wyłącznie do wentylacji.

Termostat

standard

Cicha praca.

Termostat pomieszczeniowy standard

Automatyczny reset.

Zakres termostatu

Silnik z wyłącznikiem termicznym.

5-35 °C

Elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej

Ustawienie przełącznika 1 OFF (wyłączone)
Ustawienie przełącznika 2 wentylator
Ustawienie przełącznika 3 1,65 kW
Ustawienie przełącznika 4 3,3 kW
Wymiary (dłxszerxwys)

28 x 27 x 44 cm

Waga netto

5,1 kg.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
30zł
150zł
100zł

050

Nagrzewnica elektryczna B5 EPB
MASTER

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Wydajność

2,5- 5,0 kW (5.600– 17.200 Btu/h)

Wbudowany termostat pomieszczeniowy.

Maks. zużycie prądu

3x7,2 A

Nie zużywają tlenu.

Napięcie

prąd trójfazowy 400V / 50Hz

Brak spalin, zapachu, wilgoci.

Przepływ powietrza

510 m/h

Wyłącznik lato-zima służący wyłącznie do wentylacji.

Termostat

standard

Cicha praca.

Termostat pomieszczeniowy standard

Automatyczny reset.

Zakres termostatu

Silnik z wyłącznikiem termicznym.

5-35 °C

Ustawienie przełącznika 1 OFF (wyłączone)

Elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej.

Ustawienie przełącznika 2 wentylator

Termostat przegrzania.

Ustawienie przełącznika 3 2,5 kW

Możliwość regulacji mocy.

Ustawienie przełącznika 4 5,0 kW

Mocna i wytrzymała konstrukcja stalowa

Wymiary (dłxszerxwys)

37x31x 39 cm

Waga netto

6,4 kg.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
35zł
175zł
150zł

051

Nagrzewnica elektryczna B9 EPB
MASTER

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Wydajność

4,5- 9,0 kW (15.500- 31.000 Btu/h)

Max. zużycie prądu

3x13 A

Nagrzewnice elektryczne szybko i skutecznie tworzą komfortowe
warunki cieplne w pomieszczeniach, w których są używane.

Napięcie

prąd trójfazowy 400V / 50Hz

Przepływ powietrza

800 m/h

Nagrzewnice elektryczne nie zużywają tlenu, nie wymagają dostaw
paliwa, są bezpieczne i czyste, przystosowane do pracy ciągłej
i łatwo przenośne.

Termostat pomieszczeniowy standard
Zakres termostatu

Proste w obsłudze i odporne na uszkodzenia mechaniczne,
doskonałe do długotrwałego użytkowania.

5-35 °C

Ustawienie przełącznika 1 OFF (wyłączone)
Ustawienie przełącznika 2 wentylator
Ustawienie przełącznika 3 4,5 kW
Ustawienie przełącznika 4 9,0 kW
Wymiary (dł x szer x wys) 42 x 33 x 43 cm
Waga netto

9 kg.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
45zł
225zł
200zł

052

Nagrzewnica elektryczna B15 EPB
MASTER

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Wydajność

7,5- 15,0 kW (25.800- 51.600 Btu/h)

Wbudowany termostat pomieszczeniowy.

Max. zużycie prądu

3x22 A

Nie zużywają tlenu.

Napięcie

prąd trójfazowy 400V / 50Hz

Brak spalin, zapachu, wilgoci.

Przepływ powietrza

1700 m3/h

Wyłącznik lato-zima służący wyłącznie do wentylacji.

Termostat

standard

Cicha praca.

Termostat pomieszczeniowy standard

Automatyczny reset.

Zakres termostatu

Silnik z wyłącznikiem termicznym.

5-35 °C

Ustawienie przełącznika 1 OFF (wyłączone)

Elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej.

Ustawienie przełącznika 2 wentylator

Termostat przegrzania.

Ustawienie przełącznika 3 7,5 kW

Możliwość regulacji mocy.

Ustawienie przełącznika 4 15,0 kW

Mocna i wytrzymała konstrukcja stalowa.

Wymiary (dł x szer x wys) 37 x 48 x 53 cm
Waga netto

15 kg.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
50zł
250zł
250zł

053

Nagrzewnica elektryczna B22 EPB
MASTER

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Wydajność:

11- 22 kW (37.530- 75.100 Btu/h)

4-stopniowy przełącznik regulacyjny,

Max. zużycie prądu

3x32 A

Stałe źródło ciepła,

Napięcie

prąd trójfazowy 400V / 50Hz

Cicha praca,

Przepływ powietrza

2400 m3/h

Silnik z wyłącznikiem termicznym,

Termostat

standard

Termostat przegrzania,

Termostat pomieszczeniowy standard

Wbudowany termostat pomieszczeniowy.

Zakres termostatu

Nie zużywa tlenu - możliwość stosowania
w pomieszczeniach bez wentylacji.

5-35 °C

Ustawienie przełącznika 1 OFF (wyłączone)
Ustawienie przełącznika 2 wentylator
Ustawienie przełącznika 3 11,0 kW
Ustawienie przełącznika 4 22,0 kW
Wymiary (dłxszerx wys)

38 x 55 x 63 cm

Waga netto

20 kg

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

7zł
35zł
175zł
100zł

054

Nagrzewnica gazowa BLP 33M/DE

indeks

MASTER

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc

18 - 33 kW

Manualny zapłon.

61.500 - 112.800 Btu/h

Elektrozawór.

15.500 - 28.400 Kcal/h

Gazowy zawór bezpieczeństwa z termoparą.

Przepływ powietrza

1.000 m3/h

Zużycie paliwa

2,4 kg/h

Reduktor z zaworem bezpieczeństwa, który wstrzymuje przepływ gazu w przypadku
przerwania przewodu gazowego.

Ciśnienie

0,75-1,5 bar

Wymiary (dłxszxwys)

600 x 250 x 360 mm

Zasilanie

220-240/50 V/Hz

Prąd znamionowy

0,26 A

Reg. termostatem

nie

Waga netto / brutto

7,5 / 9 kg

Zapłon

manualny

Moc elektryczna

0,06 kW

Reduktor i przewód gazowy w standardzie.
Silnik z wyłącznikiem termicznym.
Termostat przegrzania.
Możliwość regulacji mocy.
Łatwa obsługa.
W ZESTAWIE:
Wąż gazowy.
Reduktor.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

10zł
50zł
250zł
150zł

055

NAGRZEWNICA B70CED

indeks

MASTER

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc grzewcza:

20 kW

Kraj produkcji:

Włochy

Zużycie paliwa:

1,6 l/h

Przepływ powietrza:

400 m³/h

Czas pracy na pełnym zbiorniku:

10 h

Pojemność zbiornika:

19 l

Wymiary:
Waga:
Obudowa:

30 x 74,5 x 40,5 cm
15 kg
metalowa

Nagrzewnice olejowe Master to bardzo efektywne urządzenia do ogrzewania magazynów,
warsztatów czy pomieszczeń rolniczych. Zapewniają czyste, efektywne i bezpieczne
ogrzewanie. Są to urządzenia przenośne i proste w obsłudze. Świetnie nadają się
do zastosowania jako stałe źródło ogrzewania.
Nagrzewnice powietrza Master posiadają trwałą, bardzo wytrzymałą obudowę.
Zapewniają też wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ zastosowano w nich
nowoczesne rozwiązania technologiczne. Przystosowane zostały do pracy ciągłej,
co czyni je niezawodnymi. Są to ciche i wydajne urządzenia.
Duży przepływ powietrza.
Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego.
2 ﬁltry oleju.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

15zł
60zł
300zł
150zł

056

Nagrzewnica olejowa B100CED
29KW

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE
Wydajność

29 kW
99.300 Btu/h
25.000 Kcal/h

Przepływ powietrza

800 m/h

Czas pracy na zbiorniku

16h

Regulacja termostatem

możliwa

Zużycie paliwa

2,3 kg/h

Paliwo

olej opałowy

CECHY URZĄDZENIA

olej napędowy

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzenia spalin to wysoce wydajne urządzenia
zapewniające stały dopływ dużych ilości ogrzanego powietrza tam, gdzie jest
ono pożądane. Doskonale nadają się do otwartych lub dobrze wentylowanych
powierzchni, takich jak fabryki, magazyny lub na tereny budów. Nagrzewnice bez
odprowadzenia spalin ﬁrmy Master są zarówno wydajne, trwałe, jak i bezpieczne
i proste w obsłudze.

Pojemność zbiornika

44 l

ZASTOSOWANIE

Zasilanie

220-240/50 V/Hz

Moc elektryczna

0,23 kW

Ogrzewanie hal, magazynów, obiektów inwentarskich, budów w trakcie realizacji,
myjni, stacji diagnostycznych i wulkanizatorskich, namiotów i warsztatów itp.

Prąd znamionowy

1,0 A

Wyłącznik fotokomórkowy

standard

Wymiary

111cmx40cmx45cm

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

15zł
60zł
300zł
150zł

057

Nagrzewnica olejowa B150 CED

indeks

44 KW

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc

44 kW 150.500 Btu/h

Duży przepływ powietrza.

37.900 Kcal/h

Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego.

Przepływ powietrza

900 m3/h

Dwa ﬁltry oleju: ﬁltr zbiornika oleju oraz ﬁltr ssania.

Zużycie paliwa

3,5 kg/h

Silnik z zabezpieczeniem termicznym.

Pojemność zbiornika

44 l

Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką.

Wymiary (dłxszxwys)

1110 x 400 x 450 mm

Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej.

Zasilanie

220-240/50-60 V/Hz

Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju.

Prąd znamionowy

1,2 A

Zestaw kół w standardzie.

Reg. termostatem

możliwa

Łatwy transport.

Waga netto / brutto

25 / 28 kg

Łatwa obsługa i konserwacja.

Dł. pracy na zbiorniku

10 h

Mocna i wytrzymała konstrukcja.

Moc elektryczna

0,28 kW.

Wbudowany termostat pomieszczeniowy.
Wyświetlacz.
Termostat wychłodzenia.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

18zł
80zł
400zł
300zł

058

Nagrzewnica olejowa BV170E

indeks

47 KW

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc

47kW ;160.400 Btu/h

Czyste ciepłe powietrze.

40.400 Kcal/h

Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego.

Przepływ powietrza

1.800 m3/h

Możliwość podłączenia giętkich przewodów.

Zużycie paliwa

3,9 kg/h

Możliwość odprowadzania spalin.

Pojemność zbiornika

65 l

Duży przepływ powietrza.

Wymiary (dłxszxwys)

1330x650x1000 mm

Termostat przegrzania.

Zasilanie

220-240/50 V/Hz

Termostat wychłodzenia.

Prąd znamionowy

2,3 A

Przezroczysty, zewnętrzny ﬁltr paliwa.

Re. termostatem

tak

Trzy ﬁltry oleju: ﬁltr w pompie paliwa, ﬁltr ssania.

Waga netto / brutto

65 / 84 kg

oraz ﬁltr na wlewie.

Moc elektryczna

0,8 kW

Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką.

Przepływ kominowy

150 mm

Wymiennik ciepła.

Wydmuch powietrza

340 mm

Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej.

Czas pracy na zbiorniku 13 h.

Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju.
Zestaw kół w standardzie.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

30zł
150zł
750zł
500zł

059

Nagrzewnica olejowa BV290E

indeks

81 KW

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc

81 kW ; 276.300 Btu/h

Czyste ciepłe powietrze

69.600 Kcal/h

Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego

Przepływ powietrza

3.300 m3/h

Możliwość podłączenia giętkich przewodów

Zużycie paliwa

6,8 kg/h

Możliwość odprowadzania spalin

Pojemność zbiornika

105 l

Duży przepływ powietrza

Wymiary (dł x sz x wys) 1600 x 750 x 1180 mm

Termostat przegrzania

Zasilanie

220-240/50-60 V/Hz

Termostat wychłodzenia

Prąd znamionowy

4,6 A

Przezroczysty, zewnętrzny ﬁltr paliwa

Regulacja termostatem tak

Trzy ﬁltry oleju: ﬁltr w pompie paliwa, ﬁltr ssania

Waga netto / brutto

100 / 124 kg

oraz ﬁltr na wlewie

Moc elektryczna

1,06 kW

Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką

Przepływ kominowy

150 mm

Wymiennik ciepła

Wydmuch powietrza

400 mm

Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej

Czas pracy na zbiorniku 12 h

Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju
Zestaw kół w standardzie

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
60zł
300zł
250zł

060

Odkurzacz ARDL-1635

indeks

STARMIX

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc max

Automatyczne oczyszczanie ﬁltrów impulsami elektromagnetycznymi
(z systemem Permanent Clean - pracaciągła, bez przerw).

1600 W

Przepływ powietrza max 75 l/s
Podciśnienie max 280 mbar
Poje. zbiornika max

35 l brutto
25 l pył; 22 l woda

Poziom hałasu

69 dB(A)

Wymiary

53 x 40 x 55 cm

Waga

15,7 k

2 x kaseta z ﬁltrem z poliestru FKP 4300 (2 x 4300 cm = 8600 cm ).
Zbiornik 35 l.
Gniazdo elektronarzędziowe.
Relingi do mocowania systainera typu tanos.
Pałąk do pchania.
Wąż ssący 5m.
2 x przedłużka ze stali nierdzewnej.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
60zł
300zł
250zł

061

Odkurzacz ARDL-1650

indeks

STARMIX

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc max

Profesjonalny odkurzacz budowlany Stamix do pracy na sucho i mokro.

1600 W

Przepływ powietrza max 64 l/s
Podciśnienie max

259 mbar

Poj. zbiornika max

50 l brutto
45 l pył; 40 l woda

Poziom hałasu

69 dB(A)

Wymiary

58 x 47 x 64 cm

Waga

17,7 kg

Automatyczne oczyszczanie ﬁltrów impulsami elektromagnetycznymi
(w czasie przerw w pracy).
2 x kaseta z ﬁltrem z poliestru FKP 4300 (2 x 4300 cm = 8600 cm ).
Klasa ﬁltracji ﬁltrów: M.
Zbiornik 50 l z tworzywa sztucznego.
Sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą.
Gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik).
Bezstopniowa kontrola prędkości pracy.
Przewód zasilający 8 m (guma)

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

17zł
70zł
350zł
300zł

062

Odśnieżarka spalinowa 5,5KM
KIPOR

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE
Max. wyrzut śniegu

8-12m

Max. szerokość odśnieżania

560mm

Max. wysokość odśnieżania

510mm

Ogumienie

Opony zimowe

Przeniesienie napędu

Tarcza cierna

Skrzynia biegów

Manualna 5 przód + 2 tył

Rotacja wyrzutnika śniegu

190°

Oświetlenie

Brak

Podgrzewany uchwyt

Brak

Waga

72kg

Wymiary z rączką

1270x570x1000mm

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

5zł
25zł
125zł
70zł

063

Opalarka HL1910E
STEINEL

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Napięcie zasilania

230V

Moc znamionowa

2000W

Masa

850g

Profesjonalna opalarka niemieckiej ﬁrmy Steinel, światowego lidera w produkcji
narzędzi grzewczych. Nowoczesna konstrukcja z elektronicznym sterowaniem
temperatury i solidna budowa zapewniają trwałą eksploatację w profesjonalnym
serwisie czy warsztacie.

TEMPERATURY I WYDATEK POWIETRZA
Bieg I

50 l/min., 50°C (zimny bieg)

Bieg II

300 l/min., 50 - 600 °C

Bieg III

500 l/min., 50 - 600 °C

Opalarką można wykonać wszelkie prace wymagające temperatury do 600 °C,
również te wymagające stosowania specjalistycznych, wąskoszczelinowych dysz
redukcyjnych, między innymi:
Wypełnianie spoin przy łączeniu wykładzin, spawanie elementów
z tworzyw sztucznych,
Lutowanie przy użyciu cyny,
Oklejenie obrzeży meblowych,
Opalanie farby,
Wyginanie i kształtowanie elementów z tworzyw sztucznych,
Zakurczanie rur termokurczliwych.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
50zł
250zł
250zł

064

Osuszacz powietrza DH752
MASTER

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE
Wydajność osuszania

46,7 L/24h

Do pomieszczeń o kubaturze 117 m3

ZASTOSOWANIE

Zasilanie

220-240 V / 50 Hz

Zakres temperatur pracy

5-35 °C

Zakres wilgotności pracy

20-90%

Max. pobór mocy

0,9 kW

Przepływ powietrza

350 m³/h

pojemność zbiornika wody

5,7 l

Waga

30 kg

Poziom hałasu

52 dB

Wymiary (dł x szer x wys)

620 x 420 x 680 mm

Czynnik chłodniczy

R407C

Rodzaj osuszacza

kondensacyjny

Rodzaj obudowy

metalowa

Możliwość ciągłej pracy

tak

Sterowanie

elektroniczne

Rodzaj sprężarki

rotacyjna

Silnik wentylatora

w obudowie

Wentylator

plastikowy

Odszranianie

powietrzem

BUDOWNICTWO:
w domach prywatnych, kawiarniach, piwnicach,hotelach, biurach,
centrach sportowych, przy układaniu i suszeniu parkietów,
w czasie prac malarskich i remontowych itd.
PRACE KONSERWATORSKIE:
w budynkach historycznych, bibliotekach,archiwach, muzeach,
kościołach, galeriach sztuki itp.
SKLEPY:
w kwiaciarniach, salonach fryzjerskich, piekarniach, zakładach
kuśnierskich, pralniach chemicznych itd.
PRACOWNIE I MAGAZYNY:
materiałów drewnianych i żelaznych, artykułów
papierniczych i skórzanych, sprzętu elektronicznego etc.
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I ROLNICTWO:
przy produkcji konserw, wina, miodu, kiełbasy, w przetwórniach mięsnych,
przy magazynowaniu wyrobów piekarskich, zbóż, karmy dla zwierząt,
tytoniu, makaronów, maki i nawozów, w szklarniach, na fermach

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
60zł
300zł
300zł

065

Osuszacz powietrza DH44
MASTER

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Wydajność (30°C/80% wilgot.) 40 l/24h

Osuszacz powietrza MASTER DH 44.

Zakres pracy

wilgotność 35 - 99%

Wytrzymałe koła oraz uchwyt sprawiają, że łatwo można je przenieść w

temperatura 3 - 35 °C

dowolne miejsce.

Przepływ powietrza

480 m3/h

Prosta obsługa.

Zasilanie

220-240/50 V/Hz

Korzystny stosunek ceny do jakości.

Czynnik chłodniczy

R-407c

Możliwość doboru urządzenia w zależności od potrzeb (różne wydajności).

Wymiary

590 x 580 x 830 mm

W pełni automatyczne sterowanie.

Pobór mocy

780 W

Wbudowany higrostat.

Pojemność zbiornika

11 l

Możliwość ciągłej pracy, również w trudnych warunkach.

Paleta

4 szt.

Waga netto

43 kg

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
60zł
300zł
300zł

066

Osuszacz powietrza DHP45DV
MASTER

indeks

ZASTOSOWANIE
Wysoka wydajność.Wytrzymały.
Odporna plastikowa obudowa.
Wbudowany higrostat.
PARAMETRY TECHNICZNE

Licznik czasu pracy.

Zakres temperatur pracy

3-35°C

Zakres wilgotności pracy

38-99% RH

Zasilanie

110-240 V / 50 Hz

Max. pobór mocy

660 W

Łatwo można go otworzyć do czyszczenia.
Może być czyszczony pod strumieniem wody.
Duży zbiornik wody z automatyczną kontrolą napełnienia zbiornika.

Usuwanie wilgoci dla T=30°C, RH=80%: 46 l / dobę

Możliwość pracy ciągłej (24 h/dobę).

Przepływ powietrza

500 m/h

Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin.

Waga

47kg

Osuszacz może pracować z podłączoną w tym samym czasie.

Pojemność zbiornika wody

10,5 l.

pompą wody oraz zbiornikiem na wodę.

Poziom hałasu

53 dB(A)

Możliwość piętrowania.

Wymiary (SZERxGŁxWYS)

730x580x835 mm.

Gniazdo higrostatu pomieszczeniowego.
Szybkie i automatyczne odszranianie przez gorące pary czynnika.
Filtr powietrza.
Wskaźnik napełnienia zbiornika.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
80zł
400zł
500zł

067

Osuszacz powietrza DH772

indeks

MASTER

Parametry techniczne

ZASTOSOWANIE

Wydajność osuszania

72 l/24h

Do pomieszczeń o kubaturze 283 m3
Zasilanie

220-240 v/50hz

Zakres temp. pracy

5-32 °c

Zakres wilgotności pracy

35-90%

Max. Pobór mocy

1,79 kw

Przepływ powietrza

850 m/h

Pojemność zbiornika wody

15 l

Waga netto

64 kg

Poziom hałasu

60 db

Osuszacz powietrza do zastosowań budowlanych i przemysłowych:
piwnice, garaże,prace remontowe, budowlane, wykończeniowe,osuszanie
po zalaniach i podtopieniach,magazyny, pomieszczenia produkcyjne.
Obudowa z blachy stalowej cynkowanej i malowanej proszkowo.
Sterowanie - elektronicznie (wyświetlacz + przyciski).
Wyposażony w 2 koła transportowe i uchwyt.

Wymiary w opk. (dłxszerxwys) 73x53x117cm
Czynnik chłodniczy

r407c

Rodzaj osuszacza

kondensacyjny

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
20zł
100zł
50zł

068

Palnik do papy

indeks

POJEDYNCZY

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Palnik gazowy z dyszą

50mm

Zasilany przez LPG (propan-butan).

Wąż

2m

Wąż spełnia wymogi normy europejskiej EN 559

Temperatura płomienia

1400ºC.

Zużycie gazu

2000 g/h.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

10zł
50zł
250zł
150zł

069

Pilarka tarczowa 5008MG

indeks

MAKITA

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc znamionowa

1.800 W

Lekka dzięki użyciu stopów magnezowych do wykonania podstawy,

Prędkość obr.

5.200 obr./min

obudowy ostrza i osłony bezpieczeństwa

Max. zdolność cięcia przy 90º 75,5 mm

Max. wychylenie 50

Max. zdolność cięcia przy 45º 57 mm

Dioda LED oświetlająca obszar roboczy

Średnica tarczy

210 mm

Możliwość podłączenia do urządzenia odsysającego

Średnica otworu tarczy

30 mm

Bez rozpieraka

Wymiary (DxSxW)

33 x 24 x 27cm

Wyposażona w piłę bez klina rozszczepiającego rzaz

Ciężar

5,1 kg

Wyposażona w piłę z zębami ze spieku twardego

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

10zł
50zł
250zł
150zł

070

Piła szablasta JR 3060T

indeks

MAKITA

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc znamionowa

1250 W

Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu

Częst. skoków

2800 /min

Sprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika i sygnalizujące uszkodzenie przekładni

Wielkość skoku

32 mm

Beznarzędziowa regulacja stopy za pomocą przycisku

Wymiary (DxSxW)

48x9,9x18 cm

Ciężar

4,4 kg

Bezstopniowa regulacja częstotliwości skoków i 4-stopniowa regulacja
ruchu wahadłowego
Rękojeść pokryta gumą
Innowacyjna konstrukcja przeniesienia napędu zwiększa żywotność szczotek,
zmniejsza drgania oraz poprawia precyzję cięcia
Uniwersalny uchwyt do wszystkich dostępnych w handlu brzeszczotów

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

17zł
70zł
350zł
300zł

071

Piła ukośnica KGS305 200W
METABO

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Maks. szerokość cięcia 90/ 45st

305 mm / 205 mm

Maks. gł. cięcia 90/ 45st

105 mm / 67 mm

Maks. przekrój materiału - cięcie proste 90/ 90°

305 x 105 mm

Maks. przekrój materiału - podwójny skos 45/ 45°

205 x 67 mm

Regulacja stołu obrotowego lewo/ prawo

47/ 47°

Pochylenie głowicy lewo/ prawo

47/ 0°

Piła tarczowa

305 x 30 mm

Moc znamionowa (S1 / S6 20%)

1.600/ 2.000 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym

3.700 / min.

Prędkość obrotowa pod obciążeniem

2.600 / min.

Długość kabla

2,0 m

Ciężar

19,6 kg

Metabo KGS 305 M to wytrzymała pilarka, którą wyróżnia
niezwykle wysoka jakość cięcia dzięki zastosowaniu
mocnego silnika szczotkowego i dużej średnicy
piły tarczowej.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
20zł
100zł
50zł

072

Pistolet do tynków
GEKO

indeks

ZESTAW SKŁADA SIĘ Z:
Pistoletu (ciś. robocze 3,4 - 4,8 bar, 115 - 170 l/min.)
Górnego zbiornika z tworzywa o pojemności 6 l.
Zaworu regulująco-odcinającego dopływ powietrza (zawór kulowyz rączką)
3 wymiennych dysz o średnicy 4,6 i 8 mm.
Złączki na wąż doprowadzający powietrze o śr.8mm
Opaski zaciskowej
Pistolet posiada zawór kulkowy przy szybko-złączce, który umożliwia całkowite odcięcie powietrza podczas malowania.
Pistolet wykonany jest z aluminium przez co jest lekki i wygodny a przy tym bardzo przyspiesza pracę.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
35zł
175zł
70zł

073

Podnośnik płyt G-K

indeks

AW20072

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Pionowy wysięg

Wykonany z wytrzymałej stali, malowany proszkowo na czarno.

145-334cm

Wym. stelażu roboczego 91x128cm

Szeroka trójramienna podstawa z 3-ma obrotowymi kółkami z hamulcami

Wymiar płyty

od 91x290cm

zapewniającymi płynną manewrowość o bezpieczeństwo.

do 122x488cm

Kołyska obrotowa 360 stopni.

Udźwig

68kg

Regulacja szerokości.

Waga

44.00kg

Możliwość regulacji uchwytów trzymających płytę.
Mocna stalowa lina do jednoosobowej obsługi.
Łatwa praca w ciasnych pomieszczeniach.
Idealny do montażu płyt G-K i wiórowych na wysokich ścianach lub suﬁtach.
Przydatny też do płyt metalowych, MDF lub paneli drewnianych.
Spełnia standardy jakościowe CE

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
30zł
150zł
100zł

074

Przecinarka do kostki MAXIPAVE

indeks

BELLE

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Bardzo precyzyjne cięcie.

Łatwe cięcie dzięki zastosowaniu długiego drążka.

Długość cięcia

400 mm.

Płynnie regulowana wysokość cięcia.

Minimalna wysokość cięcia

40 mm.

Konstrukcja dostosowana do ręcznej prac.

Maksymalna wysokość cięcia

125 mm.

Noże wykonane ze specjalnego metalu

Waga

35 kg.

o podwyższonej wytrzymałości.
Gilotyna Belle Maxipave jest aktualnie najciekawszą propozycją wśród wszelkich
gilotyn do cięcia kostki brukowej itp. materiałów.
Przystosowana jest do intensywnej eksploracji - do cięcia wszystkich rodzajów płyt
i kostek brukowych.
Posiada wytrzymałe kółka, które bardzo ułatwiają transport bez potrzeby schylania się.
Składana rączka nie zajmuje cennego miejsca w transporcie lub podczas przechowywania.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

5zł
25zł
125zł
50zł

075

Przecinarka do płytek 500 mm

indeks

WALMER

PARAMETRY TECHNICZNE

FUNKCJE

Prowadnice:

płaskownik 25x12mm

Łożyska

rolkowe

Regulowana wysokość noża bez potrzeby używania dodatkowego śrubokręta
imbusowego, dzięki zastosowaniu mechanizmu podnoszącego nóż w momencie

Długość cięcia

500mm

Szerokość podstawy 265mm
Amortyzowany blat do łamania płytek
Kątomierz i linijka do pomiaru cięcia

łamania płytki.
Mechanizm łamiący ułatwiający cięcie płytek po przekątnej (w karo)
Standardowo zamontowany jest nóż tnący Ø 8, możliwość zastosowania noży
o rozmiarach średnicy ostrza Ø 10 lub Ø 12.

Kraj pochodzenia-Polska

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

20zł
100zł
500zł
500zł

076

Przecinarka elektryczna do betonu

indeks

HUSQVARNA K3000 WET II I 350mm

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Ciężar

8,5 Kg

Jedna maszyna umożliwiająca cięcie na mokro i na sucho!

Elgard (zabezp. przeciążeniowe)

Tak

Ta uniwersalna przecinarka elektryczna do cięcia na mokro minimalizuje ilość wody i ścieru.

Maksymalna głębokość cięcia

125 Mm

Moc

2,7 Kw

Dzięki opcjonalnemu separatorowi pyłu można ją łatwo przekształcić w przecinarkę
tnącą na sucho, wytwarzającą minimalną ilość pyłu.

Moc akustyczna lwa

105 Db(a)

Obroty

Tak

Poziom ciśnienia akustycznego

95 Db(a)

Prąd znamionowy

12 A

W odróżnieniu od innych przecinarek elektrycznych, tarcza obraca się do przodu,
wydajnie tnąc materiał przy minimalnym wysi łku operatora.

Wartość drgań przedniego uchwytu 3,5 M/s
Wartość drgań tylnego uchwytu

3,5 M/s

Silnik elektryczny

230 V

Maksymalna średnica tarczy

350 mm

Wymienna tulejka adaptacyjna

Tak

Zalecane maszyny

Separator pyłu vac,
hydronetka wt 15

Zestaw do cięcia na mokro

Tak

Łatwa wymiana tarczy

Tak

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

20zł
100zł
500zł
500zł

077

Przecinarka spalinowa do betonu

indeks

HUSQVARNA K770 I 350 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Średnica tarczy

max. 350 mm

Głębokość cięcia

max. 125 mm

Husqvarna K 770 jest wszechstronną i mocną przecinarką, której właściwości
sprawiają, że jest najlepszą przecinarką na rynku.

Moc wyjściowa

3.7 kW

Wyposażona w pół-automatyczny system napinania paska SmartTension™ , sprawia,
że pasek jest napięty optymalnie and przy jego maksymalnej trwałości.
Niska masa, doskonały stosunek mocy do masy, łatwe uruchomienie start
i wyjątowko niskie wibracje oznaczają mniejszę obciążenie i maksy. wydajność.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

25zł
120zł
600zł
500zł

078

Przecinarka spalinowa do betonu

indeks

HUSQVARNA K970 I 400mm

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Pojemność skokowa

94 cm

TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Średnica tarczy (maks)

400 mm

Ø otworu montażowego tarczy

20/25,4 mm

Mniejsza wrażliwość na warunki zewnętrzne i jakość paliwa dzięki konstrukcji cylindra
i tłumikowi ze zintegrowanym deﬂektorem cieplnym.

Głębokość cięcia (maks)

145 mm

Moc

4,8 KW

Ciężar

11,8 kg

Wymienna tulejka adaptacyjna

tak

Zestaw do cięcia na mokro

tak

Moc akustyczna LWA

115 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego

101 dB(A)

Wartość drgań przedniego uchwytu 3,5 m/s
Wartość drgań tylnego uchwytu

4 m/s

Chłodzony powietrzem silnik 2T

tak

ŁATWY ROZRUCH
Wyjątkowa konstrukcja gaźnika, cylindra i elektronicznego układu zapłonowego wraz
z pompką paliwową i zaworem dekompresyjnym zapewniają łatwe uruchamianie.
DŁUGA PRACA BEZ PRZESTOJÓW
Mocny wielorowkowy pasek klinowy wraz z naszym bezobsługowym rozrusznikiem
DuraStarter™ i wydajnym systemem ﬁltrowania Active Air Filtration™ zapewniają
długą pracę bez przestojów.
Mniej ścieru i mniejsze zużycie wody
Nasz system do cięcia na mokro zapewnia doskonałą eliminację pyłu.
Zawór progresywny umożliwia dokładną regulację ilości wody, skutecznie wiążąc
pył i zmniejszając ilość ścieru.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

25zł
120zł
600zł
300zł

079

Przecinarka jezdna do betonu

indeks

PS-350

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Typ przecinarki

jezdna spalinowa

Masa [kg]

60

Przecinarka PROJECT PS 350 to doskonała maszyna na niewielkie roboty związane
z cięciem betonu i asfaltu. Przecinarka doskonale się sprawdza w robotach
remontowych oraz przy niewielkich cięciach.

Maks. Ø tarczy[mm]

350

Otwór mocujący [mm]

25.40

Bezstopniowa regulacja cięcia oraz wygodna konstrukcja powodują, że maszyna
cieszy się dużym powodzeniem wśród użytkowników.

Głębokość cięcia [mm]

100

Przeinarka wyposażona jest w silnik czterosuwowy Honda GX200 o mocy 6,5 KM.

Silnik

Honda GX200

Moc silnika [kW]

4.80

Moc silnika [KM]

6.50

Paliwo

benzyna

Rozruch

ręczny

Poj. zbiornika wody [L]

10

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

30zł
150zł
750zł
1000zł

080

Przecinarka jezdna do betonu

indeks

PS-450

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Ciężar

Przecinarka typ PS-450 z silnikiem Honda GX390 przeznaczona jest do prac przy
remontach dróg o nawierzchniach bitumicznych betonowych, przy nacinaniu szczelin
dylatacyjnych oraz przy odcinaniu poboczy. Istnieje możliwość cięcia różnych
nawierzchni: bitumicznych i betonowych poprzez stosowanie odpowiednich tarcz
dobranych do rodzaju ciętego materiału.

101 Kg

Dł. x szer. x wys. 1045 X 550 x 1000 mm
Maks. gł. cięcia

180 Mm

Moc silnika

13 Km / 9,6 kW

Model silnika

Gx 390

Silnik

Honda

Maks. Ø tarczy

500 mm

Paliwo

Benzyna bezołowiowa

Zużycie paliwa

2,5 L/h

Konstrukcja maszyny umożliwia stosowanie tarcz o średnicy zewnętrznej maks. 500
mm oraz o otworach mocujących 25,4 mm, a zamontowany 20 litrowy zbiornik
wodny pozwala ciąć nawierzchnię bez zapylenia.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
1zł
6zł
10zł

081

Rusztowanie warszawskie

indeks

1-ramka

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY PRODUKTU
Rusztowania wykonane są z nowych atestowanych materiałów w pierwszym
gatunku, pochodzących wyłącznie z polskiej huty, pomalowane markową farbą
podkładową.

Szerokość

163 cm na zew. kielichów

Wysokość

87 cm

Pomost roboczy

70 cm

Waga ramki

8 kg

Dwie poprzeczki wzmacniające

Konstrukcja rusztowania jest stabilna i bezpieczna. Łatwe i szybkie w montażu
dzięki starannemu wykonaniu.
Rusztowanie posiada DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa).

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

8zł
40zł
200zł
150zł

082

Spawarka inwertorowa 160A
STAYER WELDING

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Znamionowe napięcie zasilania

230 V; 50Hz (1ph)

Moc (60% / max)

5 kW

Zabezpieczenie sieci zasilającej

16A

napięcie stanu jałowego

62 V

Zakres regulacji prądu spawania

20 - 160 A

Prąd maksymalny (A - %)

160 A - 40%

Prąd przy pracy 60%

150 A

Średnica elektrody spawalniczej

1,6 - 4,0

Stopień ochrony

IP 21

Waga urządzenia

4,8 kg

ANTI STICK:
przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania,
jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej
odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
ARC FORCE:
regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej
elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku
podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
HOT START:
gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie
większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

CECHY URZĄDZENIA
Spawarka inwertorowa do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
Zasilanie jednofazowe.
Spawanie elektrodami rutylowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa.
Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

9zł
45zł
225zł
150zł

083

Spawarka inwertorowa 220A

indeks

STAYER WELDING

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Znam. napięcie zasilania

230 V; 50Hz (1ph)

Moc (60% / max)

8,4 kW

napięcie stanu jałowego

59 V

ANTI STICK
przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei
się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

Zakres regulacji spaw.

30 - 225 A

Prąd przy pracy 60%

200 A

Ø elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
Stopień ochrony

IP 21

Waga urządzenia

8 kg

ARC FORCE
regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody
z jeziorkiem spawalniczym
HOT START:
gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku. Maksymalna średnica elektrody otulonej 4,0.
Wyposażona w wyświetlacz cyfrowy. Chłodzona wentylatorem. Zabezpieczenie
przeciw przeciążeniu.

CECHY URZĄDZENIA
Spawarka inwertorowa do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
Zasilanie jednofazowe.
Umożliwia spawanie elektrodami rutylowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa.
Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

17zł
70zł
350zł
300zł

084

Szliﬁerka do betonu RSEV 19-125 RT
1900 W I METABO

indeks

CECHY URZĄDZENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

Skuteczne szlifowanie i usuwanie betonu, jastrychu oraz różnego rodzaju
powłok za pomocą diamentowych ściernic garnkowych.

Średnica tarczy szliﬁerskiej

125 mm

Moment obrotowy

5 Nm

Prędkość obr. biegu jałowym

3800 - 8200 obr. /min

Moc znamionowa

1900 W

Moc oddawana

1240 W

Prędkość obr. pod obciążeniem

6800 obr./min

Gwint wrzeciona

M 14

Ciężar bez kabla

3.5 kg

Długość kabla

4m

Maksymalna wydajność dzięki mocy 1900 W i niewielkiemu ciężarowi.
Wysoki moment obr. i duża przeciążalność pozwalają na ciężką pracę
w trybie ciągłym.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

5zł
25zł
125zł
50zł

085

Szliﬁerka kątowa GA5030R

indeks

720 W I MAKITA

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc znamionowa

720 W

Nowy, kompaktowy i ergonomiczny kształt.

Prędkość obr.

11000 obr./min

Mała obudowa przekładni.

Średnica tarczy

125 mm

Silnik ze zwiększoną odpornością na ciepło.

Gwint wrzeciona

M14 x 2

Zwiększony stopień odchylenia rękojeści do 20°.

Wymiary (DxSxW)

266x138x103 mm

Ciężar

1,8 kg

Dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska kulkowe i całkowicie
chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami.
Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

6zł
30zł
150zł
70zł

086

Szliﬁerka kątowa D28136

indeks

1500W I DEWALT

PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc pobierana

1500 W

Gwint wrzeciona

M14

Prędkość bez obciążenia

2800-10000obr/min

Masa

2.6 kg

Maks. średnica tarczy

125 mm

Wymiary (D/W)

315 mm/90mm

CECHY URZĄDZENIA
Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia precyzyjne sterowanie i powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności od wyposażenia i materiału.
Sprzęgło bezpieczeństwa zmniejsza przenoszone na operatora odbicie w przypadku zacięcia się ściernicy.
Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia zapobiega samoczynnemu uruchomieniu szliﬁerki przy jego ponownym pojawieniu się
w sieci. Nawet jeżeli włącznik jest w pozycji pracy; ażeby maszyna zadziałała włącznik musi zostać włączony jeszcze raz.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem ochroni narzędzie przed przegrzewaniem się wyłączając szliﬁerkę do czasu ochłodzenia się.
System wyrzucania pyłu z dodatkowym wentylatorem usuwa większość zanieczyszczeń z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając
jego zatarciom i zniszczeniom izolacji uzwojeń
Boczna rękojeść antywibracyjna zwiększa wygodę.
Nowa konstrukcja osłony pozwala na jej mocowanie i demontowanie bez użycia narzędzi, co zwiększa elastyczność eksploatacyjną.
Bardzo starannie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika.
Samoodłączające się szczotki chronią uzwojenia stojana przed uszkodzeniem pod koniec ich użytkowania, co zwiększa trwałość silnika
Obudowa przekładni o niskim proﬁlu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach.
Silnik chroniony przed pyłem i zatarciem.
Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic.
Ramię szczotkotrzymacza składa się z jednego elementu, co uniemożliwia zawieszanie się szczotek w trudnych warunkach pracy.
Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeciona jest lepiej chroniony przed niepożądanymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni pracy.
Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

7zł
35zł
175zł
70zł

087

Szliﬁerka kątowa GA9020R

indeks

2200W I MAKITA

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc znamionowa 2200W

Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego.

Prędkość obr. na biegu jałowym 6600obr./

Opatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana z żywicy epoksydowej w postaci
zygzaka chroni uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę elektronarzędzia
w trudnych warunkach

min
Średnica tarczy 230mm
Gwint wrzeciona M14
Wymiary (D x S x W) 473 x 249 x 140mm
Waga (EPTA) 5,80 - 8,09kg

Pierścień labiryntowy chroniący łożysko kulkowe przed pyłem szliﬁerskim.
Koła zębate ze spieków dla dłuższego okresu eksploatacji.
Szczotki węglowe wymienne z zewnątrz.
Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

7zł
35zł
175zł
70zł

088

Szliﬁerka kątowa GA9030R

indeks

2400W I MAKITA

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc znamionowa

2400 W

Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego.

Prędkość obrrotowa

6600 obr./min

Duży gumowy wspornik na obudowie zabezpiecza obrabiany materiał przed zadrapaniami.

Średnica tarczy

230 mm

Rękojeść tylna z gumowanymi okładzinami, tłumi wibracje dla lepszego komfortu pracy.

Średnica otworu tarczy

22,23 mm

Przestawny tylny uchwyt lewo/prawo o 90°.

Gwint wrzeciona

M14

Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem.

Wymiary (DxSxW)

511x249x140 mm

Ciężar

6,3 kg

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

10zł
50zł
250zł
250zł

089

Szliﬁerka kątowa M18CAG-125

indeks

akumulatorowa 5.0AH I Milwaukee

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Napięcie

18 V

System przekładniowy premium, jaki jest używany dla mocnych szliﬁerek sieciowych.

Typ akumulatorów

Li-Ion

Pojemność akumulatora

5,0 Ah

Osłona bezkluczowa 125 mm - wyjątkowa wydajność cięcia i szybka regulacja osłony
bez użycia klucza.

Średnica tarczy

125 mm

Gwint wrzeciona

M14

Maks. głębokość cięcia

33 mm

Wymienna osłona przeciwpyłowa, aby zapobiec wyjściu śmieci, przedłużając żywotność silnika .

Prędkość bez obciążeni

8500 obr./ min.

Włącznik suwakowy z funkcją blokady.

Włącznik

suwakowy

Ciężar z akumulatorem

2,5 kg.

Zmiana tarczy bez użycia narzędzi dzięki zintegrowanemu systemowi FIXTEC.
Najbardziej smukła rękojeść na rynku.

WYPOSAŻENIE
Akumulator REDLITHIUM-ION™ 2 x 5,0 Ah
Ładowarka 100 min.
Walizka HD box.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

5zł
25zł
125zł
50zł

090

Szliﬁerka oscylacyjna BO3710

indeks

MAKITA

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc znamionowa

190 W

Częstotliwość drgań

11000 /min

Przeznaczona do szlifowania dużych powierzchni materiałów z drewna, tworzywa
sztucznego i metalu, jak również do szlifowania powierzchni malowanych.

Częstotliwość skoków

22000 /min

Wielkość papieru

93 x 228 mm

Powierzchnia szlifująca

93 x 185 mm

Wymiary (DxSxW)

253x92x153 mm

Ciężar

1,6 kg

Zmniejszona wysokość narzędzia dla łatwego chwytu i większej wygody użytkowania.
Ergonomiczna budowa szliﬁerki zapewnia pewny chwyt i pozwala na pracę zarówno
jedną jak i dwiema rękami.
Łatwa wymiana papieru szliﬁerskiego dzięki zaokrąglonym brzegom zacisku.
Aluminiowy korpus stopy z powierzchnią z mikrogumy osadzony na gumowych
amortyzatorach zapewnia wysoką trwałość i skuteczne tłumienie drgań.
Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

7zł
35zł
175zł
70zł

091

Szliﬁerka taśmowa SB10V2

indeks

1020W I HIKOKI

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc (W)

1020

Silnik nowej generacji odporny na przeciążenia o mocy 1020W

Wymiar taśmy (mm)

100x610

Osłona umożliwiająca podgląd pracy taśmy ściernej

Prędkość taśmy (mm)

420

Prędkość regulowana potencjometrem

Napięcie elektryczne (V) 230

Rękojeść prowadząca wykonana w technice Soft Touch

Waga (kg)

Ergonomiczna konstrukcja (pochłaniacz umieszczony po lewej stronie rękojeści
głównej dający maksymalne pole obserwacji)

5,2

Idealnie wyproﬁlowany przycisk łącznika
Agresywna stylistyka
Wyposażenie standardowe: pochłaniacz i taśma ścierna

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

-zł
40zł
200zł
100zł

092

Szliﬁerka do gipsu żyrafa
600W I GRAPHITE

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE
Moc

600W

Obroty

600 - 1500 min-1,

Długość szliﬁerki

1100 - 2000 mm,

Średnica tarczy roboczej

225 mm,

(LxWxH) złożona/rozłożona

1100/2000 x 250 mm,

Długość przewodu

5m

Masa

5,5 kg

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

25zł
120zł
600zł
300zł

093

Świder do gleby BT131 STIHL

indeks

+1 wiertło do wyboru: 120, 150, 200, 300

PARAMETRY TECHNICZNE

WYPOSAŻENIE SERYJNE

Moc kW/KM

1,4/1,9

Pojemność skokowa cm³

36,3

Ciężar kg

10

SILNIK STIHL 4-MIX
Łączy w sobie zalety silników 2- i 4- suwowych. Niewielkie zużycie paliwa, mniej szkodliwych
spalin, nie ma potrzeby wymiany oleju. Więcej mocy i wyższy moment obrotowy.
SYSTEM FILTRÓW O PRZEDŁUŻONEJ ŻYWOTNOŚCI
Wraz ze zintegrowanym w gaźniku kompensatorem zapewnia większą skuteczność
ﬁltrowania i znacząco wydłuża żywotność ﬁltra.

Wartość drgań str. lewa/prawa m/s² 1,7/2
Obroty wrzeciona min

1200

Poziom mocy akustycznej dB(A)

100

Poziom ciś. akustycznego dB(A)

92

DUŻA PODUSZKA AMORTYZUJĄCA
Przylega podczas wiercenia do górnej części ciała lub nogi operatora, umożliwiając
spokojne i precyzyjne prowadzenie świdra.
HAMULEC WIERTŁA QUICKSTOP
W przypadku zablokowania wiertła hamulec wiertła QuickStop jest uruchamiany
przez mechanizm znajdujący się na wysokości uda operatora i powoduje
natychmiastowe zatrzymanie wiertła. Spełnia również funkcję blokady ruchu wstecznego.
Zablokowane wiertło można po prostu wyjąć z otworu obracając je w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

CECHY URZĄDZENIA
Jednoosobowy świder z hamulcem wiertła QuickStop.
Silnik 4-MIX® z dużym zbiornikiem paliwa, ramą amortyzującą, uchwytem obsługowym z przyciskiem Stop, systemem ﬁltrów powietrza
o długiej żywotności, dużą poduszką amortyzującą.
Do nawiercania otworów o średnicy do 300mm.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

18zł
80zł
400zł
300zł

094

Wertykulator spalinowy
OPTIMA 38

indeks

CECHY URZĄDZENIA

PARAMETRY TECHNICZNE
Silnik (typ)

spalinowy, 4-suw

Silnik (model/pojemność)

MTD ThorX 55 H / 179 cm3

Moc nominalna (kW/min-1) 3,0 kW / 3500 min-1

Mocny wertykulator spalinowy OPTIMA 38 VO stworzony został z myślą
o dużych trawnikach. Łączy w sobie solidne wykonanie, komfort i wygodę
pracy z dużą mocą.
Szerokość pracy urządzenia to 38 cm.

Szerokość robocza (cm)

38 cm

Głębokość robocza (mm)

0 / -15 mm

Regulacja gł. pracy

6 pozycji, centralna

Wałek do wertykulacji

16 noży, 190 mm

Wałek do areacji w zest.

18 sprężynek

Kosz / poj. / materiał

tak / 50 l / tekstylny

Obudowa

stalowa

Koła (przód/tył)

200 mm / 200 mm

Łożyskowanie kół

łożyska kulkowe

Rodzaj uchwytu

2-stopniowa reg. wys.

Waga (kg)

39 kg

Wyposażony w 4 suwowy silnik MTD ThorX 65 H o mocy 6,5 KM.
System noży składa się z 16 ostrzy.
Głębokość pracy regulowana jest centralnie w sześciu pozycjach.
Urządzenie wyposażone jest w dodatkowy wałek ze sprężynkami służący
do areacji trawnika.
50 litrowy, parciany kosz ułatwia usuwanie niechcianego ﬁlcu i mchu.
Ergonomiczny uchwyt z dwustopniową regulacją wysokości nie tylko
gwarantuje odpowiedni komfort pracy, ale ułatwia również przechowywanie.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

15zł
60zł
300zł
150zł

095

Wibrator do betonu

indeks

BELLE + buława 4m

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Ciężar

9 kg

Moc i kompaktowa budowa umożliwia pracę w każdym miejscu i warunkach.

Częstotliwość

50 - 60 hz

Większe bezpieczeństwo pracy dzięki zastosowaniu podwójnej Izolacji.

Długość buławy 292 mm

Łatwa obsługa i eksploatacja bez konieczności stosowania narzędzi.

Długość wałka

4m

Najwyższy standard wykonania urządzenia.

Moc silnika

2 kw

ZASTOSOWANIE

Napięcie

230 v (jednofazowe)

Belle megavib plus to kompletne urządzenie do zagęszczania Betonu, idealna maszyna
do wibrowania kolumn, fundamentów i wszelkiego rodzaju prac uzupełniających,
gdzie niezbędne jest Wibrowanie cienkich warstw lekko zbrojonego betonu.

Średnica buławy 36 mm
Typ silnika

elektryczny

Wibracje

12 000/min

Większe bezpieczeństwo dzięki podwójnemu izolowaniu.
Jego moc i kompaktowa budowa pozwala na pracę w każdych warunkach oraz
trudno dostępnych miejscach.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

6zł
30zł
150zł
70zł

096

Wiertarka kątowa

indeks

MAKITA I DA3010F

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc znamionowa

450 W

Do pracy w trudno dostępnych miejscach.

Prędkość obrotowa

0-2400 obr./min

Uchwyt wiertarski na kluczyk.

Zakres mocowania

0,5-10 mm

Wiercenie w drewnie do

25 mm

Nadzwyczaj mała wysokość. Tylko 66 mm od wierzchołka uchwytu
do górnej krawędzi przekładni.

Wiercenie w stali do

10 mm

Wymiary (DxSxW)

270 x 61 x 66 mm

Ciężar

1,6 kg

Elektroniczny wyłącznik z pokrętłem regulacji i blokadą przy optymalnej
prędkości wiercenia.
Obroty w prawo/ lewo.
Otwór gwintowany dla dodatkowego uchwytu bocznego.
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

25zł
120zł
600zł
500zł

097

Wiertnica do betonu
D21583K I DEWALT

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Gwint wrzeciona

11/4” męski i 1/2” żeński

Moc pobierana

1910 W

Idealne narzędzie do prac przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych lub
grzewczo-klimatyzacyjnych - wiercenie w murze i cegle.

Moc użyteczna

1300 W

Maks. Ø wiercenia w betonie 152 mm

Wbudowany sprysk wodny do stosowania przy wierceniu rdzeniowym w twardych
materiałach do 132 mm (kamień naturalny, beton, bloki budowlane, beton
wzmocniony...).

Masa

Szybkie i dokładne wiercenie rdzeniowe w murze i cegle do 202 mm.

6,4 kg

Maks. Ø wiercenia [Mur] 202 mm
Średnica kołnierza

60 mm

Długość robocza

550 mm

Wysokość

65 mm

Prędkość bez obciążenia

0-1000 / 0-2400
0-4600 obr/min

Przy wierceniu na sucho można podłączyć bezpośrednio do wiertarki odsysacz
pyłu i tym samym zwiększyć efektywność pracy.
Silnik o większej mocy umożliwia najlepszą wydajność w swej klasie w przypadku
konieczności częstych prac przy większym obciążeniu.
3 biegi mechaniczne dają optymalną szybkość wiercenia i pozwalają na większy.
ZAKRES PRAC
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem wydłuża żywotność narzędzia.
Przycisk blokujący do utrzymywania pracy ciągłej z użyciem podestu wiertarskiego.
Sprzęgło mechaniczne dla większej ochrony użytkownika.
Duże i wygodne rękojeści boczne dla zwiększonej wygody użytkownika.
Większa rękojeść tylna pozwala na pracę w rękawicach roboczych.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

35zł
180zł
900zł
1000zł

098

Wiertnica do betonu DMS240
HUSQVARNA + statyw max 250 mm

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE
Ciężar

25 kg

Długość posuwu, maks

685 mm

Gwint wrzeciona

1 1 /4

Moc

2,4 kW

Moc akustyczna

113 db(a)

Napięcie

230V

Poziom ciś. Akustycznego

99 db(a)

Prędkość wrzeciona, obciążenie

185 /455 obr./min

Silnik

1-fazowy, elektr.

Wysokość kolumny

1000 mm

Zalecana maks. Ø wiertła

250 mm

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

7zł
35zł
175zł
70zł

099

Wkrętarka sieciowa

indeks

FS2300 I MAKITA

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc znamionowa

570 W

Mocna wkrętarka do płyt kartonowo-gipsowych.

Prędkość obrotowa

0-2500 obr./min

Prosta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy chwyt dający nacisk w osi z bitem.

Wkręty samogwintujące

do 6 mm

Mocna obudowa przekładni z odlewanego pod ciśnieniem aluminium.

Wkręty do szyb. montażu do 5 mm

Otwory wentylacyjne nie powodują pylenia podczas pracy przy podłożu.

Uchwyt narzędzia 1/4

Szybkowymienny ogranicznik głębokości.

Wymiary (DxSxW)

290 x 70 x 207 mm

Gumowana rękojeść zapewnia pewny chwyt narzędzia oraz redukuje zmęczenie ręki.

Ciężar

1,6 kg

Dioda LED oświetlająca obszar roboczy.
Ciche sprzęgło.
Uchwyt na bit oraz ogranicznik głębokości.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

8zł
40zł
200zł
150zł

0100

Wkrętarka udarowa
akumulatorowa BHP453RFE

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Napięcie

18 V

2-biegowa wiertarko-wkrętarka.

Pojemność

3,0 Ah

4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy.

Zakres mocowania

1,5 - 13 mm

16-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie.

Max. moment obrotowy miękki / twardy

27/ 42 Nm

Szybkomocujący uchwyt wiertarski.

Wymiary (DxSxW)

239 x 79 x 227 mm

Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową.

Ciężar

1,7 kg

W walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką.

ZAKRES
Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg

0 - 400 obr./min

Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg

0 - 1300 obr./min

Częst. udarów na biegu jałowym 1 Bieg

0 - 6000 /min

Częst. udarów na biegu jałowym 2 Bieg:

0 - 19500 /min

Max. zdolność wiercenia w stali

13 mm

Max. zdolność wiercenia w drewnie

36 mm

Max. zdolność wiercenia w betonie

13 mm

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

6zł
30zł
150zł
100zł

0101

Wózek paleciak

indeks

Promag PR-1150

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Udźwig nominalny

2500 kg

Wys. podnoszenia

200 mm

Podwójne rolki poliuretanowe przy widlach oraz poliuretanowe koła przy dyszlu
Zawór przelewowy zabezpieczający przed przeciążeniem.

Gwarancja

2 lata

Gwarancja na pompę

3 lata

Wysokość kół

200 mm

Masa

69 kg

Rodzaj kół

P/PT

Koła przy dyszlu

poliuretan

Koła przy widach

podwójne rolki

Niewymagająca konserwacji hydraulika.
Ergonomiczny dyszel (kształt i wykończenie dyszla może różnić się od tego
zaprezentowanego na zdjęciach).
Zintegrowany, dwufunkcyjny system Easy Start/Stop, wspomagający jazdę
wózkiem paletowym przez progi i pozwalający na wjazd na rampę, a także
umożliwiający zatrzymywanie na pochyłosciach dzięki zastosowanemu
automatycznemu hamulcowi postojowemu.
Agregat o długim okresie eksploatacji

poliuretanowe
Długość wideł

1150 mm

Szerokość zew. wideł

550 mm

Szerokość zęba wideł

160 mm

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

7zł
35zł
175zł
70zł

0102

Wyrzynarka 4351CT
720 W I MAKITA

indeks

CECHY URZĄDZENIA

PARAMETRY TECHNICZNE
Pobór mocy

720 W

Silnik o dużej mocy 720 W z dużym zapasem mocy.

Częst. skoków na jałowym

800-2.800 min-1

Gumowana rękojeść.

Wielkość skoku

26 mm

System wydmuchu wiórów z linii cięcia.

Zdolność cięcia przy 90°

w drewnie 135 mm

Niski poziom hałasu i wibracji dzięki wykorzystaniu mechanizmu balansowego

w stali 10 mm

Stabilizujący układ elektroniczny zapewniający stałą częstotliwość skoków
pod obciążeniem.

Ciężar

2,4 kg

Wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi.
4-stopniowa regulacja ruchu wahadłowego w celu optymalizacji prędkości
przecinania.
Płyta podstawy z odlewanego pod ciśnieniem aluminium odchylana w
obie strony o 45°.
Możliwość przyłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu
pracy z niską emisją pyłu.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

30zł
150zł
750zł
1000zł

103

Zacieraczka K-750

indeks

KREBER

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Typ zacieraczka

spalinowa

Zacieraczka K-750 B przeznaczona jest do zacierania i wygładzania

Średnica robocza

750 mm

posadzek betonowych w budownictwie mieszkaniowym. Zaletą maszyny

Waga [kg]

60

jest większy zakres zacierania i wygładzania powierzchni posadzki w

Silnik spalinowy

Honda GX160

porównaniu z zacieraczką K-600.

Rozruch silnika

ręczny

W wersji podstawowej wyposażona jest w silnik spalinowy o mocy 5,5

Moc silnika [kW]

3.70

KM, wyłącznik bezpieczeństwa, ręczny regulator obrotów, łopatki

Moc silnika [KM]

5

zacierające, hak transportowy oraz składaną dźwignię sterowniczą

Ilość łopatek

4

umożliwiającą oszczędność miejsca oraz ułatwiającą załadunek i

Kąt nachylenia łopatek

[stop.] 0 - 15

transport w samochodach osobowych.

Obrotowy kosz

NIE

Składana rękojeść

TAK

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

17zł
70zł
350zł
400zł

104

Zagęszczarka BELLE

indeks

BELLE PCLX320 I 60 Kg

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Model

PCLX 320 (13’’)

silnik

Honda GX100

PCLX lekka jednokierunkowa zagęszczarka do prac naprawczych
i konserwatorskich to doskonały wybór, gdy potrzebna jest mocna i lekka
zagęszczarka, która zapewni dobry efekt zagęszczania.

Moc silnika

3.0/2.2 KM/KW

Wymiary płyty szer. x dł.

320 x 574 mm

Statyczna siła zagęsz.

336kg/m2

Siła odśrodkowa

13 KN

Częstotliwość

92 Hz

Prędkość przesuwu

16 m/min

Poziom wibracji na ręce

2,48 m/sec2

czas pracy

10,2h

Waga

61 kg

Wygodne uchwyty ograniczają zmęczenie operatora Dyrektywa 2002/44/CE.
Do wyboru płyta dolna o szerokości 320mm.
Uchwyt dźwigowy.
Wysokiej jakości wibrator zapewniający niezawodność i wydajność.
Uchwyty do łatwego podnoszenia przez dwie osoby.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

20zł
100zł
500zł
500zł

105

Zagęszczarka BELLE

indeks

PCX500 I 100 Kg

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Waga

100 kg

Większa prędkość posuwu podnosząca wydajność.

Czas pracy na zbiorniku

ok. 4,3 h

Redukcja wibracji oddziałujących na ręce i ramiona operatora.

Szerokość płyty

500 mm

Zwiększone bezpieczeństwo pracy.

Długość płyty

501 mm

Rama zabezpieczająca silnik służąca także jako uchwyt dźwigowy.

Statyczna siła zagęszczania 351kg/m2

Składany uchwyt roboczy i zwarta obudowa ułatwiają transport i przechowywanie.

Siła odśrodkowa

16,5 kN

Optymalna siła wibracji 16,5kN przy częstotliwości 100Hz.

Prędkość przesuwu:

21 m/min

Żeliwna płyta dolna o szerokości 500mm.

Rozruch

ręczny

Poj. zbiornika paliwa

3,6 l

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

20zł
100zł
500zł
500zł
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Zagęszczarka BELLE

indeks

BELLE PCX20/50 I 120 Kg

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Waga

120 kg

Płyta

500 x 696 mm

Stosowana do zagęszczania gruntu na nowych placach budowy, a także w zadaniach
naprawczych i konserwacyjnych, na powierzchniach z dużymi fragmentami kruszywa,
gliniastych oraz wilgotnych.

Siła odśrodkowa

20 kN

Częstotliwość

86 Hz

Prędkość

25 m/min

Max kąt nachylenia

20 stopni

Siła zagęszczania

510 kg/m2

Max czas pracy

4,15 h

Moc silnika

4 kW

Specjalna, odporna na ścieranie i pękanie płyta podstawowa, zachowuje trwałość
również w warunkach ciągłego obniżenia, zbudowana z jednego z najwytrzymalszych,
odlewanego żelaza (GJS-700).

Silnik

Honda GX160

Płyta odporna na ciężka pracę i udar mechaniczny.

Zagęszczarka z klasy ciężkich, o mocnym uderzeniu a jednocześnie przyjazna dla operatora.
Wszechstronna zagęszczarka na powierzchnie gruntowe, asfaltowe i bruk, po prostu
nieograniczone zastosowania.
Optymalne wibracje do robót wykończeniowych na warstwach spajających i zużywalnych
najwyższy poziom komfortu operatora: opatentowany uchwyt przeciw wibracyjny.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

30zł
150zł
750zł
1000zł
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Zagęszczarka ZGS-25
185 kg I PROJECT

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Siła wymuszająca

5 kN

Prędkość przesuwu

jazda do przodu do 20 m/min

Zagęszczarka typ ZGS -25 jest przeznaczona do prac przy budowie
i naprawie nawierzc hni dróg, nasypów, wałów, zapór, kanałów,
boisk, ulic itp.

jazda do tyłu do 20 m/min
Wydajność po 3 przejściach do 200 m/h
Dopuszczalny przechył

w osi przód-tył do 30 %
boczny do 25 %

Ze względu na łatwe prowadzenie i sterowanie oraz możliwość
jazdy “przód -tył”, zagęszczarka nadaje się do pracy w miejscach
trudnodostępnych, na ograniczonej powierzchni, wewnątrz hal
fabrycznych w budowie.
Umożliwia też wyrównywanie betonowej kostki brukowej poprzez
zastosowanie specjalnej płyty elastomerowej
(dodatkowe wyposażenie).

Masa kpl. maszyny

ok. 185 kg

Moc znamionowa ciągła

3,7 kW

Napęd

silnik benzynowy “Honda” GX -200

Średnie zużycie paliwa

ok. 1, 2 dm 3/godz.

Długość/dług. transp

1400/740 mm

Szerokość

500 mm

wysokość/wys. transp

1090 / 1335 mm

Z uwagi na duży spadek wydajności i skuteczności, niecelowe jest
stosowanie zagęszczarki, gdy udział frakcji iłowej przekracza 10%,
a udział frakcji pyłowej jest większy niż 30%.
Zagęszczarka ZGS -25 zapewnia natychmiastową stabilizację
gruntu, zabezpiecza uzysk anie właściwej trwałości nawierzchni.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

35zł
180zł
900zł
2000zł
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Zagęszczarka ZGS-30
265 kg I PROJECT

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Siła wymuszająca

30 kN

Prędkość przesuwu

jazda do przodu do 18 m/min

Zakres i warunki stosowania zagęszczarki. Zagęszczarka typ ZGS-30
jest przeznaczona do prac przy budowie i naprawie nawierzchni dróg,
nasypów, wałów, zapór, kanałów, boisk, ulic itp.

jazda do tyłu do 18 m/min
w osi przód-tył do 30 %

Ze względu na łatwe prowadzenie i sterowanie oraz możliwość jazdy
“przód-tył”, zagęszczarka nadaje się do pracy w miejscach trudnodostępnych,

boczny do 25 %

na ograniczonej powierzchni, wewnątrz hal fabrycznych w budowie.

Masa kpl. maszyny

ok. 265kg

Moc znamionowa ciągła

5,1 / 7,0 kW

Napędu

silnik benz. “Honda” GX-390

Średnie zużycie paliwa

ok. 2.5 dm/h

Z uwagi na duży spadek wydajności i skuteczności, niecelowe
jest stosowanie zagęszczarki, gdy udział frakcji iłowej przekracza 10%,
a udział frakcji pyłowej jest większy niż 30%. Zagęszczarka ZGS-30 zapewnia
natychmiastową stabilizację gruntu, zabezpiecza uzyskanie właściwej
trwałości nawierzchni.

Długość/dług. transp

1440/880 mm

szer./szer. z płozami

500/700 mm

wysokość/wys. transp

1090/1260 mm

szerokość max z kołami

950 mm

Dopuszczalny przechył

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

45zł
230zł
1150zł
2500zł
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Zagęszczarka ZGS-60
420 kg I PROJECT

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Siła wymuszająca 60 kN

Zagęszczarka typ ZGS-60 jest przeznaczona do prac przy budowie i naprawie
nawierzchni dróg, nasypów, wałów, zapór, kanałów, boisk, ulic itp.

Prędkość przesuwu

jazda do przodu do 20 m/min
jazda do tyłu do 20 m/min

Dopuszczalny przechył

w osi przód-tył do 30 %
boczny do 25 %

Ze względu na łatwe prowadzenie i sterowanie oraz możliwość jazdy
“przód-tył”, zagęszczarka nadaje się do pracy w miejscach trudnodostępnych,
na ograniczonej powierzchni, wewnątrz hal fabrycznych w budowie.
Z uwagi na duży spadek wydajności i skuteczności, niecelowe jest stosowanie
zagęszczarki, gdy udział frakcji iłowej przekracza 10%, a udział frakcji pyłowej
jest większy niż 30%.

Masa kpl. maszyny

ok. 420 kg

Moc znamionowa ciągła

6,6 kW

Napęd

silnik diesel YANMAR L100

Średnie zużycie paliwa

ok. 2.5 dm3/h

Długość/dług. transp

1795 / 1060 mm

Szerokość

600 mm

wysokość/wys.transp

1020 / 1350 mm

Zagęszczarka ZGS-60 zapewnia natychmiastową stabilizację gruntu,
zabezpiecza uzyskanie właściwej trwałości nawierzchni.

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

50zł
250zł
1250zł
2500zł
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Zagęszczarka LG504
500 kg I HUSQVARNA

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Ciężar:

499 kg

Dwukierunkowe zagęszczarki płytowe Husqvarna LG504 charakteryzuje

Ciśnienie akustyczne

98 db(a)

Częstotliwość:

69 hz

imponująca przyczepność, szczególnie na mokrym podłożu, dzięki wysokiej
częstotliwości i sile odśrodkowej oraz amplitudzie.

Dł. x szer.x wys.:

1670 x 750 x 1190 mm

Moc silnika:

9,2 kW

Paliwo:

olej napędowy

Poziom drgań:

2,5 m/s²

Prędkość robocza:

32 m/min

Producent i model silnika: hatz 1d81z
Rozruch:

elektryczny

Siła odśrodkowa:

65 kN

Szerokość płyty roboczej: 700 mm
Typ silnika:

spalinowy (diesel)

Modele te mają ergonomiczną konstrukcję i ułatwiony dostęp do części wymagających serwisu i konserwacji. Wskaźnik zagęszczenia pomaga wykonać
pracę, jak należy, za pierwszym podejściem.
LG504 jest przeznaczona do głębokiego i średnio-głębokiego zagęszczania
gruntu ziarnistego.
Modele te stanowią skuteczną alternatywę dla walców, szczególnie przy
zagęszczaniu gruntu w ciasnych przestrzeniach.
Wysoka prędkość i wyważenie tych maszyn ułatwia ich obsługę, nawet na
nierównych nawierzchniach. Amortyzowany uchwyt przyczynia się do komfortu
pracy wraz z ogólną ergonomią maszyny, wszystko to umożliwia użytkownikowi
dłuższą i bardziej efektywną pracę oraz pełne skupienie na zadaniu

Czekamy na Ciebie 6 dni tygodniu: pn.-pt. 7:00 do 16:00

zadzwoń i wypożycz
jedno z ponad setki urządzeń

tel . stacjonarny

54 235 55 33

tel komórkowy

609 569 102

I

www.

sob 8:00 do 13:00

maszynoland.pl

25zł
120zł
600zł
700zł

111

Zagęszczarka Skoczek RTX 68

indeks

BELLE

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Waga produktu

70 kg

Niezawodny, łatwy rozruch.

Typ silnika

benzyna

Silnik czterosuwowy zapewnia niski poziom emisji spalin i hałasu.

Model silnika

Honda GX 100

2 ﬁltry paliwa i 3 ﬁltry powietrza zapewniają dużą wydajność i niezawodność.

Moc urządzenia silnika

3,1 KM

Napęd bezpośredni z przekłądnią w kąpieli olejowej wydłuża żywotność.

Siła odśrodkowa

16 kN

Bardzo wytrzymała elastyczna osłona i solidna rama zabezpieczająca silnik.

Rodzaj rozruchu

ręczny (linką)

Dobre wyważenie zmniejsza wysiłek operatora.

Częstotliwość

10-11 Hz

Mocna rama zabezpieczająca i regulowane uch.

Wymiary stopy szer/dł.

280/ 335 mm

Wym. ubijaka szer/wys/dł 345/1040/705 mm
Prędkość przesuwu

13,6 m/min

Praca na pochyłościach

do 20 stopni
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Zagęszczarka Skoczek LT 6005
11” I HUSQVARNA

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA

Silnik:

Honda GXR120

Typ silnika:

spalinowy, 4-suwowy

LT 6005 to odpowiednio wyważona i wydajna zagęszczarka stopowa, którą
stworzono z myślą o skutecznym zagęszczaniu gleby ziarnistej i spoistej, takiej
jak glina i muł.

Moc:

2,7 kW / 3,6 KM

Rodzaj paliwa:

benzyna

Waga:

84 kg

Częstotliwość:

12 Hz

Prędkość:

15-18 m/min.

Idealne rozwiązanie do zagęszczania w rowach lub innych wąskich przestrzeniach,
np. wokół ﬁlarów i rur.
Urządzenie jest wyposażone w najnowszy silnik Honda GXR120, który opracowano
pod kątem zagęszczarek stopowych.
Zagęszczarka stopowa oferuje doskonałą kontrolę oraz niski poziom hałasu i emisji.

Rozmiar płyty wibr. (szer. x dł.):
280 x 332 mm
Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.):
726 x 345 x 1084 mm
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Zgrzewarka do rur
1300 W

indeks

PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Napięcie znamionowe

230V 50-60HZ

Dobrze przemyślana , ergonomicznie ukształtowana konstrukcja.

Moc znamionowa

1300 W

Regulator temperatury i połączenia elektryczne usytuowane w części chłodnej.

Zakres regulacji temp.

50÷300°C

Poprawnie wyproﬁlowana rękojeść.

Klasa izolacji

1

Duża niezawodność i estetyczne wykonanie.

Masa netto

1,4 kg

Wymiary gabarytowe

420x100x45 mm

Zakres zgrzewania

do Ø 32 mm

Typ i dł. przewodu ow

3x1 mm, 3 mb

W każdym modelu na czole płyty możemy zamocować końcówkę grzewczą.
Ułatwia to wykonanie połączenia rur np. w otworze stropu , ściany itp. zgrzewarki,
dokładna elektroniczna regulacja temperatury, długi (3mb) przewód przyłączeniowy,
wyposażenie dodatkowe (stabilną rozbieraną podstawkę – trójnóg, końcówki
grzewcze, śruby) – spełnia wymagania każdego hydraulika.
OPIS
Zgrzewarki MODEL PJ przeznaczone są do łączenia stapiającego rur i kształtek z
tworzyw termoplastycznych (polipropylen, polietylen), podczas budowy i napraw
instalacji sanitarnych wody ciepłej i zimnej oraz centralnego ogrzewania.
Zgrzewarki posiadają certyﬁkaty wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyﬁkacji i
zezwolenia do oznaczania znakiem” CE”. Prezentowane modele, biorąc pod uwagę:
masę kształt i wymiary płyty grzejnej, moc zgrzewarki, dokładna elektroniczna
regulacja temperatury, długi (3mb) przewód przyłączeniowy, wyposażenie dodatkowe (stabilną rozbieraną podstawkę – trójnóg, końcówki grzewcze, śruby) – spełnia
wymagania każdego hydraulika.
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Szliﬁerka do gipsu żyrafa 600W +
odkurzacz ARDL-1635 STARMIX

ODKURZACZ: PARAMETRY TECHNICZNE

CECHY URZĄDZENIA

Moc max

Automatyczne oczyszczanie ﬁltrów impulsami elektromagnetycznymi.

1600 W

Przepływ powietrza max 75 l/s

2 x kaseta z ﬁltrem z poliestru FKP 4300 (2 x 4300 cm = 8600 cm ).

Podciśnienie max

280 mbar

Zbiornik 35 l.

Poje. zbiornika max

35 l brutto

Gniazdo elektronarzędziowe.

25 l pył; 22 l woda

Relingi do mocowania systainera typu tanos.

Poziom hałasu

69 dB(A)

Pałąk do pchania.

Wymiary

53 x 40 x 55 cm

Wąż ssący 5m.

Waga

15,7 k

2 x przedłużka ze stali nierdzewnej.

ŻYRAFA: PARAMETRY TECHNICZNE
Moc

600W

Obroty

600 - 1500 min-1,

Długość szliﬁerki

1100 - 2000 mm,

Średnica tarczy roboczej

225 mm,

(LxWxH) złożona/rozłożona

1100/2000 x 250 mm,

Długość przewodu

5m

Masa

5,5 kg
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