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Produsele noastre - Scule şi soluţii de la un specialist

Oferim tehnologie superioară în toate sectoarele de produse. Soluţiile noastre tehnologice de 
înşurubare beneficiază de un cuplu de maximă acurateţe al cuplajelor noastre de închidere şi 
de designul robust şi fiabil de renume al tuturor şurubelniţelor noastre. Perfecţiunea înşurubării 
este principiul nostru de bază şi suntem lider de piaţă incontestabil în numeroase aplicaţii.

Experienţa noastră în tehnologia de asamblare ne-a permis să dezvoltăm soluţii de primă 
clasă. Multitudinea de produse DEPRAG, cum ar fi instrumente de măsurare, controlere şi, 
în special, tehnologia de alimentare de succes, sunt utilizate în aplicaţiile clienţilor noştri. În 
conformitate cu experienţa de lungă durată a inginerilor noştri proiectanţi, producem maşini de 
asamblare pentru o mare varietate de cerinţe ale clientului.

Astăzi, ca întotdeauna, motoarele pneumatice sunt de o importanţă majoră ca element de acţiona-
re pentru utilaje şi echipamente. Ca lider de piaţă în acest domeniu, oferim un program extrem de 
versatil pentru cele mai variate aplicaţii de la industria alimentară la tehnologia medicală.

Sculele pneumatice industriale, cum ar fi maşini de polizat şi şlefuit, bormaşini, ciocane, cleşti 
şi scule pentru tablă reprezintă fundamentul companiei noastre. Înalta performanţă, fiabilitatea şi 
designul ergonomic remarcabil sunt caracteristicile distinctive ale sculelor DEPRAG INDUSTRIAL.

Producţia si distribuţia unei linii complete de manşoane conice de prindere, mandrine, scule 
de fixare şi axe.

DEPRAG CZ a.s.
T. G. Masaryka 113
507 81 Lázně Bělohrad
Czech Republic

Tel.:     
Fax:     
Email:

www.deprag.cz
www.deprag.com

+420-493 771 511
+420-493 771 623
sales@deprag.cz

Din 1998, DEPRAG CZ a.s. din Lázně Bělohrad este o filială a DEPRAG SCHULZ 
GMBH u. CO. Amberg, lider mondial în producţia de scule acţionate pneumatic, echi-
pamente de înşurubare şi asamblare, precum şi automatizare.

DEPRAG CZ a.s. este un producător inovator de scule industriale profesionale, cum ar fi polizoare, bormaşini, maşini 
de filetat, ciocane pneumatice, curăţitoare cu ace, cleşti, scule pentru tablă, scule certificate ATEX pentru utilizarea în 
medii potenţial explozive şi alte scule pneumatice.
Ca utilizator industrial, este nevoie de excelenţă în sculele pneumatice pe care le utilizaţi. DEPRAG CZ a.s. oferă scule 
pneumatice clasice sub marca DEPRAG INDUSTRIAL pentru aproape orice tip de aplicaţie. Unele dintre aplicaţii pot fi 
găsite, de exemplu, în industria minieră, de petrol şi gaze, turnătorii, industria auto, constructoare de maşini, industria 
siderurgică, construcţii navale sau în industria aeronautică.
DEPRAG CZ a.s. oferă scule special adaptate care se potrivesc perfect cererii dvs. speciale şi care fac parte din sorti-
mentul nostru standard. Vă rugăm să contactaţi unul dintre specialiştii noştri în materie de produse, dacă aveţi nevoie 
de ajutor în găsirea unei scule adecvate.

  

  

  Din 12 martie 2004, DEPRAG CZ este certificată ISO 9001.

   Utilizăm cele mai moderne utilaje de producţie şi dezvoltăm în mod continuu 
pregătirea  angajaţilor noştri, ceea ce duce la îmbunătăţirea calităţii produselor.

  Obiectivul nostru principal este să oferim soluţii clienţilor noştri.

   Clienţii noştri se pot aştepta la o calitate remarcabilă a produsului, precizie şi durată 
mare de exploatare.
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POLIZOARE – Liniare, Putere utilă 90 – 300 W (.12 - .4 CP)

Model Nr. piesă
Putere 

utilă

kW (hp)

Turaţie
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Diam. 
int. furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate fără 
conexiune 

aer

kg (lbs)

Ø max. al
capătului de 

polizare
mm (in)

Ø max. al 
inserţiei de 

polizare

mm (in)

Pensetă – interval de fixare
Pensetă – echipament standard 

[accesorii opţionale*]

mm
90 W  (.12 HP)

Polizare şi frezare la turaţie efectivă de 100.000 rpm. Acest polizor în miniatură, ergonomic, permite accesul facil şi optim în zonele greu accesibile. Precizia 
excentricităţii ridicate a manşoanelor conice de prindere asigură o durabilitate mare, o îndepărtare optimă a materialului şi o calitate ridicată a suprafeţei în 
timpul polizării şi frezării. Acest polizor funcţionează la o vibraţie extrem de joasă. Este posibilă operarea fără ulei şi fără pierdere de energie.

GDS 009-1000BY 3146441E 0,09 (.12) 100 000 4 (.16) 0,3 (.66) 5 (.20) 3 (.12) 3 [1 - 3,25]
110 - 150 W  (.15 - .2 HP)

Prin utilizarea la polizarea și frezarea pieselor fabricate prin turnare sau în operațiuni de precizie precum șlefuirea și debavuarea cordoanelor 
de sudură, aceste polizoare mici și cu greutate redusă simplifică orice proces de fabricație. Motor pneumatic cu palete.

GDS 011-550BY 831050 A 0,11 (.15) 55 000 5 (.20) 0,1 (.22) 10 (.39) 3 (.12) 3 [2; 3,25; 3/32; 1/8“]
GDS 013-720BX 830266 B 0,13 (.17) 72 000 5 (.20) 0,3 (.66) 10 (.39) 3 (.12) 3 [2; 3,25; 3/32; 1/8“]
GDS 013-720BY 830266 A 0,13 (.17) 72 000 5 (.20) 0,3 (.66) 10 (.39) 3 (.12) 3 [2; 3,25; 3/32; 1/8“]
GDS 015-470SX 3147401E 0,15 (.20) 47 000 6 (.24) 0,3 (.66) 16 (.63) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 6; 1/8"; 1/4"]
GDS 015-470SY 3147401D 0,15 (.20) 47 000 6 (.24) 0,3 (.66) 16 (.63) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 6; 1/8"; 1/4"]

250 W  (.34 HP)
Designul ergonomic al polizorului nostru puternic permite operarea cu efort mic în sectoarele industriale. Aceste scule sunt echipate cu acţi-
onări care permit turaţia operaţională perfectă pentru rezultate excelente ale polizării. Mai ales atunci când este utilizat împreună cu freze din 
carbură metalică sau cu perii de sârmă, această sculă operează excepţional de bine. Motor pneumatic cu palete.

GDS 025-045BX 3150561A 0,25 (.34) 4 500 6 (.24) 0,9 (1.98) 20 (.79) 10 (.39) 6 [8; 9; 1/4"; 3/16", 5/16"]
Polizoarele noastre cu turbină funcţionează fară ulei. Greutatea mică asigură o funcţionare fără efort. Capetele de polizare inserate sau frezele din 
carbură metalică pot fi folosite cu această sculă pneumatică prin utilizarea deplină a puterii şi turaţiei sale. Aceste polizoare sunt în special potrivite 
pentru polizarea de precizie şi frezare în realizarea de unelte, ştanţe şi matriţe sau în sectoare industriale mici. O frână integrată, automată (model 
GDST 025-700BY) elimină orice decalare a axului de polizare.Tipul GDST 025-700BYO este fără frână. Regulator de turaţie integrat. Nivele mai 
scăzute de vibraţii şi emisii de zgomot în comparaţie cu polizoarele pneumatice standard. Avantajul dvs.: consum de aer extrem de redus.

GDST 025-700BY 6060839A 0,25 (.34) 70 000 6 (.24) 0,3 (.66) 13 (.51) 6 (.24) 3; 6 [4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDST 025-700BYO 6060857A 0,25 (.34) 70 000 6 (.24) 0,3 (.66) 13 (.51) 6 (.24) 3; 6 [4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]

270 W  (.36 HP)
Polizoare mici pentru polizare şi frezare de precizie. Ergonomice, cu greutate redusă şi adecvate pentru numeroase tipuri de aplicaţii în realizarea de unelte, ştanţe şi 
matriţe sau în sectoarele industriale mici. Evacuarea aerului amplasată în partea din spate şi / sau evacuare frontală parţială. Motor pneumatic cu palete.

GDS 027-320BX 3148457D 0,27 (.36) 32 000 6 (.24) 0,4 (.88) 25 (.98) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 6; 1/8“; 1/4“]
GDS 027-320BY 3148457C 0,27 (.36) 32 000 6 (.24) 0,4 (.88) 25 (.98) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 6; 1/8“; 1/4“]
GDS 027-320BXF 3148457G 0,27 (.36) 32 000 6 (.24) 0,6 (1.32) 25 (.98) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 6; 1/8“; 1/4“]
GDS 027-320BYF 3148457F 0,27 (.36) 32 000 6 (.24) 0,5 (1.10) 25 (.98) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 6; 1/8“; 1/4“]
GDS 027-320SX 3148457B 0,27 (.36) 32 000 6 (.24) 0,3 (.66) 25 (.98) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 6; 1/8“; 1/4“]
GDS 027-320SY 3148457A 0,27 (.36) 32 000 6 (.24) 0,3 (.66) 25 (.98) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 6; 1/8“; 1/4“]

300 W  (.4 HP)
Pentru polizare manuală, externă şi transversală cu capete de polizare şi la fabricarea cu freze din carbură metalică. În mod special, adecvate pentru polizare 
în cavităţi şi zonele turnate greu accesibile, aceste polizoare sunt echipate cu un mâner redus (execuţie în V). Regulatorul de turaţie centrifugal reduce o 
supraturare şi asigură o operare economică (Modele GDS 030-120 / 150/200/230-BX / BY, VX / VY). Motor pneumatic cu palete.

GDS 030-120BX 6060854A 0,3 (.4) 12 000 8 (.31) 0,4 (.88) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-120BY 6060853A 0,3 (.4) 12 000 8 (.31) 0,4 (.88) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-150BX 6060850A 0,3 (.4) 15 000 8 (.31) 0,4 (.88) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-150BY 6060849A 0,3 (.4) 15 000 8 (.31) 0,4 (.88) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-200BX 6060560A 0,3 (.4) 20 000 8 (.31) 0,4 (.88) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-200BY 6060559A 0,3 (.4) 20 000 8 (.31) 0,4 (.88) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-230BX 6060846A 0,3 (.4) 23 000 8 (.31) 0,4 (.88) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-230BY 6060845A 0,3 (.4) 23 000 8 (.31) 0,4 (.88) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-300BX 830495 A 0,3 (.4) 30 000 6 (.24) 0,4 (.88) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-300BY 830495 B 0,3 (.4) 30 000 6 (.24) 0,4 (.88) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-300BXL 830495 E 0,3 (.4) 30 000 6 (.24) 0,4 (.88) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-450BX 830496 A 0,3 (.4) 45 000 6 (.24) 0,4 (.88) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-450BY 830496 B 0,3 (.4) 45 000 6 (.24) 0,4 (.88) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-300SX 6060516A 0,3 (.4) 30 000 6 (.24) 0,3 (.66) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-300SY 830495 D 0,3 (.4) 30 000 6 (.24) 0,3 (.66) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-450SX 830496 C 0,3 (.4) 45 000 6 (.24) 0,3 (.66) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-450SY 830496 D 0,3 (.4) 45 000 6 (.24) 0,3 (.66) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-120VX 6060856A 0,3 (.4) 12 000 8 (.31) 0,3 (.66) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-120VY 6060855A 0,3 (.4) 12 000 8 (.31) 0,3 (.66) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-150VX 6060852A 0,3 (.4) 15 000 8 (.31) 0,3 (.66) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-150VY 6060851A 0,3 (.4) 15 000 8 (.31) 0,3 (.66) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]

Polizor Turaţie Mare
GDS 009-1000BY

Polizoare – liniare
- pentru polizare cu capete de polizare
- pentru frezare cu inserţii de polizat (freze din carbură metalică)

GDS 011-550BY

GDS 015-470SX

GDS 025-045BX

GDST 025-700BY

GDS 027-320BY

GDS 030-200BX

GDS 030-450VX

GDS 030-450SY
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POLIZOARE – Liniare, Putere utilă 300 - 500 W (.4 - .67 CP)

Model Nr. piesă
Putere 

utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Diam. int. 
al furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate fără 
conexiune 

aer

kg (lbs)

Ø max. al
capătului de 

polizare

mm (in)

Ø max. al 
inserţiei de 

polizare

mm (in)

Pensetă – interval de fixare
Pensetă – echipament standard 

[accesorii opţionale*]

mm
GDS 030-200VX 6060562A 0,3 (.4) 20 000 8 (.31) 0,6 (1.32) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-200VY 6060561A 0,3 (.4) 20 000 8 (.31) 0,6 (1.32) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-230VX 6060848A 0,3 (.4) 23 000 8 (.31) 0,6 (1.32) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-230VY 6060847A 0,3 (.4) 23 000 8 (.31) 0,6 (1.32) 20 (.79) 10 (.39) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-300VX 830495 C 0,3 (.4) 30 000 6 (.24) 0,4 (.88) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-300VY 828928 E 0,3 (.4) 30 000 6 (.24) 0,4 (.88) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-450VX 6060518A 0,3 (.4) 45 000 6 (.24) 0,4 (.88) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-450VY 6060517A 0,3 (.4) 45 000 6 (.24) 0,4 (.88) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
Dacă aveţi nevoie de un polizor care trebuie să fie fixat într-un banc, menghină sau suport, atunci putem oferi aceste polizoare de banc fixe. Aceste polizoare sunt adecvate pentru polizarea 
sau lucrările de prelucare, utilizând freze din carbură metalică, de ex., în realizarea de unelte. Porniţi  cu o supapă de sens sau o supapă acţionată de la distanţă. Motor pneumatic cu palete.

GDS 030-300GY 6060926A 0,3 (.4) 30 000 6 (.24) 1,0 (2.2) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-300GV 6060927A 0,3 (.4) 30 000 6 (.24) 0,9 (1.98) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-450GY 6060923A 0,3 (.4) 45 000 6 (.24) 1,0 (2.2) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-450GV 6060924A 0,3 (.4) 45 000 6 (.24) 0,9 (1.98) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
Aceste polizoare sunt de utilizat cel mai bine în sectoare cu acces dificil, cum ar fi industria auto. Motor pneumatic cu palete.
GDS 030-300QX 6060906A 0,3 (.4) 30 000 6 (.24) 0,4 (.88) 10 (.39) 6 (.24) -
GDS 030-300QY 6060904A 0,3 (.4) 30 000 6 (.24) 0,4 (.88) 10 (.39) 6 (.24) -

350 W  (.47 HP)
Designul ergonomic al polizoarelor noastre puternice permite operarea fără efort în sectoarele industriale. Aceste scule sunt echipate cu 
acţionări care permit turaţia perfectă de operare pentru rezultate excelente de polizare. Mai ales atunci când sunt utilizate cu freze din carbură 
metalică sau cu perii de sârmă, aceste scule operează excepţional de bine. Motor pneumatic cu palete.
GDS 035-023BX 3150571B 0,35 (.47) 2 300 10 (.39) 1,0 (2.2) 20 (.79) 10 (.39) 6 [8; 9; 1/4"; 3/16", 5/16"]
GDS 035-045BX 3150571A 0,35 (.47) 4 500 10 (.39) 1,0 (2.2) 20 (.79) 10 (.39) 6 [8; 9; 1/4"; 3/16", 5/16"]

500 W  (.67 HP)
Pentru polizare optimă cu capete de polizare sau pentru prelucrarea cu freze din carbură metalică. Aceste scule sunt caracterizate de un diametru mic de 
prindere, un Pensetă cu piuliţă de conectare pentru o forţă de prindere îmbunătăţită. Polizoarele noastre sunt echipate cu un regulator de turaţie integrat, care 
menţine turaţia sculei constantă, chiar şi atunci când aceasta operează la sarcină maximă. Carcasă termoizolată. Motor pneumatic cu palete.

GDS 050-120BXI 6061007A 0,5 (.67) 12 000 10 (.39) 0,9 (1.98) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-120BYI 6061015A 0,5 (.67) 12 000 10 (.39) 0,9 (1.98) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-200BXI 6060991A 0,5 (.67) 20 000 10 (.39) 0,9 (1.98) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-200BYI 6061014A 0,5 (.67) 20 000 10 (.39) 0,9 (1.98) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-250BXI 6060990A 0,5 (.67) 25 000 10 (.39) 0,9 (1.98) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-250BYI 6061013A 0,5 (.67) 25 000 10 (.39) 0,9 (1.98) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-300BXI 6060948A 0,5 (.67) 30 000 10 (.39) 0,9 (1.98) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-300BYI 6061012A 0,5 (.67) 30 000 10 (.39) 0,9 (1.98) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-120SXI 6061010A 0,5 (.67) 12 000 10 (.39) 0,7 (1.54) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-120SYI 6061027A 0,5 (.67) 12 000 10 (.39) 0,7 (1.54) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-120SXL 6061010B 0,5 (.67) 12 000 10 (.39) 0,7 (1.54) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-200SXI 6061006A 0,5 (.67) 20 000 10 (.39) 0,7 (1.54) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-200SYI 6061026A 0,5 (.67) 20 000 10 (.39) 0,7 (1.54) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-250SXI 6061005A 0,5 (.67) 25 000 10 (.39) 0,7 (1.54) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-250SYI 6061025A 0,5 (.67) 25 000 10 (.39) 0,7 (1.54) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-300SXI 6060996A 0,5 (.67) 30 000 10 (.39) 0,7 (1.54) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-300SYI 6061024A 0,5 (.67) 30 000 10 (.39) 0,7 (1.54) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-200VXI 6061002A 0,5 (.67) 20 000 10 (.39) 0,8 (1.76) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-200VYI 6061018A 0,5 (.67) 20 000 10 (.39) 0,8 (1.76) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-250VXI 6061001A 0,5 (.67) 25 000 10 (.39) 0,8 (1.76) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-250VYI 6061017A 0,5 (.67) 25 000 10 (.39) 0,8 (1.76) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-300VXI 6060997A 0,5 (.67) 30 000 10 (.39) 0,8 (1.76) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-300VYI 6061016A 0,5 (.67) 30 000 10 (.39) 0,8 (1.76) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-120WXI 6061009A 0,5 (.67) 12 000 10 (.39) 1,0 (2.2) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-120WYI 6061023A 0,5 (.67) 12 000 10 (.39) 1,0 (2.2) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-200WXI 6061004A 0,5 (.67) 20 000 10 (.39) 1,0 (2.2) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-200WYI 6061022A 0,5 (.67) 20 000 10 (.39) 1,0 (2.2) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-300WXI 6060998A 0,5 (.67) 30 000 10 (.39) 1,0 (2.2) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDS 050-300WYI 6061020A 0,5 (.67) 30 000 10 (.39) 1,0 (2.2) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
Acest polizor cu rotaţie la stânga îndeplineşte toate cerinţele pentru o prelucrare optimă. Cu regulator de viteză integrat. Motor pneumatic cu palete.

PB 35CL-45YK 6060476A 0,5 (.67) 22 000 10 (.39) 1,0 (2.2) 35 (1.38) 12 (.47) 6 [8; 9; 1/4"; 3/16", 5/16"]

Polizoare – liniare
- pentru polizare cu capete de polizare
- pentru frezare cu inserţii de polizat (freze din carbură metalică)

GDS 030-450GY

GDS 030-300QX

GDS 035-023BX

GDS 050-200WYI

GDS 050-300VXI

GDS 050-200SXI

GDS 050-300BYI

PB 35CL-45YK
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POLIZOARE - Liniare, Putere utila 500 - 700 W (.67 - .94 HP)

Model Nr. piesă
Putere 

utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Diam. int. 
al furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate fără 
conexiune 

aer

kg (lbs)

Ø max. al
capătului de 

polizare

mm (in)

Ø max. al 
inserţiei de 

polizare

mm (in)

Pensetă – interval de fixare
Pensetă – echipament standard 

[accesorii opţionale*]

mm
Polizoarele noastre cu turbină funcţionează fără ulei şi nu necesită, prin urmare, întreţinere. Rezultate de prelucrare optime. Datorită vitezei mari, aceste scule 
sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea cu freze din carbură metalică. Greutatea mică asigură o utilzare fără efort. Includ un regulator de turaţie. Nivel mai 
scăzut de vibraţii şi zgomot în comparaţie cu polizoarele pneumatice standard. Avantajul dvs.: consum de aer extrem de redus.

GDST 050-550BXO 6061040A 0,5 (.67) 55 000 10 (.39) 0,8 (1.77) 16 (.63) 12 (.47) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDST 050-550BYO 6061041A 0,5 (.67) 55 000 10 (.39) 0,8 (1.77) 16 (.63) 12 (.47) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDST 050-550BXFO 6061112A 0,5 (.67) 55 000 10 (.39) 0,8 (1.77) 16 (.63) 12 (.47) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDST 050-550BYFO 6061113A 0,5 (.67) 55 000 10 (.39) 0,8 (1.77) 16 (.63) 12 (.47) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDST 050-550SXO 6061114A 0,5 (.67) 55 000 10 (.39) 0,5 (1.10) 16 (.63) 12 (.47) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDST 050-550SYO 6061115A 0,5 (.67) 55 000 10 (.39) 0,5 (1.10) 16 (.63) 12 (.47) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDST 050-550SXFO 6061116A 0,5 (.67) 55 000 10 (.39) 0,5 (1.10) 16 (.63) 12 (.47) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDST 050-550SYFO 6061117A 0,5 (.67) 55 000 10 (.39) 0,5 (1.10) 16 (.63) 12 (.47) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDST 050-550VXO 6061110A 0,5 (.67) 55 000 10 (.39) 0,7 (1.54) 16 (.63) 12 (.47) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]
GDST 050-550VYO 6061111A 0,5 (.67) 55 000 10 (.39) 0,7 (1.54) 16 (.63) 12 (.47) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“; 1/4“]

700 W  (.94 HP)
Polizoarele  noastre îndeplinesc toate cerinţele pentru o prelucrare optimă. Linia noastră de produse include polizoare care sunt special proiectate pentru 
operaţiuni grele sau cu turaţie redusă. Polizoarele noastre sunt echipate cu un regulator de turaţie integrat, care menţine turaţia sculei constantă, chiar şi atunci 
când scula este operată la sarcină maximă. Variante extinse care sunt potrivite pentru toate zonele industriale (turnătorii, industria auto, etc.). Polizoarele care 
prezintă un ax prelungit sunt ideale pentru curăţarea ţevilor şi polizarea în zonele greu accesibile. Carcasă termoizolată. Motor pneumatic cu palete.

GDS 070-120BXI 6060606A 0,7 (.94) 12 000 12 (.47) 1,5 (3.31) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-120BYI 6060905A 0,7 (.94) 12 000 12 (.47) 1,7 (3.75) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153BXI 6060573A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 1,5 (3.31) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153BYI 6060888A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 1,7 (3.75) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153BXFI 6060588A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 1,6 (3.53) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153BYFI 6060887A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 1,4 (3.09) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-190BXI 6060587A 0,7 (.94) 19 000 10 (.39) 1,5 (3.31) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-190BYI 6060885A 0,7 (.94) 19 000 10 (.39) 1,7 (3.75) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-190BXFI 6060589A 0,7 (.94) 19 000 10 (.39) 1,6 (3.53) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-190BYFI 6060889A 0,7 (.94) 19 000 10 (.39) 1,4 (3.09) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-190BXIH 6060989A 0,7 (.94) 19 000 10 (.39) 1,2 (2.65) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-230BXI 6060566A 0,7 (.94) 23 000 10 (.39) 1,7 (3.75) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-230BYI 6060886A 0,7 (.94) 23 000 10 (.39) 1,7 (3.75) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-230BXFI 6060590A 0,7 (.94) 23 000 10 (.39) 1,6 (3.53) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-230BYFI 6060890A 0,7 (.94) 23 000 10 (.39) 1,4 (3.09) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-070SXI 6060608A 0,7 (.94) 7 000 10 (.39) 1,2 (2.65) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153SXI 6060574A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 1,2 (2.65) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153SYI 6060881A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 1,4 (3.09) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-190SXI 6060599A 0,7 (.94) 19 000 10 (.39) 1,2 (2.65) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-190SYI 6060882A 0,7 (.94) 19 000 10 (.39) 1,4 (3.09) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-190SXIH 6060983A 0,7 (.94) 19 000 10 (.39) 0,9 (1.98) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-230SXI 6060569A 0,7 (.94) 23 000 10 (.39) 1,2 (2.65) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-230SYI 6060883A 0,7 (.94) 23 000 10 (.39) 1,4 (3.09) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153VXI 6060595A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 1,5 (3.31) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153VYI 6060884A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 1,7 (3.75) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-190VXI 6060596A 0,7 (.94) 19 000 10 (.39) 1,5 (3.31) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-190VYI 6060879A 0,7 (.94) 19 000 10 (.39) 1,7 (3.75) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-190VXIH 6060984A 0,7 (.94) 19 000 10 (.39) 1,2 (2.65) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-230VXI 6060597A 0,7 (.94) 23 000 10 (.39) 1,5 (3.31) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-230VYI 6060880A 0,7 (.94) 23 000 10 (.39) 1,7 (3.75) 35 (1.38) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153WXI 6060581A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 2,1 (4.63)

Doar perii sau discuri 
abrazive cu diame-
trul maxim de 50 mm 
(1.97 in) pot fi utilizate 
cu aceste polizoare.

6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153WYI 6060891A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 2,3 (5.07) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153W1XI 6060582A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 2,6 (5.73) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153W1YI 6060892A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 2,8 (6.17) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153W2XI 6060583A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 3,1 (6.83) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153W2YI 6060893A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 3,3 (7.28) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153W3XI 6060584A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 3,6 (7.94) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153W3YI 6060894A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 3,8 (8.38) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153W4XI 6060585A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 4,1 (9.04) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 070-153W4YI 6060895A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 4,3 (9.48) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]

Polizoare – liniare
- pentru polizare cu capete de polizare
- pentru frezare cu inserţii de polizat (freze din carbură metalică)

GDS 070-190SXI

GDST 050-550BXO

GDST 050-550VXO

GDST 050-550SYO

GDS 070-153BYI

GDS 070-190VXI

GDS 070-153W2XI
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Model Nr. piesă
Putere 

utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Diam. int. 
al furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate fără 
conexiune 

aer

kg (lbs)

Ø max. al
capătului de 

polizare

mm (in)

Ø max. al 
inserţiei de 

polizare

mm (in)

Pensetă – interval de fixare
Pensetă – echipament standard 

[accesorii opţionale*]

mm
1 000 W  (1.34 HP)

Polizoarele noastre cu turbină funcţionează fară ulei şi nu necesită, prin urmare, întreţinere. Polizare şi frezare în aproape fiecare zonă industri-
ală. Greutatea mică asigură o utilizare fără efort. O frână automată, încorporată elimină orice decalaj al axului de polizare. Regulator de turaţie 
integrat. Nivel mai scăzut de vibraţii şi zgomot în comparaţie cu polizoarele pneumatice standard. În mod special potrivite pentru utilizarea cu 
discuri de oţel. Avantajul dvs.: consum de aer extrem de redus.
GDST 100-280BX 6061137A 1 (1.34) 28 000 13 (.51) 1,9 (4.19) 32 (1.26) 16 (.63) 6 [3;4;5;8;9;3/16";5/16";1/4"]
Puternicele noastre polizoare sunt concepute pentru a îndeplini cele mai înalte cerinţe de calitate, atunci când acestea sunt utilizate în aplicaţii industriale - în 
turnătorii, în industria de  maşini unelte şi matriţare sau în industria prelucrării de precizie. Aceste polizoare sunt foarte potrivite pentru debavurarea şi şlefuirea 
cordoanelor de sudură şi pentru prelucrarea pieselor turnate. Polizoarele care prezintă un ax prelungit sunt ideale pentru curăţarea ţevilor şi pentru polizarea 
în zonele greu accesibile. Vă rugăm să reţineţi: Atunci când utilizaţi aceste polizoare pentru curăţarea ţevilor, ataşaţi doar discuri de şlefuire lamelare sau  perii 
de sârmă! Polizoarele noastre sunt echipate cu un regulator de turaţie integrat cu reacţie rapidă, care menţine turaţia sculei constantă, chiar şi atunci când 
scula operează la sarcină maximă. Carcasă termoizolată. Motor pneumatic cu palete.

GDS 100-153BXI 6060586A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 1,7 (3.75) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153BYI 6060896A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 1,9 (4.19) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-190BXI 6060570A 1 (1.34) 19 000 12 (.47) 1,7 (3.75) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-190BYI 6060897A 1 (1.34) 19 000 12 (.47) 1,9 (4.19) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153SXI 6060575A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 1,3 (2.87) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153SYI 6060898A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 1,5 (3.31) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-190SXI 6060571A 1 (1.34) 19 000 12 (.47) 1,3 (2.87) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-190SYI 6060899A 1 (1.34) 19 000 12 (.47) 1,5 (3.31) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153VXI 6060594A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 1,6 (3.53) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153VYI 6060900A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 1,8 (3.97) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-190VXI 6060591A 1 (1.34) 19 000 12 (.47) 1,6 (3.53) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153WXI 830516 A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 2,5 (5.51)

Doar perii sau discuri 
abrazive cu diame-
trul maxim de 50 mm  
(1.97 in) pot fi utilizate 
cu aceste polizoare.

6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153WYI 6060840A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 2,7 (5.95) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153W1XI 830516 B 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 3,0 (6.61) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153W1YI 6060841A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 3,2 (7.05) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153W2XI 830516 C 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 3,5 (7.72) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153W2YI 6060842A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 3,7 (8.16) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153W3XI 6060579A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 4,0 (8.82) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153W3YI 6060843A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 4,2 (9.26) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153W4XI 6060580A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 4,5 (9.92) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]
GDS 100-153W4YI 6060844A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 4,7 (10.36) 6 [8; 9; 3/16“; 5/16“; 1/4“]

1 200 W  (1.61 HP)
Construcţia robustă a acestui polizor asigură o durată de exploatare ridicată chiar şi atunci când este utilizat 24/7. Un operator poate lucra fără 
efort cu această puternică sculă pneumatică. Polizorul este utilizat de preferinţă cu capete de polizare sau freze din carburi metalice pentru 
tratamentul materialelor plastice şi metalelor în turnatorii, în industriile – de matriţerie şi de construcţii montaj şi ori de câte ori este nevoie de 
prelucrare de precizie pentru debavurare, pentru şlefuirea cordoanelor de sudură şi pentru prelucrarea pieselor turnate. Polizorul include un 
regulator de turaţie cu acţiune rapidă, care menţine constantă turaţia sculei chiar şi atunci când operează la sarcină maximă. Regulatorul de 
viteză  permite ajustarea vitezei periferice; acest lucru permite folosirea potenţialului turaţiei maxime pentru orice aplicaţie dată. Acest polizor 
funcţionează la un nivel de zgomot extrem de redus şi îşi menţine vibraţia în timpul operarii la un nivel minim. Modelul precedent, revizuit nr. 
PBK 75X a fost redenumit GDS 120 şi este unul dintre cele mai bine vândute polizoare DEPRAG INDUSTRIALE. Motor pneumatic cu palete.
GDS 120-120BX 6061163A 1,2 (1.61) 12 000 13 (.51) 2,3 (5.07) 50 (1.97) 20 (.79) 6[3;4;5;8;9;3/16";5/16";1/4"]

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

POLIZOARE - Liniare, Putere utila 1 - 1,2 kW (1.34 -1.61 HP)

Polizoare – liniare
- pentru polizare cu capete de polizare
- pentru frezare cu inserţii de polizat (freze din carbură metalică)

GDST 025-700BY

GDST 100-280BX

GDS 100-190BYI

GDS 100-153SXI

GDS 100-153VXI

GDS 100-153W2YI

    GDS 120-120BX

Avantaje:
 pentru aplicaţii industriale
 putere utilă mare la o greutate 

scăzută
 extrem de durabile
 eficiente
 ergonomice
 operare simplă

    GDS 120-120BX

* oferim și pensete de alte dimensiuni
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Model Nr. piesă
Putere 

utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Diam. int. 
al furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate fără 
conexiune 

aer

kg (lbs)

Ø max. al
capătului de 

polizare

mm (in)

Ø max. al 
inserţiei de 

polizare

mm (in)

Pensetă – interval de fixare
Pensetă – echipament standard 

[accesorii opţionale*]

mm
130 W  (.17 HP)

Polizoarele unghiulare mici, uşoare şi ergonomice sunt foarte potrivite pentru polizarea şi frezarea în zonele greu accesibile. Există multe sectoare de aplicaţie, 
cum ar fi industria de maşini unelte, matriţe şi turnare sau atunci când este necesară o prelucrare de precizie. Motor pneumatic cu palete

Cap înclinat la 90°
GDA 013-550BX 830494 A 0,13 (.17) 55 000 5 (.20) 0,2 (.44) 10 (.39) 3 (.12) 3 [2; 3,25; 3/32“, 1/8“]
GDA 013-550BY 830494 B 0,13 (.17) 55 000 5 (.20) 0,2 (.44) 10 (.39) 3 (.12) 3 [2; 3,25; 3/32“, 1/8“]
GDA 013-550SX 6060529A 0,13 (.17) 55 000 5 (.20) 0,2 (.44) 10 (.39) 3 (.12) 3 [2; 3,25; 3/32“, 1/8“]
GDA 013-550SY 6060528A 0,13 (.17) 55 000 5 (.20) 0,2 (.44) 10 (.39) 3 (.12) 3 [2; 3,25; 3/32“, 1/8“]
Cap înclinat la 120°
GDB 013-550BX 830494 C 0,13 (.17) 55 000 5 (.20) 0,2 (.44) 10 (.39) 3 (.12) 3 [2; 3,25; 3/32“, 1/8“]
GDB 013-550BY 830494 D 0,13 (.17) 55 000 5 (.20) 0,2 (.44) 10 (.39) 3 (.12) 3 [2; 3,25; 3/32“, 1/8“]
GDB 013-550SX 6060531A 0,13 (.17) 55 000 5 (.20) 0,2 (.44) 10 (.39) 3 (.12) 3 [2; 3,25; 3/32“, 1/8“]
GDB 013-550SY 830828A 0,13 (.17) 55 000 5 (.20) 0,2 (.44) 10 (.39) 3 (.12) 3 [2; 3,25; 3/32“, 1/8“]

300 W  (.40 HP)
Prelucrarea plasticelor sau metalelor. Datorită capului înclinat, această serie de scule este cea mai utilizată pentru zonele greu accesibile din 
turnătorii, industria de maşini unelte, matriţe şi turnare  sau în cazul în care este necesară o prelucrare de precizie. Motor pneumatic cu palete.

Cap înclinat la 90°
GDA 030-300BX 6060950A 0,3 (.40) 30 000 8 (.31) 0,5 (1.10) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8"; 3/16"; 1/4"]
GDA 030-300BY 6060949A 0,3 (.40) 30 000 8 (.31) 0,5 (1.10) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8"; 3/16"; 1/4"]
GDA 030-450BX 6060955A 0,3 (.40) 45 000 8 (.31) 0,5 (1.10) 16 (.63) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8"; 3/16"; 1/4"]
GDA 030-450BY 6060954A 0,3 (.40) 45 000 8 (.31) 0,5 (1.10) 16 (.63) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8"; 3/16"; 1/4"]
GDA 030-120SX 6061260A 0,3 ( .40) 12 000 8 (.31) 0,7 (1.54) 16 (.63) 6 (.24) 6 [3;3,1;4;4,1;4,76;5;6,35]
GDA 030-300SX 6060953A 0,3 (.40) 30 000 8 (.31) 0,5 (1.10) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8"; 3/16"; 1/4"]
GDA 030-450SX 6060958A 0,3 (.40) 45 000 8 (.31) 0,5 (1.10) 16 (.63) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8"; 3/16"; 1/4"]
Cap înclinat la 120°
GDB 030-300BX 6060960A 0,3 (.40) 30 000 8 (.31) 0,5 (1.10) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8"; 3/16"; 1/4"]
GDB 030-300BY 6060959A 0,3 (.40) 30 000 8 (.31) 0,5 (1.10) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8"; 3/16"; 1/4"]
GDB 030-450BX 6060965A 0,3 (.40) 45 000 8 (.31) 0,5 (1.10) 16 (.63) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8"; 3/16"; 1/4"]
GDB 030-450BY 6060964A 0,3 (.40) 45 000 8 (.31) 0,5 (1.10) 16 (.63) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8"; 3/16"; 1/4"]
GDB 030-300SX 6060963A 0,3 (.40) 30 000 8 (.31) 0,5 (1.10) 20 (.79) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8"; 3/16"; 1/4"]
GDB 030-450SX 6060968A 0,3 (.40) 45 000 8 (.31) 0,5 (1.10) 16 (.63) 6 (.24) 6 [3; 4; 5; 1/8"; 3/16"; 1/4"]

600 W  (.80 HP)
Acest polizor a fost conceput special pentru polizarea (sau ascuţirea) coroanelor de polizare. Pentru ascuţirea coroanelor de frezare vă reco-
mandăm utilizarea unui capăt de frezare rotund din diamant cu un diam. ext. max. de 20 mm (.79 in) şi tijă cu diametrul de 8 mm (.31 in). Un 
sistem de răcire cu aer şi apă (accesorii opţionale) reduce uzura frezei de găurit. Motor pneumatic cu palete.
GDA 060-200BX 6060925A 0,6 (.80) 20 000 10 (.39) 1,4 (3.09) - - 8 [5/16", 9"]

700 W  (.94 HP)
Rezultate de prelucrare optime în toate sectoarele industriale. Ideale datorită capului înclinat, aceste scule pătrund în zonele greu accesibile, cum ar fi atunci când se 
prelucrează matriţe şi pentru tăierea de piese turnate sau armături. Aceste scule sunt potrivite atât pentru prelucrarea metalelor cât şi a materialelor plastice. Polizoarele 
noastre sunt echipate cu un regulator de turaţie care menţine viteza sculei constantă, chiar şi atunci când scula operează la sarcină maximă. Motor pneumatic cu palete.

Cap înclinat la 90°
GDA 070-153BX 830497 A 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 1,0 (2.20) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16"; 5/16", 1/4"]
GDA 070-190BX 830497 C 0,7 (.94) 19 000 10 (.39) 1,0 (2.20) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16"; 5/16", 1/4"]
GDA 070-230BX 830497 E 0,7 (.94) 23 000 10 (.39) 1,0 (2.20) 40 (1.58) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16"; 5/16", 1/4"]
Cap înclinat la 120°
GDB 070-153BX 830497 B 0,7 (.94) 15 300 10 (.39) 1,0 (2.20) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16"; 5/16", 1/4"]
GDB 070-190BX 830497 D 0,7 (.94) 19 000 10 (.39) 1,0 (2.20) 50 (1.97) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16"; 5/16", 1/4"]
GDB 070-230BX 830497 F 0,7 (.94) 23 000 10 (.39) 1,0 (2.20) 40 (1.58) 16 (.63) 6 [8; 9; 3/16"; 5/16", 1/4"]

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

POLIZOARE - Unghiulare, Putere utilă 130 - 700 W (.17 - .94 HP)

Polizoare – unghiulare
- pentru polizarea cu capete de polizare (pentru polizarea/ascuţirea coroanelor de frezare cu capete de polizare din diamant – Model GDA 060-200BX)
- pentru frezarea cu inserţii de polizat (freze din carburi metalice)

GDB 030-450SXGDA 070-153BX

GDA 013-550SY

GDB 030-450SX

GDA 030-300BY

GDA 070-190BX

Avantaje:
 pentru aplicaţii industriale
 putere utilă mare 

la o greutate scăzută
 extrem de durabile
 eficiente
 ergonomice
 operare simplă

 Cap înclinat la 90°                  Cap înclinat la 120°

GDA 060-200BX

* Oferim de asemenea alte dimensiuni pentru penseta de prindere.
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Model Nr. piesă
Putere 

utilă

kW (hp)

Turaţie
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Diam. int. 
al furtun 

admisie aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune 

aer

kg (lbs)

Viteză 
radială 
max.

m/s (ft/s)

Disc de polizare
Ø / lăţime

mm (in)

Pentru 
disc

Polizoarele noastre drepte sunt proiectate pentru utilizarea cu discuri de polizare atunci când este necesară o prelucrare în condiţii grele a oţelului şi pieselor 
turnate şi pentru debavurarea sudurii, turnării şi cordoanelor de sudură. Acestea pot fi de asemenea folosite cu perii de oţel pentru îndepărtarea ruginii, decalami-
narea oţelului laminat şi pieselor forjate. Atunci când polizaţi cu un disc de polizare sau atunci când utilizaţi aceste scule cu perii, este necesar să operaţi aceste 
scule doar cu protecţii. Regulatorul de turaţie integrat menţine turaţie aproape constantă şi reduce, de asemenea, consumul de aer. Motor pneumatic cu palete.

GS 508-120BX 6061228A 1,2 (1.61) 12 000 13 (.51) 2,2 (4.85) 50 (164)  80 / 20;16   (3.15 / .79; .63) flat
GS 508-120BXA 6061228B 1,2 (1.61) 12 000 13 (.51) 2,2 (4.85) 50 (164)  80 / 20   (3.15 / .79) tapered
PBO 100MX 826316 A 1,5 (2.01) 8 500 13 (.51) 3,8 (8.38) 45 (147.6)  100 / 20   (3.94 / .79) flat
PBO 180NX 6060392A 1,5 (2.01) 8 500 13 (.51) 4,0 (8.82) 80 (262.4)  180 / 8; 10   (7.09 / .31;.39) flex
PBO 150MX 826317 A 2,4 (3.22) 5 700 16 (.63) 5,1 (11.24) 45 (147.6)  150 / 20; 25   (5.91 / 3.15; .98) flat
PBO 230NX 830806A 2,4 (3.22) 6 600 16 (.63) 5,0 (11.02) 80 (262.4)  230 / 8; 10   (9.06 / .31;.39) flex
Polizoarele noastre drepte sunt proiectate pentru utilizarea cu discuri de polizare atunci când este necesară o prelucrare în condiţii grele a oţelului 
şi pieselor turnate şi pentru debavurarea sudurii, turnării şi cordoanelor de sudură. Acestea pot fi de asemenea folosite cu perii de oţel pentru 
îndepărtarea ruginii, decalaminarea oţelului laminat şi pieselor forjate. Atunci când polizaţi cu un disc de polizare sau atunci când utilizaţi aceste 
scule cu perii, este necesar să operaţi aceste scule doar cu protecţii. Regulatorul de turaţie integrat menţine turaţie aproape constantă şi reduce, 
de asemenea, consumul de aer. Suntem în măsură să setăm o turaţie în intervalul 2 800 la 5 000 min-1. Capacitate de cuplu dublă faţă de modelul 
PBO 150MX. Datorită unei acţionări speciale, modelul GS nu pierde puterea la sarcină mare la fel ca Modelele PBO. Motor pneumatic cu palete. 

GS 315-240BX 6061141A 2,4 (3.22) 4 000 16 (.63) 6,5 (14.33) 32 (104.96) 150 / 20; 25   (5.91 / 3.15; .98) flat
Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

POLIZOARE DREPTE - Putere utilă 1,1 - 2,4 kW (1.48 - 3.22 HP)

Polizoare drepte
- pentru prelucrarea oţelului, debavurarea sudurii, pieselor turnate şi cordoanelor de sudură (cu discuri de polizare)
- pentru îndepărtarea ruginii, curăţarea oţelului laminat şi a pieselor forjate (cu perii de oţel)

GS 508-120BX

Toate polizoarele noastre drepte sunt dotate cu sistem de strângere sigur. Atât 
flanşa de strângere, precum şi flanşa de reţinere sunt interblocate pe ax, astfel 
încât chiar şi atunci când scula se blochează, discul de polizare nu se poate slăbi.

   GS 508-120BX

PBO 100MX

GS 315-240BX

Avantaje
 pentru aplicaţii industriale
 putere optimă în raport cu greutatea
 extrem de durabile
 robuste
 eficiente
 operare simplă
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Model Nr. piesă

Putere utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Diam. 
int. furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate fără 
conexiune aer

kg (lbs)

Ø max. al discului de 
polizare  

Diam. ext. / Diam. int.

mm (in)

Grosime 
max. a disc. 
de polizare

mm (in)

Viteză 
radială 
max.

m/s

Filet ax

•  Pentru pietre de polizor de tipul 27/28, cel mai mic polizor unghiular este o sculă de operat cu o singură mână, utilizat în principal pentru 
lucrări uşoare; acest polizor unghiular nu are grup conic, având ca rezultat cerinţe de întreţinere mai mici

•  Pornire cu buton
•  ABU integrat (unitate autoechilibrare) reduce vibraţiile şi permite o operare fără efort
•  Regulatorul de viteză integrat menţine turaţia sculei constantă, chiar şi atunci când scula este operată la sarcină maximă. Consum scăzut 

de aer.
•  Motor pneumatic cu palete.
PBU 115C-80Z 826309 A 0,5 (.67) 13 200 10 (.39) 1,9 (4.19) 115 / 22,2 (4.53 / .87) 8 (.31) 80 M14
•  Pentru pietre de polizor de tipul 27/28, scule ideale pentru polizare în zonele neîngrădite; aceste polizoare unghiulare nu au grup conic, având 

ca rezultat cerinţe de întreţinere mai mici
•  Levier de siguranţă (levier pe mâner îndreptat în jos) 
•  Fără un ABU integrat (FĂRĂ unitate autoechilibrare)
•  Regulatorul de viteză integrat menţine turaţia sculei constantă, chiar şi atunci când scula este operată la sarcină maximă. Consum scăzut 

de aer.
•  Motor pneumatic cu palete.

PBU 150G-80X 6060457A 1,9 (1.48) 10 200 16 (.63) 4,1 (9.04) 150 / 22,2 (5.91 / .87) 8 (.31) 80 M14
PBU 180G-80X 830426 A 1,9 (1.48) 8 500 16 (.63) 4,1 (9.04) 180 / 22,2 (7.09 / .87) 10 (.39) 80 M14
PBU 230G-80X 6060455A 1,9 (1.48) 6 600 16 (.63) 4,4 (9.70) 230 / 22,2 (9.06 / .87) 10 (.39) 80 M14
•  Pentru pietre de polizor de tipul 27/28, scule ideale pentru polizare în zonele neîngrădite şi pentru operaţii în condiţii grele; aceste polizoare 

unghiulare nu au grup conic, având ca rezultat cerinţe de întreţinere mai mici
•  Levier de siguranţă (levier pe mâner îndreptat în sus)
•  ABU integrat (unitate autoechilibrare) reduce vibraţiile şi permite o operare fără efort
•  Regulatorul de viteză integrat menţine turaţia sculei constantă, chiar şi atunci când scula este operată la sarcină maximă. Consum scăzut 

de aer.
•  Motor pneumatic cu palete
PBU 180E-80X 826310 A 2,4 (3.22) 8 500 16 (.63) 5,6 (12.35) 180 / 22,2 (7.09 / .87) 10 (.39) 80 M14
PBU 180F-80X 826311 A 1,2 (1.61) 8 500 13 (.51) 4,2 (9.26) 180 / 22,2 (7.09 / .87) 8 (.31) 80 M14
PBU 230E-80X 826312 A 2,35 (3.15) 6 600 16 (.63) 5,6 (12.35) 230 / 22,2 (9.06 / .87) 10 (.39) 80 M14
•  Pentru pietre de polizat de tipul 11 sau 6. În operaţii dificile (heavy duty) cum ar fi construcţia de nave sau construcţia de căi ferate, un polizor 

unghiular pe care se montează pietre tip oală trebuie să fie capabil. Am creat special modelul nostru PBU 125C-45x în acest scop.
•  Levier de siguranţă (levier pe mâner îndreptat în sus).
•  ABU integrat (unitate autoechilibrare) reduce vibraţiile şi permite o operare fără efort.
•  Regulatorul de viteză integrat menţine turaţia sculei constantă, chiar şi atunci când scula este operată la sarcină maximă. Consum scăzut 

de aer.
•  Motor pneumatic cu palete.

PBU 125C-45X 6060487A 2,35 (3.15) 6 600 16 (.63) 5,6 (12.35) 125 / 22,2 (4.92 / .87) 50 (1.97) 45 M14
Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

POLIZOARE UNGHIULARE –  fără grup conic, pentru discuri de polizare 
cu un diametru de 115 - 230 mm

Polizoare unghiulare cu acţionare directă - pentru curăţarea şi nivelarea pieselor din fontă, pieselor din 
oţel, cordoanelor de sudură, metalelor neferoase de toate tipurile şi pietrei, precum şi pentru orice alte 
sectoare de prelucrare, cum ar fi construcţii din elemente de oţel şi containere, pentru construcţii de 
maşini, în turnătorii şi construcţii din beton.

PBU 180F-80X

PBU 180G-80X

PBU 115C-80Z

PBU 125C-45X

Avantaje:
 pentru aplicaţii industriale
 putere utilă mare
 eficiente
 ergonomice
 cerinţe scăzute de întreţinere
 extrem de durabile

PBU 230E-80X
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POLIZOARE UNGHIULARE -  Cu grup conic, pentru discuri de polizare 
cu un diametru de 100 - 230 mm

Polizoare unghiulare cu acţionare unghiulară - pentru curăţarea şi nivelarea pieselor din fontă, pieselor 
din oţel, cordoanelor de sudură, metalelor neferoase de toate tipurile şi pietrei, precum şi pentru orice 
alte sectoare de prelucrare, cum ar fi construcţii din elemente de oţel şi containere, pentru construcţii 
de maşini, în turnătorii şi construcţii din beton.

GAT 823-450BX

Model Nr. piesă

Putere 
utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Diam. int. 
al furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate 
fără conexi-

une aer

kg (lbs)

Ø max. al discului de 
polizare

Diam. ext. / Diam. int.

mm (in)

Grosimea 
max. a 

discului de 
polizare
mm (in)

Adân-
cime 

max. de 
tăiere

mm (in)

Viteză 
radială 
max.
m/s

Filet ax

•  Pentru polizare sau atunci când sunt folosite cu pietre abrazive pentru tăiat de tipul 27/28, 41/42, pentru cele mai bune rezultate de polizare 
chiar şi în zonele greu accesibile

•  Levier de siguranţă (levier pe mâner îndreptat în sus)
•  ABU integrat (unitate autoechilibrare) reduce vibraţiile şi permite o operare fără efort
•  Regulatorul de viteză integrat menţine turaţia sculei constantă, chiar şi atunci când scula este operată la sarcină maximă. Consum scăzut de aer.
•  Motor pneumatic cu palete.

GA 810-050BX 6061139A 0,5 (.67) 15 300 10 (.39) 1,3 (2.87) 100 / 16 (3.94 / .63) 6 (.24) 30 (1.18) 80 M14
GA 811-100BX 6060546A 1 (1.34) 13 200 13 (.51) 2,4 (5.29) 115 / 22,2 (4.53 / .87) 6 (.24) 29 (1.14) 80 M14
GA 812-100BX 6060545A 1 (1.34) 12 200 13 (.51) 2,4 (5.29) 125 / 22,2 (4.92 / .87) 6 (.24) 34 (1.34) 80 M14
•  Pentru polizare sau atunci când sunt folosite cu pietre abrazive pentru tăiat de tipul 27/28, 41/42, pentru cele mai bune rezultate de polizare 

chiar şi în zonele greu accesibile
•  Levier de siguranţă (levier pe mâner îndreptat în jos)
•  ABU integrat (unitate autoechilibrare) reduce vibraţiile şi permite o operare fără efort
•  Regulatorul de viteză integrat menţine turaţia sculei constantă, chiar şi atunci când scula este operată la sarcină maximă. Consum scăzut de aer.
•  Motor pneumatic cu palete.
GA 818-230BX 6060970A 2,3 (3.08) 8 400 16 (.63) 4,4 (9.70) 180 / 22,2 (7.09 / .87) 10 (.39) 55 (2.17) 80 M14
GA 823-230BX 6060971A 2,3 (3.08) 6 600 16 (.63) 4,6 (10.14) 230 / 22,2 (9.06 / .87) 10 (.39) 80 (3.15) 80 M14
Polizoare pneumatice cu turbină – PUTERE DUBLĂ! GREUTATE LA JUMĂTATE!
•  Pentru polizare sau atunci când sunt folosite cu pietre abrazive pentru tăiat de tipul 27/28, 41/42, pentru cele mai bune rezultate de polizare 

chiar şi în zonele greu accesibile
•  Levier de siguranţă (levier pe mâner îndreptat în jos)
•  Operare fără ulei şi fără întreţinere, motorul cu turbină nu necesită ungerea circuitului de aer
•  Putere optimă în raport cu greutatea, consum redus de aer, îndepărtare foarte eficientă a materialului 
•  Manevrare perfectă datorită mânerului cu amortizare a vibraţiilor şi formă ergonomiceă
•  Siguranţă operaţională ridicată
•  Reglarea dispozitivului de protecţie este posibilă fără a fi nevoie de o sculă
•  Blocare ax la simpla apăsare a unui buton; este posibilă înlocuirea pietrei / discului fără cheie
•  Regulatorul de viteză integrat menţine turaţia sculei constantă, chiar şi atunci când scula este operată la sarcină maximă.
GAT 811-220BX 310100 A 2,2 (2.95) 12 000 13 (.51) 1,8 (3.97) 115 / 22,2 (4.53 / .87) 6 (.24) 35 (1.38) 80 M14
GAT 812-220BX 315193 E 2,2 (2.95) 12 000 13 (.51) 1,9 (4.19) 125 / 22,2 (4.92 / .87) 6 (.24) 40 (1.57) 80 M14
GAT 812-220BXH 315193 Q 2,2 (2.95) 12 000 13 (.51) 1,9 (4.19) 125 / 22,2 (4.92 / .87) 6 (.24) 40 (1.57) 80 M14
GAT 815-180BX 315193 M 1,8 (2.4) 10 200 13 (.51) 2,2 (4.85) 150 / 22,2 (5.91 / .87) 6 (.24) 52 (2.05) 80 M14
GAT 815-180BXH 315193 R 1,8 (2.4) 10 200 13 (.51) 2,2 (4.85) 150 / 22,2 (5.91 / .87) 6 (.24) 52 (2.05) 80 M14
GAT 818-220BXH 310062 A 2,2 (2.95) 8 500 13 (.51) 2,8 (6.17) 180 / 22,2 (7.09 / .87) 10 (.39) 58 (2.28) 80 M14
GAT 818-450BX 418193 A 4,5 (6.03) 8 500 19 (.75) 4,0 (8.82) 180 / 22,2 (7.09 / .87) 10 (.39) 51 (2.01) 80 M14
GAT 823-450BX 418193 B 4,5 (6.03) 6 600 19 (.75) 4,0 (8.82) 230 / 22,2 (9.06 / .87) 8 (.31) 76 (2.99) 80 M14
Polizor pneumatic cu turbină – PUTERE DUBLĂ! GREUTATE LA JUMĂTATE!
•  Pentru cupe de polizare de tipul 11, cu filete, pentru operaţiuni în condiţii grele, cum ar fi construcţia de nave sau construcţia de căi ferate
• Levier de siguranţă (levier pe mâner îndreptat în jos)
•  Operare fără ulei şi fără întreţinere, motorul cu turbină nu necesită ungerea circuitului de aer
• Putere optimă în raport cu greutatea, consum redus de aer, îndepărtare foarte eficientă a materialului
• Manevrare perfectă datorită mânerului cu amortizare a vibraţiilor şi formă ergonomiceă
•  Siguranţă operaţională ridicată
•  Reglarea dispozitivului de protecţie este posibilă fără a fi nevoie de o sculă 
•  Blocare ax la simpla apăsare a unui buton; este posibilă înlocuirea pietrei / discului fără cheie
•  Regulatorul de viteză integrat menţine turaţia sculei constantă, chiar şi atunci când scula este operată la sarcină maximă.

GAT 515-450CXT 418193 C 4 500 6 000 19 (.75) 4,5 (9.92) 150 / 5/8"UNC - - 50 5/8"UNC
Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

Avantaje
 pentru aplicaţii industriale
 putere mare
 extrem de durabile
 eficiente
 ergonomice
 pentru o operare fără ulei, vă 

oferim linia noastră specială de 
polizoare cu turbină

GA 810-050BX

GA 823-230BX

GAT 815-180BX

GAT 515-450CXT

GAT 818-450BX

GA 812-100BX
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Model Nr. piesă

Putere 
utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără sarcină)

min-1/rpm

Diam. int. fur-
tun admisie 

aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune aer

kg (lbs)

Viteză radială a 
benzii de polizare

m/s (ft/s)

Dimensiuni 
ale benzii de polizare

mm (in)

300 W  (.4 HP)
Maşinile noastre de şlefuit cu bandă sunt potrivite pentru polizarea şi şlefuirea suprafeţelor plane şi curbate. Model de bază sau model cu furtun 
de evacuare. Pot fi operate chiar şi ca un polizor cu pensetă. Motor pneumatic cu palete.

GB 030-013BX 830498 A 0,3 (.4) 30 000 6 (.24) 0,9 (1.98) 28 (91.84) 13 x 305 (.51 x 12.01)
GB 030-013CX 830498 B 0,3 (.4) 30 000 6 (.24) 1,2 (2.65) 28 (91.84) 13 x 305 (.51 x 12.01)

500 W  (.67 HP)
Maşină de şlefuit cu bandă pentru polizarea şi şlefuirea suprafeţelor plane şi curbate – pentru aplicaţii grele, industriale. Cu regulator de turaţie 
integrat. Motor pneumatic cu palete.

GB 050-025BX 6060932A 0,5 (.67) 16 000 10 (.39) 1,4 (3.09) 23 (75.44) 19 x 480 (.75 x 18.90)
 Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

MAŞINI DE ŞLEFUIT CU BANDĂ – Putere utilă 300 W, 500 W (.4, .67 CP)

Maşini de şlefuit cu bandă
- pentru polizarea, netezirea şi şlefuirea suprafeţelor plane şi curbate, pentru şanfrenarea muchiilor şi 
prelucrarea pieselor din oţel, oţel inoxidabil, alamă, turnate în bronz, din aluminiu, etc.

GB 050-025BXGB 030-013 CX

GB 030-013BX

GB 050-025BX

Avantaje:
 pentru aplicaţii industriale
 putere utilă mare
 extrem de durabile
 operează în zone greu accesibile
 polizarea suprafeţelor plane sau 

curbate

Braţe de contact 
pentru maşini 
de şlefuit cu bandă

DEPRAG CZ a.s. oferă braţe de contact pentru maşini de şlefuit cu bandă în diferite 
modele, forme, dimensiuni şi materiale – produse pentru aplicaţia dvs.

Producem roţi de antrenare pentru maşinile noastre de şlefuit cu bandă cu diferite mate-
riale – de ex., poliuretan, oţel, bronz, alamă, etc., cu diametre diferite de 8 mm (5/16") la 
25 mm (1") şi lăţime de 8 mm (5/16") la 26 mm (1-1/32").

Gama de aplicare a maşinilor de şlefuit cu bandă este aproape nelimitată, datorită mai 
multor braţe de contact pe care le oferim. Maşinile de şlefuit pot fi folosite pentru polizare 
standard verticală sau orizontală a muchiilor şi ţevilor. Diferite dimensiuni de roţi de an-
trenare şi braţe subţiri permit polizarea locurilor cu acces limitat sau în interiorul găurilor. 
Braţelede contact cu suport pentru bandă sunt utilizate pe suprafeţe plane şi braţele fără 
suport sunt mult mai potrivite pentru finisarea suprafeţelor rotunde.

Conform cerinţei, oferim benzi cu diferite lăţimi de la 3,5 mm (9/64") la 25 mm (1") şi 
lungimi de la 305 mm (12") la 510 mm (20").

Construcţia specializată a braţelor de contact permite polizarea eficientă, chiar şi în spaţii 
înguste. Braţele de contact sunt conectate în mod eficient la motorul maşinii de şlefuit cu 
bandă printr-o roată de antrenare.
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MOTOARE PNEUMATICE PENTRU APLICAŢII SPECIALE

Avantaje
 O varietate mare a motoarelor noastre 

pneumatice cu palete pentru polizare, 
frezare şi găurire într-o gamă standard.

 robuste
 extrem de durabile
 putere utilă mare

Motoare de polizare
Programul de motoare de polizare DEPRAG beneficiază de decenii de experienţă cu polizoare pneuma-
tice portabile DEPRAG testate şi verificate. Carcasa din oţel robust garantează o mai mare precizie şi 
siguranţă operaţională. Mai mult decât atât, axul de polizare are manşoane conice de prindere extrem de 
precise pentru diferite diametre ale axului şi asigură o precizie înaltă la excentricitate.

Intervale de putere disponibile: 150 W - 1.000 W
Turaţie (fără sarcină): 15.300 - 47.000 rpm (concepută pentru a se potrivi aplicaţiei dvs. individuale)

Informaţii actuale şi detaliate, care prezintă linia completă de motoare pneumatice cu 
palete DEPRAG pentru polizare, pot fi găsite pe site-ul nostru web www.deprag.com 
sau în catalogul nostru D 6800. Va rugăm să contactaţi specialistul nostru în materie de 
produse, dacă nu puteţi găsi o sculă adecvată.
Polizoare fixe DEPRAG INDUSTRIAL

Motoare de frezare
Motoarele de frezare durabile cu o precizie superioară de excentricitate, sunt prima alegere pentru 
aplicaţiile robotizate, deoarece acestea sunt de dimensiuni reduse, dar puternice şi oferă o gamă largă 
de turaţii.

Clase de putere disponibile: 400 W
Turaţie (fără sarcină): max. 20.000 rpm (conform aplicaţiei dvs. individuale)

Informaţii actuale şi detaliate, care prezintă linia completă de motoare pneumatice cu 
palete DEPRAG pentru frezare, pot fi găsite pe site-ul nostru web www.deprag.com sau 
în catalogul nostru D 6800. Va rugăm să contactaţi specialistul nostru în materie de pro-
duse, dacă nu puteţi găsi o sculă adecvată.

Motoare de găurire
Motoarele de găurire cu un design subţire permit pătrunderea în orificii înguste pentru unităţi tip ax multiple 
necesare pentru fabricarea ferestrelor.

Clase de putere disponibile: 170 W - 600 W
Turaţie (fără sarcină): 150 - 24.000 rpm
Informaţii actuale şi detaliate, care prezintă linia completă de motoare pneumatice cu palete DE-
PRAG pentru găurire, pot fi găsite pe site-ul nostru web www.deprag.com sau în catalogul nostru 
D 6800. Va rugăm să contactaţi specialistul nostru în materie de produse, dacă nu puteţi găsi o 
sculă adecvată.

GDS 030-300 BSV

Model Nr. piesă

Putere 
utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără sarcină)

min-1/rpm

Diam. int. 
al furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate fără 
conexiune 

aer

kg (lbs)

Ø max. al 
capătului de 

polizare

mm (in)

Ø max. al 
inserţiei de 

polizare

mm (in)

Ø max. al 
disc. abraziv

mm

Pensetă – interval de fixare 
Pensetă – echipament standard [accesorii 

opţionale*]

mm 
GDS 030-300BSV 6061173A 0,3 (.4) 30 000 6 (.24) 0,7 (1.54) 20 (.79) 6 (.24) 25 (.98) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 030-450BSV 6061174A 0,3 (.4) 45 000 6 (.24) 0,7 (1.54) 20 (.79) 6 (.24) 15 (.59) 6 [3; 4; 5; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 050-200BSV 6061168A 0,5 (.67) 20 000 10 (.39) 1,2 (2.65) 32 (1.26) 16 (.63) 40 (1.57) 6 [3; 4; 1/8“; 3/16“, 1/4"]
GDS 070-190BSV 6061169A 0,7 (.94) 19 000 10 (.39) 1,7 (3.75) 40 (1.57) 16 (.63) 40 (1.57) 6 [3; 4; 5; 8; 9; 5/16“; 3/16“, 1/4"]
GDS 100-153BSV 6061172A 1 (1.34) 15 300 12 (.47) 1,7 (3.75) 50 (1.97) 16 (.63) 50 (1.97) 6 [3; 4; 5; 8; 9; 5/16“; 3/16“, 1/4"]

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).
* Oferim de asemenea pensete de alte dimensiuni.

DEPRAG deţine o gamă variată de motoare pneumatice cu palete proiectate pentru aplicaţii speciale şi disponibile pentru poli-
zare, frezare şi găurire.
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Model Nr. piesă

Putere utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Ø max. al 
discului 
suport

mm (in)

Ø max. al 
capătului de 

polizare

mm (in)

Ø max. al 
inserţiei de 

polizare

mm (in)

Diam. int. 
al furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate fără 
conexiune aer

kg (lbs)

Filet ax

Şlefuitoare tip pistol
•  Polizare şi şlefuire – operare continuă chiar şi atunci când sunt utilizate în operaţiuni 24/7
•  Şlefuitorul PLU 50B este echipat cu un ax extins W 1/4" pentru zonele greu accesibile şi pentru aplicaţii dificile cum ar fi construcţia de 

automobile
•  Buton de apăsare 
•  Cu regulator de turaţie integrat
•  Motor pneumatic cu palete.

PLU 50A-55ZK 6060670A 0,45 (.60) 21 000 50 (1.97) 35 (1.38) 9,5 (.37) 10 (.39) 0,8 (1.76) M12x1
PLU 50B-45ZK 6060671A 0,45 (.60) 17 800 50 (1.97) 35 (1.38) - 10 (.39) 0,8 (1.76) M12x1
PLU 50C-40ZK 830499 A 0,45 (.60) 15 000 50 (1.97) 35 (1.38) - 10 (.39) 0,8 (1.76) M12x1
PLU 75A-70ZK 830499 B 0,45 (.60) 17 800 75 (2.95) - - 10 (.39) 0,8 (1.76) M12x1

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

ŞLEFUITOARE – Tip pistol / Design unghiular

Şlefuitoare – tip pistol - pentru o şlefuirea fină de precizie sau pentru îndepărtarea ruginii în condiţii 
grele de pe metal, pentru îndepărtarea straturilor de vopsea sau chiar şi polizarea grosieră a fontei sau 
lemnului, cu ajutorul discurilor din fibră

PA 025-011SX

PLU 50A-55ZK

PLU 180D-80X

Model Nr. piesă

Putere utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără sarcină)

min-1/rpm

Ø disc suport 
cauciuc

mm

Diam. int. al furtun 
admisie aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune aer

kg (lbs)

Filet ax

Şlefuitoare unghiulare la 90° 
•  Pentru şlefuirea pieselor turnate, cordoanelor de sudură şi alte materiale folosind discuri din fibră vulcanică
•  Levier de siguranţă
•  Cu acţionare pentru turaţii de lucru optime şi cele mai bune operaţii de şlefuire
•  Motor pneumatic cu palete.

PA 025-036SX 3149172B 0,25 (.34) 3 600 120 (4.72) 6 (.24) 0,9 (1.98) M14
PA 025-021SX 3149172C 0,25 (.34) 2 100 120 (4.72) 6 (.24) 0,9 (1.98) M14
PA 025-011SX 3149172D 0,25 (.34) 1 100 120 (4.72) 6 (.24) 0,9 (1.98) M14
PA 035-036SX 3149181B 0,35 (.47) 3 600 120 (4.72) 10 (.39) 1,0 (2.20) M14
PA 035-022SX 3149181C 0,35 (.47) 2 200 120 (4.72) 10 (.39) 1,0 (2.20) M14
Şlefuitoare unghiulare, fără grup conic
•  Pentru şlefuirea pieselor turnate, cordoanelor de sudură şi alte materiale folosind discuri din fibră vulcanică
•  Buton de apăsare(Model PLU 115A-80Z); 

levier de siguranţă (Model PLU 180D-80X - levier pe mâner îndreptat în sus; Model PLU 180E-80X - levier pe mâner îndreptat în jos).
•  Cu regulator de turaţie integrat
•  Motor pneumatic cu palete. 

PLU 115A-80Z 826313 A 0,46 (.62) 13 200 115 (4.53) 10 (.39) 1,4 (3.09) -
PLU 180D-80X 826314 A 1,2 (1.61) 8 500 180 (7.09) 13 (.51) 3,1 (6.83) -
PLU 180E-80X 830499 C 1,2 (1.61) 8 500 180 (7.09) 13 (.51) 2,7 (5.95) -
Şlefuitoare unghiulare, cu grup conic
•  Pentru şlefuirea pieselor turnate, cordoanelor de sudură şi alte materiale folosind discuri din fibră vulcanică sau pentru şlefuirea caroseriilor 

auto după sudură în industria auto, pentru cele mai bune rezulte posibile de şlefuire chiar şi în zonele greu accesibile
•  Model PLP – levier de siguranţă, cu ax extins (model A) sau fără ax extins (model B)
•  Model PA 070 – supapă dublu sens, carcasă dublu izolată pentru reducerea zgomotului şi vibraţii reduse
•  Cu regulator de turaţie integrat
•  Motor pneumatic cu palete

PLP 180A-40X 6060663A 0,7 (.94) 4 000 180 (7.09) 10 (.39) 2,4 (5.29) -
PLP 180B-40X 826716 A 0,7 (.94) 4 000 180 (7.09) 10 (.39) 2,2 (4.85) -
PA 070-060BYI 6061047A 0,7 (.94) 6 000 180 (7.09) 10 (.39) 2,0 (4.41) -
Şlefuitor unghiular cu turbină, cu grup conic
- PUTERE DUBLĂ! GREUTATE LA JUMĂTATE!
•  Pentru şlefuirea pieselor turnate, cordoanelor de sudură şi alte materiale folosind discuri din fibră vulcanică
•  Operare fără ulei şi fără întreţinere, înlocuirea supapelor nu este necesară. Motorul cu turbină nu necesită ungerea circuitului de aer
•  Putere optimă în raport cu greutatea, consum redus de aer
•  Manevrare perfectă prin intermediul mânerului lateral antivibraţie şi formei ergonomice, trecerea pe operare cu mâna stângă fiind posibilă
•  Siguranţă operaţională ridicată – scula se închide automat la suprasarcină - scula include un levier de siguranţă şi o protecţie încorporată la 

contact, care evită contactul accidental al discului de polizare de către operator, eliminând orice vătămare ulterioară
•  Schimb simplu de ulei utilizând buşonul încorporat de scurgere ulei; nu este necesară nicio demontare a sculei
•  Blocare ax la la simpla apăsare a unui buton; este posibilă înlocuirea pietrei / discului cu fibră fără cheie
•  Cu regulator de turaţie integrat.
PAT 220-085BX 310115 A 2,2 (2.95) 8 500 180 (7.09) 13 (.51) 2,0 (4.41) M14

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

PAT 220-085BX

PA 070-060BYI
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ŞLEFUITOARE – Maşini de şlefuit orbitale / Şlefuitoare radiale

Şlefuitor drept – pentru prelucrarea diverselor materiale cu piatra de şlefuire; roţile sunt filetate direct 
pe filetul axului 5/8“-11 UNF

PS 045-034BXT

PLUE 125/150

PAT 220-085BX

Avantaje:
 pentru aplicaţii industriale
 putere utilă mare la o greu-

tate scăzută
 eficiente şi economice
 ergonomice
 extrem de durabile
 operare simplă

Şlefuitor orbital cu excentric - pentru şlefuire de precizie, necesar în industria auto şi alte domenii. 
Acest şlefuitor este destinat pentru utilizarea cu discuri abrazive cu scai (Velcro), discuri din fibră şi 
discuri de polişat.

Model Nr. piesă

Putere 
utilă

kW (hp)

Turaţie
(fără sarcină)

min-1/rpm

Diam. int. al furtun 
admisie aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune aer

kg (lbs)

Ax extins 
(echipament standard)

Filet ax

Şlefuitor Radial
•  Pentru prelucrarea diverselor materiale folosind role abrazive sau pietre de şlefuire
•  Levier de siguranţă
•  Cu regulator de turaţie integrat
•  Motor pneumatic cu palete.

PS 045-034BXT 6060684A 0,45 (.60) 3 400 10 (.39) 1,5 (3.31) 5/8"-11UNF
Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

Model Nr. piesă

Putere 
utilă

kW (hp)

Turaţie
(fără sarcină)

min-1/rpm

Ø al disc. şmirghel
- min./max.

mm (in)

Diam. int. al 
furtun admi-

sie aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune aer

kg (lbs)

Filet ax

Şlefuitor cu excentric
•  Pentru şlefuire exactă, de nivel înalt în aplicaţii, cum ar fi industria auto, pentru şlefuirea cu discuri de fibră, discuri de polizare sau pentru 

şlefuire folosind discuri şmirghel şi închideri velcro 
•  Levier de siguranţă
•  Cu regulator de turaţie integrat
•  Motor pneumatic cu palete.

PLUE 125/150 828312 A 0,15 (.20) 12 000 125 / 150 (4.92 / 5.91) 10 (.39) 0,9 (1.98) 5/16"-24
Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).
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Model Nr. piesă

Putere 
Utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Diam. 
int. furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate fără 
conexiune 

aer

kg (lbs)

Cuplu 
nominal

Nm

Ø max. 
al 

burghiului

mm (in)

Pensetă – interval de fixare
Pensetă – echipament standard 

[accesorii opţionale*]

mm
120 W  (.16 HP)

Bormaşină cu pensetă de prindere – pentru aplicaţii verticale, pornire prin apăsare buton, pensetă de prindere cu M12x1, diametru de prindere 
de 3 - 9,5 mm, pentru debavurarea găurilor de până la 15 mm diametru. Ax blocabil pentru slăbirea uşoară a burghiului. Cuplu nominal 4,5 Nm. 
Cu acţionări pentru cea mai bună turaţie de operare şi rezultate de găurire de nivel superior.

DS 012-005PC 300032A 0,12 (.16) 500 6 (.24) 0,8 (1.76) 4,5 6 (.24) 8 [3; 3,175; 3,3; 4; 5; 6; 6,35; 
7; 9; 9,5]

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

BORMAŞINI – Liniare, putere utilă 120 - 290 W (.16 -.34 CP)

Bormaşini – liniare – pentru găurirea diferitelor materiale în industria aeronautică şi auto, precum şi în 
industria constructoare de maşini

DS 012-005PC

Model Nr. piesă
Putere Utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Diam. 
int. furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate fără 
conexiune 

aer

kg (lbs)

Găurire 
în oţel 

la

mm (in)

Găurire 
în alu-

miniu la

mm (in)

Interval de prindere

mm

200 W  (.27 HP)
Minibormaşini ergonomice cu pensetă de prindere / mandrină B10 pentru găurirea verticală în metal, lemn şi materiale plastice şi pentru cele mai 
bune rezultate posibile de găurire chiar şi în zonele greu accesibile. Cu reductoare pentru cele mai bune viteze de operare şi rezultate superioare.
La cerere specială vă putem oferi şi alte tipuri de bormaşini - până la 144 de tipuri de bormaşini diferite sunt disponibile pentru personalizare!
Construcţia modulară ne permite să oferim pînă la 144 de modele diferite de bormaşini, fiecare executată la cererea specială a clienţilor noştri. Modelul cel mai potrivit 
trebuie să fie selectat dintr-o combinaţie de materiale care urmează să fie găurite, diametrul necesar al găurii şi turaţia dorită a sculei (intervalul de turaţie 600 – 20.000 
min-1; levier de siguranţă sau supapă dublu sens, model scurt sau model de bază, cu furtun de evacuare a aerului; sistem de prindere burghiu – Pensetă, filet pe 
mandrină 3/8"24UNF sau mandrină conică B10; cu / fără protecţie.

Bormaşini cu mandrină                                                                                                               Interval mandrină
DS 020-006BXPB10 6060076A 0,2 (.27) 600 5 (.20) 0,9 (1.98) 4 (.16) 6 (.24) 0,5 - 6
DS 020-009BXPB10 6060075A 0,2 (.27) 900 5 (.20) 0,9 (1.98) 4 (.16) 6 (.24) 0,5 - 6
DS 020-015BXPB10 6060074A 0,2 (.27) 1 500 5 (.20) 0,9 (1.98) 4 (.16) 6 (.24) 0,5 - 6
DS 020-040BXPB10 6060073A 0,2 (.27) 4 000 5 (.20) 0,9 (1.98) 4 (.16) 6 (.24) 0,5 - 6
DS 020-060BXPB10 6060072A 0,2 (.27) 6 000 5 (.20) 0,9 (1.98) 4 (.16) 6 (.24) 0,5 - 6
DS 020-200BXPB10 6060071A 0,2 (.27) 20 000 5 (.20) 0,9 (1.98) 4 (.16) 6 (.24) 0,5 - 6
Bormaşini cu pensetă                                                                                                                      Pensetă

                                                                                                                                        - accesorii opţionale

DS 020-006BXC 6060164A 0,2 (.27) 600 5 (.20) 0,7 (1.54) 4 (.16) 6 (.24) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 1/8"; 3/16"; 1/4"
DS 020-009BXC 6060163A 0,2 (.27) 900 5 (.20) 0,7 (1.54) 4 (.16) 6 (.24) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 1/8"; 3/16"; 1/4"
DS 020-015BXC 6060162A 0,2 (.27) 1 500 5 (.20) 0,7 (1.54) 4 (.16) 6 (.24) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 1/8"; 3/16"; 1/4"
DS 020-040BXC 6060161A 0,2 (.27) 4 000 5 (.20) 0,7 (1.54) 4 (.16) 6 (.24) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 1/8"; 3/16"; 1/4"
DS 020-060BXC 6060160A 0,2 (.27) 6 000 5 (.20) 0,7 (1.54) 4 (.16) 6 (.24) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 1/8"; 3/16"; 1/4"
DS 020-200BXC 6060159A 0,2 (.27) 20 000 5 (.20) 0,7 (1.54) 4 (.16) 6 (.24) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 1/8"; 3/16"; 1/4"

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

Model Nr. piesă
Putere Utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Diam. 
int. furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate fără 
conexiune 

aer

kg (lbs)

Găurire 
în oţel la

mm (in)

Găurire 
în alu-

miniu la

mm (in)

Interval mandrină / 
interval mandrină schimb rapid

mm

290 W  (.34 HP)
Minibormaşini cu mandrină în special pentru aplicaţii verticale. Cu reductoare pentru cele mai bune viteze de operare şi rezultate superioare. 
Mandrină conică DIN 238 - B10, B12.

DS 029-170SXPB10 3922131C 0,29 (.39) 17 000 6 (.24) 0,9 (1.98) - 6 (.24) 0,5 - 6,5 / -
DS 029-045SXPB10 3922131A 0,29 (.39) 4 500 6 (.24) 1,0 (2.20) 4 (.16) 6 (.24) 0,5 - 6,5 / 0,5 - 6
DS 029-021SXPB12 3922131B 0,29 (.39) 2 100 6 (.24) 1,0 (2.20) 6 (.24) 8 (.31) 0,8 - 10 / 0,5 - 10

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

DS 020-200BXC

DS 029-045SXPB10
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BORMAŞINI – Liniare, putere utilă 700 W - 3,5 kW (.94 - 4.69 CP)

Bormaşini liniare pentru operaţii de găurire, alezare şi teşire, de ex., în industria constructoare 
de maşini şi construcţii. Bormaşinile reversibile pot fi de asemenea folosite pentru filetarea 
şi frezarea ţevilor.

Model Nr. piesă

Putere 
Utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Găurire 
în oţel la

mm (in)

Alezare 
până la

mm (in)

Filetare în 
oţel la

mm (in)

Frezarea 
ţevilor

mm (in)

Diam. int. 
furtun admi-

sie aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune aer

kg (lbs)

Con 
MORSE

Bormaşini cu con MORSE (sau cu mandrină) pentru găurirea, răzuirea, teşirea, filetarea şi frezarea ţevilor. Modelele DS 070-014ZB16 şi DS 070-
014ZMK1 sunt echipate cu un mâner de prindere; toate celelalte modele au mânere T (cu supapă dublu sens încorporată pentru pornire), aflate pe 
aceelaşi ax. O tijă aruncătoare (echipament standard) este livrat cu modelele DS100-004/005 ...; această tijă este necesară pentru îndepărtarea 
burghiului. Toate celelalte modele (cu mânere T) sunt dotate cu ax de avans şi rozetă. Cu acţionări pentru cea mai bună turaţie de operare şi rezultate 
de găurire de nivel superior.
Bormaşini dreapta cu con MORSE                                                                             700 W - 3,5 kW  (.94 - 4.69 HP)
DS 070-014ZMK1 3005661A 0,7 (.94) 1 400 15 (.59) - - - 10 (.39) 3,5 (7.72) 1
DS 100-004YMK3 3021141A 1 (1.34) 380 30 (1.18) 26 (1.02) - - 15 (.59) 9,8 (21.61) 3
DS 100-005YMK2 3021121A 1 (1.34) 520 26 (1.02) 23 (.91) - - 15 (.59) 9,8 (21.61) 2
DS 110-013YMK2 3021151A 1,1 (1.48) 1 300 19 (.75) - - - 12 (.47) 7,0 (15.43) 2
DS 180-007YMK3 3021191A 1,8 (2.41) 700 32 (1.26) 26 (1.02) - - 15 (.59) 14,0 (30.86) 3
DS 180-004YMK4 3021221A 1,8 (2.41) 360 40 (1.57) 35 (1.38) - - 15 (.59) 19,0 (41.89) 4
DS 180-002YMK4 3021221B 1,8 (2.41) 200 50 (1.97) 50 (1.97) - - 15 (.59) 19,0 (41.89) 4
DS 350-005YMK4 3021281A 3,5 (4.69) 500 50 (1.97) 40 (1.57) - - 19 (.75) 22,5 (49.60) 4
DS 350-002YMK5 3021301A 3,5 (4.69) 200 60 (2.36) 50 (1.97) - - 19 (.75) 31 (68.34) 5
DS 350-001YMK5 3021301B 3,5 (4.69) 150 80 (3.15) 75 (2.95) - - 19 (.75) 31 (68.34) 5
Bormaşini reversibile cu con MORSE                                                                        1,0 - 3,1 kW  (1.34 - 4.16 HP)                                                                                                                                        
DS 100-004YRMK3 3009521A 1 (1.34) 380 27 (1.06) 23 (.91) 24 (.94) 24 (.94) 15 (.59) 10,5 (23.15) 3
DS 100-005YRMK2 3016801A 1 (1.34) 520 23 (.91) 21 (.83) 23 (.91) 23 (.91) 15 (.59) 10,5 (23.15) 2
DS 110-013YRMK2 3009471A 1,1 (1.48) 1 300 18 (.71) 15 (.59) - - 12 (.47) 7,8 (17.20) 2
DS 180-007YRMK3 3007911A 1,8 (2.41) 700 32 (1.26) 26 (1.02) 26 (1.02) 25 (.98) 15 (.59) 18 (39.68) 3
DS 180-004YRMK4 3017151A 1,8 (2.41) 350 40 (1.57) 35 (1.38) 35 (1.38) 35 (1.38) 15 (.59) 20 (44.09) 1
DS 180-002YRMK4 3017151B 1,8 (2.41) 200 50 (1.97) 50 (1.97) 50 (1.97) 60 (2.36) 15 (.59) 20 (44.09) 4
DS 310-005YRMK4 3007781A 3,1 (4.16) 500 50 (1.97) 40 (1.57) 50 (1.97) 50 (1.97) 19 (.75) 26 (57.32) 4
DS 310-002YRMK5 3017171A 3,1 (4.16) 220 60 (2.36) 50 (1.97) 65 (2.56) 65 (2.56) 19 (.75) 34 (74.96) 5
DS 310-001YRMK5 3017171B 3,1 (4.16) 150 80 (3.15) 75 (2.95) 100 (3.94) 120 (4.72) 19 (.75) 34 (74.96) 5
Bormaşină dreapta cu mandrină B16 (capacitate de prindere mandrină 1 – 13 mm) 700 W (.94 CP)
DS 070-014ZB16 3011111A 0,7 (.94) 1 400 13 (.51) - - - 10 (.39) 4,1 (9.04) -

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

DS 180-002YMK4

DS 100-004YRMK3

DS 070-014ZB16

Avantaje:
 pentru aplicaţii industriale
 ergonomice
 putere optimă în raport cu greutatea
 operare simplă
  variabilitate mare, soluţii specifice 

clientului
 extrem de durabile

DS 020-009SYPB10 (la cerere specială)

DS 020-200BXC

DS 310-001YRMK5
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BORMAŞINI – Liniare, putere utilă 700 W - 3,5 kW (.94 - 4.69 CP)

Bormaşini unghiulare pentru găurirea optimă a diferitelor materiale - pentru industria de construcţii 
navale, aviaţie şi auto, precum şi în industria constructoare de maşini

DA 025-140SXC

Model Nr. piesă
Putere Utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Diam. 
int. furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate fără 
conexiune 

aer

kg (lbs)

Găurire 
în oţel la

mm (in)

Găurire 
în alumi-

niu la

mm (in)

Interval 
mandrină

mm

Mandrină

mm

Interval 
pensetă

mm

200 - 350 W  (.27 - .47 HP)
Bormaşini mici echipate fie cu mandrină B10 / B12 sau pensetă pentru găurire în oţel, aluminiu sau alte materiale. Cu reductor pentru cea mai 
bună turaţie de operare şi rezultate de găurire de nivel superior.
LA CERERE: Această serie de bormaşini oferă un design modular cu 12 intervale de turaţie, Pensetă, mandrină B10, B12 sau cu filet 3/8-24 UNF. Levier de siguranţă 
sau supapă dublu sens.

Bormaşini cu pensetă, unghiulare 90°
DA 020-005SXC 6060272A 0,2 (.27) 500 6 (.24) 0,8 (1.76) 4 (.16) 6 (.24) - - 1 - 6
DA 020-007SXC 6060271A 0,2 (.27) 700 6 (.24) 0,8 (1.76) 4 (.16) 6 (.24) - - 1 - 6
DA 020-013SXC 6060270A 0,2 (.27) 1 300 6 (.24) 0,8 (1.76) 4 (.16) 6 (.24) - - 1 - 6
DA 020-033SXC 6060269A 0,2 (.27) 3 300 6 (.24) 0,7 (1.54) 4 (.16) 6 (.24) - - 1 - 6
DA 020-040SZC 3027201K 0,2 (.27) 4 000 6 (.24) 0,8 (1.76) 3 (.12) 4,48 (.18) - - 3 - 4,48
DA 020-047SXC 6060268A 0,2 (.27) 4 700 6 (.24) 0,7 (1.54) 3 (.12) 5 (.20) - - 1 - 6
DA 020-190SXC 6060267A 0,2 (.27) 19 000 6 (.24) 0,7 (1.54) - 4 (.16) - - 1 - 6
DA 025-006SXC 3148954E 0,25 (.34) 550 6 (.24) 1,1 (2.43) 10 (.39) 10 (.39) - - 3 - 6
DA 025-011SXC 3148954D 0,25 (.34) 1 100 6 (.24) 1,1 (2.43) 8 (.31) 10 (.39) - - 3 - 6
DA 025-021SXC 3148954C 0,25 (.34) 2 100 6 (.24) 1,0 (2.20) 6 (.24) 10 (.39) - - 3 - 6
DA 025-036SXC 3148954B 0,25 (.34) 3 600 6 (.24) 1,0 (2.20) 5 (.20) 8 (.31) - - 3 - 6
DA 025-140SXC 3148954A 0,25 (.34) 14 000 6 (.24) 0,9 (1.98) - 6 (.24) - - 3 - 6
DA 035-036SXC 3149191B 0,35 (.47) 3 600 10 (.39) 1,0 (2.20) 6 (.24) 6 (.24) - - 3 - 6
DA 035-140SXC 3149191A 0,35 (.47) 14 000 10 (.39) 1,0 (2.20) 6 (.24) 10 (.39) - - 3 -6
Bormaşini cu pensetă, unghiulare 150°
DC 020-040SZC 3027201L 4 000 6 (.24) 0,8 (1.76) 3 (.12) 4,48 (.18) - - 3 - 4,8
Bormaşini cu mandrină, unghiulare 90°
DA 020-005SXB10 6060260A 0,2 (.27) 500 6 (.24) 0,8 (1.76) 4 (.16) 6 (.24) 0,5 - 6 B10 -
DA 020-007SXB10 6060259A 0,2 (.27) 700 6 (.24) 0,8 (1.76) 4 (.16) 6 (.24) 0,5 - 6 B10 -
DA 020-013SXB10 6060258A 0,2 (.27) 1 300 6 (.24) 0,8 (1.76) 4 (.16) 6 (.24) 0,5 - 6 B10 -
DA 020-033SXB10 6060257A 0,2 (.27) 3 300 6 (.24) 0,7 (1.54) 4 (.16) 6 (.24) 0,5 - 6 B10 -
DA 020-047SXB10 6060256A 0,2 (.27) 4 700 6 (.24) 0,7 (1.54) 3 (.12) 5 (.20) 0,5 - 6 B10 -
DA 020-190SXB10 6061050A 0,2 (.27) 19 000 6 (.24) 0,7 (1.54) - 4 (.16) 0,5 - 6 B10 -
DA 025-006SXB12 3029381E 0,25 (.34) 550 6 (.24) 1,1 (2.43) 10 (.39) 10 (.39) 0,8 - 10 B12 -
DA 025-011SXB12 3029381D 0,25 (.34) 1 100 6 (.24) 1,1 (2.43) 8 (.31) 10 (.39) 0,8 - 10 B12 -
DA 025-021SXB12 3029381C 0,25 (.34) 2 100 6 (.24) 1,0 (2.20) 6 (.24) 10 (.39) 0,5 - 6 B12 -
DA 025-036SXB12 3029381B 0,25 (.34) 3 600 6 (.24) 1,0 (2.20) 5 (.20) 8 (.31) 0,5 - 6 B12 -

DC 020-040SZC

DA 048-010YB16

Model Nr. piesă
Putere Utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Găurire 
în oţel la

mm (in)

Alezare 
până la

mm (in)

Filetare 
în oţel la

mm (in)

Frezarea 
ţevilor

mm (in)

Diam. int. 
furtun admi-

sie aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune aer

kg (lbs)

Con 
MORSE

Bormaşini cu con MORSE (sau cu mandrină) pentru operaţiuni de găurire, alezare şi teşire în zonele de acces înguste. Atunci când utilizaţi aceste 
bormaşini cu tub de prindere disponibil opţional, ele pot fi, de asemenea, utilizate ca bormaşini universale cu rezultate la fel de benefice. Toate 
bormaşinile unghiulare sunt echipate cu un ax de avans, care este, de asemenea, utilizat pentru îndepărtarea burghiului. Ca o caracteristică opţională, 
putem oferi modelele de la DA 150 până la 220 DA cu un clichet în locul rozetei. Pentru zonele de acces extreme de înguste, oferim modele de 
bormaşini cu profil, fără ax de avans sau rozetă. Toate modelele de la DA 150 la DA 220 sunt echipate suplimentar cu un regulator de viteză, care 
ajută la reducerea consumului de aer la ralanti.
Bormaşini drepte cu con MORSE                                                                                              480 W - 2,2 kW  (.64 - 2.95 HP)
DA 048-010YMK1 3014471A 0,48 (.64) 1 000 15 (.59) 12 (.47) - - 10 (.39) 2,9 (6.39) 1
DA 150-004YMK2 3010671A 1,5 (2.01) 400 23 (.91) 18 (.71) - - 15 (.59) 8,3 (18.30) 2
DA 210-004YMK3 3010681A 2,1 (2.82) 400 32 (1.26) 27 (1.06) - - 15 (.59) 11,7 (25.79) 3
DA 220-003YMK4 3010691A 2,2 (2.95) 300 50 (1.97) 36 (1.42) - 19 (.75) 13,9 (30.64) 4
Bormaşini reversibile cu con MORSE                                                                                         2,2 kW  (2.95 HP)
DA 220-004YRMK4 3010701A 2,2 (2.95) 400 55 (2.17) 50 (1.97) 40 (1.57) 55 (2.17) 19 (.75) 17 (37.48) 4
DA 220-002YRMK5 3015531A 2,2 (2.95) 180 80 (3.15) 75 (2.95) 80 (3.15) 120 (4.72) 19 (.75) 21,7 (47.84) 5
Bormaşină dreapta cu mandrină B16 (capacitate de prindere mandrină 1 – 13 mm)             480 W  (.64 HP)
DA 048-010YB16 3014471C 0,48 (.64) 1 000 13 (.51) - - - 10 (.39) 3,9 (6.60) -

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).
Avantaje:
 pentru aplicaţii industriale
 ergonomice
 putere optimă în raport cu greutatea
 operare simplă
 diverse unghiuri (90°, 150°)
 soluţii specifice clientului (modulare)

DA 020-005SXB10

DA 020-040SZC

DA 220-004YRMK4

DA 220-003YMK4
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BORMAŞINI – Tip pistol, putere utilă 170 W - 1,85 kW (.23 - 2.48 CP)

Bormaşini tip pistol pentru găurirea optimă a diferitelor materiale – pentru operare în aviaţie şi indus-
tria auto, precum şi în industria constructoare de maşini

Model Nr. piesă
Putere Utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără sarcină)

min-1/rpm

Găurire 
în oţel la

mm (in)

Găurire 
în alumi-

niu la

mm (in)

Diam. 
int. furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate 
fără conexi-

une aer

kg (lbs)

Interval 
mandrină

mm

Mandrină / 
Filet ax

Bormaşini robuste tip pistol pentru găurire manuală în metal, lemn, plastic şi alte materiale. Aceste bormaşini sunt disponibile în două modele diferite, 
oferind cea mai bună manevrare posibilă – cu un model de mâner de compensare a presiunii în axul bormaşinii, utilizate în principal pentru aplicaţii 
orizontale (tip DP 040 -...) sau cu model tip pistol pentru a prelua un cuplu mai mare (tip DP 017 -...). Bormaşinile de tip PV ... H - cu furtun de evacuare 
a aerului combinat - cel mai potrivit în zonele în care există un mediu cu praf şi acolo unde este dorit un mediu curat. Multe bormaşini permit o rotaţie 
dreapta sau stânga printr-un motor reversibil.
DP 017-040ZB10 3020181A 0,17 (.23) 4 000 4 (.16) 6 (.24) 6 (.24) 0,6 (1.32) 0,5 - 6 B10 / -
PV 6A 826290 A 0,21 (.28) 5 000 6 (.24) 6 (.24) 8 (.31) 0,7 (1.54) 0,5 - 6 B10 / -
PV 6AH 6060081A 0,21 (.28) 5 000 6 (.24) 6 (.24) 8 (.31) 0,7 (1.54) 0,5 - 6 B10 / -
PV 6A-B 830500A 0,21 (.28) 5 000 6 (.24) 6 (.24) 8 (.31) 0,7 (1.54) 0,5 - 6 - / 3/8"x24
PV 6A-BH 6060082A 0,21 (.28) 5 000 6 (.24) 6 (.24) 8 (.31) 0,7 (1.54) 0,5 - 6 - / 3/8"x24
PV 6E 826290 B 0,21 (.28) 5 000 6 (.24) 8 (.31) 8 (.31) 0,7 (1.54) 0,5 - 10 Q - / 3/8"x24
PV 6EH 6060083A 0,21 (.28) 5 000 6 (.24) 8 (.31) 8 (.31) 0,7 (1.54) 0,5 - 10 Q - / 3/8"x24
DP 029-170ZPB10 3027101F 0,29 (.39) 17 000 - 6 (.24) 6 (.24) 0,9 (1.98) 0,5 - 6,5 B10 / -
DP 029-045ZPB10 3027101A 0,29 (.39) 4 500 4 (.16) 6 (.24) 6 (.24) 0,9 (1.98) 0,5 - 6,5 B10 / -
DP 029-045ZB10Q 3027101C 0,29 (.39) 4 500 4 (.16) 6 (.24) 6 (.24) 1,2 (2.65) -      1) B10 / -
DP 029-021ZPB12 3027101B 0,29 (.39) 2 100 6 (.24) 8 (.31) 6 (.24) 1,0 (2.20) 0,8 - 10 B12 / -
DP 029-021ZB12Q 3027101D 0,29 (.39) 2 100 6 (.24) 8 (.31) 6 (.24) 1,0 (2.20) -      2) B12 / -
DP 029-015ZPB12 3027101E 0,29 (.39) 1 500 8 (.31) 10 (.39) 6 (.24) 1,0 (2.20) 0,8 - 10 B12 / -
DP 029-007ZPB12 3027101G 0,29 (.39) 700 10 (.39) - 6 (.24) 1,0 (2.20) 0,8 - 10 B12 / -
DP 029-004ZPB12 3027101H 0,29 (.39) 350 10 (.39) - 6 (.24) 1,0 (2.20) 0,8 - 10 B12 / -
DP 030-020ZRB12 6061165A 0,3 (.4) 2 000 6 (.24) 8 (.31) 8 (.31) 1,0 (2.20) 1 - 10 B12 / -
PV 13C 830500 B 0,35 (.47) 350 13 (.51) 13 (.51) 10 (.39) 2,0 (4.41) 2 - 13 - / 1/2"20 UNF
DP 040-005ZB16 302965 A 0,4 (.54) 470 13 (.51) 13 (.51) 10 (.39) 2,3 (5.07) 1 - 13 B16 / -
PV 13B 8262914 A 0,5 (.67) 1950* 13 (.51) 13 (.51) 10 (.39) 2,5 (5.51) 2-13 Q - / 1/2"20 UNF
PV 16B 826292 A 0,5 (.67) 850* 16 (.63) 23 (.91) 10 (.39) 3,2 (7.05) 3 - 16 B16 / -
DP 060-037ZP3/8" 6061155A 0,6 (.8) 3 700 10 (.39) 10 (.39) 10 (.39) 1,1 (2.65) 0,8 - 10 - / 3/8"x24
DP 060-060ZP3/8" 6061155B 0,6 (.8) 6 000 10 (.39) 10 (.39) 10 (.39) 1,1 (2.65) 0,8 - 10 - / 3/8"x24
PVR 32A-04X 830500 C 1,45 (1.94) 380 32 (1.26) 32 (1.26) 19 (.75) 9,5 (20.94) - -
PV 32A-04X 827119 A 1,85 (2.48) 380 32 (1.26) 32 (1.26) 19 (.75) 9,5 (20.94) - -
* Reducerea turaţiei libere cu 25% este posibilă                                                                                                                                      Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).
1) Bormaşina este echipată cu o mandrină cu schimbare rapidă (capacitate 0 - 6,5 mm)
2) Bormaşina este echipată cu o mandrină cu schimbare rapidă (capacitate 0 – 8mm)
Observaţie: Q – mandrină schimbare rapidă

DP 030-020ZRB12

PV 6A

PV 16B

DP 060-037ZP3/8"

PV 32A-04X

DP 029-021ZB12Q

Avantaje:
 pentru aplicaţii industriale
 putere optimă în raport cu 

greutatea
 ergonomice
 operare simplă
 reversibile

DP 040-005ZB16
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MAŞINI DE FILETAT – Liniare / Tip pistol, putere utilă 150 - 700 W (.20 - .94 CP)

Maşini de filetat pentru realizarea filetelor, precum şi curăţarea filetelor din materiale cum ar fi oţel, alu-
miniu şi alte aliaje, pentru aplicaţii în industria auto şi industria constructoare de maşini.
Maşinile de filetat sunt echipate cu o mandrină flexibilă care ghidează perfect inserţia tarodului şi taie un filet drept, chiar dacă maşina de filetat este 
menţinută la un unghi mic.

Avantaje:
 pentru aplicaţii industriale
 extrem de durabile
 operare simplă
 reversibile
 putere optimă în raport cu greutatea

DP 015-006ZRB10

Model Nr. piesă

Putere 
utilă

kW (hp)

Turaţie 
(fără 

sarcină) 
drept

min-1/rpm

Turaţie 
(fără 

sarcină) 
legături

min-1/rpm

Filetare în 
oţel la

mm

Filetare 
în alumi-

niu la

mm

Diam. 
int. furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate fără 
conexiune 

aer

kg (lbs)

Capa-
citate 
suport 
tarod
mm 

Maşină de 
filetat

DIN 238

mm 

Maşini de filetat – liniare
•  Pornesc şi inversează prin comutator basculant sau trăgaci cu dublă funcţie
•  Pentru tăiere filet dreapta / stânga, adecvate pentru tăierea de alezaj înfundat (accesorii opţionale)
•  Declanşatorul invers este activat prin împingere-tragere la o viteză aproape dublă
•  Scule ideale pentru aplicaţii verticale
•  Schimbarea inserţiei tarodului se realizează foarte simplu printr-o mandrină cu schimbarea rapidă

DS 040-007BXRB12 3027701A 0,25 (.34) 650 1 120 M6 M8 6 (.24) 1,5 (3.31) 3 - 9 B12
DS 070-003BXRB16 3028501B 0,7 (.94) 320 550 M14 M16 10 (.39) 2,9 (6.39) 3 - 9 B16

Maşini de filetat – tip pistol
•  Pornire şi inversarea sensului se realizează prin trăgaci cu dublă funcţie
•  Pentru tăiere filet dreapta / stânga, adecvate pentru tăierea de alezaj înfundat (accesorii opţionale)
•  Pentru aplicaţii de filetare diferite

DP 015-006ZRB10 3235131C 150 (.20) 620 660 M5 M6 6 (.24) 0,8 (1.76) 3 - 9 B10
DP 030-007ZRB12 3023731A 0,3 (.40) 650 550 M8 M10 6 (.24) 1,5 (3.31) 3 - 9 B12
DP 040-003ZRB16 302964 A 400 (.54) 300 250 M14 M14 10 (.39) 2,4 (5.29) 3 - 9 B16

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

DP 040-003ZRB16

DS 070-003BXRB16

DS 040-007BXRB12
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SCULE CU IMPACT – Tip pistol / cu mâner de prindere

Maşini de înşurubat cu impact pentru strângerea şi slăbirea eficace a dispozitivelor de fixare sau 
şuruburilor, dimensiunea M10 la M30 în sectoarele de producţie de masă, care necesită performanţă 
înaltă, maximă fiabilitate şi eficienţă operaţională, în industriile auto şi constructoare de maşini

SMP 110-3/4"ZA

Model Nr. piesă Pentru 
şurub

Capacitate 
max. cuplu

Nm (ft.lbs)

Interval 
cuplu de lucru

Nm (ft.lbs)

Turaţie
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Impac-
turi

Hz

Diam. int. 
furtun admi-

sie aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune 

aer

kg (lbs)
Scule cu impact – tip pistol
•  Putere maximă - eficienţă maximă - ideale pentru producţia în serie, de ex., în industria auto
•  Reglare cuplu în 3 trepte
•  Construcţia robustă specială a sculelor noastre cu impact asigură o funcţionare fiabilă în sectoarele industriale cu operaţii 24/7

SMP 030-1/2"ZA 6061166A M10 - M16 300 (221) 120 - 260 (89 - 192) 15 000 20 10 (.39) 1,5 (3.31)
SMP 085-1/2"ZA 6061149A M12 - M22 850 (627) 200 - 650 (148 - 480) 9 900 23 10 (.39) 2,5 (5.51)
SMP 110-3/4"ZA 6061210A M10 - M30 1 100 (811) 150 - 920 (111 - 679) 6 000 15 12 (.47) 4,7 (10.36)
Sculă cu impact – cu mâner de prindere
•  Putere maximă - eficienţă maximă - ideale pentru producţia în serie, de ex., în industria auto
•  Reglare cuplu în 3 trepte
•  Construcţia robustă specială a sculelor noastre de impact asigură o funcţionare fiabilă în sectoarele industriale cu operaţii 24/7
SMS 265-1"ZA 6061222A M24 - M45 2 650 (1963) 1 200 - 2 500 (889 -1852) 6 000 13 16 (.63) 10,4 (22.93)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

Model Nr. piesă Pentru 
şurub

Cuplu reglabil
- min. / max.

Nm (ft.lbs)

Cuplu max. 
reglabil fără 

deconectarea 
ambreiajului

Nm (ft.lbs)

Turaţie
(fără 

sarcină)

min-1/rpm

Şurub - dimensiuni

mm (in)

Diam. 
int. furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate 
fără cone-
xiune aer

kg (lbs)
Şurubelniţă reversibilă – liniară
Strângerea şi slăbirea manuală a şuruburilor şi piuliţelor, şurubelniţa nu este potrivită pentru autogăurire şi filetare şuruburi.
Această sculă are un standard de 6,35 mm (1/4") al acţionării pentru utilizarea de şuruburi standard.
PRU 6 6060773A M3 - M6 1,5 / 5,5 (1.1 / 4.1) 6 (4.4) 750 3, 4, 5, 6 (.12,.16,.2, .24) 8 (.31) 0,9 (1.98)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

Şurubelniţă reversibilă – liniară
- pentru strângerea şi slăbirea eficace a dispozitivelor de fixare sau şuruburilor, dimensiunea M3 la M6

PRU 6

Reglare cuplu 
în 3 trepte

Sculele noastre cu impact sunt echipate cu un limitator de putere cu 3 trepte, unde 
prima setare este cuplul max., a doua setare reduce cuplul la 50%, iar a treia setare 
corespunde la 30% din cuplul max.

SMP 085-1/2"ZA

Avantaje - scule cu impact:
 pentru aplicaţii industriale
 putere mare (Mecanism cu impact 

TwinHammer, design revoluţionar al motorului)
 execuţie ergonomică
 eficiente
 reglare cuplu în 3 trepte
 greutate scăzută
 nivel redus de vibraţii şi emisii
 durată maximă de exploatare şi fiabilitate

Avantaje – şurubelniţă reversibilă:
 pentru aplicaţii industriale
 ergonomică
 eficientă
 operare simplă
 extrem de durabilă

PRU 6

SMS 265-1"ZA
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Model Nr. piesă

Prindere daltă

mm

Nr. bătăi

min-1/rpm

Diam. int.  
furtun admisie aer

mm (in)

Greutate 
fără conexiune aer

kg (lbs)

Ciocane pneumatice de găurit
Ciocanul pneumatic de găurit de tipul HD 034-HR19B, atunci când este echipat cu perforatoare din metal dur poate fi folosit pentru găurirea 
fundaţiilor şi găuri pentru dibluri, precum şi cu perforator fără rotaţie şi dălţi plate pentru operaţii pe conducte şi canale de cabluri. Ciocanele 
HD130-H22B şi HD170-H22B echipate cu tije de foraj şi tije de foraj cu coroană sunt adecvate pentru operarea în industria construcţiilor şi 
minerit. Ambele ciocane sunt echipate cu un sistem central de evacuare a aerului. Toate ciocanele pneumatice sunt echipate cu un capac de 
fixare sau suport opritor pentru a menţine dalta fixată sigur de echipament.

HD 034-HR19B 8118001A Round hex. 19/15x89 3 500 10 (.39) 3,4 (7.50)Round 19x89
HD 130-H22B 8087111A Hex 22x82 2 100 15 (.59) 13,5 (29.76)
HD 170-H22B 8087121A Hex 22 x 82 2 040 15 (.59) 17 (37.48)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

CIOCANE –  Ciocane pneumatice de găurit, ciocane pneumatice de sfărâmat, 
ciocane pneumatice de nituit

Oferim toate tipurile de scule pneumatice pentru cariere de piatră, construcţii şi turnătorii.
Alegeţi cel mai potrivit ciocan conform aplicaţiei necesare:

  Lucrări de dăltuire şi demolare, îmbinare, tencuieli
  Curăţarea pieselor turnate, îndepărtarea secţiunilor turnate
  Îndepărtarea ruginii pe suprafeţe mari
  Sfărâmarea materialelor semi-solide şi friabile, cum ar fi beton, pavaj, piatră, etc.
  Matriţarea materialelor formate şi în vrac, conform cu utilizarea în industria de matriţerie şi turnătorie
   Demolare simplă şi complicată, ştemuire, fasonare, rupere, îndepărtarea ipsosului şi diferitelor tipuri de pardoseli, pentru înde-

părtarea bavurilor de turnare
  Utilizarea în alte domenii - de ex. cojire coaja de copaci sau eliminarea asfaltului

HD 170-H22B

Ciocane pneumatice de găurit - se pot folosi cu daltă tip burghiu din metal dur pentru găurirea 
fundaţiilor şi găuri pentru dibluri, precum şi cu dălţi late pentru operaţii pe conducte şi canale 
de cabluri. Pot fi folosite cu tije de foraj şi tije de foraj cu coroană pentru operarea în industria 
construcţiilor

Ciocane pneumatice de sfărâmat – pentru spargerea uşoară prin pereţi, demolare, mortezare, îndepărtarea 
ipsosului, precum şi pentru curăţarea pieselor turnate şi pentru desprinderea secţiunilor turnate. Ciocanele 
mai mici sunt utilizate în principal în turnarea sub presiune, construcţii de containere, construcţii navale, 
poduri, aviaţie şi industria construcţiilor, precum şi în turnătorii şi ateliere de sudură

Ciocane pneumatice de nituit - pentru tăierea şi îndepărtarea niturilor în construcţiile de oţel, cazane, 
containere şi pe nave

Model Nr. piesă

Prindere daltă

mm

Nr. bătăi

min-1/rpm

Ø nit - 
aluminiu

mm (in)

Ø nit 
oţel

mm (in)

Diam. int. 
furtun 

admisie aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune aer

kg (lbs)

Ciocane pneumatice de sfărâmare şi nituire, cu capac de protecţie
Ciocanele noastre sunt utilizate în turnarea sub presiune, construcţii de containere, navale, poduri şi industria de construcţii, precum şi în 
turnătorii şi ateliere de sudură şi pentru tăierea şi îndepărtarea niturilor în construcţiile de oţel, cazane, containere şi pe nave, etc.

Liniare
HCK 009-R10S 2102291A Ø 10,3x36 4 000 3 (.12) 2 (.08) 6 (.24) 0,9 (1.98)
HCK 009-HR12S 2102291B Ø-hex.11,7/10x36 4 000 3 (.12) 2 (.08) 6 (.24) 0,9 (1.98)
Tip pistol
HCK 009-R10K 2102281A Ø 10,3x36 4 000 3 (.12) 2 (.08) 6 (.24) 0,9 (1.98)
HCK 009-HR12K 2102281B Ø-hex. 11,7/10x36 4 000 3 (.12) 2 (.08) 6 (.24) 0,9 (1.98)
Ciocane pneumatice de sfărâmat şi nituit, cu arc opritor
Ciocanele noastre sunt utilizate în turnarea sub presiune, construcţii de containere, navale, poduri şi industria de construcţii, precum şi în 
turnătorii şi ateliere de sudură şi pentru tăierea şi îndepărtarea niturilor în construcţiile de oţel, cazane, containere şi pe nave, etc.

Liniare
HC 007-R10S 2101921A Ø 10,3x36 4 000 3 (.12) 2 (.08) 6 (.24) 0,7 (1.54)
HC 007-HR12S 2101921B Ø-hex. 11,7/10x36 4 000 3 (.12) 2 (.08) 6 (.24) 0,7 (1.54)
Tip pistol
HC 008-R10K 2101911A Ø 10,3x36 4 000 3 (.12) 2 (.08) 6 (.24) 0,8 (1.76)
HC 008-HR12K 2101911B Ø-hex. 11,7/10x36 4 000 3 (.12) 2 (.08) 6 (.24) 0,8 (1.76)
HC 010-R14K 2103431A Ø 14,3 x 50 3 000 5 (.20) 3 (.12) 10 (.39) 1,3 (2.87)
HC 010-HR14K 2103431B Ø-hex. 14,3/12,5x50 3 000 5 (.20) 3 (.12) 10 (.39) 1,3 (2.87)
HC 017-R14K 2103451A Ø 14,3 x 50 2 000 6 (.24) 5 (.20) 10 (.39) 1,7 (3.75)
HC 017-HR14K 2103451B Ø-hex. 14,3/12,5x50 2 000 6 (.24) 5 (.20) 10 (.39) 1,7 (3.75)

HD 130-H22B

HCK 009-R10S

HCK 009-R10K

HC 007-HR12S

HC 017-HR14K
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Model Nr. piesă

Prindere daltă

mm

Nr. bătăi

min-1/rpm

Ø nit - 
aluminiu

mm (in)

Ø nit 
oţel

mm (in)

Diam. int. 
furtun 

admisie aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune aer

kg (lbs)

Tip pistol
HC 007-R10P 2104091A Ø 10,3x36 4 000 - - 6 (.24) 0,7 (1.54)
HC 007-HR12P 2104091B Ø-hex. 11,7/10x36 4 000 - - 6 (.24) 0,7 (1.54)
HC 008-R10P 2103682A Ø 10,3x36 3 500 3 (.12) 2 (.08) 6 (.24) 0,8 (1.76)
HC 008-HR12P 2103682B Ø-hex. 11,7/10x36 3 500 3 (.12) 2 (.08) 6 (.24) 0,8 (1.76)
Model cu mâner de prindere
HC 010-R14D 2103441A Ø 14,3x50 3 000 5 (.20) 3 (.12) 10 (.39) 1,9 (4.19)
HC 010-HR14D 2103441B Ø-hex. 14,3/12,5x50 3 000 5 (.20) 3 (.12) 10 (.39) 1,9 (4.19)
HC 023-R14D 2103461A Ø 14,3x50 2 000 6 (.24) 5 (.20) 10 (.39) 2,3 (5.07)
HC 023-HR14D 2103461B Ø-hex. 14,3/12,5x50 2 000 6 (.24) 5 (.20) 10 (.39) 2,3 (5.07)
Ciocane pneumatice de nituit cu arc opritor
- pentru tăierea şi îndepărtarea niturilor în construcţiile de oţel, cazane, containere şi pe nave, în special pentru lucrări de nituire extreme
HCD 140-R31V 8119841 A Ø 31x70 750 25 (.98) 25 (.98) 16 (.63) 13,8 (30.42)
Ciocane pneumatice de sfărâmat
- în industria de construcţii (lucrări uşoare de sfărâmare şi demolare, cioplire, curăţare, îndepărtarea ipsosului), industria metalurgică (curăţa-
rea pieselor turnate, sfărâmarea granulelor îndepărtate şi sudurii) precum şi în industria de prelucrare a pietrei (tăiere în pană, prelucrare, etc.). 

Liniare
HC 010-H10B 6060006A hex. 10x25 9 000 - - 6 (.24) 1,0 (2.20)
Tip pistol
HC 012-H14B 831332 A hex. 14x25 4 500 - - 8 (.31) 1,2 (2.65)
Cu levier
HC 040-H19B 6060008A hex. 19x50 2 700 - - 13 (.51) 4,0 (8.82)
HC 040-R20B 6060008C Ø 20x60 2 700 - - 13 (.51) 4,0 (8.82)
HC 040-HR20B 6060008B hex. Ø 20/17x60 2 700 - - 13 (.51) 4,0 (8.82)
HC 050-H19B 6060009A hex. 19x50 2 500 - - 13 (.51) 5,0 (11.02)
HC 050-R20B 6060009C Ø 20x60 2 500 - - 13 (.51) 5,0 (11.02)
HC 050-HR20B 6060009B hex. Ø 20/17x60 2 500 - - 13 (.51) 5,0 (11.02)
HC 057-H19B 6060010A hex. 19x50 2 100 - - 13 (.51) 5,7 (12.57)
HC 057-R20B 6060010C Ø 20x60 2 100 - - 13 (.51) 5,7 (12.57)
HC 057-HR20B 6060010B hex. Ø 20/17x60 2 100 - - 13 (.51) 5,7 (12.57)
Cu arc opritor
HC 080-R20V 8119811C Ø 20x60 1 400 - - 13 (.51) 7,8 (17.20)
HC 080-HR20V 8119811E hex. Ø 20/17x60 1 400 - - 13 (.51) 7,8 (17.20)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

CIOCANE – Ciocane pneumatice de sfărâmat, de nituit, picamere

HC 008-R10P

HC 023-HR14D

HC 010-H10B

HCD 140-R31V

HC 012-H14B

Picamăre - pot fi utilizate cu daltă tip burghiu sau dăltă lată pentru a demola piatra şi 
betonul, pentru utilizarea în construcţia de drumuri şi tuneluri precum şi în minerit

Model Nr. piesă

Prindere daltă

mm

Nr. bătăi

min-1/rpm

Diam. int. furtun 
admisie aer

mm (in)

Greutate fără conexi-
une aer

kg (lbs)

Picamăre
- datorită greutăţii acestor ciocane, puteţi lucra într-un plan vertical sau înclinat - în cariere de piatră şi în industria construcţiilor

HP 090-R25B 6060011A Ø 25x75 1 590 16 (.63) 9,0 (19.84)
HP 090-H22B 6060012A hex. 22x82 1 590 16 (.63) 9,0 (19.84)
HP 100-H22B 6060013A hex. 22x82 1 590 16 (.63) 9,0 (19.84)
HP 100-R25V 6060014A Ø 25x75 2 040 16 (.63) 10,0 (22.05)
HP 101-R25B 2501841A Ø 25x75 1 200 16 (.63) 10,3 (22.71)
HP 101-R25D 2501841B Ø 25x75 1 200 16 (.63) 10,3 (22.71)
HP 120-R25V 6060015A Ø 25x75 1 260 16 (.63) 12,0 (26.46)
HP 130-R25B 6060016A Ø 25x75 1 260 16 (.63) 13,0 (28.67)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

HC 040-H19B

HC 080-HR20V

HP 090-H22B
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CIOCANE –  Ciocane pneumatice demolatoare, cu impact și curăţitor

HB 150-H22V

Ciocane pneumatice demolatoare - pot fi utilizate cu șpițuri sau dălţi late pentru a sparge piatra şi beto-
nul, pentru utilizarea în construcţia de drumuri şi tuneluri, precum şi în minerit. Ciocanele pneumatice 
demolatoare sunt cele mai potrivite pentru excavaţii grele, îndepărtare moloz, spargerea asfaltului sau 
săparea de şanţuri

Model Nr. piesă

Prindere daltă

mm

Nr. bătăi

min-1/rpm

Diam. int. furtun 
admisie aer

mm (in)

Greutate 
fără conexiune aer

kg (lbs)
Ciocane pneumatice demolatoare
- datorită greutăţii acestor ciocane puteţi lucra într-un plan vertical sau înclinat - în cariere de piatră şi în industria construcţiilor

HB 150-H22V 6060017A hex. 22x82 1 080 16 (.63) 15,0 (33.07)
HB 200-H25V 6061028A hex. 25x108 1 200 16 - 20 (.63 - .79) 20,0 (44.09)
HB 250-H25V 6061029A hex. 25x108 1 440 16 - 20 (.63 - .79) 25,0 (55.12)
HB 300-H32V 6060019A hex. 32x160 1 320 16 (.63) 30,0 (66.14)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

Ciocane penumatice cu impact (compactoare) – pentru formarea de materiale, în special în turnătorii şi 
ori de câte ori materiale vrac trebuie să fie compactate

Curăţitor - în sectoarele de construcţie, pentru spargere uşoară de beton, decalcinare, lucrări de tăiere, 
îndepărtarea ipsosului ş a tuturor tipurilor de pardoseli, dar şi pentru alte sectoare, cum ar fi decojirea 
arborilor sau îndepărtarea bavurilor şi asfaltului stradal

Model Nr. piesă

Prindere daltă

mm

Nr. bătăi

min-1/rpm

Diam. int. furtun 
admisie aer

mm (in)

Greutate 
fără conexiune aer

kg (lbs)
Curăţitor
- o gamă largă de aplicaţii pe baza unor scule selectate (de ex., lucrările de demolare uşoară, cioplire, perforare, îndepărtarea de aşchii în 
turnătorii, etc.
HS 043-H19B 6060023A hex. 19x50 2 700 13 (.51) 8,5 (18.74)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

HR 093-MK2B

Avantaje:
 pentru aplicaţii industriale
 extrem de durabile
 operare simplă
 robuste HB 150-H22V

HC 010-H10B

HR 025-R40B

HR 042-MK2B

HS 043-H19B

Model Nr. piesă

Nr. bătăi

min-1/rpm

Cursă piston

mm (in)

Ø piston

mm (in)

Con MORSE Diam. int. furtun 
admisie aer

mm (in)

Greutate 
fără conexiune 

aer

kg (lbs)
Ciocane pneumatice cu impact cu con MORSE
Compactoarele sunt folosite în multe aplicaţii, cum ar fi decaparea pieselor forjate, atunci când sunt utilizate cu capete modificate sau din cau-
ciuc, curăţarea Vetrelor Deschise sau Cuptoarelor Electrice, pentru compactarea betonului şi deşeurilor în timpul construcţiei, precum şi pentru 
prelucrarea producţiei de ciment şi piatră. Bătătorul uşor HR 042-MK2B este, de asemenea, adecvat pentru operarea în producţia de miezuri 
de turnare. Ciocanul HR 025-R40B este potrivit în special pentru operare pe tăblia superioară a mesei sau pentru suprafeţe mici, de exemplu, 
pentru baterea cutiilor mici de miez, etc. Alte ciocane sunt folosite pentru compactarea materialelor de matriţare şi ori de câte ori materialele 
friabile sunt în curs de procesare. Avantajul dvs. în cazul modelului V: vibraţii reduse.
HR 025-R40B 6060020A 1 200 80 (3.15) 20 (.63) - 10 (.39) 2,5 (5.51)
HR 085-R60V 6060021A 870 220 (8.67) 32 (1.26) 2 13 (.51) 8,5 (18.74)
HR 105-R60V 6060022A 780 140 (5.51) 36 (1.42) 2 13 (.51) 10,5 (23.15)
HR 042-MK2B 2701441A 850 120 (4.72) 28 (1.10) 2 13 (.51) 4,2 (9.26)
HR 069-MK2B 2701091A 850 120 (4.72) 28 (1.10) 2 13 (.51) 6,9 (15.21)
HR 093-MK2B 2701571A 650 160 (6.30) 32 (1.26) 2 13 (.51) 9,3 (20.50)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).
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CURĂŢITOARE CU ACE – Liniare, Tip pistol

Model Nr. piesă

Număr ace

buc

Dimensiuni ace

mm (in)

Nr. bătăi

min-1/rpm

Diam. int. furtun 
admisie aer

mm (in)

Greutate 
fără conexiune aer

kg (lbs)

Curăţitor cu ace – liniar
•  Pentru aplicaţii uşoare şi semi-grele
•  Pentru aplicaţii în care un curățitor tip pistol nu are acces la locul de prelucrat

SN 23 831125 A 12 Ø 3x180 (Ø.12x7.09) 4 000 10 (.39) 2,4 (5.29)
Curăţitoare cu ace tip pistol
•  Pentru îndepărtarea materialului, îndepărtarea ruginii şi pentru operaţii simple de curăţare (tip SN 10)
•  Pentru operaţii semi-grele (tip SN 25)
•  Pentru operaţii grele (tip SN 30)

SN 10 831124 A 29 Ø 2x150 (Ø.08x5.91) 4 000 10 (.39) 1,4 (3.09)
SN 25 831126 A 23 Ø 3x180 (Ø.12x7.09) 4 000 10 (.39) 2,7 (5.95)
SN 30 831127 A 28 Ø 3x180 (Ø.12x7.09) 4 500 10 (.39) 3,5 (7.72)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

Curăţitoare cu ace - pentru îndepărtarea cordoanelor de sudură, pentru îndepărtarea ruginii de pe 
construcţiile de oţel şi containere, pentru îndepărtarea vopselelor şi crustei, pentru curăţarea pieselor 
turnate, pentru curăţarea faţadelor în construcţii

SN 23

                 SN 10

SN 30

Avantaje:
 pentru aplicaţii industriale
 extrem de durabile
 putere mare şi vibraţii reduse
 ergonomice
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CLEŞTI – pentru tăiere

P0452Z-C00

Cleşti pentru tăiere - pentru utilizarea industrială de exemplu, în producţia de serie, în industria auto, 
în industria constructoare de maşini, în industria aparatajelor, precum şi în sectorele de întreţinere şi 
asamblare

Model Nr. piesă
Inserţie cleşti, montată

(accesorii opţionale – vezi pag. 27)

Greutate
(fără inserţie cleşte)

kg (lbs)

Diam. int. al furtun 
admisie aer

mm (in)
Cleşti pentru tăiere – cu declanşator şi blocare levier încorporată pentru a evita pornirea accidentală
•  Pentru tăierea cuprului, aluminiului, beriliului, argintul, termo / duroplastului şi oţelului
•  Cleşti speciali pentru tăiere, precum şi pentru alte operaţiuni (de ex., aplatizare capete de cablu; profilare unghi la 90° a capetelor de cablu 

ale componentelor electronice)
P0181Z-C00 8076711A no  (plier insert I18.) 0,08 (.18) 6 (.24)
P0241Z-C00 8076721A no  (plier insert I24.) 0,15 (.33) 6 (.24)
P1361Z-C00 6061207A no  (plier insert I36.) 0,48 (1.06) 6 (.24)
P1362Z-C00 6061208A no  (plier insert I36.) 0,59 (1.30) 6 (.24)
P0452Z-C00 8076901A no  (plier insert I45.) 1,04 (2.29) 6 (.24)
Cleşti pentru tăiere, cu levier de siguranţă, pentru aplicaţii grele – pentru durată de exploatare crescută
•  Pentru tăierea cuprului, aluminiului, beriliului, argintul, termo / duroplastului şi oţelului
•  Cleşti speciali pentru tăiere, precum şi pentru alte operaţiuni (de ex., aplatizare capete de cablu; profilare unghi la 90° a capetelor de cablu 

ale componentelor electronice)
P0282X-C00 8249651A no  (plier insert I28.) 0,5 (1.10) 6 (.24)
P0283X-C00 8249651C no  (plier insert I28.) 0,6 (1.32) 6 (.24)
P0382X-C00 8272051A no  (plier insert I38.) 0,65 (1.43) 6 (.24)
P0383X-C00 6061225A no  (plier insert I38.) 0,8 (1.76) 6 (.24)
P0452X-C00 8258171B no  (plier insert I45.) 1,0 (2.20) 6 (.24)
P0453X-C00 8258171A no  (plier insert I45.) 1,15 (2.53) 6 (.24)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

Cleşti pneumatici pentru utilizare în:
  Tăierea Cu, Al, Ag, materiale plastice (PVC, PF) şi oţel max. 400 N / mm2 / 25 tone englezeşti / in2

  Tăiere simultană şi aplatizarea capetelor de cablu sau
  Tăiere simultană şi profilare unghi la 90° a capetelor de cablu ale componentelor electronice
  Presarea îmbinărilor de cablu
   Cleştii sunt potriviţi în special pentru utilizarea în producţia de masă, în cazul în care o persoană este supusă, la stres susţinut, 

de lungă durată şi monoton în îndeplinirea sarcinilor, cum ar fi asamblarea clemelor sau tăierea cablurilor cu scule manuale. 
Aceste condiţii de muncă pot duce la RSI (afecţiuni produse de solicitări repetate). Prin înlocuirea sculelor manuale cu cleştii 
noştri pneumatici, lucrătorii vor fi protejaţi împotriva efectelor negative ale locurilor de muncă cu producţie de masă.

Avantaje:
 putere mare, 

putere de tăiere maximă până 
la 11 850 N

 operare simplă
 extrem de durabili
 inserţiile de cleşti sunt disponi-

bile în două variante

P0453X-C00

P383X-C00

P0181Z-C00

Cleşti pentru sigilare
şi ştanţare sigilii

DEPRAG CZ a.s. oferă cleşti pneumatici pentru sigilare şi ştanţare sigilii. Pentru mai 
multe informaţii, vă rugăm să contactaţi specialiştii noştri de produse.
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Inserţiile de cleşti DEPRAG sunt disponibile cu lame de tăiere drepte sau unghiulare. Acestea pot fi concepute pentru 
tăieri ungiulare sau drepte şi sunt chiar disponibile ca tăieri triunghiulare interschimbabile. Pentru a tăia metale, o latură 
a inserţiei este prelucrată ca o muchie, iar cealaltă este concepută ca un contra-suport (nicovală). Materialele sintetice 
necesită o tehnologie diferită de tăiere: Ambele laturi ale inserţiei sunt proiectate cu o muchie.

Tip de inserţie cleşte Nr. piesă Deschidere max. inserţii
mm (in) Unghi de tăiere *) Capacitate de tăiere - Ø **)

mm (in)
Geometrie tăiere, 

vezi mai jos

pentru tipul P0181Z-C00
I18C00 822306 3,2 (.13) without angle 3 (.12) A
I18C00H2 6950285 3,2 (.13) without angle 3 (.12) B
I18C00HK2 6950286 3,2 (.13) without angle 3 (.12) C
I18C25 6950133 3,2 (.13) 25 2,8 (.11) A
I18C25H2 6950287 3,2 (.13) 25 2,8 (.11) B
I18C25HK2 6950271 3,2 (.13) 25 2,8 (.11) C
pentru tipul P0241Z-C00
I24C00 807679 5 (.20) without angle 2 (.08) A
I24C00H2 6950288 5 (.20) without angle 4,5 (.18) B
I24C00HK2 826648 5 (.20) without angle 4,5 (.18) C
I24C21 807678 5 (.20) 21 3 (.12) A
I24C21H2 6950289 5 (.20) 21 4,5 (.18) B
I24C21HK2 807809 5 (.20) 21 3 (.12) C
pentru tipul P0282X-C00, P0283X-C00
I28C00 829827 9,5 (.37) without angle 8 (.31) A
I28C00H2 6950290 9,5 (.37) without angle 8 (.31) B
I28C00HK2 6950165 9,5 (.37) without angle 8 (.31) C
I28C30 826268 9,3 (.37) 30 8 (.31) A
I28C30H2 6950291 9,3 (.37) 30 8 (.31) B
I28C30HK2 829826 9,3 (.37) 30 8 (.31) C
pentru tipul P1361Z-C00, P1362Z-C00
I36C00 807681 14,5 (.57) without angle 12 (.47) A
I36C00H2 6950071 14,5 (.57) without angle 12 (.47) B
I36C00HK2 807389 14,5 (.57) without angle 12 (.47) C
I36C25 6950073 14,5 (.57) 25 12 (.47) A
I36C25H2 6950072 14,5 (.57) 25 12 (.47) B
I36C25HK2 807528 14,5 (.57) 25 12 (.47) C
pentru tipul P0382X-C00, P0383X-C00
I38C00 829830 15 (.59) without angle 12,5 (.49) A
I38C00H2 6950292 15 (.59) without angle 12,5 (.49) B
I38C00HK2 827204 15 (.59) without angle 12,5 (.49) C
I38C25 829829 11,5 (.45) 25) 9 (.35) A
I38C25H2 832172 11,5 (.45) 25) 9 (.35) B
I38C25HK2 827418 11,5 (.45) 25 9 (.35) C
pentru tipul P0452Z-C00, P0452X-C00, P0453X-C00
I45C00 807692 10,5 (.41) without angle 9 (.35) A
I45C00H2 6950214 10,5 (.41) without angle 9 (.35) B
I45C00HK2 6950137 10,5 (.41) without angle 9 (.35) C
I45C30 6950159 10,5 (.41) 30 9 (.35) A
I45C30H2 6950293 10,5 (.41) 30 9 (.35) B
I45C30HK2 801234 10,5 (.41) 30 9 (.35) C

**) Valoarea stabilită este doar o cifră teoretică, descriind diametrul max. care poate fi introdus în inserţiile cleştelui. Această valoare este derivată din dimensiunile 
geometrice şi nu înseamnă că cleştii o pot tăia. Diametrul max. de tăiere depinde de material.

Aplicaţie:
Plastic, cupru, aluminiu moale, 
secţiuni transversale mici, oţel

Caracteristici:
Ambele inserţii ale fălcii realizate din 
materiale călite, falca superioară are o 
muchie ascuţită, falca inferioară este 
plată (fără muchie)

H2

Aplicaţie:
Plastic dur, ranforsat (GFK), oţel 
(limitat), cupru ranforsat, secţiuni 
transversale mai mari

Caracteristici:
Ambele inserţii ale fălcii realizate din 
materiale călite, ambele fălci au o 
muchie în formă de V

HK2

Aplicaţie:
Plastic dur, ranforsat (GFK), cupru ran-
forsat, secţiuni transversale mai mari, 
pentru tăiere la faţă

Caracteristici:
Ambele inserţii ale fălcii realizate din 
materiale călite, ambele fălci au o 
muchie ascuţită

A B C

Geometrie tăiere

*) Unghi de tăiere

INSERŢII CLEŞTI pentru cleşti de tăiere (accesorii opţionale)

Oferim alte inserţii speciale de cleşte la comandă 
pentru a se potrivi aplicaţiei dvs.
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CLEŞTI – pentru montarea colierelor CLIC, furtun, cobra sau arc

P0383X-P00-I90CL08

Model Nr. piesă

Lăţime 
colier

mm (in)

Deschidere 
inserţie, 
reglabilă

Lăţime max. 
deschidere

mm (in)

Lăţime min. 
închidere

mm (in)

Greutate 
(cu inserţie 

cleşte)

kg (lbs)

Diam. int. 
furtun admisie 

aer

mm (in)
Cleşti pentru coliere CLIC
•  Cu levier de siguranţă
•  Cu inserţii cleşte încorporate
P0383X-P00-I90CL06 8215721A 6 (.24) da 20 (.63) 2,5 (.10) 0,75 (1.65) 6 (.24)
P0383X-P00-I90CL08 8215721B 8 (.31) da 20 (.63) 2,5 (.10) 0,75 (1.65) 6 (.24)
Cleşti pentru coliere furtun
•  Cu levier de siguranţă
•  Cu inserţii cleşte încorporate
   Pentru coliere furtun: diametru până la 50 mm (1.97 in)
P0383X-S00-I90R08 8298331B 7,5 (.30) da 13 (.51) 0,8 (.03) 0,65 (1.43) 6 (.24)
P0384X-S00-I90R10 8298331C 10 (.39) da 13 (.51) 0,8 (.03) 0,75 (1.65) 6 (.24)
   Pentru coliere furtun: diametru până la 100 mm (diametru 1.97 in până la 3.94 in)
P0451X-S00-I90R 8074721B - da 12 (.47) 0,8 (.03) 1,0 (2.20) 6 (.24)
P0452X-S00-I90R 8074731A - da 12 (.47) 0,8 (.03) 1,2 (2.65) 6 (.24)
Cleşti pentru coliere COBRA
•  Cu levier de siguranţă
•  Cu inserţii cleşte încorporate
P0383X-P00-I90CO 6061212A 9 (.35) da 23 (.91) 6,5 (.26) 0,6 (1.32) 6 (.24)
Cleşti pentru coliere
•  Cu levier de siguranţă
•  Cu inserţii cleşte încorporate
   Pentru coliere arc: diametru până la 50 mm (1.97 in)
P0383X-P00-IFE 8247811A - da 62 (2.44) 5 (.20) 0,75 (1.65) 6 (.24)
   Pentru coliere arc: diametru până la 100 mm (diametru 1.97 in până la 3.94 in)
P0452X-P00-IFE 8074741A - da 70 (2.80) 5 (.20) 1,25 (2.76) 6 (.24)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

Cleşti pentru montare coliere - pentru utilizarea industrială de exemplu, în producţia de serie, în indus-
tria auto, în industria constructoare de maşini, în industria aparatajelor, precum şi în sectorele de 
întreţinere şi asamblare

P384X-S00-I90R10

P0383X-P00-I90CO

P0383X-P00-IFE

Avantaje:
 putere mare, 

forţa maximă de comprimare 
până la 4 500 N

 operare simplă
 extrem de durabile

P0383-P00-I90CO

P0383X-P00-IFE

Coliere:
Colier CLIC                Colier furtun              Colier COBRA                      Colier arc
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FIERĂSTRAIE – Fierăstrău cu lamă, fierăstrău cu lanţ

PPP 35AX

Model Nr. piesă

Putere 
utilă

kW (hp)

Curse 
per min. 

(fără 
sarcină)
min-1/rpm

Cursa lamei 
ferăstrăului

mm (in)

Lungime 
max. a 
lamei 

ferăstrăului
mm (in)

Dimensiuni ale lamei 
ferăstrăului 

(echipament standard)

mm (in)

Diam. 
int. furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate 
(fără dis-
pozitiv de 
prindere)
kg (lbs)

Fierăstrău cu lamă – pentru tăierea componentelor de metal şi plastic
•  Pentru tăierea suporturilor, ţevilor, cablurilor
•  Fierăstrăul poate fi echipat cu un dispozitiv de prindere încorporat, care permite tăierea mai adâncă – până la 300 mm (11.81 in) 
•  Regulatorul de turaţie încorporat asigură condiţii perfecte şi constante de tăiere
PPP 35AX 830503 A 1,1 (1.48) 380 68 (2.68) 350 (13.78) 300x27x1,6 (11.81x1.06x.06) 19 (.75) 9,0 (19.84)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

Fierăstrău cu lamă - pentru tăiere manuală a diferitelor materiale, în special metale şi materiale plastice, 
în industria constructoare de maşini sau în industria de prelucrare a lemnului

Model Nr. piesă

Putere utilă kW (hp) Curse per 
min. (fără 
sarcină)

min-1/rpm

Cursa 
lamei 

ferăstrăului

mm (in)

Lungime 
max. a 
lamei 

ferăstrăului
mm (in)

Dimensiuni ale 
lamei ferăstrăului 

(echipament 
standard)
mm (in)

Diam. 
int. furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate 
(fără dis-
pozitiv de 
prindere)
kg (lbs)

presiune 
aer

65 psi
(4,5 bar)

presiune 
aer

90 psi
(6,3 bar)

Fierăstrău cu lamă – pentru tăiere în medii potenţial explozive
•  Fierăstrău cu lamă pentru tăierea metalului, în special pentru utilizare în medii periculoase, potenţial explozive (minerit)
• Fierăstrăul poate fi echipat cu un dispozitiv de prindere încorporat, care permite tăierea mai adâncă – până la 300 mm (11.81 in)
•  Regulatorul de turaţie încorporat asigură condiţii perfecte şi constante de tăiere

SS 150-280BX 6060835A 0,9 (1.21) 1,5 (2.01) 280 *) 68 (2.68) 400 (15.75) 300x27x1,6 
(11.81x1.06x.06) 19 (.75) 10,8 (23.81)

*) Număr recomandat de cicluri de tăiere a oţelului din clasa 11, cu viteză de tăiere de 27 m / min: 200 min-1.
Specificaţii la 90 psi (6,3 bari).

SS 150-280BX

Model Nr. piesă
Putere utilă

kW (hp)

Turaţie
(fără sarcină)

min-1/rpm

Lungime max. 
a braţului 
lanţului de 

tăiere
mm (in)

Diametru max. de tăiere

mm (in)

Diam. int. 
furtun admi-

sie aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune aer

kg (lbs)

Fierăstrău cu lanţ – conform cu ATEX IM2cXIIGcIIBT4 (130°C) X
•  Fierăstrău cu lanţ – pentru operaţii 24/7 atât în operaţii industriale cât şi manuale, cum ar fi în industria constructoare de maşini, de prelucrare 

a lemnului şi chiar pentru folosirea în medii potenţial explozive
•  Putere utilă mare, viteză de tăiere mare
•  Cu protecţie pentru mână încorporată, frână de siguranţă lanţ
•  Ungere automată lanţ
•  Reglare turaţie motor posibilă cu levier
•  Uşor de operat şi întreţinut

SH 150-180BX 60601125A 1,5 (2.01) 18 000 350 (13.78)   340 (13.39) one side
  690 (27.17) both sides 16 (.63) 7,6 (16.75)

Presiune de operare – zonă NON EX: 90 psi (6,3 bari)
Presiune de operare – zonă EX: 58 psi (4 bari)

Fierăstrău cu lanţ - pentru tăierea diferitelor materiale, pentru aplicaţii variate în operaţii industriale 
grele 24/7, cum ar fi industria constructoare de maşini sau industria de prelucrare a lemnului; ferăs-
trăul poate fi de asemenea folosit în medii periculoase explozive

SH 150-180BX

Avantaje:
 pentru aplicaţii industriale
 extrem de durabile
 viteză mare de tăiere
 robuste
 uşor de utilizat şi puternice

SH 150-180BX

PPP 35AX
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SCULE PENTRU TABLĂ – Foarfece pentru metal

Foarfece pentru metal - pentru întreaga industrie de prelucrare a tablei, pentru prelucrarea metalelor 
în industria auto, containere şi industria de construcţii navale, precum şi în atelierele de tinichigerie. 
Foarfecele pot fi folosite fie pentru tăieri drepte sau curbe şi sunt în special adecvate pentru tăierea 
tablelor de metal şi a bobinelor

S16-320Y

Model Nr. piesă
Putere utilă

kW (hp)

Grosime max. metal (in) Cea mai 
mică rază 
de tăiere

mm (in)

Diam. 
int. furtun 
admisie 

aer
mm (in)

Greutate 
fără conexi-

une aer
kg (lbs)

Tablă de 
metal până la 
400 N/mm2

Tablă de 
metal până la 
600 N/mm2

Tablă de 
metal până la 
800 N/mm2

Aluminiu 
până la

250 N/mm2

Foarfece pentru metal – cu o capacitate de tăiere a materialului de până la 2,5 mm, supapă dublu sens, tăierea suprafeţelor curbe este posibilă, 
precizie de tăiere perfectă

S16-320Y 3240971C 0,32 (.43) 1,6 (.06) 1,2 (.05) 1 (.04) 2 (.08) 15 (.59) 6 (.24) 1,6 (3.53)
S20-180Y 3388471A 0,32 (.43) 2 (.08) 1,6 (.06) 1,4 (.06) 2,5 (.10) 20 (.79) 6 (.24) 1,9 (4.19)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari). 

Avantaje:
 viteză mare de tăiere
 capacitate de prelucrare 

optimă dreaptă şi curbă
 fără deformare a materialului 

tăiat
 extrem de durabile
 ergonomice

S20-180YS16-320Y



31

SCULE PNEUMATICE PENTRU MEDIU EXPLOZIV – conform ATEX

Maşini de înşurubat cu impact - pentru strângerea & slăbirea rapidă şi fără efort a şuruburilor de la M10 
la M36; aceste scule cu impact sunt în special adecvate pentru strângerea şuruburilor din sectorul de 
asamblare şi întreţinere, care pot fi, de asemenea, aflate în medii explozive periculoase

Avantaje:
 conforme cu ATEX
 pot fi folosite în medii periculoase 

(zone protejate de explozii)
 carcateristici de siguranţă 

îmbunătăţite
 operare simplă
 extrem de durabile

Model Nr. piesă Pentru şurub

Capacitate 
max. cuplu

Nm

Turaţie
(fără sarcină)

min-1/rpm

Impacturi

Hz

Dimensiune 
pătrat de 
antrenare

in

Diam. int. 
furtun admi-

sie aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune 

aer
kg (lbs)

Maşini de înşurubat cu impact – tip pistol – conforme cu ATEX IM2cXII2GDcIICT6(80°C) X
• Levier / declanşator de siguranţă
SMP 026-1/2"ZEX 6061104A M10 - M16 260 10 000 14 1/2" 10 (.39) 2,3 (5.07)
SMP 068-3/4"ZEX 6061097A M14 - M24 680 6 500 14 3/4" 10 (.39) 4,0 (8.82)
SMP 140-3/4"XEX 6061105A M16 - M30 1 400 4 600 14 3/4" 16 (.63) 8,7 (19.18)
Maşini de înşurubat cu impact – liniare cu mâner de prindere conforme cu ATEX IM2cXII2GDcIICT6(80°C) X
• Levier de siguranţă
• Putere maxima – eficienta maxima – ideale pentru productia de serie, cum este cea din industria auto
• Constructia deosebit de robusta a masinilor de impact Deprag asigura o operare sigura in aplicatii industriale cu regim de lucru 24/7
SMP 085-1/2"ZAEX 6061149C M12 - M22 850 9 900 23 1/2" 10 (.39) 3,5 (7.72)
SMP 110-3/4"ZAEX 6061210B M10 - M30 1 100 6 000 15 3/4" 10 (.39) 6,6 (14.55)
SMP 110-1"ZAEX 6061210D M10 - M30 1 100 6 000 15 1" 10 (.39) 6,7 (14.78)
Maşini de înşurubat cu impact – design linear – pentru mediu cu potential exploziv – ATEX conform 
IM2cXII2GDcIICT6(80°C)X
• Levier de siguranta
SMS 210-1"XEX 6061106A M20 - M36 2 100 3 600 11 1" 16 (.63) 10,5 (23.15)
Maşini de înşurubat cu impact – design linear - pentru mediu cu potential exploziv – ATEX conform
IM2cXII2GDcIICT6(80°C)X, cu 3 trepte de reclare a cuplului
•  Tragaci
•  Putere maxima – eficienta maxima - ideale pentru productia de serie, cum este cea din industria auto
•  Constructia deosebit de robusta a masinilor de impact Deprag asigura o operare sigura in aplicatii industriale cu regim de lucru  24/7
SMS 265-1"ZAEX 6061222B M24 - M45 2 650 6 000 13 1" 16 (.63) 15,2 (33.51)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari). 

Perforatoare de rocă - pentru sol moale şi semi-solid, ardezie, argilă sau alte roci moi situate în medii 
explozive periculoase

Model Nr. piesă

Putere utilă

W (hp)

Turaţie
(fără sarcină)

min-1/rpm

Ø max. 
al capului 
carotier

mm (in)

Ø recomandat al 
capului carotier

mm (in)

Diam. int. 
furtun admi-

sie aer

mm (in)

Diam. int. 
furtun ali-

mentare cu 
apa

mm (in)

Greutate 
fără conexi-

une aer

kg (lbs)
Perforator de rocă, rotaţie dreapta – conform cu ATEX IM2cXII2GDcIICT6(80°C) X
• Levier de siguranţă
• Scula include ca şi caracteristică un jet central de apă care reduce generarea de praf cauzat de perforare.
DP 220-011BXOEX 6061107A 2 200 (2.95) 1 100 42 (1.65) 38-42 (.50-1.65) 19 (.75) 6 (.24) 7,6 (16.75)
Perforator de rocă, rotaţie dreapta – conform cu ATEX IM2c II2GcIIBT6(80°C)X) – cu turbină
•  Levier de siguranţă
•  Aceasta este o inovaţie mondială în care primul nostru perforator este echipat cu o unitate turbină. Perforatorul nu necesită ungerea circuitului 

de aer (fără ulei!).
•  Această sculă are un cuplu enorm de 45 Nm (400 in.lbs.) la putere maximă! Regulatorul inovator al acestui perforator garantează o durată 

de exploatare extrem de lungă. Greutatea totală a perforatorului este de doar 8.7 kg (19 lbs.) şi, prin urmare, raportul putere la greutate este 
un avantaj!

DPT 450-011BXOEX 6061253A 4 500 (6.00) 1 100 42 (1.65) 38-42 (.50-1.65) 19 (.75) - 8,7 (19.18)
Specificaţii la 90 psi (6,3 bari). 

DEPRAG oferă un ferăstrău drept de tip SS 150-280BX, care respectă cele mai înalte cerinţe pentru scule utilizate 
în medii periculoase explozive; mai multe informaţii despre acest fierăstrău drept pot fi găsite la pagina 29.

SMP 068-3/4"ZEX

DP 220-011BXOEX

             SH 150-180BX

3 nivele de reglare 
a cuplului

Sculele cu impact Deprag sunt echipate cu 3 nivele de reglare a cuplului, astfel prima setare este pentru cuplu 
maxim, a doua setare reduce cuplul la 50%, iar a treia setare corespunde unui procent de 30% din cuplul maxim.

SMP 026-1/2"ZEX

DP 220-011BXOEX

DPT 450-011BXOEX

SMP 110-3/4ZAEX

SMS 210-1"XEX

SMS 265-1"ZAEX
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ALTE SCULE PNEUMATICE – Pilă, curăţitoare de banc, vibratoare industriale

AK 80

FS 905-630BY

Model Nr. piesă

Impacturi

min-1/rpm

Pornire

Diam. int. furtun 
admisie aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune aer

kg (lbs)

Curăţitoare de banc
•  Curăţitoarele de banc sunt echipate cu un piston controlat automat, ceea ce permite manevrarea foarte uşoară şi durabilă a acestor curăţi-

toare. Există o singură piesă în mişcare: pistonul.
• Suprafaţa de impact a pistonului este echipată cu o degajare cilindrică, care este destinată pentru introducerea unei inserţii de carbură.

AK 80 2203631A 3 400 Pornire prin valvă telecomandată (livrată separat) 10 (.39) 1,8 (3.97)
AK 100 2203701A 3 400 Pornire prin valvă telecomandată (livrată separat) 10 (.39) 1,9 (4.19)
AK 2A 2202981A 2 800 Pornire prin valvă telecomandată (livrată separat) 10 (.39) 1,3 (2.87)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari). 

Avantaje:
 robuste
 fiabile
 extrem de dura-

bile
 operare simplă

Curăţitoare de banc – pentru îndepărtarea ruginii şi curăţarea bavurilor de pe piesele forjate şi pentru 
îndepărtarea formărilor de cruste, rugină sau vopsea

DEPRAG CZ a.s. oferă scule speciale adaptate pentru aplicaţia dvs. specifică.

Vă rugăm să contactaţi specialiştii noştri de produs dacă nu puteţi găsi o sculă adecvată.

   V 36

Model Nr. piesă

Impacturi

min-1/rpm

Pornire

Diam. int. furtun 
admisie aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune aer

kg (lbs)

Vibrator industrial, model de banc
•  Pentru a agita matriţe, ca un vibrator extern pentru containere-carcase, recipiente, ghidaje, accesorii de drenare şi basculări vagoane şi 

pentru compactare nisip, murdărie, beton.
•  Vibratorul industrial are doar o piesă mobilă, pistonul, care controlează simultan admisia şi evacuarea aerului (piston auto controlat).
•  Prin urmare, acest vibrator este uşor de operat, în timp ce asigură siguranţa completă a operatorului.

V 36 2201001A 2 800 Start by twist valve 10 (.39) 5,4 (11.90)
Specificaţii la 90 psi (6,3 bari). 

Vibrator industrial - folosit pentru agitare matriţe, folosit ca un vibrator extern pentru containere şi alte 
recipiente şi pentru a compacta nisip, murdărie sau beton

FS 905-630BY

Model Nr. piesă

Turaţie cursă
(fără sarcină)

min-1/rpm

Stroke
length

mm (in)

File
shank
size

mm (in)

Diam. int. furtun 
admisie aer

mm (in)

Greutate fără 
conexiune aer

kg (lbs)

Pilă manuală
•  Unealtă rapidă şi eficientă pentru pilire, şlefuire şi debavurare.
• Greutate redusă la jumătate pentru operare confortabilă pentru perioade lungi de timp
•  Un schimb simplu şi rapid de pilă
•  DEPRAG oferă ca accesorii opţionale 4 tipuri de pile - pilă rotundă mică, pilă conică triunghiulară, pilă semi-rotundă, pilă lată
FS 905-630BY 6061238A 6 300 9 (.35) 5 (.20) 6 (.24) 0,5 (1.10)

Specificaţii la 90 psi (6,3 bari). 

Pilă pneumatică – pentru debavurare, pilire, polizare fină şi lepuire; în matriţare, construcţii de aparataj 
şi accesorii şi în turnătorii; ideal pentru aplicaţii de pilire industriale şi de producţie pe oţel, aluminiu, 
alamă, lemn şi alte materiale.

AK 80

V 36
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ACCESORII / ÎNTREŢINERE & SERVICE PENTRU SCULELE PNEUMATICE

Oferta noastră de servicii merge dincolo de selectarea unei scule adecvate. Performanţa şi 
longevitatea sculelor noastre depinde şi de utilizarea conexiunilor de aer corecte, distribuţia ae-
rului de-a lungul instalaţiei şi întreţinerea regulată. Confortul operatorului în timp ce utilizează 
sculele noastre este influenţată de selectarea accesoriile corecte. Toate acestea sunt o parte 
din oferta noastră de produse şi consultanţă tehnică oferită de un consilier tehnic.

Accesorii pentru scule pneumatice

  Pensete de prindere, chei tubulare de impact, freze din carbură
  Dălţi şi şpiţuri pentru ciocane pneumatice
  Unităţi de întreţinere –grupuri de preparare aer
  Echilibroare de greutate
  Furtunuri spiralate din poliuretan
  Cuple conectare rapidă
  Duze furtun
  Conectori furtun
  Reducţii
  Conectori dublu filetaţi
  Distribuitoare de debit
  Ulei de ungere
  Pistoale de suflat
  Limitatoare de putere
  Alte accesorii

Întreţinere și service pentru sculele pneumatice DEPRAG INDUSTRIAL

  Service şi asistenţă
  Cea mai înaltă cerinţă pentru calitate, precizie şi durată de exploatare
  Cel mai mic cost pentru reparaţii, comparativ cu sculele electrice
  Livrări mai scurte pentru sculele reparate

Sculele pneumatice oferite de DEPRAG INDUSTRIAL se bucură de una dintre cele mai bune reputaţii pe piaţă datorită 
evoluţiilor noastre tehnice continue care sunt importante pentru a menţine costurile de întreţinere şi reparaţii la cel mai 
mic nivel posibil.

Sculele noastre îndeplinesc cele mai înalte cerinţe în ceea ce priveşte calitatea, precizia şi durata de exploa-
tare.

DEPRAG are o ofertă completă de servicii şi asistenţă.

Oferim un program de formare individuală, care se adreseaza aplicaţiei dvs. speciale şi sculelor pneumatice pe care 
le utilizaţi. DEPRAG include propriul centru de servicii care cuprinde o unitate de reparaţii completă pentru toate pro-
dusele noastre. Un stoc extins de piese de schimb garantează o capacitate de răspuns rapid.

Fie la centrul dvs., fie la al nostru; vom adapta serviciul nostru pentru a se potrivi nevoilor dvs.
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AVANTAJELE SCULELOR PNEUMATICE INDUSTRIALE

Principalul avantaj al motorului pneumatic este densitatea sa de performanţă înaltă, care este de numai 
aproximativ 1/5 din masă sau 1/3 din mărimea unui motor electric cu o performanţă comparabilă. Datori-
tă acestui avantaj, un motor pneumatic este unitatea de acţionare preferată pentru sculele de prelucrare.

   Caracteristici de putere
Performanţa puterii utile a motorului pneumatic este practic constantă pe intervale mari de viteză. Aceasta poate fi, 
de asemenea, utilizată într-un sector larg de sarcini alternative. Puterea utilă poate fi uşor ajustată prin schimbarea 
presiunii de operare, iar viteza este mereu variabilă prin reducerea volumului de aer.

   Capacitate de încărcare
Motorul pneumatic poate fi uşor încărcat la oprire completă; acesta tolerează chiar şi o direcţie de rotire negativă dacă 
sarcina este crescută. Motorul atinge mereu puterea sa utilă deplină şi nu va exista nicio deteriorare a motorului!

   Comportament la temperatură
Expansiunea aerului răceşte motorul atunci când sarcina este crescută. Numai când merge în gol poate să apară o 
creştere a temperaturii. Motorul nu este, prin urmare, sensibil la temperatură şi supraîncălzirea prin suprasarcină este 
practic imposibilă.

   Evacuare
Zgomotul generat de aerul evacuat este redus printr-un amortizor specializat. În plus, aerul evacuat este direcţionat 
la distanţă de operator printr-o presiune coaxială / furtun de evacuare.

   Motor pneumatic cu palete
Toate motoarele cu palete constau în esenţă din rotor, care circulă într-o perforaţie compensată excentric a cilindrului 
rotorului. Datorită acestei perforaţii compensate excentric, paletele formează camere de lucru, al căror volum creşte în 
direcţia de rotire. Datorită expansiunii alimentării cu aer comprimat, energia de presiune este transformată în energie 
cinetică şi are, prin urmare, ca rezultat rotaţia rotorului.

   Motor cu turbină
Motoarele noastre cu turbină oferă soluţia de antrenare ideală pentru intervale de viteză mare. De la proiectarea 
turbinei şi producţia prototipului până la o producţie de serie, o soluţie de motor personalizată este disponibilă pentru 
aplicaţia dvs. individuală.

Structura şi funcţia turbinei DEPRAG:
Conversia energiei de presiune în energie cinetică în duză. Cea mai mare parte din energia cinetică este transformată 
în cadrul primul disc rotor. Roata de ghidare fixă modifică fluxul de aer. Energia reziduală este transformată în al doilea 
disc rotor. Turbina este o maşină turbo, care nu necesită etanşare tangenţială. Turbina operează cu aer fără ulei, prin 
urmare, nu cauzează absolut niciun fel de uzură. Maşinile turbo folosesc energia pneumatică în mod optim, ceea ce 
reduce cerinţele de aer la 1/3 în comparaţie cu un motor cu palete standard. Raportul  performanţă la greutate (kg / 
kW) este doar pe jumătate la fel de mare.

Al 2-lea disc rotor

Primulul disc rotor

  Duză

 Roată de ghidare
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SCULE PNEUMATICe VS. SCULE ELECTRICE – AVANTAJELE SCULELOR PNEUMATICE

Scule pneumatice vs. scule electric – avantajele sculelor pneumatice

  Putere optimă în raport cu greutatea

  Lucrul în medii poluate (sculele pneumatice sunt rezistente la umezeală şi praf)

  Robuste - extrem de rezistente, adecvate pentru utilizarea în condiţii operaţionale extreme

  Nu există risc de electrocutare

  Cuplu de pornire ridicat

  Fără supraîncălzire

  Sigure la suprasarcină

  Compacte şi uşoare

  Uşor de întreţinut

SCULE PNEUMATICE DEPRAG INDUSTRIAL – APLICAŢII

DEPRAG CZ a.s. oferă scule profesionale pentru aproape orice tip de aplicaţie.

Aplicaţii:

  Turnătorii

  Industria off-shore

  Industria auto

  Industria constructoare de maşini

  Construcţii din oţel

  Construcţii navale

  Construcţii aeronautice

  Industria construcţiilor

  Minerit, cariere de piatră

  Sculptură şi prelucrare

  Bunuri de uz casnic

  Departamente de întreţinere şi asamblare
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CONDIŢII DE OPERARE PENTRU UTILIZAREA SCULELOR PNEUMATICE

Înainte de a conecta conducta de alimentare cu aer a maşinii, curăţaţi conducta de aer şi furtunul de aer suflând uşor 
aer în conductă / furtun; acest lucru va elimina orice particulele de murdărie. Asiguraţi-vă că purtaţi ochelari de pro-
tecţie!
Verificaţi dacă toate conductele de aer au o secţiune transversală suficientă (după cum se menţionează în specifica-
ţiile tehnice ale produselor noastre) şi dacă nu există zone strangulate, curbe sau noduri. În cazul în care conducta 
de alimentare cu aer este mai lungă de 2 metri, trebuie instalat următorul diametru interior de furtun, pentru a evita o 
pierdere de putere.
Sculele noastre trebuie să fie operate doar cu aer comprimat lubrifiat. Cele mai bune rezultate se obţin atunci când 
scula este gresată cu 1 – 2 picaturi de ulei pe 1m3. Scula se va alimenta doar cu aer comprimat filtrat.
Unitatea de întreţinere, valvele şi amortizoarele trebuie să fie selectate în funcţie de consumul de aer al sculei (menţi-
onat în specificaţiile tehnice ale produselor noastre). Instalaţi componente dimensionate corespunzător pentru a evita 
scăderea presiunii – măsurată de la unitatea de întreţinere la sculă – cu mai puţin de 0.5 bari (7.25 PSI). Verificaţi 
presiunea direct pe sculă. Regulatorul de presiune trebuie să fie reglat la un debit de aer de max. 6.3 bari / 90 PSI. O 
presiune mai mare duce la creşterea uzurii. O presiune a aerului mai mică de 6.3 bari reduce puterea utilă şi turaţia 
sculei.
Este necesar să asiguraţi calitatea aerului comprimat la presiunea necesară, precum şi volumul necesar pentru scu-
lele pneumatice respective. Atunci când se foloseşte aer fără ulei, are loc o reducere a performanţei și cerinţele de 
întreţinere cresc!

Conectaţi maşina după cum urmează:

  Pentru operare standard, conectarea la o unitate de întreţinere constă dintr-un filtru cu separator de apă, 
regulator de presiune şi gresor.

  Eficienţa de filtrare standard pentru unităţi de întreţinere este de 25 μm. Dacă este necesară o mai bună 
calitate a aerului, vă rugăm să folosiţi o inserţie filtru cu o eficienţă mai mare a filtrului.

În ceea ce priveşte calitatea aerului în conformitate cu ISO 8573-1 recomandăm:

Indicaţii generale de siguranţă de respectat la conectarea sculelelor noastre pneumatice

Condiţii de operare pentru utilizarea sculelor pneumatice

Clasă
Praf Rezidual Apă Reziduală Ulei Rezidual

dimensiune particulă
μm

concentrare max.
mg/m³

concentrare max.
g/m³

pres. pct de condensare
°C

conţinut 
mg/m³

Aer lubrifiat -/4/4 25 10 6 +3 5
Aer fără ulei 6/3/3 5 *) 5 0,88 -20 1

                             *) Filter grade 8 μm is sufficient for DEPRAG machines which are operated oilfree.

 Verificaţi periodic dacă turaţia maşinii (măsurată) nu este mai mare decât cea specificată pe eticheta acesteia (sau 
în specificaţiile noastre tehnice). Nu depăşiţi turaţia de operare maxim admisă.
Nu îndepărtaţi niciodată protecţiile instalate din fabrică ale sculelor şi asiguraţi-vă că acestea sunt în stare bună şi 
sunt reglate în mod corespunzător (inspectaţi-le în mod regulat). Protecţiile trebuie să fie aliniate corect pentru a 
devia scânteile şi resturile la distanţă de operator.
Verificaţi dacă sunt utilizate numai produse abrazive specificate de producător şi dacă acestea se află în stare bună. 
Nu depăşiţi niciodată viteza radială maxim admisă a materialului abraziv. Produsul abraziv trebuie să fie conceput 
pentru scula dvs. şi aplicaţia acesteia.
Asiguraţi-vă că dimensiunile produsului abraziv sunt compatibile cu maşina şi că produsul abraziv se potriveşte cu 
axul. Un produs necorespunzător poate produce resturi excesive, praf, vibraţii şi zgomot. Înainte de a utiliza scula, 
asiguraţi-vă că produsul abraziv este fixat bine.
Verificaţi dacă produsul abraziv nu funcţionează neuniform sau este slăbit înainte de punerea în funcţiune a sculei. 
Lăsaţi maşina să meargă în gol fără a aplica o sarcină.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie rezistenţi la impact, protecţie auditivă, mănuşi de protecţie şi echipament 
individual de protecţie – cum ar fi şorţ şi cască de protecţie.
Programaţi o întreţinere periodică pentru sculele dvs. & alimentarea cu aer cu toate conexiunile sale – coordonaţi întreţi-
nerea dvs. luând în considerare nivelul de utilizare al sculelor dvs. şi aplicaţia pentru care este utilizată scula dvs.
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REGULI DE CONECTARE A SCULELOR PNEUMATICE LA O REŢEA DE DISTRIBUŢIE 
A AERULUI

  Aerul comprimat care intră în sculă trebuie să fie uscat și curat

  Motoarele pneumatice cu palete trebuie să fie gresate, folosind un ulei de ungere special (vezi uleiul 
DEPRAG)

  Motoarele cu turbină nu folosesc ungerea circuitului de aer

  Sculele trebuie utilizate cu unităţi de întreţinere, constând din filtru, gresor şi regulator

  Alegeţi corect unitatea de întreţinere pentru a asigura un flux de aer suficient

  Unitatea de întreţinere trebuie să fie instalată în mod vizibil pentru verificarea facilă a nivelului de ulei şi 
functionalitatea generală

  Utilizaţi un furtun de aer care are diametrul interior corect dimensionat

  Distanţa maximă recomandată a unei scule faţă de unitatea sa de întreţinere este de 5 metri (folosiţi un 
furtun cu un diametru interior mai mare pentru distanţe mai lungi)

Oferim o varietate de accesorii pentru conectarea la sursa de aer. Personalul nostru de vânzări vă poate aju-
ta să alegeţi conexiunea corectă pentru a asigura performanţa adecvată a sculelor dvs. DEPRAG. Vă rugăm 
să contactaţi specialiştii noştri în materie de produse!
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SEMNIFICATIE NUME MODEL – SCULE PNEUMATICE DEPRAG INDUSTRIAL

Semnificatie nume model – polizoare / şlefuitoare

GDST 070 - 153 B X F I H L 
L = Rotit la stânga
H = Model pentru sarcini grele
I = Carcasă dublu izolată
F = Evacuare frontală (parţial), fără furtun de evacuare
X = Levier de siguranţă
Y = Supapă dublu sens
V = Supapă de la distanţă
B = Model de bază
S = Model mic
V = Model subtire
W = Model extensie; 1(2,3,4)-număr de extensii conectate
Q = Ax extensie fără carcasă
G = Pentru prindere într-un banc, menghină sau suport
Turaţie x 100 [min-1]; 153 = 15 300 min-1

Putere utilă x 10 [W]; 070 = 700 W
T = Turbină
S = Drept
A = Model unghiular - 90°
B = Model unghiular 120°
GD = Polizor cu Pensetă

     Polizoare cu pietre de polizor

PB 35 C L - 45 Y K 
K = Cu Pensetă
X = Levier de siguranţă
Y = Supapă dublu sens
Viteză radială a capătului de polizare [m/s]
L = Rotit la stânga
C = Etapă inovaţională
Diametru max. al capătului de polizare [mm]
B = Polizor
P = Pneumatic

P B O 180 B - 80 X L 
L = Pentru mâna stângă
X = Levier de siguranţă
Y = Supapă dublu sens
Z = Pornire declanşator
Viteză radială [m/s]
B = Etapă inovaţională
Diametru max. al discului de polizare [mm]
O = Radial
U = Unghi
P = Acţionat
B = Polizor
P = Aer

M = Viteza max. periferică a discului de polizare 45 m/s
N = Viteza max. periferică a discului de polizare 80 m/s
A = Disc de polizare conic
B = Disc de polizare plat

GDS 030 - 300 B S V 
V = Pornire de la distanţă
S = Staţionar
B = Model de bază
Turaţie x 100 [min-1]; 300 = 30 000 min-1

Putere utilă x 10 [W]; 030 = 300 W
S = Drept
GD = Polizor cu Pensetă

I = Carcasă dublu izolată
Y = Supapă dublu sens
X = Levier de siguranţă
Z = Pornire declanşator
B = Model de bază
S = Model mic
Turaţie x 100 [min-1]; 060 = 6 000 min-1

Putere utilă x 10 [W]; 070 = 700 W
A = Unghi
S = Drept
P = Şlefuitor

     Şlefuitoare
 PL U 180 B - 80 X L 

L = Rotit la stânga
X = Levier de siguranţă
Y = Supapă dublu sens
Z = Pornire declanşator
Viteză radială [m.s-1]
A, B, C, D, E = Etapă inovaţională
Diametru max. al discului de polizare / şlefuire [mm]
U = Unghi
S = Drept
P = Acţionat
PL = Şlefuitor pneumatic

GB 030 - 013 B X 
X = Levier de siguranta
B = Design de baza
C = Iesire coaxaiala
Latime banda [mm] 
Putere x 10 [W]; 030 = 300 W
B = Banda
G = Polizor

     Maşini de şlefuit cu bandă

G A T 818 - 150 B X H T A
A = Pentru pietre conice
T = Filet ax 5/8" UNC
H = Model pentru sarcini grele
X = Levier de siguranţă
Y = Supapă dublu sens
B = Model de bază
C = Pentru cupe de polizare
Putere utilă x 10 [W]; 150 = 1 500 W
Diametru max. al discului de polizare x 10 [mm]; 180 mm
Viteză radială max. - 80 m/s
T = Turbină
A = Unghi
S = Drept
G = Polizor

PA 070 - 060 B Y I 

     Polizoare cu pensetă de prindere
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DS 020 - 060 B X P R F B10 Q EX
Protecţie EX
Q = Mandrină schimb rapid
Sistem fixare burghiu:
B10 – mandrină conică B10
3/8“ – filet pe mandrină 3/8“UNF
C – Pensetă
MK1 – con MORSE
F = Evacuare frontală (parţial)
R = Reversibil
P = Protecţie mandrină sau manşon
X = Levier de siguranţă
Y = Supapă sublu sens
Z = Pornire declanşator
P = Apăsare buton
B = Model de bază
S = Model mic
Turaţie x 100 [min-1]; 060 = 6 000 min-1

Putere utilă x 10 [W]; 020 = 200 W
S = Drept
P = Tip pistol
D = Bormaşină / Maşină de filetat

     Bormaşini / Maşini de filetat

S M P 030 - 1/2“Z A EX
Protecţie EX
A = Limitator reglare
Z = Pornire declanşator
X = Levier de siguranţă
Dimensiune ax - 1“, 1/2“, ...
Valoare max. cuplu x 10 [Nm]; 240 = 2 400 Nm
P = Tip pistol
S = Drept
M = Mecanic
S = Cheie

     Scule cu impact

HCK 010 - R14 K
K = Mâner de compensare
D = Mâner de prindere
S = Model drept
P = Tip pistol
Tip de mâner pentru scule, R = Ax rotund, HR-ax rotund hex.
Greutate 010 = 10/10 = 1 kg
HC = Ciocan pneumatic de sfărâmat / nituit
HCK = Ciocan pneumatic de nituit cu capac de protecţie
HCD = Ciocan pneumatic de nituit
HB = Ciocan demolator
HP = Picamăr
HR = Ciocan pneumatic cu impact
HS = Maşină de răzuit

     Ciocane

S H 150 - 180 B X
X = Levier de siguranţă
B = Model de bază
Ferăstrău cu lanţ: Turaţie x 100 [min-1]; 180 = 18 000 min-1

Ferăstrău cu translaţie: Curse pe min. – fără sarcină [min-1] 
Putere utilă x 10 [W]; 150 = 1 500 W
H = Ferăstrău cu lanţ
S = Drept (Cu translaţie)
S = Pilă

     Ferăstraie - ferăstrău cu lanţ, ferăstraie cu translaţie

S 16 - 320 Y
X = Levier de siguranţă
Y = Supapă dublu sens
Impacturi la sarcină completă x 10 [min-1]; 320 = 3 200 min-1

Grosime max. metal până la  400 N/mm2 /10 [mm]; 16 = 1,6 mm
S = Foarfece

     Foarfeci

P P P 35  A X
X = Levier de siguranţă
A = Versiune
Lungime max. a lamei ferăstrăului x 10 [mm]; 350 mm
P = Drept (Cu translaţie)
P = Ferăstrău
P = Pneumatic

SEMNIFICATIE NUME MODEL – SCULE PNEUMATICE DEPRAG INDUSTRIAL

Cod model – bormaşini / maşini de filetat / scule cu impact / ferăstraie / ciocane / pilă / foarfece / 
maşină uşor de utilizat pentru tăiat tabla prin ştanţare (nibbler) / curăţitoare cu ace / cleşti

FS 9 05 - 630 B Y
Y = Supapă dublu sens
B = Model de bază
Turaţie cursă x 10 [min-1]; 630 = 6 300 min-1

Greutate 05 = 05/10 = 0,5 kg
Lungime cursă, 9 mm
S = Drept
F = Pilă

     Pile

S N 10
Greutate 10 = 10/10 = 1,0 kg (1,4 kg)
N = Ac
S = Curăţitor

     Curăţitoare cu ace

 P0 38 3 X - P 00 - I 00 CL 10
Lăţime colier: 6=5,5 mm, 08=7,5 mm, 10=10 mm
Coliere:  CL = Coliere CLIC 

CO = Coliere COBRA 
FE = Coliere arc 
R = Coliere furtun

Inserţii-unghi: 00 = fără unghi, 90 = unhgi 90°
I = Tip inserţie
Cap înclinat:  00 = fără unghi
Inserţii: C = Tăiere, S = Comprimare P = Presare
X = Levier de siguranţă
Z = Pornire declanşator
3 = Număr piston
Diametru cilindru [mm]; 38 mm
P = Cleşti (0 = De bază, 1 = Altă versiune)

     Clești

PV 6 A - B H
H = Furtun
B = Model de bază
Etapă inovaţională A, C, E
Diametru max. al burghiului [mm]
Bormaşină pneumatică
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DEPRAG CZ a.s., T. G. Masaryka 113, 507 81 Lázně Bělohrad - Czech Republic
Tel.: +420-493 771 511, Fax: +420-493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz, Internet: www.deprag.cz


