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Jarní akce 2023  
nejprodávanější produkty & novinky 

SROVNÁVACÍ/TLOUŠŤKOVACÍ 
FRÉZKA HOB410PRO_400V*

KMENOVÁ PÁSOVÁ PILA
BBS550SMART-G & BBS810SMART-G

FORMÁTOVACÍ PILA
TS250FL_230V & 400V

• 4 - nožový válec (součástí dodávky jsou  
jednorázové hoblovací nože)

• 4000 min-1 Otáčky hřídele nože
• Hmostnost 420 kg
• Motor 5,5 kW (S6:40%)
• Rychlost posuvu při tloušťkování 7m/min
• Max. úběr 4 mm (tloušťkování) 

                    5 mm (srovnavání)
• Max. šířka tloušťkování 400 mm 
• Max. šířka srovnávání 410 mm 

Stroj je ideální pro řezání měkkého, tvrdého, su-
chého nebo zmrzlého dřeva či dřevěných hranolů s 
délkou odpovídající konstrukci stroje.
• Tyto modely jsou vybaveny výkonným benzíno-

vým motorem pro provoz bez elektrické energie.
• Maximální délka řezu závisí na prodlužovacích 

prvcích,v základním provedení je max délka 
 3,2 m

• BBS550 pro kmen Ø 550 mm,  
BBS810 pro kmen   Ø 810 mm

Základní model se skvělým poměrem cena/výkon
• Robustní a velmi stabilní stůl z litiny, s možností 

prodloužení 
• Uživatelsky přívětivé, snadné a přesné manuální 

nastavení výšky a úhlu pilového kotouče 
• Nastavení úhlu pilového kotouče až do 45°
• Podélný doraz s aretací a mikronastavením
• Včetně pilový kotouč ze slinutého  

karbidu 254 mm, sámovací patka

AKČNÍ CENA: 3999 € 
VČETNĚ DPH

DPC: 3899 € (BBS550SMART-G) / 4399 € (BBS810SMART-G) 

AKČNÍ CENA: 
BBS550SMART-G: 3699 €  BBS810SMART-G 3999 € 
VČETNĚ DPH

DPC: 2199 €
AKČNÍ CENA: 1999 € 
VČETNĚ DPH

VIBRAČNÍ DESKA
ZI-RPE60

ŘEZAČKA KAMENE
ZI-STM350

SBÍJEČKA/PŘÍKLEP. VRTAČKA
ZI-ABH1500D / ZI-BHA1500D

• Vibrační deska s předním chodem je ideální pro 
zhutňování opravovaných a znovu dlážděných 
cest, zahrad a na terénní úpravy.

• Motor s krytem klínového řemene, nosným 
rámem a bočními kryty základní desky

• Včetně podvozku a průhledné gumové podložky 
na dlaždičské práce

• Motor 4,1 kW
• Hloubka zhutnění 150 mm
•  Rozměr desky 510x350 mm (DxŠ)

• 2 kW motor
• Výkon motoru 2 kW
• Velikost stolu 530 x 430 mm
• Max. délka řezu 90° 650 - 800 mm,
• Hloubka řezu 90° 105 mm
• Max. délka řezu 45° 650-800 mm,
• Hloubka řezu 45° 72 mm
• Sklopné nohy
• Včetně 350 mm segmentového kotouče
• Vč. čerpadla chladící kapaliny, délkového dorazu

ZI-ABH1500D:
• Obzvláště robustní konstrukce, síla příklepu: 45 J
• 30 mm držák nástroje šestihran
• Včetně1x ostrý sekáč, 1x plochý sekáč, včetně 

kufru
• ZI-BHA1500D:
• Příklepová vrtačka na lehké vrtání a sekání
• Počet příklepů za minutu: 4 350 
• Včetně vrtáků (Ø8 mm, 10 mm, 12 mm), ostrého a 

plochého sekáče, prachové krytky, maziva

AKČNÍ CENA: 399 € 
VČETNĚ DPH

AKČNÍ CENA: 749 € 
VČETNĚ DPH

DPC: 179 € (ZI-ABH1500D)  
AKČNÍ CENA: 
ZI-ABH1500D: 169 €  ZI-BHA1500D:69€ 
VČETNĚ DPH

Nejprodávanější
NOVINKA (BBS810SMART-G)

Nejprodávanější

ZI-ABH1500D

ZI-BHA1500D

Všechny akční ceny v Euro (vč. 20% DPH), v Kč včetně 21% DPH. Meziprodej a chyby vyhrazeny. Přeškrtnuté ceny jsou doporučené prodejní ceny. Platí do vyprodání zásob..

Nejprodávanější

Nejprodávanější

Nejprodávanější

STAVEBNÍ STORJE A ZAŘÍZENÍ

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

Nejprodávanější

YOUR
JOB.
OUR 
TOOLS.



Jarní akce 2023:  nejprodávanější produkty & novinky

PÁSOVÁ PILA NA KOV
BS712TOP-G_400V*

DÍLENSKÝ HYDRAULICKÝ LIS
WP20ECO & WP75ECO*

PRACOVNÍ STŮL
WT1700

• Pásová pila na kov s převodovkou a možností 
nastavení 3 různých rychlostí pásu

• Prostorově úsporný s otočným řezacím ra-
menem

• Automatické vypnutí po dokončení řezu díky 
koncovému spínači

• řezný výkon 90°: Ø 180; 300 x 180 mm 
• řezný výkon 45°: Ø 130; 110 x 180 mm 
• motor: 1,1 kW, 400V / 3 / 50Hz
• vč. bimetalového pilového pásu: 2360x20x0,9mm

Lisování ložisek, přesné ohýbání nasivních kovových 
dílů - pro tento lis žádný problém
• Včetně ukazatele tlaku
• Robustní jednostupňový hydraulický válec
• Automatický zpětný chod válce
• Výškově nastavitelný lisovací stůl 

WP20ECO: lisovací tlak 20 tun
WP75ECO: lisovací tlak 75 tun

Pracovní stůl HOLZMANN WT1700 se 6 zásuvkami 
a skříňkou, jakož i dřevěnou pracovní plochou s 
tloušťkou 25 mm je vhodný pro vaši dílnu.Velký 
odkládací prostor, rozměrná pracovní deska a na-
stavitelné nožičky dělají produkt zajímavým.
• celkové rozměry: 1700 x 600 x 815 mm
• Nosnost: 200 kg
• výška stolu: 815 mm

DPC: 1499 €
AKČNÍ CENA: 1299 € 
VČETNĚ DPH

AKČNÍ CENA:
WP20ECO: 449 €  WP75ECO 1999 € 
VČETNĚ DPH

DPC: 529 €
AKČNÍ CENA: 499 € 
VČETNĚ DPH

ELEKTRICKÉ KOLEČKO
ZI-EWB260

DRTIČ VĚTVÍ
ZI-HAEK11000

VYVÝŠENÝ ZÁHON
ZI-HBT206 & ZI-BGWH169

• Velmi účinná práce díky Li-Iontovému aku-
mulátoru z naší ONE-FOR-ALL série

• Max. rychlost 6 km/h
• 100 l objem vany, max. nosnost 260 kg
• Rozměry plášťů kol: 4.00-8
• Elektrická brzda, jakož i rychlost vpřed/vzad, 

volitelá přepínačem na rukojeti
• Včetně 240Wh (6Ah) baterie a nabíječky

• Benzínový drtič s výkonným 9kW motorem
• S tímto drtičem snadno rozdrtíte větve o průměru 

až 12 cm
• Snadné startování pomocí elektrického startéru
• Buben se 2 reverzibilními noži
• Rychlost nožů 2000min-1
• Včetně podvozku a velkého zásobníku, plachty,  

baterie, přívěsného vozíku

ZI-HBT206:
• Vyvýšený záhon z kovu (pozinkovaný ocelový plech s 

práškovým nástřikem) pro velmi dlouhou životnost. 
Šířka 100 cm, délka 200 cm a výška 76 cm

ZI-BGWH169:
• Vyvýšený záhon z pozinkovaného ocelového plechu 0,25 

mm RAL7016, vrchní materiál rámu z hliníku
• 2 přihrádky na rostliny s hloubkou cca 18 cm
• odtok vody a úložný prostor pod přihrádkami na rostliny

DPC: 599 €
AKČNÍ CENA: 549 €
VČETNĚ DPH

AKČNÍ CENA: 1799 € 
VČETNĚ DPH

DPC: 449 € (ZI-HBT206) / 249 € (ZI-BGWH169) 

AKČNÍ CENA: 
ZI-HBT206: 349 € ZI-BGWH169: 219 € 
VČETNĚ DPH

NOVINKA

NOVINKA

Všechny akční ceny v Euro (vč. 20% DPH), v Kč včetně 21% DPH. Meziprodej a chyby vyhrazeny. Přeškrtnuté ceny jsou doporučené prodejní ceny. Platí do vyprodání zásob..

NOVINKA
NOVINKA

Nejprodávanější

ZI-HBT206

ZI-BGWH169

Nejprodávanější

ZAHRADNÍ TECHNIKA

KOVOOBRÁBĚCÍ STROJE / VYBAVENÍ DÍLNY

YOUR
JOB.
OUR 
TOOLS.

YOUR
JOB.
OUR 
TOOLS.


