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Scheppach egy fogalom! Már több mint 90 éve kínál kompromisszummentes, 
professzionális�szerszámokat�a�műhelymunkákhoz.�Hagyományos�német�precizitás,�

kifinomult részletkidolgozás, több mint 70 szabadalom és kiváló szervizhálózat 
csúcsra�emelte�a�márkát.�A�Scheppach�márka�alatt�most�már�megjelentek�az�igényes�
barkácsszerszámok is, melyek ötvözik az évtizedes mérnöki tapasztalatokat és extra 

ráadásként�-�az�elérhetőséget�mindenki�számára.�Amennyiben�csak�barkácsol,�
de�mégis�kiváló�minőségű,�4�év�garanciával*�rendelkező�gépre�van�szüksége,�

akkor�ez�a�katalógus�pont�Önnek�készült.
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A Scheppach termékek magyarországi forgalmazója:
GARLAND distributor s.r.o.

Hradecká 1136, 506 01 Jičín, Csehország
www.garland.hu

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
D-89335 Ichenhausen | Fon 0049/8223/4002-0 | Fax 0049/8223/4002-93

export@scheppach.com | www.scheppach.com Re
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*A�4�év�meghosszabbított�garancia�feltételeiről�érdeklődjön�kereskedőjénél�vagy�a�www.scheppach.hu�weboldalon.
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MŰSZAKI ADATOK
Merülőfűrész méretei 340 x 260 x 235 mm
Fűrészlap átmérője 160 mm
Tengely méret 20 mm
Fordulatszám 5500 fordulat/perc
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősín nélkül 55 mm
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősínnel 45 mm
Állítható vágási szög 0 – 45°-ig
Min. távolság fal-vágókorong 16 mm
Forgácselszívó csonk átmérő 35 / 38 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 1200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 7,4 / 8,2 kg
Rendelési szám 5901802915
Vonalkód 4046664025665
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  54.890 Ft 

Ideális 16 mm-es fal 
menti�vágáshoz.�
A�PL�55�erre�is�alkalmas.

Visszacsapás védő 
(Standard)

5555
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 ELEKTROMOS PL55PL55 PL55PL55

160 mm ø 
vágótárcsa

RESULT: 
Rated as ”GOOD“
Edition 08/2012

www.selbst.de

SELBST AUSPROBIERT

AWARDAWARD 33AZAZ11
-BEN-BEN

 Merülőfűrész
�Asztali�fűrész
�Körfűrész
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Tökéletes konyhai 
�munkalapok��szabásához.�
Akár�egy�amatőr�is�képes�
pontos vágásokat végezni 
a�PL55-tel�és�vezetősínnel.

Folyamatosan�
állítható gérvágás 
0°-tól�45°-ig

Folyamatosan�
állítható vágás 
mélység 55 mm-ig

A�PL�55�ideális�külünböző�anyagokhoz:
•�tömör�fa�•�rétegelt�lemez�•�MDF�és�
laminált�anyagok�stb.

Asztali�körfűrészhez�
hasonló vágási 
�eredmény�érhető�el.

55 mm55 mm

45°45°

PL55PL55 PL55PL55

160 MM MERÜLŐFŰRÉSZ
Sokan abban a meggyőződésben vannak, hogy minőségi, pontos, sorjamentes 
vágásokat, csak drága lapszabászgéppel vagy asztali körfűrésszel lehet elvégezni. 
A valósság azonban az, hogy pontos vágást egyszerűben és olcsóban is el tudunk 
végezni. Amennyiben megkérdezik a profi  szakembereket, szívesen elárulják ennek 
titkát. A merülőfűrész a megoldás! Profi  merülőfűrész ára töredéke a lapszabászgép 
árának. A gond ott van, hogy az egyszerű felhasználónak a körülbelül százötven 
ezer forintos ár még mindig nagyon magas. A Scheppach cég, a világon elsőként 
kínál merülőfűrészt kézi körfűrészgép árában. Így mindenki olyan egyszerűen és 
hatékonyan dolgozhat, mint egy profi . A merülőfűrészt leegyszerűsítve úgy lehet 
jellemezni, mint egy vezetősínen működő körfűrészt. Összességében azonban a 
vezetősín funkciója sokkal átgondoltabb és sokkal több egyedi megoldást kínál. 
A hagyományos körfűrészekhez képest a merülőfűrész, mint ahogy a nevéből 
is kitűnik, képes fokozatosan beállítható vágási mélységben dolgozni. Ennek 
köszönhetően a vágást a deszka/lap bármely pontján elkezdheti, gond nélkül 
kivághat nyílásokat (ideális a mosdók vagy tűzhelyek helynek kivágásához), 
elvégezheti a parkett kivágásokat úgy, hogy nem sérül az alatta lévő felület stb. 
Vezetősínnel történő használat során egyenes, sorjamentes, pontos szögbeállítási 
lehetőséggel végezhet vágást, elvégezheti az ajtók méretre vágását, deszka marást 
stb. A merülőfűrészt használhatja természetesen vezetősín nélkül is, hagyományos 
körfűrészként. A PL55 merülőfűrész kiválóan felszerelt. Az ergonomikus fogantyú 
speciális, puha csúszásgátló réteggel van bevonva. A gép rendelkezik integrált 
forgácselszívó kivezetővel, 0°-45°-ig beállítható vágási szög lehetőséggel és 55 mm-ig 
beállítható vágási mélységgel. A fűrészlap mögött integrált hasítóék van, mely nyitva 
tartja a vágási horonyt, megakadályozva így a fűrészlap esetleges beékelődésénél 
a gép veszélyes kifordulását. Okos konstrukciójának köszönhetően közvetlenül fal 
melletti (pusztán 16 mm) vágásokat is végezhet a géppel. A fűrészgépet különböző 
tartozékokkal egészítheti ki. A PL55 géphez, két darab 700 mm vezetősín, szorítóelem 
és kifordulás elleni védelem tartozik. A vezetősín biztosítja a pontos, egyenes és 
biztonságos fűrészirányítást és egyben védi a megmunkált anyagot a sérülésektől. 
Gumibevonatú sínnel van ellátva, mely biztosítja a tiszta, sorjamentes vágásokat. 
Az alján elhelyezett öntapadós szalagok biztosítják a jó tapadást a sima felületeken 
is. Szorítóelemek segítségével több vezetősín is csatlakozható, és így lehetőség van 
nagyon hosszú vágások elvégzésére is.

ELEKTROMOS  
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MŰSZAKI ADATOK
Merülőfűrész méretei 420 x 300 x 235 mm
Fűrészlap átmérője 210 mm
Tengely méret 30 mm
Fordulatszám 4500 fordulat/perc
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősín nélkül 75 mm
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősínnel 55 mm
Állítható vágási szög 0 – 45°-ig
Min. távolság fal-vágókorong 16 mm
Forgácselszívó csonk átmérő 35 / 38 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 1600 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 6,9 / 7,6 kg 
Rendelési szám 5901804901-901
Vonalkód 4046664042396
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  60.890 Ft 

A PL75 ideális 16 mm-es fal menti 
vágásokra.�Ez�egy�jelentős�előny�a�
hagyományos�körfűrészekhez�képest.�
Tökéletes,�sorjamentes�vágás�MDF�
és�butorlapokban�stb.

7575

m
m

m
m

PL75PL75 PL75PL75

33AZAZ11
-BEN-BEN

 Merülőfűrész
�Asztali�fűrész
�Körfűrész

Vezetősín�1400�mm,�rend.�sz.: 4901802701
Tartozék�szett�-�1x�vezetősín�csatlakozó,�
2x�fémrögzítő,�1x�ütköző,�rend.�sz.:�3901802702
Kifordulás�elleni�védelem,�rend.�sz.:�3901802703
Fűrészlap:�TCT�36�foggal,�rend.�sz.:�7901800601
Fűrészlap:�TCT�72�foggal,�rend.�sz.:�7901800602

TARTOZÉKOK

 ELEKTROMOS

VISSZACSAPÁS VÉDŐ 
(STANDARD)

160 MM Ø 
VÁGÓTÁRCSA
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Tökéletes a konyhai 
munkalapok kívágásáh-
oz.�Sorjamentesen�ez�
csak�merülőfűrésszel�
lehetséges.�A�PL75-tel�
és�a�vezetősínnel�még�
egy�kezdő�is�képes�a�
pontos párhuzamos és 
sorjamentes�vágáso-
kra.

Az akár 75 mm-es vágás-
mélység vetekszik a 
hagyományos asztali 
körfűrészek�teljesítményé-
vel.�Tökéletes�párhuzamos�
vágás�mindig.

Folyamato-
san állítható 
gérvágás 0°-tól 
45°-ig

Tartozéka a 
kifordulást 
vagy lebillenést 
megelőző�biz-
tonsági�eszköz.

45°45°

75
m

m

A�behúzódó�él�akadálytalan�merülő�
vágásokat�tesz�lehetővé�sorjamen-
tesen.

A�PL�75�ideális�külünböző�anyagokhoz:
•�tömör�fa�•�rétegelt�lemez�•�MDF�és�
laminált�anyagok�stb.

PL75PL75 PL75PL75

210 MM MERÜLŐFŰRÉSZ 
A PL75 a Scheppach legnagyobb típusú merülőfűrésze, mely felhasználása
szempontjából felülmúlhatatlan, főleg a felár ellenében rendelhető 1400 mm
vezetősín kiegészítésével (rögzítő elemek segítségével több sín is egymás 
után összekapcsolható). Így létre jön egy univerzális 3 az 1-ben funkcióval
rendelkező gép, mely magába foglalja a merülőfűrész, gérvágó és 
asztali fűrész tulajdonságait. Így már a műhelyben vagy az építkezésen 
semmilyen feladat nem okoz gondot. A fűrész képes 16mm-es faltávolságtól 
vágni, lehetséges vele a 75 mm-es anyagvastagság átvágása és pontos 
kivágásokat képes elvégezni a deszka/lap közepén is. Alkalmas kemény- és 
puhafa, laminált anyag, MDF lapok, faforgács lapok stb. megmunkálására. 
Vezetősín használatával hosszú, pontos vágásokat végez, akár 
szögbeállítási lehetőséggel. A géphez hozzátartozik a 36 keményfémlapkás
foggal ellátott minőségi TCT fűrészlap, forgácselszívó csatlakozó, 3 m 
gumiprofi l és a vezetősín csatlakozása során használatos kifordulás elleni 
védelem.

ELEKTROMOS  
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210 MM GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ LÉZERREL
A HM80L gérvágó fűrész kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben 
és az építkezéseken is. A Scheppach gérvágók új generációjának 
tagja, kategóriájában csúcsterméknek minősül. Kemény- és puhafák, 
faprofi lok és műanyagok pontos vágására tervezték. Nagyon masszív, de 
könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. Ezen 
anyagtípusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam és az ellenállás 
az extrém körülményeknek is. Előnyei közé tartozik a nagy teljesítményű 
1500 W-os motor, amely elég erős akár 120 x 60 mm-es profi lokhoz is. 
A 210 mm átmérőjű fűrészlap kiváló anyagból készül, 24 keményfémlapkás 
foggal rendelkezik, amely biztosítja a nagyon jó minőségű vágást. 
A lézersugár elősegíti a precízebb vágást, és a fűrészlapvédő biztosítja a 
kezelőszemély maximális biztonságát.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 395 x 340 x 468 mm
Fűrészlap átmérője 210 mm
Fordulatszám 5000 ford./perc
Fűrészfej dőlése 1 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya 45° balra, 45° jobbra
Vágási terjedelem 90°/ 90°-nál 120 x 60 mm
Vágási terjedelem 90°/45°-nál 80 x 35 mm
Munkaasztal beállítása 45-30-22,5-15-0-15-22,5-30-45°
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 650 – 750 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 7,7 / 9 kg
Rendelési szám 3901105915
Vonalkód 4046664017028
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 26 990 Ft

HM80LHM80L

Öntvény talapzat 
(standard)

1500 W Teljesítmény

210 MM Fűrészlap 
átmérője

Laser

 ELEKTROMOS
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 735 x 593 x 505 mm
Fűrészlap 216 mm
Fordulatszám 4700 ford./perc
Tárcsa 248 mm
Fűrész dönthetősége 1 x 45°
Munkasztal elfordíthatóság 45°  balra
Vágás 90°/90° 340 x 65 mm
Vágás 90°/45° 240 x 65 mm
Vágás 45°/90° 340 x 38 mm
Vágás 45°/45° 240 x 38 mm
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 12 / 14,6 kg
Rendelési szám 5901215903
Vonalkód 4046664072560
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  42.990 Ft 

HM216HM216

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL 
ÉS LÉZERREL  
A remekül felszerelt Scheppach HM216 gérvágó fűrész kiváló segítőtárs 
otthon, a műhelyben vagy építkezésen. Pontos vágásra lett tervezve 
mind kemény, mind puhafában, fa profi lokban és műanyagokban. Nagyon 
szilárd, de ugyanakkor könnyű alumínium ötvözetből készül, ezért nagyon 
könnyen használható. Fontos tényező, hogy ez az anyag nagyon hosszú 
élettartammal rendelkezik és ellenál az extrém körülményeknek is. A gép 
további nagy előnye az erős, 2000 W-os motor, mely a húzófunkcióval 
párosulva, alkalmas az akár 65 mm magas és 340 mm hosszú vágásokra 
is. A minőségi anyagból készülő, standard 24-es fogazatú fémlapkás 
fűrészlap nagyon jó minőségű vágásra képes. A nagyon fi nom vágásokhoz 
egy 48-as fogazatú fűrészlap is tartozéka a gépnek. A pontos munkavégzés 
érdekében a gép lézerrel, LED megvilágítással és nagy oldalsó munkaasztal 
szélesítővel is rendelkezik. A fűrészlap teljesen le van burkolva, így a 
használata maximálisan biztonságos.

A
J

Á
N

D
É

K

Alumínium 
kiszélesítés

216 mm Fűrészlap

2000 W Teljesítmény

340340

m
m

m
m

6565 m
m

m
m

 ELEKTROMOS
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 770 x 595 x 590 mm
Fűrészlap 255 mm
Fordulatszám 4500 ford./perc
Tárcsa 248 mm
Fűrész dönthetősége 1 x 45°
Munkasztal elfordíthatóság 45° balra
Vágás 90°/90° 340 x 90 mm
Vágás 90°/45° 240 x 90 mm
Vágás 45°/90° 340 x 45 mm
Vágás 45°/45° 240 x 45 mm
Motor 220 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 14,3 / 17,5 kg
Rendelési szám 5901216942
Vonalkód 4046664079088
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  59.990 Ft 

HM254HM254

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL 
ÉS LÉZERREL  
Nagy, remekül felszerelt Scheppach HM 254 gérvágó fűrész kiváló 
segítőtárs otthon, a műhelyben vagy építkezésen. Pontos vágásra lett 
tervezve mind kemény, mind puhafában, fa profi lokban és műanyagokban. 
Nagyon szilárd, de ugyanakkor könnyű alumínium ötvözetből készül, ezért 
nagyon könnyen használható. Fontos tényező, hogy ez az anyag nagyon 
hosszú élettartammal rendelkezik és ellenál az extrém körülményeknek is. 
A gép további nagy előnye a nagy, 254 mm-es fűrészlap és az erős, 2000 
W-os motor, melyek a húzófunkcióval párosulva, alkalmas az akár 90 mm 
magas és 340 mm hosszú vágásokra is. A minőségi anyagból készülő, 
standard 60-as fogazatú fémlapkás fűrészlap nagyon jó minőségű vágásra 
képes. A nagyon fi nom vágásokhoz egy 48-as fogazatú fűrészlap is 
tartozéka a gépnek. A pontos munkavégzés érdekében a gép lézerrel, LED 
megvilágítással és nagy oldalsó munkaasztal szélesítővel is rendelkezik. 
A fűrészlap teljesen le van burkolva, így a használata maximálisan 
biztonságos.

Lézer

255 mm fűrészlap

2000 W teljesítmény

9090 m
m
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m
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Alumínium kiszélesítés
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MŰSZAKI ADATOK
Tengelyméret 30 mm 
Fűrészfej dőlése 2 x 45° (balra és jobbra) 
Fordulat 3800 ot./min. 
Fűrészlap átmérője TCT, 305 mm, 24 zubů
Asztal fordítási tartománya 45° balra 45° jobbra
Vágási terjedelem 90°/90°-nál 330 x 105 mm
Vágási terjedelem 90°/45-nál° 230 x 105 mm 
Vágási terjedelem 45°/90°-nál 330 x 60 mm (balra) 
Vágási terjedelem 45°/90°-nál 330 x 35 mm (jobbra) 
Vágási terjedelem 45°/45°-nál 230 x 60 mm (balra) 
Vágási terjedelem 45°/45°-nál 230 x 35 mm (jobbra)
Motor 230 V/50 Hz 
Teljesítmény 2000 W

HM140LHM140L

KÉT OLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ 
FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS 
LÉZERREL
A Scheppach HM 140 L egy strapabíró és pontos gérvágó fűrész, amely 
kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. A 
gérvágók új generációjának tagja, kategóriájában csúcsterméknek minősül. 
Kemény és puhafák, faprofi lok, laminált és műanyag lapok, valamint hason-
ló típusú anyagok pontos vágására tervezték. Alapvető előnye a nagy 305 
mm-es átmérőjű fűrészlap, és az ennek megfelelő 330 mm-es vágási széles-
ség és 105 mm-es vágási magasság. Egyedülálló funkciónak számít, hogy a 
gép két oldalra dönthető, amely megkönnyíti és felgyorsítja az összetettebb 
vágásokat is. A gérvágó masszív, de könnyű alumíniumötvözetből készül, 
így egyszerűen hordozható. Ezen anyagtípusnál szintén fontos tényező 
a hosszú élettartam, és az is, hogy ellenáll az extrém körülményeknek. A 
robusztus vezetőrudakat kiváló minőségű csapágyakba helyezték, amelyek 
biztosítják a nagyon pontos és összetettebb vágásokat is. A rögzítők, vala-
mint az asztalhosszabbító részei szintén prémium minőségű anyagból kés-
zültek. A lézersugár elősegíti a precízebb vágást, az áttetsző fűrészlapvédő 
pedig biztosítja a kezelőszemély maximális biztonságát és rálátását a 
munkaterületre. A gép tartozéka egy praktikus ütköző, egy vonalzó, egy 
porzsák a fűrészpor eltávolításához és egy második, 48 fogazatú fűrészlap 
a fi nomabb vágásokhoz.

2000 W motor

Két vízszintes 
acél húzósín 
golyós csapággyal 
(standard)

Ø 305 mm-es 
fűrészlap 24 f
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 20.8 / 26.3 kg

Rendelési szám 5901218901
Vonalkód 4046664072843
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 92 990 Ft 

Fűrészlap:�
TCT�Ø�305/30,�24�fogazatú,�rend.�sz.:�7901201705 
ajánlott�bruttó�ár:�11990�Ft

TCT�Ø�305/30,�48�fogazatú,�rend.�sz.: 7901202705
ajánlott�bruttó�ár:�13590�Ft

TARTOZÉKOK
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 810 x 460 x 395 mm
Fűrészlap 254 mm
Fordulatszám 5000 ford./perc
Tárcsa 250 mm
Fűrész dönthetősége 1 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya 45° balra, 45° jobbra
Vágás 90°/90° 340 x 78 mm
Vágás 90°/45° 240 x 78 mm
Vágás 45°/90° 340 x 42 mm
Vágás 45°/45° 240 x 42 mm
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 15,7 / 18,8 kg
Rendelési szám 5901202901
Vonalkód 4014915081494
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  56.990 Ft 

HM100HM100LXULXU

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL 
ÉS LÉZERREL  
A HM100LXU gérvágó fűrész kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben 
és az építkezéseken is. A Scheppach gérvágók új generációjának 
tagja, kategóriájában csúcsterméknek minősül. Kemény- és puhafák, 
faprofi lok és műanyagok pontos vágására tervezték. Nagyon masszív, 
de könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. 
Ezen anyagtípusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam és 
ellenállása az extrém körülményeknek is. Előnyei közé tartozik a nagyon 
erős 2000 W-os motor, húzófunkcióval és a 254 mm átmerőjű fűrészlap, 
melynek köszönhetően a gép 78 mm-es magassági és 340 mm-es 
széllességi tartományban vág. A fűrészlap kiváló anyagból készül, 60 
keményfémlapkás foggal rendelkezik, mely nagyon pontos és sima vágást 
biztosít. A lézersugár elősegíti a precíz vágást és a fűrészlapvédő biztosítja 
a kezelőszemély maximális biztonságát.

Alumínium kiszélesítés

Lézer

254 mm fűrészlap

2000 W teljesítmény
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 920 x 700 x 460 mm
Fűrészlap 305 mm
Fordulatszám 4200 ford./perc
Fűrész dönthetősége 2 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya 45° balra, 45° jobbra
Munkaasztal beállítása 45-31,6-22,5-0-22,5-31,6-45°
Vágás 90°/90° 340 x 90 mm
Vágás 90°/45° 240 x 90 mm
Vágás 45°/90° 340 x 55 mm
Vágás 45°/45° 240 x 55 mm
Motor 230 V~
Teljesítmény 2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 23 / 25 kg
Rendelési szám 3901216901
Vonalkód 4046664036784
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  109.990 Ft 

HM120LHM120L

KÉT OLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ 
FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS 
LÉZERREL  
A Scheppach HM120L egy strapabíró es pontos gérvágó fűrész, amely 
kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. A 
gérvágók új generációjának tagja, kategóriájában csúcsterméknek minősül. 
Kemény- és puhafák, faprofi lok és műanyagok pontos vágására tervezték. 
Alapvető előnye a nagy, 305 mm-es átmerőjű fűrészlap, az ennek megfelelő 
340 mm-es vágási széllesség és 90 mm-es vágási magasság. Egyedülálló 
funkciónak számít, hogy a gép két oldalra dönthető, amely megkönnyíti 
és felgyorsítja az összetettebb vágásokat is. A gérvágó masszív, de 
könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. Ezen 
anyagtípusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam, és az ellenállás 
az extrém körülményeknek is. A strapabíró vezetőrudak csapágyakban 
vannak elhelyezve, amelyek biztosítják a nagyon pontos és összetettebb 
vágásokat is. A rögzítők, valamint az asztalhosszabbító részei szintén 
prémium minőségű anyagból készülnek. A lézersugár elősegíti a precízebb 
vágást, az áttetsző fűrészlapvédő pedig biztosítja a kezelőszemély 
maximális biztonságát és rálátását a munkaterületre. A forgácselszívó zsák 
tartozéka a gépnek.

Lézer

305 mm 
fűrészlap

KÉT OLDALRA 
DÖNTHETŐ

2000 W teljesítmény
Két vízszintes acél 
húzósín golyós 
csapággyal 
(standard)

210 mm-es�fűrészlapkészlet�3�db-os: 7901200715
Ø�210�x�30�/�25,4�x�2,2�mm�/�24�fog
Ø�210�x�30�/�25,4�x�2,2�mm�/�48�fog
Ø�210�x�30�/�25,4�x�2,2�mm�/�60�fog�

254 mm-es�fűrészlapkészlet�2�db-os: 7901200714
Ø�254�x�30�/�25,4�x�2,8�mm�/�48�fog
Ø�254�x�30�/�25,4�x�2,8�mm�/�60�fog

Fűrészlap�szett�-�2�darabos�315 mm-es: 7901200716
Ø�315�x�30�/�25,4�x�2,8�mm�/�24�fog
Ø�315�x�30�/�25,4�x�2,8�mm�/�48�fog

TARTOZÉKOK
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 810 x 460 x 395 mm
Fűrészlap 254 mm
Fordulatszám 5000 ford./perc
Tárcsa 250 mm
Fűrész dönthetősége 1 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya 45° balra, 45° jobbra
Vágás 90°/90° 340 x 78 mm
Vágás 90°/45° 240 x 78 mm
Vágás 45°/90° 340 x 42 mm
Vágás 45°/45° 240 x 42 mm
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 15,7 / 18,8 kg
Rendelési szám 5901202901
Vonalkód 4014915081494
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  56.990 Ft 

HM100HM100LXULXU

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL 
ÉS LÉZERREL  
A HM100LXU gérvágó fűrész kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben 
és az építkezéseken is. A Scheppach gérvágók új generációjának 
tagja, kategóriájában csúcsterméknek minősül. Kemény- és puhafák, 
faprofi lok és műanyagok pontos vágására tervezték. Nagyon masszív, 
de könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. 
Ezen anyagtípusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam és 
ellenállása az extrém körülményeknek is. Előnyei közé tartozik a nagyon 
erős 2000 W-os motor, húzófunkcióval és a 254 mm átmerőjű fűrészlap, 
melynek köszönhetően a gép 78 mm-es magassági és 340 mm-es 
széllességi tartományban vág. A fűrészlap kiváló anyagból készül, 60 
keményfémlapkás foggal rendelkezik, mely nagyon pontos és sima vágást 
biztosít. A lézersugár elősegíti a precíz vágást és a fűrészlapvédő biztosítja 
a kezelőszemély maximális biztonságát.

Alumínium kiszélesítés

Lézer

254 mm fűrészlap

2000 W teljesítmény
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 920 x 700 x 460 mm
Fűrészlap 305 mm
Fordulatszám 4200 ford./perc
Fűrész dönthetősége 2 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya 45° balra, 45° jobbra
Munkaasztal beállítása 45-31,6-22,5-0-22,5-31,6-45°
Vágás 90°/90° 340 x 90 mm
Vágás 90°/45° 240 x 90 mm
Vágás 45°/90° 340 x 55 mm
Vágás 45°/45° 240 x 55 mm
Motor 230 V~
Teljesítmény 2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 23 / 25 kg
Rendelési szám 3901216901
Vonalkód 4046664036784
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  109.990 Ft 

HM120LHM120L

KÉT OLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ 
FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS 
LÉZERREL  
A Scheppach HM120L egy strapabíró es pontos gérvágó fűrész, amely 
kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. A 
gérvágók új generációjának tagja, kategóriájában csúcsterméknek minősül. 
Kemény- és puhafák, faprofi lok és műanyagok pontos vágására tervezték. 
Alapvető előnye a nagy, 305 mm-es átmerőjű fűrészlap, az ennek megfelelő 
340 mm-es vágási széllesség és 90 mm-es vágási magasság. Egyedülálló 
funkciónak számít, hogy a gép két oldalra dönthető, amely megkönnyíti 
és felgyorsítja az összetettebb vágásokat is. A gérvágó masszív, de 
könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. Ezen 
anyagtípusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam, és az ellenállás 
az extrém körülményeknek is. A strapabíró vezetőrudak csapágyakban 
vannak elhelyezve, amelyek biztosítják a nagyon pontos és összetettebb 
vágásokat is. A rögzítők, valamint az asztalhosszabbító részei szintén 
prémium minőségű anyagból készülnek. A lézersugár elősegíti a precízebb 
vágást, az áttetsző fűrészlapvédő pedig biztosítja a kezelőszemély 
maximális biztonságát és rálátását a munkaterületre. A forgácselszívó zsák 
tartozéka a gépnek.

Lézer

305 mm 
fűrészlap

KÉT OLDALRA 
DÖNTHETŐ

2000 W teljesítmény
Két vízszintes acél 
húzósín golyós 
csapággyal 
(standard)

210 mm-es�fűrészlapkészlet�3�db-os: 7901200715
Ø�210�x�30�/�25,4�x�2,2�mm�/�24�fog
Ø�210�x�30�/�25,4�x�2,2�mm�/�48�fog
Ø�210�x�30�/�25,4�x�2,2�mm�/�60�fog�

254 mm-es�fűrészlapkészlet�2�db-os: 7901200714
Ø�254�x�30�/�25,4�x�2,8�mm�/�48�fog
Ø�254�x�30�/�25,4�x�2,8�mm�/�60�fog

Fűrészlap�szett�-�2�darabos�315 mm-es: 7901200716
Ø�315�x�30�/�25,4�x�2,8�mm�/�24�fog
Ø�315�x�30�/�25,4�x�2,8�mm�/�48�fog

TARTOZÉKOK
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216 MM MULTIFUNKCIÓS KÉTSEBESSÉGŰ 
GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS 
LÉZERREL
A HM80MP gérvágó fűrész kategóriájában abszolút csúcsterméket 
képvisel. Amennyiben egy univerzális gépet keres a műhelyébe, akkor ez 
a típus a legjobb, amit ma a piac kínálni tud. A gép alapja az első osztályú, 
minőségi TCT - keményfémlapkás multifunkciós, - standard kivitelben is 
már - 48 fogas fűrészlap, amely biztosítja a tökéletes, pontos vágást. Gond 
nélkül megbirkózik úgy a puha-, mint a keményfával és egyéb anyagokkal 
is, mint pl. az alumínium, réz vagy műanyag. Anélkül, hogy károsodna, 
probléma nélkül vágja még a szöget is tartalmazó faanyagot. Ha a vágásnál 
a fémanyag van túlsúlyban, akkor a gérvágót profi  fémfűrészlappal lehet 
kiegészíteni. A gép két sebességű, így alkalmas a különböző anyagok 
tökéletes minőségű vágásához. További kiváló tulajdonságokkal és 
tartozékokkal rendelkezik: robusztus, stabil, ennek ellenére könnyű 
szerkezetű, köszönhetően az alumíniumötvözet adottságának, hozzá 
tartozik a vezetőgörgővel ellátott, szinte törhetetlen alumíniumötvözetből 
készült fűrészlapvédő (így a védőlap soha nem érintkezik az anyaggal a 
húzófunkció használatakor), a szélesen kiterjeszthető, alumíniumötvözetből 
készült kihúzható asztalhosszabbító, mindkét oldalon beépítettek vágási 
ütközővel, egyszerű szögbeállítás gyorsszorító segítségével, munkadarab 
leszorítóval, a pontos vágáshoz a kétoldali csapágyakban elhelyezett 
vezetőrudak és az öntvényből készült magas ütközővonalzó állnak 
rendelkezésre. További előnyei közé tartozik az erős 1 700 W-os motor,
a beállítható lézersugár és a beépített porzsák, melynek anyaga ellenáll 
a fémvágás során kibocsátott szikráknak. A gép 305 x 65 mm-es vágási 
terjedelemmel rendelkezik.

HM80MPHM80MP HM80MPHM80MP ELEKTROMOS

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 568 x 574 x 535 mm
Fűrészlap 216 mm
Fordulatszám 3800 / 5000 ford./perc
Tárcsa Ø 260 mm
Fűrész dönthetősége 1 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya 47° balra, 47° jobbra
Vágás 90°/90° 305 x 65 mm
Vágás 90°/45° 215 x 65 mm
Vágás 45°/90° 305 x 36 mm
Vágás 45°/45° 215 x 36 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 1700 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 12,2 / 14,4 kg
Rendelési szám 5901207901
Vonalkód 4046664030843
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  58.490 Ft 
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1700 W teljesítmény

Lézer

216 mm fűrészlap
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216 MM MULTIFUNKCIÓS KÉTSEBESSÉGŰ 
GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS 
LÉZERREL
A HM80MP gérvágó fűrész kategóriájában abszolút csúcsterméket 
képvisel. Amennyiben egy univerzális gépet keres a műhelyébe, akkor ez 
a típus a legjobb, amit ma a piac kínálni tud. A gép alapja az első osztályú, 
minőségi TCT - keményfémlapkás multifunkciós, - standard kivitelben is 
már - 48 fogas fűrészlap, amely biztosítja a tökéletes, pontos vágást. Gond 
nélkül megbirkózik úgy a puha-, mint a keményfával és egyéb anyagokkal 
is, mint pl. az alumínium, réz vagy műanyag. Anélkül, hogy károsodna, 
probléma nélkül vágja még a szöget is tartalmazó faanyagot. Ha a vágásnál 
a fémanyag van túlsúlyban, akkor a gérvágót profi  fémfűrészlappal lehet 
kiegészíteni. A gép két sebességű, így alkalmas a különböző anyagok 
tökéletes minőségű vágásához. További kiváló tulajdonságokkal és 
tartozékokkal rendelkezik: robusztus, stabil, ennek ellenére könnyű 
szerkezetű, köszönhetően az alumíniumötvözet adottságának, hozzá 
tartozik a vezetőgörgővel ellátott, szinte törhetetlen alumíniumötvözetből 
készült fűrészlapvédő (így a védőlap soha nem érintkezik az anyaggal a 
húzófunkció használatakor), a szélesen kiterjeszthető, alumíniumötvözetből 
készült kihúzható asztalhosszabbító, mindkét oldalon beépítettek vágási 
ütközővel, egyszerű szögbeállítás gyorsszorító segítségével, munkadarab 
leszorítóval, a pontos vágáshoz a kétoldali csapágyakban elhelyezett 
vezetőrudak és az öntvényből készült magas ütközővonalzó állnak 
rendelkezésre. További előnyei közé tartozik az erős 1 700 W-os motor,
a beállítható lézersugár és a beépített porzsák, melynek anyaga ellenáll 
a fémvágás során kibocsátott szikráknak. A gép 305 x 65 mm-es vágási 
terjedelemmel rendelkezik.

HM80MPHM80MP HM80MPHM80MP ELEKTROMOS

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 568 x 574 x 535 mm
Fűrészlap 216 mm
Fordulatszám 3800 / 5000 ford./perc
Tárcsa Ø 260 mm
Fűrész dönthetősége 1 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya 47° balra, 47° jobbra
Vágás 90°/90° 305 x 65 mm
Vágás 90°/45° 215 x 65 mm
Vágás 45°/90° 305 x 36 mm
Vágás 45°/45° 215 x 36 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 1700 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 12,2 / 14,4 kg
Rendelési szám 5901207901
Vonalkód 4046664030843
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  58.490 Ft 
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1700 W teljesítmény

Lézer

216 mm fűrészlap
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HM100MPHM100MP HM100MPHM100MP ELEKTROMOS

255 MM MULTIFUNKCIÓS KÉTSEBESSÉGŰ
GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS
LÉZERREL
A HM100MP gérvágó fűrész a kategóriájában abszolút csúcsterméket 
képvisel. Amennyiben egy univerzális gépet keres a műhelyébe, ez a típus a 
legjobb, amit ma a piac kínálni tud. A gép alapja az elsőosztályú, minőségi
TCT keményfémlapkás multifunkciós, standard kivitelben is már 48 foggal 
rendelkező fűrészlap, mely biztosítja a tökéletes és pontos vágást. Gond 
nélkül megbirkózik úgy a puha, mint a keményfával és egyéb anyagokkal is, 
mint az alumínium, réz vagy műanyag. Anélkül, hogy károsodna, probléma 
nélkül vágja a szöget is tartalmazó faanyagot. Ha a vágásnál fémanyag 
van túlsúlyban a gérvágót profi  fémfűrészlappal lehet kiegészíteni. A gép 
két sebességgel rendelkezik a különböző anyagok tökéletes minőségű 
vágásához. A következő kiváló tulajdonságokkal és tartozékokkal 
rendelkezik: robusztus, stabil, ennek ellenére könnyű szerkezetű, 
köszönhetően az alumíniumötvözet adottságának, a vezetőgörgővel ellátott 
szinte törhetetlen alumíniumötvözetből készült fűrészlapvédő (a védőlap 
így soha nem érintkezik az anyaggal a húzófunkció használata során), 
széles, alumíniumötvözetből készült kihúzható asztalhosszabbítóval, 
mindkét oldalon beépített vágási ütközővel, egyszerű szögbeállítási 
lehetőséggel - gyorsszorító segítségével, munkadarab leszorítóval, a 
pontos vágáshoz, kétoldali csapágyakban elhelyezett vezetőrudakkal, 
öntvényből készült, magas ütközővonalzóval, erős 2 150 W motorral, 
beállítható lézersugárral, beépített porzsákkal, melynek anyaga ellenáll 
a fémvágás során kibocsátott szikráknak és 305 x 90 mm-es vágási 
terjedelemmel.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 585 x 800 x 610 mm
Fűrészlap 255 mm
Fordulatszám 3200 / 4500 ford./perc
Tárcsa Ø 260 mm
Fűrész dönthetősége 1 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya 47° balra, 47° jobbra
Vágás 90°/90° 305 x 90 mm
Vágás 90°/45° 215 x 90 mm
Vágás 45°/90° 305 x 47 mm
Vágás 45°/45° 215 x 47 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 2150 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 16,5 / 17,9 kg
Rendelési szám 5901208901
Vonalkód 4046664031383
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  72.990 Ft 

2150 W teljesítmény

Lézer

255 mm 
fűrészlap
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100 – 165 cm
38,4
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UMF1600UMF1600

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1000 x 580 x 810 mm
Állvány magassága 810 mm
Befogási széllesség 1000 – 1650 mm
Max. állvány terhelés 200 kg

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 12,3 / 14,9 kg
Rendelési szám 5907103900
Vonalkód 4046664031888
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  24.390 Ft 

GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY  
Az UMF1600 egy erős és stabil univerzális állvány, amely nemcsak 
gérvágókhoz ideális (a piacon meglévő gérvágók 95%-hoz megfelelő), 
hanem alkalmas munkaasztalnak egyes csiszológépekhez, fémfűrészekhez 
stb. Az állványon elhelyezett gép sokkal rugalmasabb és kényelmesebb 
munkavégzést biztosít, mint a munkaasztalon stabilan elhelyezett gép. 
Egyrészt a gép elhelyezése nem akadályozza a munkát a munkapadon, 
másrészt a legfontosabb, hogy igény szerint bármilyen térben felállítható, 
esetleg kültérben, műhely elé is elhelyezhető, ami megkönnyíti a hosszabb 
anyagok szabását. Az állvány támasztólábai könnyű alumínium és acél 
kombinációval készülnek, könnyen és gyorsan összecsukhatók. Az állvány 
kis súlyú, csak 12 kg, így ideális olyan szakemberek részére, akik gyakran 
dolgoznak különböző helyszíneken, és szükségük van könnyen mozgatható 
és szállítható állványra. Az állvány jó felszereltségű. A rögzítősín 
gyorscsatlakozó funkcióval van ellátva. A kétoldalt kitolható dupla karok, 
szerszám nélkül is beállíthatók 100 – 165 cm befogószélességig. Az állvány 
tartozéka a magasságot állító vezetőhenger és az ütközőprofi l, például a 
lécek rövidítéséhez. Az ajánlott 150 kg-os munkaterhelés ideális minden 
típusú munkához, amely az állványon elvégezhető.

 ERGONOMIKUS 
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ALKALMAS
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 680 x 520 x 350 mm
Fűrészlap 216 mm
Fordulatszám 5200 ford./perc
Tárcsa Ø 225 mm
Fűrész dönthetősége 1 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya 47° balra, 47° jobbra
Elszívócsonk átmérője 32 mm
Munkaasztal beállítása 0-15-22,5-31,6-45°
Vágás 90°/90° 300 x 65 mm
Vágás 90°/45° 200 x 65 mm
Vágás 45°/90° 300 x 38 mm
Vágás 45°/45° 200 x 38 mm
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 2200 W

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ LÉZERREL ÉS LED 
VILÁGÍTÁSSAL  
A Scheppach HM90SL egy jól felszerelt, nagy teljesítményű gérvágó fűrész, 
amely teljesen új kialakítású munkaasztallal és rögzített vezetőrudakkal 
rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a gép húzófunkciójának használatakor 
a fűrésznek nincs szüksége mögöttes helyre, és így közvetlenül a falhoz 
helyezhető. Ez például akkor hasznos, ha szűk helyen, kisebb műhelyben 
dolgozik, vagy ahol a munkaasztal szélessége nem teszi lehetővé a fal 
melletti munkavégzést, és így a húzófunkciót nem lehet kihasználni. 
A fűrész nagyon masszív, de egyben könnyű alumíniumötvözetből készült 
talapzaton helyezték el, ami a gép súlyánál fogva nemcsak nagyon 
stabil, hanem biztosítja a gép megfelelő stabilitását is a pontos vágások 
elvégzéséhez. A gép standard tartozéka a 60 keményfémlapkás foggal 
rendelkező fűrészlap, amely a magas vágási sebességgel együtt biztosítja 
a sima, precíz és sorja nélküli vágást. Előnyei közé tartozik a nagyon erős 
2200 W-os teljesítményű motor és a 65 mm-es vágási terjedelem, amely 
a keményebb anyagok vágásánál is kiválóan hasznosítható. A gérvágó 
fűrészt lézerrel látták el, amely elősegíti a pontos vágást. A fűrész további 
tartozéka a LED világítás a munkaterület tökéletes megvilágításához, 
a vonalzó, a két kihúzható asztalhosszabbító, 
a gyorsszorító rendszer a szögbeállításhoz,
a porzsák, a munkadarab leszorító, 
az extra hosszú tápkábel és egy második, 
ingyenes 48 foggal rendelkező fűrészlap.
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 13 / 16 kg
Rendelési szám 5901214901
Vonalkód 4046664069119
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  60.990 Ft 
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2200 W 
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100 – 165 cm
38,4
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UMF1600UMF1600

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1000 x 580 x 810 mm
Állvány magassága 810 mm
Befogási széllesség 1000 – 1650 mm
Max. állvány terhelés 200 kg

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 12,3 / 14,9 kg
Rendelési szám 5907103900
Vonalkód 4046664031888
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  24.390 Ft 

GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY  
Az UMF1600 egy erős és stabil univerzális állvány, amely nemcsak 
gérvágókhoz ideális (a piacon meglévő gérvágók 95%-hoz megfelelő), 
hanem alkalmas munkaasztalnak egyes csiszológépekhez, fémfűrészekhez 
stb. Az állványon elhelyezett gép sokkal rugalmasabb és kényelmesebb 
munkavégzést biztosít, mint a munkaasztalon stabilan elhelyezett gép. 
Egyrészt a gép elhelyezése nem akadályozza a munkát a munkapadon, 
másrészt a legfontosabb, hogy igény szerint bármilyen térben felállítható, 
esetleg kültérben, műhely elé is elhelyezhető, ami megkönnyíti a hosszabb 
anyagok szabását. Az állvány támasztólábai könnyű alumínium és acél 
kombinációval készülnek, könnyen és gyorsan összecsukhatók. Az állvány 
kis súlyú, csak 12 kg, így ideális olyan szakemberek részére, akik gyakran 
dolgoznak különböző helyszíneken, és szükségük van könnyen mozgatható 
és szállítható állványra. Az állvány jó felszereltségű. A rögzítősín 
gyorscsatlakozó funkcióval van ellátva. A kétoldalt kitolható dupla karok, 
szerszám nélkül is beállíthatók 100 – 165 cm befogószélességig. Az állvány 
tartozéka a magasságot állító vezetőhenger és az ütközőprofi l, például a 
lécek rövidítéséhez. Az ajánlott 150 kg-os munkaterhelés ideális minden 
típusú munkához, amely az állványon elvégezhető.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 680 x 520 x 350 mm
Fűrészlap 216 mm
Fordulatszám 5200 ford./perc
Tárcsa Ø 225 mm
Fűrész dönthetősége 1 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya 47° balra, 47° jobbra
Elszívócsonk átmérője 32 mm
Munkaasztal beállítása 0-15-22,5-31,6-45°
Vágás 90°/90° 300 x 65 mm
Vágás 90°/45° 200 x 65 mm
Vágás 45°/90° 300 x 38 mm
Vágás 45°/45° 200 x 38 mm
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 2200 W

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ LÉZERREL ÉS LED 
VILÁGÍTÁSSAL  
A Scheppach HM90SL egy jól felszerelt, nagy teljesítményű gérvágó fűrész, 
amely teljesen új kialakítású munkaasztallal és rögzített vezetőrudakkal 
rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a gép húzófunkciójának használatakor 
a fűrésznek nincs szüksége mögöttes helyre, és így közvetlenül a falhoz 
helyezhető. Ez például akkor hasznos, ha szűk helyen, kisebb műhelyben 
dolgozik, vagy ahol a munkaasztal szélessége nem teszi lehetővé a fal 
melletti munkavégzést, és így a húzófunkciót nem lehet kihasználni. 
A fűrész nagyon masszív, de egyben könnyű alumíniumötvözetből készült 
talapzaton helyezték el, ami a gép súlyánál fogva nemcsak nagyon 
stabil, hanem biztosítja a gép megfelelő stabilitását is a pontos vágások 
elvégzéséhez. A gép standard tartozéka a 60 keményfémlapkás foggal 
rendelkező fűrészlap, amely a magas vágási sebességgel együtt biztosítja 
a sima, precíz és sorja nélküli vágást. Előnyei közé tartozik a nagyon erős 
2200 W-os teljesítményű motor és a 65 mm-es vágási terjedelem, amely 
a keményebb anyagok vágásánál is kiválóan hasznosítható. A gérvágó 
fűrészt lézerrel látták el, amely elősegíti a pontos vágást. A fűrész további 
tartozéka a LED világítás a munkaterület tökéletes megvilágításához, 
a vonalzó, a két kihúzható asztalhosszabbító, 
a gyorsszorító rendszer a szögbeállításhoz,
a porzsák, a munkadarab leszorító, 
az extra hosszú tápkábel és egy második, 
ingyenes 48 foggal rendelkező fűrészlap.
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 13 / 16 kg
Rendelési szám 5901214901
Vonalkód 4046664069119
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  60.990 Ft 

HM90SLHM90SL

Lézer

LED

216 mm fűrészlap

2200 W 
teljesítmény
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1250 x 632 x 900 mm
Állvány magassága 900 mm
Befogási széllesség 1160 – 2000 mm
Max. állvány terhelés 250 kg

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 13,5 / 15 kg
Rendelési szám 5907102900
Vonalkód 4046664031499
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  31.690 Ft 

GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY  
Az UMF2000 egy erős és stabil univerzális állvány, mely ideális nem 
csak gérvágókhoz (a piacon meglévő gérvágók 95%-hoz alkalmas), de 
alkalmazható munkaasztalnak egyes csiszológépekhez, fémfűrészekhez 
stb. Az állványon elhelyezett gép sokkal rugalmasabb és kényelmesebb 
munkavégzést biztosít, mint a stabilan, munkaasztalon elhelyezett gép. 
Egyrészt a gép elhelyezése nem akadályozza a munkát a munkapadon, 
de a legfontosabb, hogy térben is bárhol igény szerint felállítható, esetleg 
kültérben, műhely elé is elhelyezhető, ami megkönnyíti a hosszabb 
anyagok szabását. Az állvány támasztólábai könnyű alumínium és acél 
felhasználásával készülnek, könnyen és gyorsan összecsukhatók. Az 
állvány kis súllyal rendelkezik, csak 13,5 kg, így ideális olyan szakemberek 
részére, akik gyakran dolgoznak különböző helyeken és szükségük van 
könnyedén mozgatható és szállítható állványra. Az állvány jó felszereltségű. 
A rögzítősín gyorscsatlakozó funkcióval van ellátva. 
A kétoldalt kitolható dupla karok, szerszámok nélkül is beállíthatók 
116-200 cm befogószélességig. Az állvány tartozéka a magasságállító 
vezetőhenger és az ütközőprofi l, például a lécvágások rövidítéséhez. Az 
ajánlott 150 kg-os munkaterhelés ideális minden típusú munkához, amely 
az állványon elvégezhető.
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SB1000SB1000 GYORS 
RÖGZÍTŐS

MULTIFUNKCIÓS ÁLLVÁNYOS SATU  
A Scheppach SB1000 nagyon praktikus és találékony szerkezetű állványos 
satu otthoni műhelyekbe. Nem lesz szüksége továbbiakban soha senkitől 
segítséget kérni „valamit megfogni”, ha vágni, fúrni, csiszolni, gyalulni vagy 
javítani szeretne valamit. Egyszerűen behelyezi az adott munkadarabot 
a szorítópofák közé és a lábpedál segítségével rögzíti a tárgyat a kívánt 
szögben akár 1000 kg szorítóerővel. A rögzítőgomb benyomása után 
elkezdheti a munkát. Hasonló egyszerűséggel a munkadarabot ki is 
lazíthatja és kiveheti a satuból. A nagy, 955 mm befogószélességnek 
köszönhetően szinte bármit elhelyezhet a satuba: a vékony lemeztől kezdve 
a lapra fektetett ajtóig bezárólag. Amennyiben rendelkezik két darab 
satuval, nagyon gyorsan, bárhol, pl. építkezésen, létrehozhat egy szilárd és 
nagy munkaasztalt (elég, ha két satu közé beszorít egy nagy deszkatáblát, 
vagy néhány pallót). Robusztus kivitele ellenére, az elfogadható súlyának 
és egyszerű összeszerelésének köszönhetőn, kiválóan hordozható és 
szállítható – összeszerelt állapotban valóban nagyon kis helyett foglal.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 960 x 877 x 860 mm
Állvány magassága 860 mm
Max. szorítóerő 1000 kg
Max. befogás szélesség 955 mm
Max. állvány terhelés 300 kg

Könnyű és 
gyors szorítás

175 mm

955 mm
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 14,5 / 17 kg
Rendelési szám 5907303900
Vonalkód 4046664072416
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  43.990 Ft 

ALKALMAS

95%A GÉRFŰRÉSZEK        
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UMF2000UMF2000 ERGONOMIKUS 
MUNKAVÉGZÉS

Untergestell�Ende
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1250 x 632 x 900 mm
Állvány magassága 900 mm
Befogási széllesség 1160 – 2000 mm
Max. állvány terhelés 250 kg

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 13,5 / 15 kg
Rendelési szám 5907102900
Vonalkód 4046664031499
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  31.690 Ft 

GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY  
Az UMF2000 egy erős és stabil univerzális állvány, mely ideális nem 
csak gérvágókhoz (a piacon meglévő gérvágók 95%-hoz alkalmas), de 
alkalmazható munkaasztalnak egyes csiszológépekhez, fémfűrészekhez 
stb. Az állványon elhelyezett gép sokkal rugalmasabb és kényelmesebb 
munkavégzést biztosít, mint a stabilan, munkaasztalon elhelyezett gép. 
Egyrészt a gép elhelyezése nem akadályozza a munkát a munkapadon, 
de a legfontosabb, hogy térben is bárhol igény szerint felállítható, esetleg 
kültérben, műhely elé is elhelyezhető, ami megkönnyíti a hosszabb 
anyagok szabását. Az állvány támasztólábai könnyű alumínium és acél 
felhasználásával készülnek, könnyen és gyorsan összecsukhatók. Az 
állvány kis súllyal rendelkezik, csak 13,5 kg, így ideális olyan szakemberek 
részére, akik gyakran dolgoznak különböző helyeken és szükségük van 
könnyedén mozgatható és szállítható állványra. Az állvány jó felszereltségű. 
A rögzítősín gyorscsatlakozó funkcióval van ellátva. 
A kétoldalt kitolható dupla karok, szerszámok nélkül is beállíthatók 
116-200 cm befogószélességig. Az állvány tartozéka a magasságállító 
vezetőhenger és az ütközőprofi l, például a lécvágások rövidítéséhez. Az 
ajánlott 150 kg-os munkaterhelés ideális minden típusú munkához, amely 
az állványon elvégezhető.
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116 – 200 cm
38,4

cm

max.

UMF2000UMF2000FAST GYORS 
RÖGZÍTŐS

ALKALMAS
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SB1000SB1000 GYORS 
RÖGZÍTŐS

MULTIFUNKCIÓS ÁLLVÁNYOS SATU  
A Scheppach SB1000 nagyon praktikus és találékony szerkezetű állványos 
satu otthoni műhelyekbe. Nem lesz szüksége továbbiakban soha senkitől 
segítséget kérni „valamit megfogni”, ha vágni, fúrni, csiszolni, gyalulni vagy 
javítani szeretne valamit. Egyszerűen behelyezi az adott munkadarabot 
a szorítópofák közé és a lábpedál segítségével rögzíti a tárgyat a kívánt 
szögben akár 1000 kg szorítóerővel. A rögzítőgomb benyomása után 
elkezdheti a munkát. Hasonló egyszerűséggel a munkadarabot ki is 
lazíthatja és kiveheti a satuból. A nagy, 955 mm befogószélességnek 
köszönhetően szinte bármit elhelyezhet a satuba: a vékony lemeztől kezdve 
a lapra fektetett ajtóig bezárólag. Amennyiben rendelkezik két darab 
satuval, nagyon gyorsan, bárhol, pl. építkezésen, létrehozhat egy szilárd és 
nagy munkaasztalt (elég, ha két satu közé beszorít egy nagy deszkatáblát, 
vagy néhány pallót). Robusztus kivitele ellenére, az elfogadható súlyának 
és egyszerű összeszerelésének köszönhetőn, kiválóan hordozható és 
szállítható – összeszerelt állapotban valóban nagyon kis helyett foglal.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 960 x 877 x 860 mm
Állvány magassága 860 mm
Max. szorítóerő 1000 kg
Max. befogás szélesség 955 mm
Max. állvány terhelés 300 kg

Könnyű és 
gyors szorítás

175 mm

955 mm
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 14,5 / 17 kg
Rendelési szám 5907303900
Vonalkód 4046664072416
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  43.990 Ft 

ALKALMAS

95%A GÉRFŰRÉSZEK        
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SB1000SB1000 GYORS   
RÖGZÍTŐS

Spannbock
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46 mm 
vágás 
magasság

254 mm-es fűrészlap

HM100THM100T

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 730 x 465 x 630 mm
Fűrészlap átmérője 254 mm
Fordulatszám 5000 fordulat/perc
Vágás szélesség - keresztvágás 90 / 90° 110 / 70 mm
Vágás mélység - keresztvágás 90 / 45° 70 / 70 mm
Vágás magasság - asztali mód 90° 46 mm
Table size 460 x 335 mm
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 1800 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 19 / 24 kg
Rendelési szám 5901103901
Vonalkód 4046664031864
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  86.990 Ft 

KOMBINÁLT GÉRVÁGÓ/ASZTALI 
KÖRFŰRÉSZ  
A Scheppach HM 100 T kombinált fűrész egy többfunkciós gép, mely 
néhány másodperc alatt gérvágó fűrészből kis asztali körfűrésszé 
változtatható. Ez által a számos vágási mód válik lehetségessé, ami érdekes 
lehet nemcsak az iparosok számára, akiknek nem kell két gépet szállítani, 
de a kisebb műhelyekbe is, ahol esetleg problémát jelent a kevés hely. A 
fűrész egy könnyű alumínium ötvözetből készült, de nagyon erős alapzaton 
van elhelyezve, amely nem csak nagyon stabil, hanem elég szilárd alapul 
is szolgál asztalnak. Mivel az asztal nem forog, a fűrész egészen pontos 
vágások elvégzésére is alkalmas. A gép alapfelszereltsége a kiváló 
minőségű 60-as fogazatú fűrészlap, amely sima és precíz vágás biztosít. A 
keményebb anyagok vágásához elég erőt biztosít az erős, 1800 W-os motor 
és a nagy, 70 mm-es gérvágás lehetőség.

 ELEKTROMOS
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Összecsukhatő 
lábak, asztalszélesítés 
(standard)

1200 W 
Motor

210 mm Ø 
fűrészlap

HS80HS80 ELEKTROMOS

210 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ
A HS80 asztali körfűrész tervezésének köszönhetően, maximálisan mobil 
és könnyen tárolható. Kompakt méretei ellenére is elég erős ahhoz, hogy 
megfeleljen a gyakorlott hobbi felhasználóknak és jó végeredményt 
biztosítson a különböző fafajták megmunkálásához. Ezt elősegíti az 
erős, 1200 W-os teljesítményű motor. A keményfémlapkás fűrészlap 
biztosítja a gép hosszú élettartamát. A HS80 körfűrész a méreteihez 
viszonyítva gazdagon felszerelt. Tartozékai között megtalálható a 
kihúzható munkaasztal-hosszabbító, párhuzamvezető, szögvezető a ferde 
vágásokhoz, fűrészlapvédő és az integrált forgácselszívó csatlakozó.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 525 x 400 x 400 mm
Fűrészlap átmérője 210 mm
Munkaasztal méretei 525 x 400 mm
Vágási mélység 90°-nál 48 mm
Vágási mélység 45°-nál 45 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 1200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 14 / 16 kg
Rendelési szám 5901302901
Vonalkód 4014915080077
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  36.490 Ft 
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HM100THM100T ELEKTROMOS

Tisch-kapp-gehrungssäge
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Összecsukhatő 
lábak, asztalszélesítés 
(standard)

1200 W 
Motor

210 mm Ø 
fűrészlap

HS80HS80 ELEKTROMOS

210 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ
A HS80 asztali körfűrész tervezésének köszönhetően, maximálisan mobil 
és könnyen tárolható. Kompakt méretei ellenére is elég erős ahhoz, hogy 
megfeleljen a gyakorlott hobbi felhasználóknak és jó végeredményt 
biztosítson a különböző fafajták megmunkálásához. Ezt elősegíti az 
erős, 1200 W-os teljesítményű motor. A keményfémlapkás fűrészlap 
biztosítja a gép hosszú élettartamát. A HS80 körfűrész a méreteihez 
viszonyítva gazdagon felszerelt. Tartozékai között megtalálható a 
kihúzható munkaasztal-hosszabbító, párhuzamvezető, szögvezető a ferde 
vágásokhoz, fűrészlapvédő és az integrált forgácselszívó csatlakozó.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 525 x 400 x 400 mm
Fűrészlap átmérője 210 mm
Munkaasztal méretei 525 x 400 mm
Vágási mélység 90°-nál 48 mm
Vágási mélység 45°-nál 45 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 1200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 14 / 16 kg
Rendelési szám 5901302901
Vonalkód 4014915080077
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  36.490 Ft 

4848  m
m

 m
m

23www. .hu

ELEKTROMOS  HS80HS80

Tischkreissägen Anfang
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Jobboldali 
asztalszélesítés 
(standard)

Baloldali asztalszélesítés 
(standard)

2000 W 
Motor

Tartólábak 
(standard)

250 mm Ø 
fűrészlap

HS100SHS100S ELEKTROMOS

250 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ
A jó asztali körfűrész alapfelszerelése minden műhelynek. A Scheppach 
HS100S, kategóriájában átlagon felüli, de még mindig megfi zethető termék 
azok számára, akik nem szeretnének több pénzt beruházni erősebb gépre, 
és ez a gép a műszaki paramétereivel még megfelel az igényeiknek. 
A kellően nagy teljesítményű 2 000 W-os motornak köszönhetően a 
körfűrésszel minden egyszerűbb és nehezebb vágás elvégezhető. A 
keményfémlapkás fűrészlappal elérhető a maximális 85 mm-es, kitűnőnek 
számító, vágási mélység. Standard tartozékai között megtalálható az 
oldalsó ütköző, a szögvezető, a fűrészlapvédő, a forgácselszívó csatlakozó 
és a stabil fémállvány. Felbecsülhetetlen segítséget jelent a két oldalra 
(jobbra és balra is) kiszélesíthető munkaasztal, amely biztosítja - az 
igényeknek megfelelően - a munkaterület azonnali megváltoztatásának 
lehetőségét. A fűrészlap magasságát könnyen be lehet állítani a forgógomb 
segítségével, és nem hiányzik a vágási szögnek a kényelmes, független 
beállítási lehetősége sem.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 940 x 642 x 830 mm
Fűrészlap átmérője 250 mm
Munkaasztal méretei 642 x 485 mm
Meghosszabbított munkaasztal méretei 642 x 940 mm
Munkaasztal magassága 830 mm
Vágási mélység 90°-nál 85 mm
Vágási mélység 45°-nál 65 mm
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 20 / 22,5 kg
Rendelési szám 5901310901
Vonalkód 4046664037637
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  42.990 Ft 
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ASZTALI KÖRFŰRÉSZ  
A HS81S asztali körfűrész egy kompakt,kiválóan összeállított körfűrész, 
mely ideális minden otthoni műhelybe. A elegendő erős teljesítményű, 1500 
W-os motornak köszönhetően, a géppel elvégezhető minden szokásos 
egyszerű, vagy bonyolultabb vágás típus. A TCT fűrészlap erősített fogazat-
tal van ellátva, maximális vágási képessége 70 cm. A gép standard felsze-
reltségéből nem hiányzik a oldal ütköző, szögmérő, a fűrészlap biztonsági 
burkolata, elszívó csonk, ill. még stabil fémprofi l állvány sem, mely felborál 
elleni védelemmel is rendelkezik. Óriási segítséget nyújthat még munkaasz-
tal szélesítési lehetőség is (jobbra és balra egyaránt). Ennek köszönhetően 
a munkafelületet egyszerűen az igényeihez igazíthatja. A fűrészlap magas-
sága, ill. dőlési szöge könnyen állítható a nagy forgógomb segítségével.

7070 mm mm

HS81SHS81S

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 15.5 / 18.5 kg
Rendelési szám 5901311901
Vonalkód 4046664064367
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  36.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 676 x 500 x 802 mm
Kibővített munkaasztal méretei 675 x 500 mm
Munkaasztal méretei 465 x 500 mm
Fűrészlap fogazat 24
Fűrészlap belső átmérője 30 mm
Fűrészlap átmérő TCT, 210 mm
Fordulatszám 5000 ford. / perc
Asztal magasság 815 mm
Vágás mélység 90°-nál 70 mm
Vágás mélység 45°-nál 45 mm
Motor 220 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 1500 W
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HS100SHS100S ELEKTROMOS
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Jobboldali 
asztalszélesítés 
(standard)

Baloldali asztalszélesítés 
(standard)

2000 W 
Motor

Tartólábak 
(standard)

250 mm Ø 
fűrészlap

HS100SHS100S ELEKTROMOS

250 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ
A jó asztali körfűrész alapfelszerelése minden műhelynek. A Scheppach 
HS100S, kategóriájában átlagon felüli, de még mindig megfi zethető termék 
azok számára, akik nem szeretnének több pénzt beruházni erősebb gépre, 
és ez a gép a műszaki paramétereivel még megfelel az igényeiknek. 
A kellően nagy teljesítményű 2 000 W-os motornak köszönhetően a 
körfűrésszel minden egyszerűbb és nehezebb vágás elvégezhető. A 
keményfémlapkás fűrészlappal elérhető a maximális 85 mm-es, kitűnőnek 
számító, vágási mélység. Standard tartozékai között megtalálható az 
oldalsó ütköző, a szögvezető, a fűrészlapvédő, a forgácselszívó csatlakozó 
és a stabil fémállvány. Felbecsülhetetlen segítséget jelent a két oldalra 
(jobbra és balra is) kiszélesíthető munkaasztal, amely biztosítja - az 
igényeknek megfelelően - a munkaterület azonnali megváltoztatásának 
lehetőségét. A fűrészlap magasságát könnyen be lehet állítani a forgógomb 
segítségével, és nem hiányzik a vágási szögnek a kényelmes, független 
beállítási lehetősége sem.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 940 x 642 x 830 mm
Fűrészlap átmérője 250 mm
Munkaasztal méretei 642 x 485 mm
Meghosszabbított munkaasztal méretei 642 x 940 mm
Munkaasztal magassága 830 mm
Vágási mélység 90°-nál 85 mm
Vágási mélység 45°-nál 65 mm
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 20 / 22,5 kg
Rendelési szám 5901310901
Vonalkód 4046664037637
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  42.990 Ft 
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ASZTALI KÖRFŰRÉSZ  
A HS81S asztali körfűrész egy kompakt,kiválóan összeállított körfűrész, 
mely ideális minden otthoni műhelybe. A elegendő erős teljesítményű, 1500 
W-os motornak köszönhetően, a géppel elvégezhető minden szokásos 
egyszerű, vagy bonyolultabb vágás típus. A TCT fűrészlap erősített fogazat-
tal van ellátva, maximális vágási képessége 70 cm. A gép standard felsze-
reltségéből nem hiányzik a oldal ütköző, szögmérő, a fűrészlap biztonsági 
burkolata, elszívó csonk, ill. még stabil fémprofi l állvány sem, mely felborál 
elleni védelemmel is rendelkezik. Óriási segítséget nyújthat még munkaasz-
tal szélesítési lehetőség is (jobbra és balra egyaránt). Ennek köszönhetően 
a munkafelületet egyszerűen az igényeihez igazíthatja. A fűrészlap magas-
sága, ill. dőlési szöge könnyen állítható a nagy forgógomb segítségével.

7070 mm mm

HS81SHS81S

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 15.5 / 18.5 kg
Rendelési szám 5901311901
Vonalkód 4046664064367
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  36.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 676 x 500 x 802 mm
Kibővített munkaasztal méretei 675 x 500 mm
Munkaasztal méretei 465 x 500 mm
Fűrészlap fogazat 24
Fűrészlap belső átmérője 30 mm
Fűrészlap átmérő TCT, 210 mm
Fordulatszám 5000 ford. / perc
Asztal magasság 815 mm
Vágás mélység 90°-nál 70 mm
Vágás mélység 45°-nál 45 mm
Motor 220 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 1500 W
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Öntvény 
munkaasztal 
(standard)

Tartólábak 
(standard)

HS105HS105 ELEKTROMOS

Munkaasztal szélesítés 
(standard)

1200 W 
Motor

255 mm Ø fűrészlap

255 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ
A Scheppach HS105 asztali körfűrész teljesen új konstrukció, és joggal
tekinthető csúcsterméknek a kategóriájában. Kiváló az igényes 
barkácsolóknak otthoni műhelyekben, valamint könnyen hordozható 
fűrészgép a profi  szakemberek részére is. A körfűrész teljesen felszerelt, 
és a legkorszerűbb műszaki paraméterek és alapanyagok felhasználásával 
készült. A 2 000 W-os motornak köszönhetően a körfűrésszel minden 
egyszerűbb és nehezebb vágás elvégezhető. A keményfémlapkás 
fűrészlappal elérhető a maximális 80 mm-es, kitűnőnek számító, vágási
mélység. A gép rendelkezik egy erős, alumínium síneken eghosszabbítható
munkaasztallal. A pontos szögvágáshoz a szögvezető T-profi lban van 
elhelyezve, továbbá a gép minőségi oldalsó ütközővel van ellátva. A 
forgógombnak két funkciója van, egyrészt gyorsan beállítható vele a 
fűrészlap magassága, másrészt a szöge is, milliméteres pontossággal. A 
körfűrész standard felszerelései közé tartozik a robusztus, fémből készült 
tartóállvány. A fűrészlapvédő el van látva forgácselszívó csatlakozóval.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 920 x 720 x 1080 mm
Fűrészlap átmérője 255 mm
Munkaasztal méretei 640 x 920 mm
Vágási mélység 90°-nál 75 mm
Vágási mélység 45°-nál 50 mm
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 32 / 35,2 kg
Rendelési szám 5901308901
Vonalkód 4046664034988
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  84.990 Ft 

7575  m
m

 m
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Öntvény 
munkaasztal 
(standard)

Tartólábak 
(standard)

HS105HS105 ELEKTROMOS

Munkaasztal szélesítés 
(standard)

1200 W 
Motor

255 mm Ø fűrészlap

255 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ
A Scheppach HS105 asztali körfűrész teljesen új konstrukció, és joggal
tekinthető csúcsterméknek a kategóriájában. Kiváló az igényes 
barkácsolóknak otthoni műhelyekben, valamint könnyen hordozható 
fűrészgép a profi  szakemberek részére is. A körfűrész teljesen felszerelt, 
és a legkorszerűbb műszaki paraméterek és alapanyagok felhasználásával 
készült. A 2 000 W-os motornak köszönhetően a körfűrésszel minden 
egyszerűbb és nehezebb vágás elvégezhető. A keményfémlapkás 
fűrészlappal elérhető a maximális 80 mm-es, kitűnőnek számító, vágási
mélység. A gép rendelkezik egy erős, alumínium síneken eghosszabbítható
munkaasztallal. A pontos szögvágáshoz a szögvezető T-profi lban van 
elhelyezve, továbbá a gép minőségi oldalsó ütközővel van ellátva. A 
forgógombnak két funkciója van, egyrészt gyorsan beállítható vele a 
fűrészlap magassága, másrészt a szöge is, milliméteres pontossággal. A 
körfűrész standard felszerelései közé tartozik a robusztus, fémből készült 
tartóállvány. A fűrészlapvédő el van látva forgácselszívó csatlakozóval.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 920 x 720 x 1080 mm
Fűrészlap átmérője 255 mm
Munkaasztal méretei 640 x 920 mm
Vágási mélység 90°-nál 75 mm
Vágási mélység 45°-nál 50 mm
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 32 / 35,2 kg
Rendelési szám 5901308901
Vonalkód 4046664034988
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  84.990 Ft 
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315 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ
A Scheppach HS120o speciális kialakítású asztali körfűrész, kiváló 
ár alternatíva azon felhasználók részére, akiknek nincs szükségük 
tolóasztalra és szögvezetőre, de nélkülözhetetlen a pontos vágás és a nagy 
teljesítmény. Ideális otthoni műhelyekben, vagy kültéri építkezéseknél 
fagerendák, falécek és falapok vágásához. Az ütközősín és fűrészlap 
széleskörű beállítási lehetőségével és a munkaasztal meghosszabbításával 
egy igazán univerzális fűrészgép lesz segítségünkre. A vezetőfelületek 
pontos beállítása, csapágyakban elhelyezett fontos géprészek és a 
minőségi TCT keményfémlapkás fűrészlap biztosítják a tökéletes és pontos 
vágást. A tárcsakerék pedig megkönnyíti a gép mozgatását. 
Természetesen a fűrészgép teljes biztonsági felszereléssel és 
forgácselszívó csatlakozóval van ellátva.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1110 x 600 x 1050 mm
Fordulatszám 2 800 fordulat/perc
Fűrészlap átmérője 315 mm
Munkaasztal méretei 800 x 550 mm
Munkasztal magassága 800 mm
Vágási mélység 90°-nál 83 mm
Vágási mélység 45°-nál 49 mm
Motor 230 V~
Teljesítmény 2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 41 / 48,5 kg 
Csomagolás mérete 880 x 610 x 450 mm
Rendelési szám 3901302915
Vonalkód 4046664004929
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  83.990 Ft 

Munkaasztal hoszszabbítás 
(standard)

HS120oHS120o ELEKTROMOS

2200 W 
motor

315 mm Ø 
fűrészlap

8383 m
m

m
m
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315 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ
A Scheppach HS120 kiválóan felszerelt asztali körfűrész. Ideális 
barkácsműhelyekben, vagy kültéri építkezéseknél fagerendák, falécek 
és falapok vágásához. Az ütközősín és a fűrészlap különböző beállítási 
lehetőségének és a munkaasztal meghosszabbításának köszönhetően, 
egy igazán univerzális segítőre találunk ebben a fűrészgépben. 
A vezetőfelületek pontos beállítása, csapágyakban elhelyezett fontos 
géprészek és a minőségi TCT fűrészlap biztosítják a tökéletes 
és pontos vágást. A keréktárcsa pedig megkönnyíti a gép 
mozgatását. Természetesen adott a forgácselszívás lehetőssége.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1110 x 610 x 1050 mm
Fordulatszám 2 800 fordulat/perc
Fűrészlap átmérője 315 mm
Munkaasztal méretei 800 x 550 mm
Munkasztal magassága 800 mm
Vágási mélység 90°-nál 83 mm
Vágási mélység 45°-nál 49 mm
Állítható vágási szög 0 – 45°
Motor 230 V~
Teljesítmény 2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 57 / 58 kg
Csomagolás mérete 880 x 610 x 450 mm
Rendelési szám 3901302949 
Vonalkód 4046664009351
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  106.990 Ft 

Munkaasztal hosz-
szabbítás (standrad)

Csúsztatható 
asztalszélesítés
(standard)

HS120HS120 ELEKTROMOS

2200 W 
Motor

315 mm Ø 
fűrészlap

8383 m
m

m
m
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315 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ
A Scheppach HS120 kiválóan felszerelt asztali körfűrész. Ideális 
barkácsműhelyekben, vagy kültéri építkezéseknél fagerendák, falécek 
és falapok vágásához. Az ütközősín és a fűrészlap különböző beállítási 
lehetőségének és a munkaasztal meghosszabbításának köszönhetően, 
egy igazán univerzális segítőre találunk ebben a fűrészgépben. 
A vezetőfelületek pontos beállítása, csapágyakban elhelyezett fontos 
géprészek és a minőségi TCT fűrészlap biztosítják a tökéletes 
és pontos vágást. A keréktárcsa pedig megkönnyíti a gép 
mozgatását. Természetesen adott a forgácselszívás lehetőssége.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1110 x 610 x 1050 mm
Fordulatszám 2 800 fordulat/perc
Fűrészlap átmérője 315 mm
Munkaasztal méretei 800 x 550 mm
Munkasztal magassága 800 mm
Vágási mélység 90°-nál 83 mm
Vágási mélység 45°-nál 49 mm
Állítható vágási szög 0 – 45°
Motor 230 V~
Teljesítmény 2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 57 / 58 kg
Csomagolás mérete 880 x 610 x 450 mm
Rendelési szám 3901302949 
Vonalkód 4046664009351
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  106.990 Ft 

Munkaasztal hosz-
szabbítás (standrad)

Csúsztatható 
asztalszélesítés
(standard)

HS120HS120 ELEKTROMOS

2200 W 
Motor

315 mm Ø 
fűrészlap

8383 m
m
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8383 m
m

m
m

AWARD

315 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ
A Scheppach TS310 körfűrész 315 mm paramétereivel és felszereltségével 
kategóriájában csúcsterméknek minősül. A teljes felszereltsége közé 
tartozik a modern, indukciós motor, a hosszú élettartamú TCT 315 
mm-es átmerőjű fűrészlap, az alumínium síneken meghosszabbítható 
munkaasztallal, a masszív ütközők, a hosszirányú és oldalsó munkaterület 
hosszabbítási lehetősége, forgácselszívó csatlakozóval ellátott 
fűrészlapvédő, görgők és elfordítható fogantyú könnyítik meg a szállítást, 
a forgógomb segítségével könnyen állítható a vágási magasság, hozzá 
tartozik még egy erős, minőségien lakozott tartóállvány, horganyzott 
munkaasztal és egy 48 foggal ellátott második fűrészlap. Strapabíró 
kivitelezésének köszönhetően kiváló az igényes barkácsolóknak, valamint a 
profi  szakemberek részére is.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1750 x 1240 x 1150 mm
Fordulatszám 2 800 fordulat/perc
Fűrészlap átmérője 315 mm
Munkaasztal méretei 800 x 550 mm
Munkasztal magassága 800 mm
Vágási mélység 90°-nál 83 mm
Vágási mélység 45°-nál 49 mm
Állítható vágási szög 0 – 45°
Vezetősín hossza 960 mm
Motor 230 V~ 400 V
Teljesítmény 2200 W 2800 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 55 / 61 kg (230 V~) 57 / 64 kg (400 V)
Rendelési szám 4901305901 (230 V~) 4901305902 (400 V)
Vonalkód 4014915082040 4014915082057
Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár 122 990 Ft 122 990 Ft

Csúsztatható 
asztalszélesítés 
(standard)

TS310TS310 ELEKTROMOS

2200 W (230 V)
2800 W (400 V)
motor
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24

315 mm ø 
fűrészlap

Munkaasztal 
hosszabbítás 
(standrad)

Munkaasztal 
szélesítés 
(standard)
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CS1300CS1300

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5.8 / 6 kg
Rendelési szám 5901808901
Vonalkód 4046664070719
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  19.990 Ft 

ELEKTROMOS KÉZI KÖRFŰRÉSZ 190 MM  
A Scheppach CS 1300 egy erős elektromos kézi körfűrész, mely alkalmas 
hosszú egyenes vágásokra, részek kivágására, konyhai munkalapok, lami-
nált padlók, lécek, deszkák stb. vágására. Az 1300 W-os motor minőségi réz 
tekercseléssel van ellátva. Ennek, a magas fordulatszámnak, az alumínium 
öntvény alapzatnak és a kemény fémlapkás, minőségi 190 mm-es, 40-es fo-
gazatú fűrészlapnak köszönhetően a vágások tiszták és pontosak. A vágás 
mélységének és szögének beállításához nincs szükség külön szerszámokra 
és pontos beállításukat az integrált skála könnyíti meg. A gép tartozéka a 
teljesértékű oldalsó tartó markolat, így a hosszabb ideig tartó munka is 
kényelmesen végezhető. A markolat csúszásgátlós zónákkal rendelkezik. 
Az elszívó csonknak köszönhetően a fűrész csatlakoztatható forgácselszí-
vóhoz, így akár pormentesen is elvégezhetők a munkák vele. 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 325 x 260 x 238 mm
Max. vágás mélység 90°-nál 68 mm
Max. vágás mélység 45°-nál 41 mm
Döntési szög 0°-45°
Fűrészlap tengely átmérő 20 mm
Fűrészlap átmérő 190 mm, 40 fog
Fordulatszám 5000 ford. / perc
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 1300 W

Minőségi TCT fűrészlap

 ELEKTROMOS
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JSJS600600

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.2 / 2.4 kg
Rendelési szám 5901810901
Vonalkód 4046664070764
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 10.590 Ft 

DEKOPÍRFŰRÉSZ 600 W
A Scheppach JS 600 egy könnyű univerzális dekopírfűrész. Alkalmas 
műanyag, fém és faanyagok vágására. Konstrukciójának köszönhetően 
számos szögben lehet vele vágni, hosszú párhuzamos vágásokra vagy ívek 
kivágására is alkalmas. A 600 W-os, minőségi réz tekercseléssel ellátott 
motor keményebb anyagok vágását is lehetővé teszi. A fűrész egyszerű, 
egykezes használatot tesz lehetővé, emellett elektronikus sebesség állítási 
lehetőséggel és biztonsági zárral is rendelkezik. A 4-fokozatú előtolás beál-
lítás lehetővé teszi a legkényelmesebb vágást a különböző anyagokban. A 
minőségi talplemez könnyen beállítható gérvágásra, akár 45°-ig. A gyorsbe-
fogónak köszönhetően a fűrészlap cseréje is nagyon egyszerű. A markolat 
kényelmes fogást biztosító csúszásgátló felülettel van ellátva. A készülék 
porelszívó adapterrel is rendelkezik a pormentes munkához.

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 214 x 68 x 203 mm
Vágási mélység fémben kb. 8 mm
Vágási mélység műanyagban kb. 8 mm
Vágási mélység fában kb. 65 mm
Előtolás 4 fokozatú
Gérvágás 0° – 45° (jobbra és balra)
Löketmagasság 19,5 mm
Löketszám 0 - 2800 / perc
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 600 W

Állítható sebesség

 ELEKTROMOS
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CS1300CS1300

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5.8 / 6 kg
Rendelési szám 5901808901
Vonalkód 4046664070719
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  19.990 Ft 

ELEKTROMOS KÉZI KÖRFŰRÉSZ 190 MM  
A Scheppach CS 1300 egy erős elektromos kézi körfűrész, mely alkalmas 
hosszú egyenes vágásokra, részek kivágására, konyhai munkalapok, lami-
nált padlók, lécek, deszkák stb. vágására. Az 1300 W-os motor minőségi réz 
tekercseléssel van ellátva. Ennek, a magas fordulatszámnak, az alumínium 
öntvény alapzatnak és a kemény fémlapkás, minőségi 190 mm-es, 40-es fo-
gazatú fűrészlapnak köszönhetően a vágások tiszták és pontosak. A vágás 
mélységének és szögének beállításához nincs szükség külön szerszámokra 
és pontos beállításukat az integrált skála könnyíti meg. A gép tartozéka a 
teljesértékű oldalsó tartó markolat, így a hosszabb ideig tartó munka is 
kényelmesen végezhető. A markolat csúszásgátlós zónákkal rendelkezik. 
Az elszívó csonknak köszönhetően a fűrész csatlakoztatható forgácselszí-
vóhoz, így akár pormentesen is elvégezhetők a munkák vele. 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 325 x 260 x 238 mm
Max. vágás mélység 90°-nál 68 mm
Max. vágás mélység 45°-nál 41 mm
Döntési szög 0°-45°
Fűrészlap tengely átmérő 20 mm
Fűrészlap átmérő 190 mm, 40 fog
Fordulatszám 5000 ford. / perc
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 1300 W

Minőségi TCT fűrészlap

 ELEKTROMOS
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JSJS600600

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.2 / 2.4 kg
Rendelési szám 5901810901
Vonalkód 4046664070764
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 10.590 Ft 

DEKOPÍRFŰRÉSZ 600 W
A Scheppach JS 600 egy könnyű univerzális dekopírfűrész. Alkalmas 
műanyag, fém és faanyagok vágására. Konstrukciójának köszönhetően 
számos szögben lehet vele vágni, hosszú párhuzamos vágásokra vagy ívek 
kivágására is alkalmas. A 600 W-os, minőségi réz tekercseléssel ellátott 
motor keményebb anyagok vágását is lehetővé teszi. A fűrész egyszerű, 
egykezes használatot tesz lehetővé, emellett elektronikus sebesség állítási 
lehetőséggel és biztonsági zárral is rendelkezik. A 4-fokozatú előtolás beál-
lítás lehetővé teszi a legkényelmesebb vágást a különböző anyagokban. A 
minőségi talplemez könnyen beállítható gérvágásra, akár 45°-ig. A gyorsbe-
fogónak köszönhetően a fűrészlap cseréje is nagyon egyszerű. A markolat 
kényelmes fogást biztosító csúszásgátló felülettel van ellátva. A készülék 
porelszívó adapterrel is rendelkezik a pormentes munkához.

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 214 x 68 x 203 mm
Vágási mélység fémben kb. 8 mm
Vágási mélység műanyagban kb. 8 mm
Vágási mélység fában kb. 65 mm
Előtolás 4 fokozatú
Gérvágás 0° – 45° (jobbra és balra)
Löketmagasság 19,5 mm
Löketszám 0 - 2800 / perc
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 600 W

Állítható sebesség

 ELEKTROMOS
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MŰSZAKI ADATOK
Méretek 236 x 71 x 216 mm
Vágási mélység fémben kb. 8 mm
Vágási mélység műanyagban kb. 8 mm
Vágási mélység fában kb. 80 mm
Előtolás 4 fokozatú
Gérvágás 0° – 45° (jobbra és balra)
Löketmagasság 19,5 mm
Löketszám 0 - 2900 / perc
Lézer igen
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 810 W

JSJS810810

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.9 / 4.5 kg
Rendelési szám 5901811901
Vonalkód 4046664070771
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  17.290 Ft 

DEKOPÍRFŰRÉSZ LÉZERREL 810 W
A Scheppach JS 810 egy nagy teljesítményű univerzális dekopírfűrész. 
Alkalmas műanyag, fém és faanyagok vágására. Konstrukciójának köszön-
hetően számos szögben lehet vele vágni, hosszú párhuzamos vágásokra 
vagy ívek kivágására is alkalmas. A 600 W-os, minőségi réz tekercseléssel 
ellátott motor keményebb anyagok vágását is lehetővé teszi. A fűrész 
egyszerű, egykezes használatot tesz lehetővé, emellett elektronikus sebes-
ség állítási lehetőséggel és biztonsági zárral is rendelkezik. A 4-fokozatú 
előtolás beállítás lehetővé teszi a legkényelmesebb vágást a különböző 
anyagokban. A könnyű vezethetőség érdekében lézer vezetővel is rendel-
kezik. A minőségi talplemez könnyen beállítható gérvágásra, akár 45°-ig. A 
gyorsbefogónak köszönhetően a fűrészlap cseréje is nagyon egyszerű. A 
markolat kényelmes fogást biztosító csúszásgátló felülettel van ellátva. A 
készülék porelszívó adapterrel is rendelkezik a pormentes munkához.

Lézer

 ELEKTROMOS
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ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ
A Scheppach SD1600V asztali dekopírfűrész lehetővé teszi a nagyon 
bonyolult formák kivágását is, így kiválóan alkalmas számos otthoni műhely 
kiegészítőjének, modellezők részére stb. A nagy teljesítményű motor és 
az állítható sebesség, nélkülözhetetlen olyan anyagok megmunkálásához, 
mint a fémek, műanyagok, fák, plexik vagy gipszkartonok. A párhuzamos, 
erős kar és a minimális gépvibráció biztosítják a pontos vágást. Egyenes 
vágásra bármelyik fűrészgép alkalmas, de pontosan a bonyolult formák 
kivágásánál mutatkozik meg a gép szerkezeti erőssége. Ennek a 
követelménynek a Scheppach dekopírfűrésze teljes mértékben megfelel. 
A gép átlátszó műanyag védőburkolattal van ellátva, hogy a kezelő a 
munkaasztalon pontosan tudja követni a munkafolyamatot. Emellett 
a gép ventilátorral van felszerelve, mely folyamatosan a vágótengely 
vonaláról elfújja a forgácsot, így biztosítja a kiváló rálátást az egész 
munkafolyamatra. A gép fontos kiegészítő eleme a munkaasztal dőlési 
lehetősége 0°-45°-ig. A fűrészlapvezető cseréje nagyon egyszerű. A rögzítő 
rendszer lehetővé teszi a két leggyakrabban használatos fűrészlapvezető 
használatát. A fűrészgép forgácselszívó csonkkal, LED megvilágosítással 
és a fűrészlapvezetők tárolási lehetőségével van ellátva.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 630 x 295 x 370 mm
Munkaasztal méretei 255 x 415 mm
Munkaasztal állítási szöge 0° – 45°-ig
Fordulatszám 500 – 1700/perc
Vágási tartomány (magasság, széllesség) 50 / 406 mm
Forgácselszívó csonk 35 mm
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 120 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 12,7 / 14 kg
Rendelési szám 5901403903
Vonalkód 4046664037040
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 38.990 Ft 

SD1600VSD1600V ÁLLÍTHATÓ 
SEBESSÉG

Állítható forgács-
lefújó (standard)

Állítható 
sebesség

LED

0° – 45°0° – 45°
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MŰSZAKI ADATOK
Méretek 236 x 71 x 216 mm
Vágási mélység fémben kb. 8 mm
Vágási mélység műanyagban kb. 8 mm
Vágási mélység fában kb. 80 mm
Előtolás 4 fokozatú
Gérvágás 0° – 45° (jobbra és balra)
Löketmagasság 19,5 mm
Löketszám 0 - 2900 / perc
Lézer igen
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 810 W

JSJS810810

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.9 / 4.5 kg
Rendelési szám 5901811901
Vonalkód 4046664070771
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  17.290 Ft 

DEKOPÍRFŰRÉSZ LÉZERREL 810 W
A Scheppach JS 810 egy nagy teljesítményű univerzális dekopírfűrész. 
Alkalmas műanyag, fém és faanyagok vágására. Konstrukciójának köszön-
hetően számos szögben lehet vele vágni, hosszú párhuzamos vágásokra 
vagy ívek kivágására is alkalmas. A 600 W-os, minőségi réz tekercseléssel 
ellátott motor keményebb anyagok vágását is lehetővé teszi. A fűrész 
egyszerű, egykezes használatot tesz lehetővé, emellett elektronikus sebes-
ség állítási lehetőséggel és biztonsági zárral is rendelkezik. A 4-fokozatú 
előtolás beállítás lehetővé teszi a legkényelmesebb vágást a különböző 
anyagokban. A könnyű vezethetőség érdekében lézer vezetővel is rendel-
kezik. A minőségi talplemez könnyen beállítható gérvágásra, akár 45°-ig. A 
gyorsbefogónak köszönhetően a fűrészlap cseréje is nagyon egyszerű. A 
markolat kényelmes fogást biztosító csúszásgátló felülettel van ellátva. A 
készülék porelszívó adapterrel is rendelkezik a pormentes munkához.

Lézer

 ELEKTROMOS
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ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ
A Scheppach SD1600V asztali dekopírfűrész lehetővé teszi a nagyon 
bonyolult formák kivágását is, így kiválóan alkalmas számos otthoni műhely 
kiegészítőjének, modellezők részére stb. A nagy teljesítményű motor és 
az állítható sebesség, nélkülözhetetlen olyan anyagok megmunkálásához, 
mint a fémek, műanyagok, fák, plexik vagy gipszkartonok. A párhuzamos, 
erős kar és a minimális gépvibráció biztosítják a pontos vágást. Egyenes 
vágásra bármelyik fűrészgép alkalmas, de pontosan a bonyolult formák 
kivágásánál mutatkozik meg a gép szerkezeti erőssége. Ennek a 
követelménynek a Scheppach dekopírfűrésze teljes mértékben megfelel. 
A gép átlátszó műanyag védőburkolattal van ellátva, hogy a kezelő a 
munkaasztalon pontosan tudja követni a munkafolyamatot. Emellett 
a gép ventilátorral van felszerelve, mely folyamatosan a vágótengely 
vonaláról elfújja a forgácsot, így biztosítja a kiváló rálátást az egész 
munkafolyamatra. A gép fontos kiegészítő eleme a munkaasztal dőlési 
lehetősége 0°-45°-ig. A fűrészlapvezető cseréje nagyon egyszerű. A rögzítő 
rendszer lehetővé teszi a két leggyakrabban használatos fűrészlapvezető 
használatát. A fűrészgép forgácselszívó csonkkal, LED megvilágosítással 
és a fűrészlapvezetők tárolási lehetőségével van ellátva.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 630 x 295 x 370 mm
Munkaasztal méretei 255 x 415 mm
Munkaasztal állítási szöge 0° – 45°-ig
Fordulatszám 500 – 1700/perc
Vágási tartomány (magasság, széllesség) 50 / 406 mm
Forgácselszívó csonk 35 mm
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 120 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 12,7 / 14 kg
Rendelési szám 5901403903
Vonalkód 4046664037040
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 38.990 Ft 

SD1600VSD1600V ÁLLÍTHATÓ 
SEBESSÉG

Állítható forgács-
lefújó (standard)

Állítható 
sebesség

LED

0° – 45°0° – 45°
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UNIVERZÁLIS FŰRÉSZLAP 
BEFOGÁS

 ÁLLÍTHATÓ                 
SEBESSÉG

0° – 45°0° – 45°
LED

Lábpedál 
(standard)

Állítható 
sebesség

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 630 x 320 x 330 mm
Munkaasztal méretei 414 x 254 mm
Munkaasztal állítási szöge 0° – 45°-ig
Fordulatszám 500 – 1600/perc
Vágási tartomány (magasság, széllesség) 50 / 406 mm
Forgácselszívó csonk 35 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 125 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 11.2 / 13.2 kg
Rendelési szám 5901404901
Vonalkód 4046664064176
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 51.990 Ft 
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DECO-XLDECO-XL DECO-XLDECO-XL ÁLLÍTHATÓ 
SEBESSÉG

ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ PEDÁLOS 
VEZÉRLÉSSEL
A DECO-XL dekopírfűrész a pedálos vezérlésének köszönhetően nagyon 
könnyen kezelhető még a legbonyolultabb vágások esetén is. A gépen 
beállítható a kívánt fordulatszám és a pedál könnyű lenyomásával 
a gép bármikor könnyedén ki- vagy bekapcsolható. Így mindkét kéz 
a munkafolyamat egész ideje alatt szabad marad, ezáltal kimagasló 
precizitással végezhetők el a munkafolyamatok. A fűrész kiváló segítséget 
nyújt mind a modellezőknek és az átlagos barkácsolóknak is. Nagyon 
pontos és bonyolult vágások elvégzésére alkalmas fában, műanyagban, 
fémben, plexi és más anyagokban. Alapja egy nagyon erős motor állítható 
fordulatszámmal. A nagyon masszív paralel kar, ill. a szinte rezgésmentes 
fűrészlap, a megfelelőén megválasztott fordulatszámmal, lehetővé teszi a 
tökéletesen pontos és tiszta vágásokat. A munkadarab tökéletes láthatóságát 
az átlátszó biztonsági burkolat, állítható és külön kapcsolható LED lámpa 
és a forgácselszívás biztosítja. A munkaasztal 45°-ban elfordítható. További 
előnyei közé tartozik a gyorscsatlakozóval gyorsan és könnyen elvégezhető 
fűrészlap csere, ill. az a lehetősége, hogy a gyorscsatlakozós és sima 
végű fűrészlappal is használható a gép. A gép továbbá el van látva elszívó 
csonkkal és a munkaasztalhoz rögzítéshez szükséges csavar nyílásokkal is.

• Könnyű kezelés - a gép 
addig megy, amíg a pedál 
lenyomva van

• Mindkét kéz szabad a 
biztosabb munkadarab 
irányításhoz

• Azonnali ki- vagy be-
kapcsolás egyszerűen a 
pedállal

• 1300 mm kábelhossz

előnyei
LÁBPEDÁL 
KAPCSOLÓ

LABPEDAL 

KAPCSOLO

A 
LÁ

BPEDÁL KAPCSOLÓ

BIZTONSÁGOS ÉS KÉNYELM
ES
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RO1200RO1200

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly tartozékok nélkül / tartozékokkal 3,8 /4,9 kg
Rendelési szám 5902701901
Vonalkód 4046664070740
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  20.990 Ft 

FELSŐMARÓ 1200 W
A Scheppach RO 1200 egy nagy teljesítményű, jól felszerelt felsőmaró mely 
számos, különböző marómunka elvégzésére alkalmas, fa, műanyag, könnyű 
építőipari anyag vagy színesfém felületeken. Folyamatosan állítható maró-
mélység szabályozóval és fordulatszabályozóval is el van látva. Az orsó-
reteszelő segítségével könnyedén cserélhetők a szerszámok, a porelszívó 
adapternek köszönhetően pedig szennyezés mentesen végezhető a munka. 
A minőségi réz tekercseléssel ellátott 1200 W-os, nagy teljesítményű motor 
lehetővé teszi a keményfa megmunkálását is. A teljesen ergonomikus 
markolatok csúszásgátló bevonattal rendelkeznek, így a gép még bizton-
ságosabban és precízebben használható. A tartozékok (kopírozó persely, 
párhuzamos ütköző stb.) felhelyezése is nagyon egyszerű. A gép gazdag 
standard tartozékkínálattal rendelkezik.

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 263 x 135 x 240 mm
Feszítés 8 mm
Emelési magasság 0 – 60 mm
Fordulatszám 9000-30000 ford./perc
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 1200 W

60 mm emelési magasság

 ELEKTROMOS

www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ
FLEXIDRIVE RENDSZERREL
A Scheppach DECO-FLEX asztali dekopírfűrész két gépet egyesít magában 
A dekopírfűrész pontos vágásokat végez és a Flexi-Drive rendszer, mely 
hajlékony, forgó tengelyből áll, végzi a csiszoló funkciót (csiszolás, 
vágás, fúrás, marás, reszelés, polírozás). Így ez a gép kiválóan univerzális 
egységet képez műhelyekben, modellezők számára vagy tanműhelyekben. 
Alapja egy nagyon erős, csendes, szabályozható fordulatszámmal működő 
indukciós motor. Az erős párhuzamos kar és a fűrészlapvezető szinte 
vibrációmentes elhelyezése, megfelelően beállított sebesség mellett 
lehetővé teszi a tökéletesen pontos vágások elvégzését különböző 
anyagokon, pl. fa, műanyag, fém, plexi, gipszkarton, Kydex alapú anyag 
stb. A pontos vágáshoz szükséges a munkafolyamat tökéletes vizuális 
ellenőrzése. Ezt biztosítja az átlátszó műanyag védőburkolat, külön 
kapcsolóval rendelkező állítható lámpa és a fűrészforgács elszívása a 
vágótengely vonaláról. A munkaasztal 45°-ig dönthető. Nagyon előnyös a 
gyors és egyszerű fűrészlapvezető csere gyorszorító gomb segítségével, 
továbbá a csaphornyos és sima fűrészlapvezető rögzítése. A gép 
forgácselszívó csonkkal rendelkezik. A talapzati furatok lehetővé teszik a 
gép stabil rögzítését a munkaasztalhoz.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 630 x 285 x 390 mm
Munkaasztal méretei 255 x 415 mm
Munkaasztal állítási szöge 0° – 45°-ig
Fordulatszám 500 – 1600/perc
Vágási tartomány (magasság, széllesség) 50 / 405 mm
Forgácselszívó csonk 35 mm
Hajlékony tengely hossza 1070 mm
Tengelyfordulatszám beállítása 1650 – 4800/perc
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 125 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 12 / 14 kg
Rendelési szám 4901402901
Vonalkód 4014915082064
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 53 990 Ft

DECO-FLEXDECO-FLEX  ÁLLÍTHATÓ 
        SEBESSÉG

FLEXIBILIS TENGELY

ÁLLÍTHATÓ 
SEBESSÉGD

Munkaterület megvilágítás
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RO1200RO1200

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly tartozékok nélkül / tartozékokkal 3,8 /4,9 kg
Rendelési szám 5902701901
Vonalkód 4046664070740
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  20.990 Ft 

FELSŐMARÓ 1200 W
A Scheppach RO 1200 egy nagy teljesítményű, jól felszerelt felsőmaró mely 
számos, különböző marómunka elvégzésére alkalmas, fa, műanyag, könnyű 
építőipari anyag vagy színesfém felületeken. Folyamatosan állítható maró-
mélység szabályozóval és fordulatszabályozóval is el van látva. Az orsó-
reteszelő segítségével könnyedén cserélhetők a szerszámok, a porelszívó 
adapternek köszönhetően pedig szennyezés mentesen végezhető a munka. 
A minőségi réz tekercseléssel ellátott 1200 W-os, nagy teljesítményű motor 
lehetővé teszi a keményfa megmunkálását is. A teljesen ergonomikus 
markolatok csúszásgátló bevonattal rendelkeznek, így a gép még bizton-
ságosabban és precízebben használható. A tartozékok (kopírozó persely, 
párhuzamos ütköző stb.) felhelyezése is nagyon egyszerű. A gép gazdag 
standard tartozékkínálattal rendelkezik.

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 263 x 135 x 240 mm
Feszítés 8 mm
Emelési magasság 0 – 60 mm
Fordulatszám 9000-30000 ford./perc
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 1200 W

60 mm emelési magasság

 ELEKTROMOS
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ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ
FLEXIDRIVE RENDSZERREL
A Scheppach DECO-FLEX asztali dekopírfűrész két gépet egyesít magában 
A dekopírfűrész pontos vágásokat végez és a Flexi-Drive rendszer, mely 
hajlékony, forgó tengelyből áll, végzi a csiszoló funkciót (csiszolás, 
vágás, fúrás, marás, reszelés, polírozás). Így ez a gép kiválóan univerzális 
egységet képez műhelyekben, modellezők számára vagy tanműhelyekben. 
Alapja egy nagyon erős, csendes, szabályozható fordulatszámmal működő 
indukciós motor. Az erős párhuzamos kar és a fűrészlapvezető szinte 
vibrációmentes elhelyezése, megfelelően beállított sebesség mellett 
lehetővé teszi a tökéletesen pontos vágások elvégzését különböző 
anyagokon, pl. fa, műanyag, fém, plexi, gipszkarton, Kydex alapú anyag 
stb. A pontos vágáshoz szükséges a munkafolyamat tökéletes vizuális 
ellenőrzése. Ezt biztosítja az átlátszó műanyag védőburkolat, külön 
kapcsolóval rendelkező állítható lámpa és a fűrészforgács elszívása a 
vágótengely vonaláról. A munkaasztal 45°-ig dönthető. Nagyon előnyös a 
gyors és egyszerű fűrészlapvezető csere gyorszorító gomb segítségével, 
továbbá a csaphornyos és sima fűrészlapvezető rögzítése. A gép 
forgácselszívó csonkkal rendelkezik. A talapzati furatok lehetővé teszik a 
gép stabil rögzítését a munkaasztalhoz.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 630 x 285 x 390 mm
Munkaasztal méretei 255 x 415 mm
Munkaasztal állítási szöge 0° – 45°-ig
Fordulatszám 500 – 1600/perc
Vágási tartomány (magasság, széllesség) 50 / 405 mm
Forgácselszívó csonk 35 mm
Hajlékony tengely hossza 1070 mm
Tengelyfordulatszám beállítása 1650 – 4800/perc
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 125 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 12 / 14 kg
Rendelési szám 4901402901
Vonalkód 4014915082064
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 53 990 Ft

DECO-FLEXDECO-FLEX  ÁLLÍTHATÓ 
        SEBESSÉG

FLEXIBILIS TENGELY

ÁLLÍTHATÓ 
SEBESSÉGD

Munkaterület megvilágítás
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HBS20HBS20

MŰSZAKI ADATOK
Szalagfűrész méretei 430 x 360 x 690 mm
Munkaasztal méretei 300 x 300 mm
Dönthető munkaasztal tartomány: 0°- 45°-ig
Lendkerékátmérő 200 mm
Fűrészlapméret 1400 mm
Fűrészlap sebessége 900 m/min
Max. vágómagasság / 
Max. vágószélesség 80 / 200 mm

Motor 230 – 240 V~ / 50 Hz indukciós
Teljesítmény 350 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 17 / 19 kg
Rendelési szám 4901504901
Vonalkód 4014915086017
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 46 290 Ft

ELEKTROMOS

SZALAGFŰRÉSZ
A Scheppach HBS20 szalagfűrész ideális segítség az igényes 
barkácsolóknak vagy a szakműhelyeknek, ahol nélkülözhetetlen a 
műanyag, kemény- vagy puhafa pontos és gyors vágása. A gép alapja 
az erőteljes indukciós motor, acélváz és az öntvényből készült 0°- 45°-
ig dönthető, erős munkaasztal. Rögzítő karral felszerelt vezetővonalzó 
biztosítja a pontos vágást. A párhuzamvezetők nem engedik a fűrészlap 
elmozdulását, így ezen az alaptípuson is nagyon pontos vágásokat 
lehet elvégezni. A vázszerkezetnek köszönhetően elégséges a 80 
mm-es vágásmagasság is. A fűrészlap cseréje is roppant egyszerű, 
köszönhetően, hogy az egész oldalfal nyitható. Kompakt méretei miatt jól 
alkalmazható főleg kisebb műhelyekben, és a gép könnyű kezelhetőségét 
és mozgathatóságát is lehetővé teszik. A talpazati furatok lehetővé teszik a 
gép stabil rögzítését a munkaasztalhoz.
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HBS20HBS20

MŰSZAKI ADATOK
Szalagfűrész méretei 430 x 360 x 690 mm
Munkaasztal méretei 300 x 300 mm
Dönthető munkaasztal tartomány: 0°- 45°-ig
Lendkerékátmérő 200 mm
Fűrészlapméret 1400 mm
Fűrészlap sebessége 900 m/min
Max. vágómagasság / 
Max. vágószélesség 80 / 200 mm

Motor 230 – 240 V~ / 50 Hz indukciós
Teljesítmény 350 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 17 / 19 kg
Rendelési szám 4901504901
Vonalkód 4014915086017
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 46 290 Ft

ELEKTROMOS

SZALAGFŰRÉSZ
A Scheppach HBS20 szalagfűrész ideális segítség az igényes 
barkácsolóknak vagy a szakműhelyeknek, ahol nélkülözhetetlen a 
műanyag, kemény- vagy puhafa pontos és gyors vágása. A gép alapja 
az erőteljes indukciós motor, acélváz és az öntvényből készült 0°- 45°-
ig dönthető, erős munkaasztal. Rögzítő karral felszerelt vezetővonalzó 
biztosítja a pontos vágást. A párhuzamvezetők nem engedik a fűrészlap 
elmozdulását, így ezen az alaptípuson is nagyon pontos vágásokat 
lehet elvégezni. A vázszerkezetnek köszönhetően elégséges a 80 
mm-es vágásmagasság is. A fűrészlap cseréje is roppant egyszerű, 
köszönhetően, hogy az egész oldalfal nyitható. Kompakt méretei miatt jól 
alkalmazható főleg kisebb műhelyekben, és a gép könnyű kezelhetőségét 
és mozgathatóságát is lehetővé teszik. A talpazati furatok lehetővé teszik a 
gép stabil rögzítését a munkaasztalhoz.
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HBS261HBS261

MŰSZAKI ADATOK
Szalagfűrész méretei 580 x 430 x 860 mm
Munkaasztal méretei 300 x 380 – 535 mm
Dönthető munkaasztal tartomány 0° až 45°
Lendkerékátmérő 250 mm
Fűrészszalag hossz 1790 mm
Fűrészszalag sebessége 2 sebesség, 660 é 960 m/perc
Max. vágómagasság 
Max. vágószélesség

120 mm
245 mm

Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 500 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 20.5 / 27.5 kg
Rendelési szám 5901505901
Vonalkód 4046664068051
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 85 990 Ft
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SEBESSÉGES

0° –  45°0° –  45°

SZALAGFŰRÉSZ
A Scheppach HBS261 szalagfűrész kiválóan hasznosítható az otthoni 
műhelyekben, vagy akár kisebb szakműhelyekben is. A fűrészszalaggal, 
a két sebességbeállítási lehetőségnek köszönhetően, pontos vágásokat 
végezhet különböző anyagokon, kemény és puhafán egyaránt. A gép 
alapja egy erőteljes és csendes indukciós motor, modern, szénkefe nélküli 
technológiával. A meghosszabbítható, 0 ° és 45 °-ig dönthető munkaasztal 
masszív öntvényből készült. A szalagfűrész tartozékai között megtalálható 
a rögzíthető párhuzamvezető és a pontos szögvonalzó. A vázszerkezet 
további részei teljes mértékben fémből készültek.  A szalagfűrész nagy, 
120 mm-es vágómagassággal rendelkezik, és a párhuzamvezetőknek 
köszönhetően, melyek nem engedik a fűrészlap elmozdulását, 
nagyon pontos vágásokat lehet elvégezni vele. A dönthető oldalfalnak 
köszönhetően a fűrészszalag cseréje is nagyon egyszerű.  A talapzati 
furatok lehetővé teszik a gép stabil rögzítését a munkaasztalhoz. A gép 
tartozéka két darab fűrészszalag.

120120  
mmmm
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BASA1BASA1 BASA1BASA1

100100 m
m

m
m

SZÖGMÉRŐ 
-60°-tól +60°-ig

GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT

Rend.�szám:�7901501001
Ár:�3�690�Ft

FŰRÉSZSZALAGOK

12 x 0.36 x 1490 mm / 4 TPI
Rend.�szám:�73220701
Ár:�7�299�Ft

10 x 0.36 x 1490 mm / 14 TPI
Rend.�szám:�73220702
Ár:�7�380�Ft

6 x 0.36 x 1490 mm / 24 TPI
Rend.�szám:�73220703
Ár:�7�380�Ft

6 x 0.36 x 1490 mm / 6 TPI
Rend.�szám:�73220704
Ár:�7�380�Ft

3 x 0.45 x 1490 mm / 14 TPI
Rend.�szám:�73220705
Ár:�9�850�Ft

ELEKTROMOS

100100  mmmm

Akár�100�mm�vágásmagasság.

Kiegyensúlyozott 
szalagkerekek�gumi�felülettel.

Az öntvény munkasztal 
ideális munkát és alacsony 
súrlódást�biztosít.�
Párhuzamvezető�és�mérce.

Három�görgős�precíz�
szalagvezető.�Munkaasztal�
feletti�és�alatti�rögzítés.
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BASA1BASA1 BASA1BASA1

100100 m
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m

SZÖGMÉRŐ 
-60°-tól +60°-ig

GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT

Rend.�szám:�7901501001
Ár:�3�690�Ft

FŰRÉSZSZALAGOK

12 x 0.36 x 1490 mm / 4 TPI
Rend.�szám:�73220701
Ár:�7�299�Ft

10 x 0.36 x 1490 mm / 14 TPI
Rend.�szám:�73220702
Ár:�7�380�Ft

6 x 0.36 x 1490 mm / 24 TPI
Rend.�szám:�73220703
Ár:�7�380�Ft

6 x 0.36 x 1490 mm / 6 TPI
Rend.�szám:�73220704
Ár:�7�380�Ft

3 x 0.45 x 1490 mm / 14 TPI
Rend.�szám:�73220705
Ár:�9�850�Ft

ELEKTROMOS

100100  mmmm

Akár�100�mm�vágásmagasság.

Kiegyensúlyozott 
szalagkerekek�gumi�felülettel.

Az öntvény munkasztal 
ideális munkát és alacsony 
súrlódást�biztosít.�
Párhuzamvezető�és�mérce.

Három�görgős�precíz�
szalagvezető.�Munkaasztal�
feletti�és�alatti�rögzítés.

www. .com

0 – 45°0 – 45°

BASA1BASA1 BASA1BASA1

MŰSZAKI ADATOK
Szalagfűrész méretei 450 x 500 x 700 mm
Munkaasztal méretei 320 x 310 mm
Dönthető munkaasztal tartomány 0° až 45°
Lendkerékátmérő 200 mm
Fűrészszalag hossz 1490 mm
Fűrészszalag sebessége 880 m /perc
Max. vágómagasság 
Max. vágószélesség

100 mm
195 mm

Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 300 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 19 / 21 kg
Rendelési szám 1901501901
Vonalkód 4014915079002
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 63 990 Ft

SZALAGFŰRÉSZ
Kompakt méretei ne tévesszék meg! A Scheppach BASA1 szalagfűrész egy
professzionális gép, mely egyesíti a legtöbb egyedülálló technológiai
megoldást a BASA termékek sorából, így ez a szalagfűrész saját kategóriát 
teremt magának. Nagyon precíz, háromgörgős fűrészlapvezetés az 
asztal alsó és felső részében. A pontos fűrészlapvezetést egy nagy, 
centírozott, gumibevonatos lendkerék biztosítja. A szalagfűrész felső 
befogókara magasság szerint beállítható. Masszív, 45°-ig dönthető öntvény 
munkaasztal. A munkaasztal megfelelő támasztékot biztosít a megmunkált
anyagnak. Felületi kiképzésének köszönhetően jelentősen csökkenti a
súrlódást, így az anyagot pontosan lehet rajta mozgatni. A szalagfűrész 
mindkét oldaláról rögzíthető, pontos párhuzamvezetővel és nagyítóval 
ellátott skálával rendelkezik a jobb olvashatóság érdekében. A szalagfűrész 
kiváló 100 mm-es vágómagassággal és 195 mm-es vágószélességgel 
rendelkezik. A gép forgácselszívó csatlakozóval van ellátva.

ELEKTROMOS

Példa az opcionális 
használatra�HA1000�
elszívóval

Folyamatosan�állítható�
munkaasztal�0°-tól�45°-ig
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Három�görgős�precíz�
szalagvezető.�Munkaasztal�
feletti�és�alatti�rögzítés.

Öntvény 
munkaasztal 
(standard)

Állvány 
(standard)

Precíz�párhuzamvezető�nagyítós�
mércével.�Használható�a�
fűrészszalag�mindkét�oldalán.

Vágás magasság 
könnyen állítható

Egyedi�megoldású�szalag-
hajtás.�Állítható�sebesség�
370-től�750�m/percig

BASA3BASA3 BASA3BASA3 ELEKTROMOS
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205205 m
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Három�görgős�precíz�
szalagvezető.�Munkaasztal�
feletti�és�alatti�rögzítés.

Öntvény 
munkaasztal 
(standard)

Állvány 
(standard)

Precíz�párhuzamvezető�nagyítós�
mércével.�Használható�a�
fűrészszalag�mindkét�oldalán.

Vágás magasság 
könnyen állítható

Egyedi�megoldású�szalag-
hajtás.�Állítható�sebesség�
370-től�750�m/percig

BASA3BASA3 BASA3BASA3 ELEKTROMOS
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A�gyorsrögzítő�rendszerrel�
minimális�leállási�időre�van�
szükség,�ha�szalagot�cserél

GYORS GYORS 
RÖGZÍTŐS RÖGZÍTŐS 

RENDSZERRENDSZER
205205  mmmm

Akár 205 mm 
vágásmagasság.

A kerekes állvány tartozéka a 
gépnek.�Ez�nagyon�kényelmes�
használatot�és�kezelést�biztosít.

BASA3BASA3 BASA3BASA3

MŰSZAKI ADATOK
Szalagfűrész méretei 610 x 1030 x 1660 mm
Munkaasztal méretei 548 x 400 mm
Dönthető munkaasztal tartomány -8°-tól +45°-ig
Lendkerékátmérő 315 mm
Fűrészszalag hossza 2360 mm
Fűrészszalag sebessége 370 – 750 m/perc

Max. vágómagasság 
Max. vágószélesség

205 mm
306 mm

Motor 220 – 240 V~ 400 V
Teljesítmény 800 W 700 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 79 / 84.5 kg
Rendelési szám 1901503901 (230 V) 1901503902 (400 V)
Vonalkód 4014915079019 4014915079026
Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  206.990 Ft  206.990 Ft 

 ELEKTROMOS

SZALAGFŰRÉSZ
A Scheppach BASA3 egy professzionális gép, mely egyesíti a legtöbb, díjjal 
elismert és egyedülálló, technológiai megoldást a BASA termékek sorából. 
Ez a szalagfűrész sokkal többet nyújt, mint kategóriájában a versenytársai. 
Kiemelkedő pontja a nagyon precíz szalagvezetés a három, edzett, heavy-
duty görgő segítségével, az asztal alsó és felső részében egyaránt. A 
pontos fűrészszalag-vezetést egy nagy, speciálisan centírozott és csiszolt,
gumibevonatos lendkerék biztosítja. Ez része az egyedülálló 
sebességbeállító Vario Drive rendszernek. A szalagfűrész felső befogókara 
forgógomb segítségével beállítható. A fűrészszalag villámgyorsan 
kicserélhető az egyszerű szerkezetű, gyors kioldókarnak köszönhetően. 
Masszív, -8°-tól +45°-ig dönthető öntvény munkaasztal rendelkezik. A 
munkaasztal megfelelő támasztékot biztosít a megmunkált anyagnak. 
Felületi kiképzésének köszönhetően jelentősen csökkenti a súrlódást, 
így az anyagot pontosan lehet rajta mozgatni. A nagyon pontos 
párhuzamvezető a fűrészszalag mindkét oldalán rögzíthető és a jobb 
olvashatóság érdekében nagyítóval rendelkezik. A szalagfűrész kiváló, 
205 mm-es vágómagassággal és 306 mm-es vágószélességgel képes 
dolgozni. A gép forgácselszívó csatlakozóval van ellátva. A masszív, 
kerekes fémállvány és a kihúzható fogantyú megkönnyítik a gép könnyű
szállítását. Lehetőség van a 230 V-os vagy 400 V-os feszültség közötti 
választásra.

-8° –  45°-8° –  45°

Szabadalmazott asztaldöntési mechanizmus 
-8°�és�+�45°közötti�döntési�tartomány,�pontos�
egykezes�beállítással.

GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT

FŰRÉSZSZALAGOK

12 x 0.5 x 2360 mm / 4 TPI
rend. sz.: 73190701
Ár: 8 620 Ft

3.5 x 0.5 x 2360 mm / 14 TPI
rend. sz.: 73190706
Ár: 8 620 Ft

6 x 0.5 x 2360 mm / 6 TPI
rend. sz.: 73190702
Ár: 7 380 Ft

6 x 0.65 x 2360 mm / 22 TPI
rend. sz.: 73190707
Ár: 7 380 Ft

16 x 0.4 x 2360 mm 
rend. sz.: 73190713
Ár: 15 990 Ft
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HF50HF50

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1030 x 360 x 311 mm
Asztal mérete 610 x 360 mm
Fordulatszám 11500 – 24000 fordulat/ perc
Tengelyrögzítés 0 – 40 mm
Asztalbetét 32 / 47 / 55 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 21.65 / 23.9 kg
Rendelési szám 4902105901
Vonalkód 4046664037798
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  86.290 Ft 

ELEKTROMOS

ASZTALI MARÓGÉP
A HF50 asztali marógép kiválóan alkalmas az otthoni műhelyekbe, vagy 
kisebb asztalos üzemekbe. A nagyobb gépek előnyeit kínálja kisebb, 
gazdaságosabb kiszerelésben. Alkalmas különböző marási műveletek 
elvégzésére, úgymint profi lozó és szerkezeti marás, csapok és csaprések 
marása, horonymarás, továbbá a faanyagok íves és síkgörbe felületeinek 
kialakítására és az oldalmarásra is. A marógép kiválóan felszerelt. Az 
alapfelszerelései közé tartozik a szögvonalzó, az alumínium ütköző, a 6,8,12 
mm-es szorító tokmány, és az alapasztal kétszeri kiszélesítési lehetősége. 
A gépet nagy, 1500 W-os teljesítményű, fordulatszámot szabályozó motor 
működteti.

Kétoldali munkaasztal 
szélesítés (standard)
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HBS400HBS400

SZALAGFŰRÉSZ ÁLLVÁNNYAL
A Scheppach szalagfűrészek a múltban nagyon sok elismerésben része-
sültek a különböző felmérések során, mind a végső felhasználóknál, mind 
a szakmabelieknél. A Scheppach nagyon sok saját know-how-t épített be 
a széles rétegeknek szánt szalagfűrészébe. A Scheppach HBS 400 ideális 
ötvözete a kiváló teljesítménynek és a jó árnak, amely megfelel az otthon 
barkácsolóknak, vagy a kisebb szakműhelyeknek. Köszönhetően a nagyon 
erős fémkonstrukciónak, az öntvény, nagyobbítható asztalnak, a pontos 
párhuzamütközőknek, a szögbeállításnak, de főleg a tökéletesen centíro-
zott és polírozott csapágyas szalagvezetőknek, meglepően pontos vágás 
érhető el vele. A szalagfűrésszel kiválóan végezhet egyenes, íves, szög 
vagy egyéb, összetettebb vágásokat is. A fűrészszalag sebesség beállítási 
lehetőségének és a nagy teljesítményű motornak köszönhetően különböző 
anyagokkal is jól dolgozhat, úgymint - kemény vagy puhafa, polisztirol 
(hungarocell), műanyag stb. A forgácselszívó csatlakozási lehetőségével a 
műhelyben jelentősen csökken a por szétterjedése. Az ideális magasság-
ban történő még kényelmesebb munka érdekében a gép alapkivitelben is 
masszív, acélállvánnyal van kiegészítve. A gépet pót fűrészszalaggal és 
szögmérővel szállítjuk.
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170170  mmmm

 KÉT 
SEBESSÉGES  

Állvány

Kihúzható 
alumíniumöntvény asztal

Szögmérő

Párhuzamvezető

Precíziós�párhuzamvezető�
nagy�mérőskálával.�
Használható�a�fűrészlap�bal�
oldalán�és�jobb�oldalán�is.

Precíz�alsó�és�felső�
szalagvezető�
golyóscsapágyakkal

MŰSZAKI ADATOK
Szalagfűrész méretei 770 x 610 x 1605 mm
Munkaasztal méretei 860 X 400 mm
Dönthető munkaasztal tartomány 0° – 45°
Lendkerékátmérő 305 mm
Fűrészszalag hossz 2240 mm
Fűrészszalag sebessége 2 sebesség, 360 és 720 m /perc
Max. vágómagasság 
Max. vágószélesség

170 mm
305 mm

Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 750 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 70 / 74 kg
Rendelési szám 5901503905
Vonalkód 4046664073703
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 158 990 Ft
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HF50HF50

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1030 x 360 x 311 mm
Asztal mérete 610 x 360 mm
Fordulatszám 11500 – 24000 fordulat/ perc
Tengelyrögzítés 0 – 40 mm
Asztalbetét 32 / 47 / 55 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 21.65 / 23.9 kg
Rendelési szám 4902105901
Vonalkód 4046664037798
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  86.290 Ft 

ELEKTROMOS

ASZTALI MARÓGÉP
A HF50 asztali marógép kiválóan alkalmas az otthoni műhelyekbe, vagy 
kisebb asztalos üzemekbe. A nagyobb gépek előnyeit kínálja kisebb, 
gazdaságosabb kiszerelésben. Alkalmas különböző marási műveletek 
elvégzésére, úgymint profi lozó és szerkezeti marás, csapok és csaprések 
marása, horonymarás, továbbá a faanyagok íves és síkgörbe felületeinek 
kialakítására és az oldalmarásra is. A marógép kiválóan felszerelt. Az 
alapfelszerelései közé tartozik a szögvonalzó, az alumínium ütköző, a 6,8,12 
mm-es szorító tokmány, és az alapasztal kétszeri kiszélesítési lehetősége. 
A gépet nagy, 1500 W-os teljesítményű, fordulatszámot szabályozó motor 
működteti.

Kétoldali munkaasztal 
szélesítés (standard)
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HMS850HMS850

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei: 780 x 440 x 455 mm
Gyaluasztal méretei: 740 x 210 mm
Vastagolóasztal méretei: 250 x 204 mm
Gyalukések száma 2
Fordulatszám 8500 perc

GYALULÁS
Max. megmunkálási szélesség: 204 mm
Max. vágási mélység: 2 mm

VASTAGOLÁS
Munkamagasság / -szélesség 120 / 204 mm
Max. vágási mélység: 2 mm
Motor 230 V~
Teljesítmény 1250 W 

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 23 / 26.5 kg
Rendelési szám 5902205901
Vonalkód 4046664037477
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 85 990 Ft

KÉSKÉSZLET:
HSS�KÉSKÉSZLET�REND.

TARTOZÉKOK

szám: 3902202701
Vonalkód: 4046664000310

22xx
VASTAGOLÓ GYALUGÉP
Mint minden Scheppach gép, a HMS850 kombinált gép is csúcsterméknek 
számít kategóriájában. Erős motorral rendelkezik, a konstrukciója 
strapabíró, acél-öntvény elemei és masszív lábai biztosítják a gép stabil 
működését a hosszabb anyagok megmunkálásánál is. A két darab minőségi 
HSS késsel sima és gyors munkát lehet végezni. A széles munkaterületen 
lehetőség van akár 204 x 120 mm méretű faanyagok megmunkálására is. A 
biztonsági kapcsoló, valamint a forgácselszívó csonk tartozéka a gépnek.

ELEKTROMOS

 Gyalu funkció
 Vastagolás 
funkció

22AZAZ11  - BEN
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 970 x 490 x 485 mm
Gyaluasztal méretei 920 x 264 mm
Vastagoló asztal méretei 380 x 254 mm
Gyalukések száma 2
Fordulatszám 8500 ford./perc 

GYALULÁS
Max. megmunkálási szélesség 254 mm
Max. vágási mélység 2 mm

VASTAGOLÓ
Munkamagasság / -szélesség 120 – 254 mm
Max. vágási mélység 2 mm
Motor 230 V~
Teljesítmény 1500 W 

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 27.5 / 32 kg
Rendelési szám 5902209901
Vonalkód 4046664073734
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 145.990 Ft

HMS1080HMS1080

KÉSKÉSZLET:
HSS�KÉSKÉSZLET�REND.

TARTOZÉKOK

szám: 7902200608
12 190 Ft

22xx  Gyalu funkció
 Vastagolás 
funkció

22AZAZ11  - BEN

VASTAGOLÓ GYALUGÉP
A scheppach HMS1080 egy modern kombinált gép, amely klasszikus 
gyalulási és vastagoló funkcióval is rendelkezik. Az okos kompakt 
kialakítása minimalizálja a gép helyigényét a műhelyben. Robusztus 
konstrukciója gond nélkül lehetővé teszi az akár 254 mm széles faanyagok 
megmunkálását is. Erős 1500 W-os motor, két darab 9000 fordulatszám/ 
percet is elérő, acél, forgó gyalukéssel biztosítja a nagyon tiszta és 
pontos vágást, ami a gyakorlatban nagyon fi nom megmunkálást jelent. A 
gyalukések könnyen kicserélhetők, az egész gép működtetése egyszerű 
és kényelmes. A faanyag pontos megmunkálását elősegíti a nagyon 
jó minőségű gyaluasztal és a 45°-ban elfordítható vezetősín. A gép 
alaptartozéka a forgácselszívó csatlakozási lehetősége, továbbá egy 
biztonsági kapcsoló és biztosíték, amely megvédi a kezelőt a gép véletlen 
elindításától. A gép stabilitását hosszabb faanyagok megmunkálásánál is, 
négy csúszásgátlós gumibevonatú fém láb biztosítja.

ELEKTROMOS
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EP1100EP1100

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4 / 4.1 kg
Rendelési szám 5902801901
Vonalkód 4046664070702
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 21.190 Ft  

ELEKTROMOS GYALU 1100 W
A Scheppach EP 1100 egy nagy teljesítményű elektromos gyalu, amely 
nemcsak gyalulásra, felület egyengetésre alkalmas, hanem élek levágására, 
oldalhornyok kialakításához / falcoláshoz is. A tartós öntvény talplemezbe 
integrált, 3 különböző méretű V alakú horony lehetővé teszik az élek levágá-
sát. A készülék beépített elszívó rendszerrel és elülső fogantyú markolattal 
rendelkezik, a könnyebb kezelhetőség elérésére. Ugyancsak tartozéka az 
egyszerűen beállítható mélységütköző, melynek segítségével pontos mun-
ka végezhető. A meghajtást minőségi ékszíj és fém ékszíjtárcsa biztosítja. 
A keményfém gyalukés cserélhető. A markolat ergonomikus kialakítású. A 
motor magas, 1100 W-os teljesítménnyel rendelkezik és réz tekercseléssel 
van ellátva. A magas teljesítmény lehetővé teszi a keményfa alapanyagok 
megmunkálását is vagy a maximális mélységű munkák elvégzését

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 294 x 174 x 179 mm
Falcolási mélység 0 - 18 mm
Gyalulási mélység 0 – 3 mm
Munkaszélesség 82 mm
Fordulatszám 16 000 ford./perc
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 1100 W

3 V alakú horony

 ELEKTROMOS
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HA1000HA1000

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 400 x 400 x 700 mm
Gégecső átmérője 100 mm
Gégecső hossza 2000 mm
Légteljesítmény 183 m³/h
Vákuum nyomás 25 kPa
Szűrőrendszer 0,3 m²
Gyűjtőtartály 50 L
Motor 220  – 240 V~
Teljesítmény 1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 10,5 / 13 kg
Rendelési szám 4906302901
Vonalkód 4014915084761
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 38 990 Ft

HORDOZHATÓ ELSZÍVÓ
Ahhoz, hogy egy gépet megvédjük a fi nom porlerakodástól, célszerű 
porszívót használni. Nem mindenki rendelkezik azonban olyan nagy 
hellyel a műhelyben, hogy elférjen benne egy HD12 típusú nagyméretű ipari 
porszívó, vagy nem szeretne nagy géppel bíbelődni. Ezen felhasználók 
számára a Scheppach megtalálta az ideális megoldást - a HA1000, egyedi 
mini porszívót. Kompakt méretei semmit sem vonnak le a teljesítményéből. 
Az erős 1 100 W-os motor meglepetést okoz az erejével. A HA1000 géppel 
helytakarékos, de teljes értékű elszívót kap.
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EP1100EP1100

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4 / 4.1 kg
Rendelési szám 5902801901
Vonalkód 4046664070702
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 21.190 Ft  

ELEKTROMOS GYALU 1100 W
A Scheppach EP 1100 egy nagy teljesítményű elektromos gyalu, amely 
nemcsak gyalulásra, felület egyengetésre alkalmas, hanem élek levágására, 
oldalhornyok kialakításához / falcoláshoz is. A tartós öntvény talplemezbe 
integrált, 3 különböző méretű V alakú horony lehetővé teszik az élek levágá-
sát. A készülék beépített elszívó rendszerrel és elülső fogantyú markolattal 
rendelkezik, a könnyebb kezelhetőség elérésére. Ugyancsak tartozéka az 
egyszerűen beállítható mélységütköző, melynek segítségével pontos mun-
ka végezhető. A meghajtást minőségi ékszíj és fém ékszíjtárcsa biztosítja. 
A keményfém gyalukés cserélhető. A markolat ergonomikus kialakítású. A 
motor magas, 1100 W-os teljesítménnyel rendelkezik és réz tekercseléssel 
van ellátva. A magas teljesítmény lehetővé teszi a keményfa alapanyagok 
megmunkálását is vagy a maximális mélységű munkák elvégzését

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 294 x 174 x 179 mm
Falcolási mélység 0 - 18 mm
Gyalulási mélység 0 – 3 mm
Munkaszélesség 82 mm
Fordulatszám 16 000 ford./perc
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 1100 W

3 V alakú horony

 ELEKTROMOS
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HA1000HA1000

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 400 x 400 x 700 mm
Gégecső átmérője 100 mm
Gégecső hossza 2000 mm
Légteljesítmény 183 m³/h
Vákuum nyomás 25 kPa
Szűrőrendszer 0,3 m²
Gyűjtőtartály 50 L
Motor 220  – 240 V~
Teljesítmény 1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 10,5 / 13 kg
Rendelési szám 4906302901
Vonalkód 4014915084761
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 38 990 Ft

HORDOZHATÓ ELSZÍVÓ
Ahhoz, hogy egy gépet megvédjük a fi nom porlerakodástól, célszerű 
porszívót használni. Nem mindenki rendelkezik azonban olyan nagy 
hellyel a műhelyben, hogy elférjen benne egy HD12 típusú nagyméretű ipari 
porszívó, vagy nem szeretne nagy géppel bíbelődni. Ezen felhasználók 
számára a Scheppach megtalálta az ideális megoldást - a HA1000, egyedi 
mini porszívót. Kompakt méretei semmit sem vonnak le a teljesítményéből. 
Az erős 1 100 W-os motor meglepetést okoz az erejével. A HA1000 géppel 
helytakarékos, de teljes értékű elszívót kap.
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MŰSZAKI ADATOK
Merülőfűrész méretei 435 x 345 x 230 mm
Légteljesítmény 120 m3/h
Gyűjtőzsák kapacitása 5 L
Szűrő méret 350 x 250 mm
Gégecső hossza és átmérője 40 / 2000 mm
Szűrőrendszer 3 μm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 1250 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4.8 / 6.6 kg
Rendelési szám 5906301901
Vonalkód 4046664023616
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 30 990 Ft

MULTIFUNKICÓS HORDOZHATÓ 
PORSZÍVÓ / KOMPRESSZOR 
A scheppach HD2P kiváló segítség a lakásban, házban, nyaralóban vagy 
műhelyben. Három funkciót is egyesít.
• Forgácselszívás hagyományos gépekhez (fúrók, fűrészek, csiszolók, 

gyalugépek, ...)
• erőteljes porszívó (háztartás, garázs, műhely, autó, ...)
• kompresszor (felfújható matracok, medencék, napozóágyak, csónakok, 

gyerekjátékok,…)

Előnyei közé tartozik a kompakt mérete, könnyű hordozhatósága és tárolási 
rendszere, melyben elfér az összes tartozék, így azok mindig kéznél 
vannak. A standard felszereléshez tartozik a szívófúvóka, a kiegészítő 
tartozék pormentes fúráshoz, felfújófúvóka, szívótömlő csatlakozási 
lehetősége az elektromos gépekhez és a porzsák, mely nem csak egyszer 
használatos, hanem kiürítés után többször is felhasználható. A gép atékony 
szűrőberendezéssel rendelkezik, mely akár 3 mikrométer részecskéket is 
képes felfogni.

 ELEKTROMOS

DUST BAG

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Rendelési szám: 3906307701
Vonalkód: 4046664026181

Is identical with HD2P
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HD2PHD2P HD2PHD2P

Egy�példa�a�Scheppach�HD2P�alkalmazására�a�
műhelyben.�Tökéletes�a�munkakörnyezet�tisztántartásához.

Gond a munka utáni takarítás? 
A�Scheppach�HD2P-vel�gyerekjáték!

Váratlan vendég? A Scheppach 
HD2P-vel�pillanatok�alatt�felfújhatja�
a vendégágyat, de alkalmas akár 
gyerekmedencék, gumicsónakok 
stb.�felfújására�is.

ELEKTROMOS  

A�gyerekek�nassoltak�a�kocsiban.�
Könnyedén�kezelhető�a�Scheppach�
HD2P-vel.

Különösen�hasznos�lehet�akár�otthon�is,�pl.�falfúrásnál.�A�fúró�
adapter illeszkedik a falhoz, így mindkét keze szabad marad a fúró 
megtartásához.�Kényelmes,�biztonságos�és�pormentes.

33AZAZ11
-BEN-BEN

 Elszívó�
 Porszívó
�Levegőfújó
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MŰSZAKI ADATOK
Merülőfűrész méretei 860 x 520 x 1610 mm
Gégecső átmérője 100 mm
Tömlő hossz 2.3 m
Légteljesítmény 1150 m3/h
Vákuum 1600 Pa
Gyűjtőzsák 75 L
Motor 220  – 240 V~
Teljesítmény 550 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 20 / 23 kg
Rendelési szám 3906301915
Vonalkód 4046664004943
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 53 990 Ft

FORGÁCSELSZÍVÓ
A fával történő munkálatok során szükséges egy hatékony forgácselszívó 
használata. A HD12 típusú géppel tisztán tarthatja a műhelyét, kényelmesen 
dolgozhat és a fi nom por sem fogja veszélyeztetni az egészségét. 
A scheppach kedvező árú, forgácselszívója a nagy teljesítményű 
motorjának, kiváló minőségű, nagy gyűjtőzsákjának és kitűnő 
légszűrőjének köszönhetően, ideális segítség a műhelyében.

HD12HD12
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HD15HD15

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1075 x 630 x 1800 mm
Tömlő csatlakoztató Ø 140 mm
Tömlő hossz 2000 mm
Légteljesítmény 2000 m3/h
Gyűjtőzsák kapacitás 130 L
Vákuum 1600 pa
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 44 / 49 kg
Rendelési szám 5906304901
Vonalkód 4046664035664
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 109.990 Ft 

FORGÁCSELSZÍVÓ
Amennyiben a műhelyében valóban egy nagyon erős elszívóra van 
szüksége, úgy ezt az igényt a Scheppach HD15 forgácselszívó teljesíteni 
tudja. A 1,5 LE-s motor valóban képes nagy mennyiségű levegőt 
beszívni, amely a széles, 140 mm átmerőjű nyíláson keresztül szállítja a 
port a gyűjtőzsákba. A 130 literes kapacitásának köszönhetően, 
garantáltan nem lesz szükség a zsák gyakori ürítésére. 
A 2 m hosszú, fl exibilis tömlő biztosítja a csatlakozást
az adott géphez, és a szállítókerekek megkönnyítik a gép 
könnyű mozgatását. 

Két nagy kerék

 ELEKTROMOS
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MŰSZAKI ADATOK
Merülőfűrész méretei 860 x 520 x 1610 mm
Gégecső átmérője 100 mm
Tömlő hossz 2.3 m
Légteljesítmény 1150 m3/h
Vákuum 1600 Pa
Gyűjtőzsák 75 L
Motor 220  – 240 V~
Teljesítmény 550 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 20 / 23 kg
Rendelési szám 3906301915
Vonalkód 4046664004943
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 53 990 Ft

FORGÁCSELSZÍVÓ
A fával történő munkálatok során szükséges egy hatékony forgácselszívó 
használata. A HD12 típusú géppel tisztán tarthatja a műhelyét, kényelmesen 
dolgozhat és a fi nom por sem fogja veszélyeztetni az egészségét. 
A scheppach kedvező árú, forgácselszívója a nagy teljesítményű 
motorjának, kiváló minőségű, nagy gyűjtőzsákjának és kitűnő 
légszűrőjének köszönhetően, ideális segítség a műhelyében.

HD12HD12
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HD15HD15

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1075 x 630 x 1800 mm
Tömlő csatlakoztató Ø 140 mm
Tömlő hossz 2000 mm
Légteljesítmény 2000 m3/h
Gyűjtőzsák kapacitás 130 L
Vákuum 1600 pa
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 44 / 49 kg
Rendelési szám 5906304901
Vonalkód 4046664035664
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 109.990 Ft 

FORGÁCSELSZÍVÓ
Amennyiben a műhelyében valóban egy nagyon erős elszívóra van 
szüksége, úgy ezt az igényt a Scheppach HD15 forgácselszívó teljesíteni 
tudja. A 1,5 LE-s motor valóban képes nagy mennyiségű levegőt 
beszívni, amely a széles, 140 mm átmerőjű nyíláson keresztül szállítja a 
port a gyűjtőzsákba. A 130 literes kapacitásának köszönhetően, 
garantáltan nem lesz szükség a zsák gyakori ürítésére. 
A 2 m hosszú, fl exibilis tömlő biztosítja a csatlakozást
az adott géphez, és a szállítókerekek megkönnyítik a gép 
könnyű mozgatását. 

Két nagy kerék

 ELEKTROMOS
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 300 x 370 mm
Szívómennyiség 50 l/s
Fordulatszám 2850 fordulat /perc
Szívótömlő hossza 1 m
Gyűjtőtartály kapacitása 18 l
Motor 230V/50 Hz
Teljesítmény 1200 W

50 l/s 
szívómennyiség

1 m 
szívótömlő hossza

HAMUPORSZÍVÓ  
A scheppach ACM 18 hamuporszívó egy nagyon praktikus eszköz, 
amelynek segítségével nagyon gyorsan és tisztán kiszívhatja a hideg 
hamut és kormot a kéménynek, kandallók, kályhák és grillsütők részeiből. 
Természetesen egyéb helyeken is használhatja a porszívót, mint például, 
a műhelyében a fűrészpor és durvább szennyeződések eltávolításához 
vagy az autó porszívózásához. A porszívó tartozéka az erős 1200 W-os 
motor, a külön leszerelhető, minőségi alumínium szívófúvókával rendelkező 
szívótömlő, a gyorscsatlakozós gyűjtőtartály és a nagyon hatékony szűrő, 
amely képes a fi nom hamuport is felfogni. A szűrő könnyen tisztítható, 
például nagynyomású levegővel, és így hosszú élettatamű lesz. Hasonlóan, 
nagyon könnyen tisztítható a gyűjtőtartályt is. A beépített fogantyú 
megkönnyíti a gép hordozását.

ACM18ACM18

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4,2 kg
Rendelési szám 5906401901
Vonalkód 4046664037224
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 15 990 Ft

 ELEKTROMOS
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550 W motor

4 sebesség

FAESZTERGA  
A Scheppach DM460T faeszterga azon felhasználók számára hasznos gép, 
akik a kis méretei ellenére is értékelni tudják azt a professzionális 
végeredményt, amit elérhetnek vele. A nagyon stabil, öntvény 
konstrukciónak és a modern 550 W-os teljesítményű indukciós motornak 
köszönhetően, a gép vibrációmentes és nagyon pontos. A szegnyereg és az 
orsóház szintén erős és tartós öntvényből készül. A nyeregtest a 
hosszabb munkadarabok rögzítéséhez esztergatokmánnyal van ellátva. 
Előnyei közé tartozik a magas gépágy, amely lehetővé teszi a nagyobb 
átmérőjű munkadarabok megmunkálását is. A kijelzővel ellátott, 
fokozatmentesen beállítható fordulatszámszabályzó és a késtartószán 
nagyon könnyű beállíthatósága még pontosabb munkavégzést tesz 
lehetővé. A maximális 457 mm-es csúcstávolság meghosszabbítható több 
mint 1 m-re, egy külön tartozékkal, felár ellenében. A gumírozott lábak 
csökkentik a gép további vibrációját.

DM460TDM460T

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 930 x 375 x 400 mm
Gépágy magassága 172 mm
Fordulatszám 650-3000 ford./perc
Orsómenet M 33
Munkadarab átmérő Ø 305 mm
Max. csúcstávolság 457 mm
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 550 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 34.5 / 37 kg
Rendelési szám 4902301901
Vonalkód 4014915086833
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  105.990 Ft 
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 300 x 370 mm
Szívómennyiség 50 l/s
Fordulatszám 2850 fordulat /perc
Szívótömlő hossza 1 m
Gyűjtőtartály kapacitása 18 l
Motor 230V/50 Hz
Teljesítmény 1200 W

50 l/s 
szívómennyiség

1 m 
szívótömlő hossza

HAMUPORSZÍVÓ  
A scheppach ACM 18 hamuporszívó egy nagyon praktikus eszköz, 
amelynek segítségével nagyon gyorsan és tisztán kiszívhatja a hideg 
hamut és kormot a kéménynek, kandallók, kályhák és grillsütők részeiből. 
Természetesen egyéb helyeken is használhatja a porszívót, mint például, 
a műhelyében a fűrészpor és durvább szennyeződések eltávolításához 
vagy az autó porszívózásához. A porszívó tartozéka az erős 1200 W-os 
motor, a külön leszerelhető, minőségi alumínium szívófúvókával rendelkező 
szívótömlő, a gyorscsatlakozós gyűjtőtartály és a nagyon hatékony szűrő, 
amely képes a fi nom hamuport is felfogni. A szűrő könnyen tisztítható, 
például nagynyomású levegővel, és így hosszú élettatamű lesz. Hasonlóan, 
nagyon könnyen tisztítható a gyűjtőtartályt is. A beépített fogantyú 
megkönnyíti a gép hordozását.

ACM18ACM18

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4,2 kg
Rendelési szám 5906401901
Vonalkód 4046664037224
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 15 990 Ft
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550 W motor

4 sebesség

FAESZTERGA  
A Scheppach DM460T faeszterga azon felhasználók számára hasznos gép, 
akik a kis méretei ellenére is értékelni tudják azt a professzionális 
végeredményt, amit elérhetnek vele. A nagyon stabil, öntvény 
konstrukciónak és a modern 550 W-os teljesítményű indukciós motornak 
köszönhetően, a gép vibrációmentes és nagyon pontos. A szegnyereg és az 
orsóház szintén erős és tartós öntvényből készül. A nyeregtest a 
hosszabb munkadarabok rögzítéséhez esztergatokmánnyal van ellátva. 
Előnyei közé tartozik a magas gépágy, amely lehetővé teszi a nagyobb 
átmérőjű munkadarabok megmunkálását is. A kijelzővel ellátott, 
fokozatmentesen beállítható fordulatszámszabályzó és a késtartószán 
nagyon könnyű beállíthatósága még pontosabb munkavégzést tesz 
lehetővé. A maximális 457 mm-es csúcstávolság meghosszabbítható több 
mint 1 m-re, egy külön tartozékkal, felár ellenében. A gumírozott lábak 
csökkentik a gép további vibrációját.

DM460TDM460T

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 930 x 375 x 400 mm
Gépágy magassága 172 mm
Fordulatszám 650-3000 ford./perc
Orsómenet M 33
Munkadarab átmérő Ø 305 mm
Max. csúcstávolság 457 mm
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 550 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 34.5 / 37 kg
Rendelési szám 4902301901
Vonalkód 4014915086833
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  105.990 Ft 
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400 W motor

4 sebesség

FAESZTERGA  
A scheppach DM1000T kiválóan alkalmas azok számára, akik szeretnek 
fával dolgozni. A faeszterga könnyedén megbirkózik nagyobb méretű, akár 
1 méter hosszú és 35 cm átmérőjű munkadarabokkal is. A gép 
konstrukcióját úgy alakították ki, hogy a hosszú gépágy ellenére, 
megőrizze a kompakt méreteit, és nem okoz nehézséget elhelyezni 
semmilyen műhelyben. A stabilitás növelése érdekében a gép négyzet 
keresztmetszetű csövekkel, és megfelelően megtervezett merevítőkkel 
van ellátva. A különböző keménységű munkadarabok megmunkálásához a 
faeszterga erős 400 W- os motorral van felszerelve. A megmunkálás során 4 
választható sebességfokozat, valamint 890 ford./perctől - 2600 ford./percig 
terjedő fordulatszám között lehet választani. A nagyon masszív öntvényből 
készült mozgatható szegnyeregnek és a cserélhető esztergatokmánynak 
köszönhetően a gép vibrációmentesen működik. A faesztergán a 
szerszámtartó könnyedén beállítható, és a gép elülső hajtású vége levehető 
fedéllel rendelkezik.

DM1000TDM1000T

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1460 x 210 x 360 mm
Gépágy magassága 175 mm
Fordulatszám 890 / 1260 / 1760 /  2600 ford./perc. 
Orsómenet M 18
Munkadarab átmérő Ø 350 mm
Sebességfokozatok száma 4 Max.
Max. csúcstávolság 1000 mm
Motor 230 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 400 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 22 / 24 kg
Rendelési szám 5902303901
Vonalkód 4046664069331
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  49.990 Ft

10001000 m
m

m
m
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750 W motor

FAESZTERGA  
A Scheppach LATA5.0 faeszterga kiválóan alkalmas az igényes 
barkácsolók, valamint tanműhelyek számára, és megfelel a professzionális 
felhasználók által támasztott elvárásoknak is. A nagyon stabil, 
öntvény konstrukciónak, öntvényből készült szegnyeregnek és orsóháznak 
köszönhetően, valamint a stabil gumírozott lábbakkal ellátott állványnak, 
a gép működése vibrációmentes és nagyon pontos esztergálás végezhető 
vele. Része továbbá a tökéletesen egyenes, megmunkált gépágy. 
A nyeregtest esztergatokmánnyal van ellátva a hosszabb munkadarabok 
rögzítéséhez. Előnyei közé tartozik a magas gépágy, amely lehetővé teszi 
a nagyobb átmérőjű munkadarabok megmunkálását is. A gép 10 fokozatú 
sebességváltóval van felszerelve, és a késtartószán is nagyon könnyen 
beállítható. A forgácsolási mód változtatható jobbos és balos irányba is. 
A maximális csúcstávolság elérheti a kitűnő 1050 mm is. Az orsóház, 
a nagyobb munkadarabok megmunkálásához, 180°-kal elfordítható. 
Az állványzat része a praktikus tárolópolc, a kések és egyéb szerszámok 
biztonságos elhelyezéséhez.

LATA 5.0LATA 5.0

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1600 x 1180 x 500 mm
Gépágy magassága 910 mm
Fordulatszám 500-2100 ford./perc
Orsómenet M 33
Max. megmunkálható Ø: 355 mm
Sebességfokozatok száma 10
Max. csúcstávolság 1050 mm
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 750 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 92 / 97 kg
Rendelési szám 1902301901
Vonalkód 4014915079125
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  243.990 Ft 
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400 W motor

4 sebesség

FAESZTERGA  
A scheppach DM1000T kiválóan alkalmas azok számára, akik szeretnek 
fával dolgozni. A faeszterga könnyedén megbirkózik nagyobb méretű, akár 
1 méter hosszú és 35 cm átmérőjű munkadarabokkal is. A gép 
konstrukcióját úgy alakították ki, hogy a hosszú gépágy ellenére, 
megőrizze a kompakt méreteit, és nem okoz nehézséget elhelyezni 
semmilyen műhelyben. A stabilitás növelése érdekében a gép négyzet 
keresztmetszetű csövekkel, és megfelelően megtervezett merevítőkkel 
van ellátva. A különböző keménységű munkadarabok megmunkálásához a 
faeszterga erős 400 W- os motorral van felszerelve. A megmunkálás során 4 
választható sebességfokozat, valamint 890 ford./perctől - 2600 ford./percig 
terjedő fordulatszám között lehet választani. A nagyon masszív öntvényből 
készült mozgatható szegnyeregnek és a cserélhető esztergatokmánynak 
köszönhetően a gép vibrációmentesen működik. A faesztergán a 
szerszámtartó könnyedén beállítható, és a gép elülső hajtású vége levehető 
fedéllel rendelkezik.

DM1000TDM1000T

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1460 x 210 x 360 mm
Gépágy magassága 175 mm
Fordulatszám 890 / 1260 / 1760 /  2600 ford./perc. 
Orsómenet M 18
Munkadarab átmérő Ø 350 mm
Sebességfokozatok száma 4 Max.
Max. csúcstávolság 1000 mm
Motor 230 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 400 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 22 / 24 kg
Rendelési szám 5902303901
Vonalkód 4046664069331
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  49.990 Ft

10001000 m
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750 W motor

FAESZTERGA  
A Scheppach LATA5.0 faeszterga kiválóan alkalmas az igényes 
barkácsolók, valamint tanműhelyek számára, és megfelel a professzionális 
felhasználók által támasztott elvárásoknak is. A nagyon stabil, 
öntvény konstrukciónak, öntvényből készült szegnyeregnek és orsóháznak 
köszönhetően, valamint a stabil gumírozott lábbakkal ellátott állványnak, 
a gép működése vibrációmentes és nagyon pontos esztergálás végezhető 
vele. Része továbbá a tökéletesen egyenes, megmunkált gépágy. 
A nyeregtest esztergatokmánnyal van ellátva a hosszabb munkadarabok 
rögzítéséhez. Előnyei közé tartozik a magas gépágy, amely lehetővé teszi 
a nagyobb átmérőjű munkadarabok megmunkálását is. A gép 10 fokozatú 
sebességváltóval van felszerelve, és a késtartószán is nagyon könnyen 
beállítható. A forgácsolási mód változtatható jobbos és balos irányba is. 
A maximális csúcstávolság elérheti a kitűnő 1050 mm is. Az orsóház, 
a nagyobb munkadarabok megmunkálásához, 180°-kal elfordítható. 
Az állványzat része a praktikus tárolópolc, a kések és egyéb szerszámok 
biztonságos elhelyezéséhez.

LATA 5.0LATA 5.0

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1600 x 1180 x 500 mm
Gépágy magassága 910 mm
Fordulatszám 500-2100 ford./perc
Orsómenet M 33
Max. megmunkálható Ø: 355 mm
Sebességfokozatok száma 10
Max. csúcstávolság 1050 mm
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 750 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 92 / 97 kg
Rendelési szám 1902301901
Vonalkód 4014915079125
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  243.990 Ft 
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 348 x 285 x 275 mm
Csiszolókorong mérete 200 x 40 mm
Köszörűszemcse K 220

Köszörűkő csúcsminőségű, 
alumínium-oxidos

Bőr csiszolókorong mérete 220 x 30 mm
Fordulatszám 120 ford./perc
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 120 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 8,5 / 10 kg
Rendelési szám 89490916
Vonalkód 4014915042006
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 41 990 Ft

TIGERTIGER 2000 2000SS

CSISZOLÓ RENDSZER  
A scheppach TIGER 2000S csiszoló, az ún. nedves és befejező, felületi 
csiszolási rendszer elvén működik. Ideális, mind otthoni, mind kisebb ipari 
felhasználásra. A megfelelő csiszolás nagyon sok tapasztalatot követel, 
mert az elkövetett hibák, tönkretehetik a drága szerszámokat. A Scheppach 
csiszoló rendszerrel - köszönhetően a különböző vezetőperselyeknek 
(pl. kések, vésők stb. számára) - még a teljesen kezdő felhasználók is 
professzionális csiszolási eredményt érhetnek el. A befejező csiszolás 
elvégezhető a cserélhető bőr csiszolókoronggal, amely sorjamentessé teszi 
a kis sebességű csiszolókoronggal csiszolt munkadarabot. A gép előnyei 
közé tartozik a csendes, karbantartásmentes indukciós motor. Az 1,75 m 
hosszú hálózati kábel és törésálló víztálca a gép tartozéka. 

 ELEKTROMOS 
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 348 x 285 x 275 mm
Csiszolókorong mérete 200 x 40 mm
Köszörűszemcse K 220

Köszörűkő csúcsminőségű, 
alumínium-oxidos

Bőr csiszolókorong mérete 220 x 30 mm
Fordulatszám 120 ford./perc
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 120 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 8,5 / 10 kg
Rendelési szám 89490916
Vonalkód 4014915042006
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 41 990 Ft

TIGERTIGER 2000 2000SS

CSISZOLÓ RENDSZER  
A scheppach TIGER 2000S csiszoló, az ún. nedves és befejező, felületi 
csiszolási rendszer elvén működik. Ideális, mind otthoni, mind kisebb ipari 
felhasználásra. A megfelelő csiszolás nagyon sok tapasztalatot követel, 
mert az elkövetett hibák, tönkretehetik a drága szerszámokat. A Scheppach 
csiszoló rendszerrel - köszönhetően a különböző vezetőperselyeknek 
(pl. kések, vésők stb. számára) - még a teljesen kezdő felhasználók is 
professzionális csiszolási eredményt érhetnek el. A befejező csiszolás 
elvégezhető a cserélhető bőr csiszolókoronggal, amely sorjamentessé teszi 
a kis sebességű csiszolókoronggal csiszolt munkadarabot. A gép előnyei 
közé tartozik a csendes, karbantartásmentes indukciós motor. Az 1,75 m 
hosszú hálózati kábel és törésálló víztálca a gép tartozéka. 
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TIGERTIGER 2500 2500 ELEKTROMOS 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 440 x 330 x 480 mm
Csiszolókorong mérete 250 x 50 mm
Köszörűszemcse K 220

Korongösszetétel csúcsminőségű korong, 
alumínium-oxid szemcsével

Bőr csiszolókorong mérete 200 x 30 mm
Fordulatszám 90 ford./perc
Motor 230 – 240 V~
Input 200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 16,5 / 17,5 kg
Rendelési szám 5903202901
Vonalkód 4046664037491
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 58 990 Ft

CSISZOLÓ RENDSZER 
A Scheppach Tiger 2500 szabadalmaztatott körkörös csiszológép 
kiválóan alkalmas egyrészt otthoni, másrészt könnyűipari felhasználásra, 
továbbá a profi  szakemberek számára is, akiknek mindig szükségük 
van tökéletesen karbantartott szerszámokra. Standard és választható 
kiegészítő tartozékokkal (vezetőperselyekkel) kiváló csiszolási eredményt 
érhetnek el, a még teljesen kezdő felhasználók is. A gép alapja egy erős, 
minőségi lakkozással ellátott felépítmény és a hosszú élettartamú, 
kis sebességű indukciós motor, amely éppen úgy, mint a kapcsoló, 
védve van a vízfröccsenéssel szemben. Speciális alumínium-oxid 
csiszolókorong biztosítja a szerszámok tökéletes élezését, ide értve a 
keményfém anyagokból készültekét is. A fi nom csiszolás a cserélhető 
bőrcsiszolókoronggal végezhető el. A törésálló víztálca a gép tartozéka.
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59www. .hu

ELEKTROMOS  TIGER 2500TIGER 2500



www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

6363 m
m

m
m

Köszörűkorong Ø 250 mm

TIGER 3000VSTIGER 3000VS TIGER 3000VSTIGER 3000VS
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ÍVELT ÉLEK 200/250
Bizonyosodjon�meg�a�
megfelő�ívről

EGYENES ÉLEK
(JIG 70)
Mindig biztos lehet 
az éles szerszámban 
- ideális a legtöbb 
egyenes élhez
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Állítható sebesség 
90-től 150 rpm-ig

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 11 / 13 kg
Rendelési szám 5903203901
Vonalkód 4046664063667
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 65 990 Ft

CSISZOLÓ RENDSZER ÁLLÍTHATÓ 
SEBESSÉGGEL 
A csúcsminőségű TIGER 3000VS csiszoló rendszer egyaránt alkalmas mind 
az otthoni műhelyekbe, mind pedig az igényesebb iparosok részére, akik 
számára fontos, hogy szerszámaik mindig megfelelően élesek legyenek. 
A gép nagyon egyszerű használatának és tartozékainak köszönhetően, a 
tökéletes élezést és csiszolást akár egy kezdő is el tudja végezni. 
A tökéletes csiszolás alapja a különleges, széles csiszolókő, amely a lehető 
legjobb eredmény érdekében alumínium oxid mikrorészecskéket tartalmaz. 
Ez által lehetővé válik, az általános anyagok mellett, a keményfém élek 
csiszolása is. A legfi nomabb csiszolás, ill. elsimításokhoz szolgál a 
cserélhető bőr csiszoló/fenő korong. Az állítható fordulatszám nem csupán 
a, munkadarab anyagától függő, ideális csiszoláshoz szükséges sebesség 
beállításához szolgál, hanem a korong kopásából adódó sebesség változás 
is ezáltal könnyen kiigazítható. A csiszoló teste, amelyben a korongok 
vannak elhelyezve egy nagyon robusztus szerkezet, az indukciós motor 
szénkefe nélküli, így nagyon hatékony és ugyanakkor csendes. A víztároló 
edény masszív műanyagból készül. A gép gumírozott lábakkal rendelkezik. 
Standard tartozékai között nem hiányzik a szögbeállító, 70-es vezetőpersely 
egyenes élekhez és fenőpaszta. Számos további tartozék pedig külön 
vásárolható.

TIGER 3000VSTIGER 3000VS TIGER 3000VSTIGER 3000VS

Az�állítható�víztartály�biztosítja�az�kő�
állandó érintkezését a vízzel, a kopástól 
változó�kőátmérőtől�függetlenül.

6363 m
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63�mm�széles�érintkező�felület.Töké-
letes�szélesebb�szerszámokhoz.
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A  220  K V

max. 150 min-1

max. 1,6 m/s
Ø 250 x 63 mm

Art.-Nr.:
7903200701

max. rpm 150
max. speed 5,24 ft/sec

Ø 10" x 2 1/2"
Part #

7903200701

Spezialschleifstein 
zum Naßschleifen
• Hohe Schleifleistung
• Formbeständig
• Äußerst lange Lebensdauer

Special grinding wheel 
for wet grinding
• Highly effecient
• Keeps its shape
• Extreme durability
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Ø 250 mm
Fordulatszám  

90 – 100 
ford./perc

Ø 230 mm
Fordulatszám 

100 – 110 
ford./perc

Ø 200 mm
Fordulatszám 

110 – 125 
ford./perc

Ø 180 mm
Fordulatszám 

125 – 150 
ford./perc

VARIO SPEED
Hogy�a�folyamatosan�kopó�kő�mindig�a�
megfelő�csiszoló�teljesítményt�biztosítsa,�
a�sebesség�könnyedén�állítható.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 450 x 270 x 340 mm
Csiszolókorong mérete 250 x 63 mm
Szemcsézet K 220

Anyag magas minőségű korong 
alumínium oxid szemcsékkel

Fenőkorong mérete 225 x 30 mm
Fordulatszám 90 – 150 ford./perc
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 180 W

ÁLLÍTHATÓ   
SEBESSÉG
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BG150 / BG200WBG150 / BG200W

MŰSZAKI ADATOK
BG150 BG200W

Gép méretei 355 x 185 x 245 mm 435 x 260 x 288 mm
Korong Ø/ Furat Ø 150 / 25 / 12.7 mm 150 / 20 / 12.7 mm
Vizes korong Ø / Furat Ø – 200 / 40 / 20 mm

Köszörűszemcse 
keménysége K36 / K60 K60 / K80

Motor 230 – 240 V~ 230 – 240 V~
Teljesítmény 370 W 250 W

LOGISZTIKAI ADATOK
BG150 BG200W

Súly 10 / 11 kg 11.5 / 13 kg
Csomagolás mérete 440 x 255 x 280 mm 485 x 330 x 360 mm
Rendelési szám 4903104901 5903105903
Vonalkód 4014915082125 4046664037507
Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár 29 990 Ft  33.990 Ft 

Köszörűkorong Ø 200 mm

250 W motor

BG150 BG200W

Köszörűkorong 
Ø 150 mm

KETTŐS KÖSZÖRŰ 
Függetlenül attól, hogy a műhelyben a munkát hobbi szinten végzi, vagy 
esetleg az a foglalkozásához tartozik, biztos, hogy mindig szüksége 
lesz jól megélezett szerszámokra. Ezt a célt szolgálja a kicsi, de nagyon 
hatékony BG 150 Scheppach gyártmányú köszörű. A gép alapja egy 
nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációsmentes 
és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon 
halk indukciós motor garanciát nyújtanak a tökéletes végeredmény 
eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, 
minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes 
rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarabtámasztékok 
beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható a köszörűkorong 
élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben 
ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagy teljesítményű 
lámpa, egy fl exibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható 
a kívánt szögbe. A korongvédő burkolatai vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, 
így a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve és nem változik meg 
annak fi zikai tulajdonsága sem. A köszörű tartozéka egy durvább, és 
egy fi nomabb köszörűkorong. A korongok első éleinek kiegyenlítését az 
integrált élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását négy gumírozott talp 
biztosítja, vagy csavarok segítségével a gép rögzíthető 
a munkaasztalhoz is.

SZÁRAZ-NEDVES KÖSZÖRŰ 
A scheppach BG200W kiváló teljesítményű száraz-nedves köszörű azok 
számára, akik szeretnék szerszámaikat tökéletesen karbantartani. Legyén 
szó akár fúrókról, késékről, ollókról, baltákról vagy vésőkről, a nedves 
vagy száraz csiszolási lehetőségnek köszönhetően, szerszámai mindig 
tökéletes állapotban lesznek. Az erőteljes, indukciós, karbantartásmentes 
motor, a heavy-duty konstrukció, a szemvédőburkolat, a beállítható 
munkadarabtámaszték, a vízgyűjtőtálca a megmunkált anyag hűtéséhez, 
valamit a gép rögzíthetősége a munkaasztalhoz, igazán hatékonnyá teszi 
ezt a típust.

370 W motor

 INDUKCIÓS 
MOTOR 
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550 W motor

200 mm köszörűkő-Ø

BG200AL
40 mm fehér kő 

BG200 / BG200ALBG200 / BG200AL

MŰSZAKI ADATOK
BG200 BG200AL

Gép méretei 440 x 280 x 340 mm 440 x 300 x 340 mm
Kő mérete Ø / furat Ø 200 / 15.88 mm 200 / 15.88 mm

Köszörűszemcse 
keménysége K36 / K60 K60 / K100

Motor 230 – 240 V~ 230 – 240 V~
Teljesítmény 550 W 550 W

KETTŐS KÖSZÖRŰ - BG200
A szerszámok élezéséhez, vagy fémanyagok felületi rétegeinek 
lecsiszolásához, szüksége lehet egy nagy teljesítményű köszörűre, 
amilyen pl. a Scheppach gyártmányú BG200 köszörű. A gép alapja egy 
nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációsmentes 
és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon 
halk indukciós motor garanciát nyújtanak a tökéletes végeredmény 
eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, 
minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes 
rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarabtámasztékok 
beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható a köszörűkorong 
élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben 
ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagy teljesítményű 
lámpa, egy fl exibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható 
a kívánt szögbe. A korongvédő burkolatai vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, 
így a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve és nem változik meg 
annak fi zikai tulajdonsága sem. A köszörű tartozéka egy durvább, és 
egy fi nomabb köszörűkorong. A korongok első éleinek kiegyenlítését az 
integrált élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását négy gumírozott talp 
biztosítja, vagy csavarok segítségével a gép rögzíthető a munkaasztalhoz 
is.

KETTŐS KÖSZÖRŰ FEHÉR 
KORONGGAL - BG200AL
A BG200AL köszörű speciális, fehér köszörűkorongjának köszönhetően, 
nemcsak a különböző anyagok felületi rétegeinek lecsiszolásához 
alkalmazható, hanem kiváló a szerszámok nagyon precíz élezéseihez is. 
A gép alapja egy nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép 
vibrációsmentes és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes 
gép és a nagyon halk indukciós motor garanciát nyújt a tökéletes 
végeredmény eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek 
védik a szemeit, minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, 
torzításmentes rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A 
munkadarabtámasztékok beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható a 
köszörűkorong élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben 
ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagy teljesítményű 
lámpa, egy fl exibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható a 
kívánt szögbe. A korongvédő burkolatai vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így 
a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve és nem változik meg annak 
fi zikai tulajdonsága sem. A tökéletes csiszolást elősegíti egy durvább 
és egy fi nomabb, 4 cm széles, speciális adalékanyagból készült fehér 
korong. A korongok első éleinek kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő 
biztosítja. A gép stabilitását négy gumírozott talp biztosítja, vagy csavarok 
segítségével a gép rögzíthető a munkaasztalhoz is.

LOGISZTIKAI ADATOK
BG200 BG200AL

Súly 15.2 / 16.5 kg 16.5 / 18 kg
Rendelési szám 4903105901 4903106901
Vonalkód 4014915082132 4014915082583

Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár 41 990 Ft 46 990 Ft

BG200ALBG200

 INDUKCIÓS 
MOTOR 
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400 W motor

LED
13 mm-es kefekorong 

Köszörűkorong Ø 150 mm

SM150L / SM150LBSM150L / SM150LB

MŰSZAKI ADATOK
SM150L SM150LB

Gép méretei 345 x 190 x 200 mm 345 x 190 x 200 mm
Köszörűkorong / 
Korong belső átmérője 150 / 12.7 mm 150 / 12.7 mm

Köszörűszemcse K36 / K60 K36
Sebesség 2850 rpm 2850 rpm
Motor 230 – 240 V~ 230 – 240 V~ 
Teljesítmény 400 W 400 W

LOGISZTIKAI ADATOK
SM150L SM150LB

Súly 7 / 8.5 kg 7 / 8.5 kg
Rendelési szám 5903107901 5903108901
Vonalkód 4046664064589 4046664064596

Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  20.990 Ft  23.990 Ft 

KETTŐS KÖSZÖRŰ - SM150L
A scheppach SM150L kettősköszörű alaptípusa kialakításával és 
képességeivel biztosan nem okoz csalódást még az igényes hobbi 
felhasználóknak sem. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, 
ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral 
rendelkezik. A két, különböző szemcsézetű 150 mm-es köszörűkorong, 
olyan fi nom és durvább csiszolásra van tervezve, amely elegendő 
a legtöbb műhelymunkához, úgymint köszörülés, csiszolás vagy 
élezés. A köszörűgép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel 
hozzáerősíthető a munkaasztalhoz. A gumi lábacskák pedig biztosítják a 
jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, 
melyek megvédenek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, 
munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és 
modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.

KETTŐS KÖSZÖRŰ 
KEFEKORONGGAL - SM150LB
A scheppach SM150LB kombinált kettősköszörű kialakításával és 
képességeivel biztosan nem okoz csalódást még az igényes hobbi 
felhasználóknak sem. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, 
ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral 
rendelkezik. A 150 mm-es köszörűkorong ideális az általános köszörülésre 
és a durvább csiszolásra. A 150 mm-es kefekorong pedig kiválóan 
alkalmas rozsda eltávolítására, fém és nem-fém anyagok tisztítására, ill. 
forrasztandó, vagy hegesztendő felületek előkészítésére. A köszörűgép 
szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a 
munkaasztalhoz. A gumi lábacskák pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen 
kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédenek 
a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, munkadarab 
támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és modern, 
integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.

 INDUKCIÓS 
MOTOR 

Alkalmazható rozsda 
leszedéshez, 
fémfelület�tisztításhoz,�
hegesztés 
előkészítéshez�stb.

SM150LB SM150L
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SM200L / SM200ALSM200L / SM200AL

MŰSZAKI ADATOK
SM200L SM200AL

Gép méretei 360 x 220 x 255 mm 410 x 260 x 290 mm
Kő mérete Ø / furat Ø 200 / 15.9 mm 200 / 20 mm
Szemcseméret K36 / K60 K36 / K100
Sebesség 2850 rpm 2850 rpm
Motor 230 – 240 V~ 230 – 240 V~ 
Teljesítmény 500 W 500 W

KETTŐS KÖSZÖRŰ - SM200L
A kiváló teljesítményű Scheppach SM200L köszörűgép kialakításával 
és képességeivel ideális mit az átlagos otthoni műhelyekbe, mint a 
kisebb szakműhelyekbe. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, 
ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral 
rendelkezik. A két, különböző szemcsézetű 200 mm-es köszörűkorong, 
olyan fi nom és durvább csiszolásra van tervezve, amely elegendő a legtöbb 
műhelymunkához, úgymint köszörülés, csiszolás vagy élezés. 
A gép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a 
munkaasztalhoz. A gumi lábacskák pedig biztosítják a jobb stabilitást. 
Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek 
megvédenek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, 
munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és 
modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.

KETTŐS KÖSZÖRŰ - SM200AL
A fi nom köszörülésre is alkalmas, kiváló teljesítményű Scheppach SM200AL 
kettősköszörű kialakításával és képességeivel ideális mit az átlagos 
otthoni műhelyekbe, mint a kisebb szakműhelyekbe. Szilárd szerkezettel, 
pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem 
igénylő indukciós motorral rendelkezik. A két, különböző szemcsézetű 200 
mm-es köszörűkorong, olyan nagyon fi nom és durvább csiszolásra van 
tervezve, amely elegendő a legtöbb műhelymunkához, úgymint köszörülés, 
csiszolás vagy élezés. A gép különlegessége a fehér 4 cm széles, nagyon 
fi nom szemcsézetű fehér korong, amely lehető teszi a nagyon fi nom és 
precíz köszörülést és élezést. A köszörűgép szilárd, öntvény talpazattal 
rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkaasztalhoz. A gumi lábacskák 
pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági 
védőburkolatokkal, melyek megvédenek a munkadarabról esetlegesen 
elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a 
korongok élettartamát és modern, integrált LED megvilágítással, külön, 
mindkét korongon.

LOGISZTIKAI ADATOK
SM200L SM200AL

Súly 12 / 13.5 kg 13.5 / 14.5 kg
Rendelési szám 5903109901 5903110901
Vonalkód 4046664064602 4046664064619
Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  29.990 Ft  32.990 Ft 

500 W motor

SM200AL
40 mm-es fehér csziszolókő

Öntvény alapzat
LED

Köszörkorong Ø 200 mm

 INDUKCIÓS 
MOTOR 

SM200AL SM200L
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400 W motor

LED
13 mm-es kefekorong 

Köszörűkorong Ø 150 mm

SM150L / SM150LBSM150L / SM150LB

MŰSZAKI ADATOK
SM150L SM150LB

Gép méretei 345 x 190 x 200 mm 345 x 190 x 200 mm
Köszörűkorong / 
Korong belső átmérője 150 / 12.7 mm 150 / 12.7 mm

Köszörűszemcse K36 / K60 K36
Sebesség 2850 rpm 2850 rpm
Motor 230 – 240 V~ 230 – 240 V~ 
Teljesítmény 400 W 400 W

LOGISZTIKAI ADATOK
SM150L SM150LB

Súly 7 / 8.5 kg 7 / 8.5 kg
Rendelési szám 5903107901 5903108901
Vonalkód 4046664064589 4046664064596

Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  20.990 Ft  23.990 Ft 

KETTŐS KÖSZÖRŰ - SM150L
A scheppach SM150L kettősköszörű alaptípusa kialakításával és 
képességeivel biztosan nem okoz csalódást még az igényes hobbi 
felhasználóknak sem. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, 
ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral 
rendelkezik. A két, különböző szemcsézetű 150 mm-es köszörűkorong, 
olyan fi nom és durvább csiszolásra van tervezve, amely elegendő 
a legtöbb műhelymunkához, úgymint köszörülés, csiszolás vagy 
élezés. A köszörűgép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel 
hozzáerősíthető a munkaasztalhoz. A gumi lábacskák pedig biztosítják a 
jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, 
melyek megvédenek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, 
munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és 
modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.

KETTŐS KÖSZÖRŰ 
KEFEKORONGGAL - SM150LB
A scheppach SM150LB kombinált kettősköszörű kialakításával és 
képességeivel biztosan nem okoz csalódást még az igényes hobbi 
felhasználóknak sem. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, 
ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral 
rendelkezik. A 150 mm-es köszörűkorong ideális az általános köszörülésre 
és a durvább csiszolásra. A 150 mm-es kefekorong pedig kiválóan 
alkalmas rozsda eltávolítására, fém és nem-fém anyagok tisztítására, ill. 
forrasztandó, vagy hegesztendő felületek előkészítésére. A köszörűgép 
szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a 
munkaasztalhoz. A gumi lábacskák pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen 
kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédenek 
a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, munkadarab 
támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és modern, 
integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.

 INDUKCIÓS 
MOTOR 

Alkalmazható rozsda 
leszedéshez, 
fémfelület�tisztításhoz,�
hegesztés 
előkészítéshez�stb.

SM150LB SM150L
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SM200L / SM200ALSM200L / SM200AL

MŰSZAKI ADATOK
SM200L SM200AL

Gép méretei 360 x 220 x 255 mm 410 x 260 x 290 mm
Kő mérete Ø / furat Ø 200 / 15.9 mm 200 / 20 mm
Szemcseméret K36 / K60 K36 / K100
Sebesség 2850 rpm 2850 rpm
Motor 230 – 240 V~ 230 – 240 V~ 
Teljesítmény 500 W 500 W

KETTŐS KÖSZÖRŰ - SM200L
A kiváló teljesítményű Scheppach SM200L köszörűgép kialakításával 
és képességeivel ideális mit az átlagos otthoni műhelyekbe, mint a 
kisebb szakműhelyekbe. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, 
ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral 
rendelkezik. A két, különböző szemcsézetű 200 mm-es köszörűkorong, 
olyan fi nom és durvább csiszolásra van tervezve, amely elegendő a legtöbb 
műhelymunkához, úgymint köszörülés, csiszolás vagy élezés. 
A gép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a 
munkaasztalhoz. A gumi lábacskák pedig biztosítják a jobb stabilitást. 
Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek 
megvédenek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, 
munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és 
modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.

KETTŐS KÖSZÖRŰ - SM200AL
A fi nom köszörülésre is alkalmas, kiváló teljesítményű Scheppach SM200AL 
kettősköszörű kialakításával és képességeivel ideális mit az átlagos 
otthoni műhelyekbe, mint a kisebb szakműhelyekbe. Szilárd szerkezettel, 
pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem 
igénylő indukciós motorral rendelkezik. A két, különböző szemcsézetű 200 
mm-es köszörűkorong, olyan nagyon fi nom és durvább csiszolásra van 
tervezve, amely elegendő a legtöbb műhelymunkához, úgymint köszörülés, 
csiszolás vagy élezés. A gép különlegessége a fehér 4 cm széles, nagyon 
fi nom szemcsézetű fehér korong, amely lehető teszi a nagyon fi nom és 
precíz köszörülést és élezést. A köszörűgép szilárd, öntvény talpazattal 
rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkaasztalhoz. A gumi lábacskák 
pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági 
védőburkolatokkal, melyek megvédenek a munkadarabról esetlegesen 
elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a 
korongok élettartamát és modern, integrált LED megvilágítással, külön, 
mindkét korongon.

LOGISZTIKAI ADATOK
SM200L SM200AL

Súly 12 / 13.5 kg 13.5 / 14.5 kg
Rendelési szám 5903109901 5903110901
Vonalkód 4046664064602 4046664064619
Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  29.990 Ft  32.990 Ft 

500 W motor

SM200AL
40 mm-es fehér csziszolókő

Öntvény alapzat
LED

Köszörkorong Ø 200 mm

 INDUKCIÓS 
MOTOR 

SM200AL SM200L
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 405 x 305 x 355 mm
Csiszolószalag mérete 686 / 50 mm 
Csiszolószalag sebessége 15 m/s
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 370 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 10 / 11,5 kg
Csomagolás mérete 445 x 255 x 395 mm
Rendelési szám 4903303901
Vonalkód 4014915082149
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 33 990 Ft

BGS700BGS700

KOMBINÁLT CSISZOLÓGÉP 
A BGS700 kombinált csiszológép tökéletesen ötvözi két gép tulajdonságait. 
Ideális fém, fa és műanyagok csiszolásához. A gép alapja egy nagyon 
stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációsmentes és 
kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon 
halk indukciós motor garanciát nyújtanak a tökéletes végeredmény 
eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, 
minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes 
rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarabtámasztékok 
a köszörűkorongnál és a csiszolószalagnál egyaránt beállíthatók, így 
jelentősen meghosszabbítható a köszörűkorong és a csiszolószalag 
élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben 
ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagyteljesítményű 
lámpa, egy fl exibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható 
a kívánt szögbe. A korong és a csiszolószalag védőburkolatai 
vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így a csiszolt anyag mindig megfelelően 
van hűtve, és nem változik meg annak fi zikai tulajdonsága sem. A gép 
tartozéka egy durvább 150 mm-es korong és egy fi nomabb csiszolószalag. 
A korong első éleinek kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő biztosítja. A 
gép stabilitását négy gumírozott talp biztosítja, vagy csavarok segítségével 
rögzíthető a munkaasztalhoz is. 

Köszörűkorong 
Ø 150 mm

370 W motor

CSISZOLÓ SZALAG SZETT
VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Rendelési szám: 7903303701
Vonalkód: 4014915098218

 INDUKCIÓS 
MOTOR 
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 380 x 300 x 370 mm
Csiszolószalag méret 762 / 25,4 mm
Szalag sebessége 820 m/min
Csiszolókorong átmérője 125 mm

Szalagasztal átmérője
Korongasztal mérete

150 mm (Szalag)
184 x 98 mm (Korong)

Korongasztal döntése 90° – 45° (Korong)
Motor 230 – 240 V~ 
Teljesítmény 250 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 7,2 / 8,5 kg
Rendelési szám 4903304901
Vonalkód 4046664037712
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 33.990 Ft 

BTS700BTS700

SZALAG ÉS TÁNYÉROS CSISZOLÓ 
A Scheppach BTS700 kombinált csiszológép sokoldalú segítséget nyújt az 
igényes szakembereknek, valamint minden barkácsolónak. 
A csiszolószalag és csiszolókorong kombinációjának köszönhetően, 
minden pontos csiszolási feladatra megoldást jelent. Tökéletes fa, műanyag 
és egyéb, nem fém anyagok megmunkálásához. A gép felépítménye 
öntvényből készül, amely biztosítja a kiváló stabilitást, függetlenül attól, 
hogy a gép csiszolás során milyen nyomásnak van kitéve. 
A gép rendelkezik egy csendes, karbantartásmentes motorral, vibrációt 
csökkentő gumitalpakkal, tépőzárás csiszoló koronggal, dönthető 
munkaasztallal és szögmérővel.

Csiszolókorong 
Ø 250 mm

250 W motor

 INDUKCIÓS 
MOTOR 
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 405 x 305 x 355 mm
Csiszolószalag mérete 686 / 50 mm 
Csiszolószalag sebessége 15 m/s
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 370 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 10 / 11,5 kg
Csomagolás mérete 445 x 255 x 395 mm
Rendelési szám 4903303901
Vonalkód 4014915082149
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 33 990 Ft

BGS700BGS700

KOMBINÁLT CSISZOLÓGÉP 
A BGS700 kombinált csiszológép tökéletesen ötvözi két gép tulajdonságait. 
Ideális fém, fa és műanyagok csiszolásához. A gép alapja egy nagyon 
stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációsmentes és 
kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon 
halk indukciós motor garanciát nyújtanak a tökéletes végeredmény 
eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, 
minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes 
rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarabtámasztékok 
a köszörűkorongnál és a csiszolószalagnál egyaránt beállíthatók, így 
jelentősen meghosszabbítható a köszörűkorong és a csiszolószalag 
élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben 
ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagyteljesítményű 
lámpa, egy fl exibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható 
a kívánt szögbe. A korong és a csiszolószalag védőburkolatai 
vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így a csiszolt anyag mindig megfelelően 
van hűtve, és nem változik meg annak fi zikai tulajdonsága sem. A gép 
tartozéka egy durvább 150 mm-es korong és egy fi nomabb csiszolószalag. 
A korong első éleinek kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő biztosítja. A 
gép stabilitását négy gumírozott talp biztosítja, vagy csavarok segítségével 
rögzíthető a munkaasztalhoz is. 

Köszörűkorong 
Ø 150 mm

370 W motor

CSISZOLÓ SZALAG SZETT
VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Rendelési szám: 7903303701
Vonalkód: 4014915098218

 INDUKCIÓS 
MOTOR 
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 380 x 300 x 370 mm
Csiszolószalag méret 762 / 25,4 mm
Szalag sebessége 820 m/min
Csiszolókorong átmérője 125 mm

Szalagasztal átmérője
Korongasztal mérete

150 mm (Szalag)
184 x 98 mm (Korong)

Korongasztal döntése 90° – 45° (Korong)
Motor 230 – 240 V~ 
Teljesítmény 250 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 7,2 / 8,5 kg
Rendelési szám 4903304901
Vonalkód 4046664037712
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 33.990 Ft 

BTS700BTS700

SZALAG ÉS TÁNYÉROS CSISZOLÓ 
A Scheppach BTS700 kombinált csiszológép sokoldalú segítséget nyújt az 
igényes szakembereknek, valamint minden barkácsolónak. 
A csiszolószalag és csiszolókorong kombinációjának köszönhetően, 
minden pontos csiszolási feladatra megoldást jelent. Tökéletes fa, műanyag 
és egyéb, nem fém anyagok megmunkálásához. A gép felépítménye 
öntvényből készül, amely biztosítja a kiváló stabilitást, függetlenül attól, 
hogy a gép csiszolás során milyen nyomásnak van kitéve. 
A gép rendelkezik egy csendes, karbantartásmentes motorral, vibrációt 
csökkentő gumitalpakkal, tépőzárás csiszoló koronggal, dönthető 
munkaasztallal és szögmérővel.

Csiszolókorong 
Ø 250 mm

250 W motor

 INDUKCIÓS 
MOTOR 
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 470 x 370 x 330 mm
Csiszolószalag méret 915 / 100 mm
Csiszolókorong átmérője 150 mm
Munkaasztal döntése 90° – 45°
Csiszolószalag sebessége 7,5 m/sec.
Csiszolókorong sebessége 2850 rpm
Porelszívó csonk átmérője 63 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 370 W 

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 20,5 / 21,5 kg
Rendelési szám 4903302901
Vonalkód 4014915082095
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 54.990 Ft 

BTS800BTS800

MULTIFUNKCIÓS SZALAG- ÉS 
HOMLOKCSISZOLÓ 
A Scheppach BTS800 multifunkciós csiszológép, csiszolószalaggal 
és csiszolókoronggal egyesítve, megoldást jelent minden csiszolási 
feladatra a műhelyében. Az erős és csendes motor biztosítja a megfelelő 
teljesítményt. A gép előnyei közé tartozik a variálhatósága. Az egész 
egység a csiszolószalaggal együtt, 90°-kal dönthető, vízszintes helyzetből 
függőleges helyzetbe. A kiegészítő, szögmérővel ellátott munkaasztalt, 
egyrészt 45°-os tartományban le lehet dönteni, másrészt el lehet tolni 
a gép hátsó oldalához, és így használható a szalagcsiszolásnál is. A 
csiszolókorong tépőzár segítségével egyszerűen rögzíthető. Az egész 
gép felépítménye öntvényből készül, amely biztosítja a kiváló stabilitást, 
függetlenül attól, hogy a gép csiszolás során milyen nyomásnak van kitéve. 
A végeredmény mindig kiváló. A gép porelszívó csonkkal rendelkezik, és 
rögzíthető a munkaasztalhoz.

Csiszolókorong 
150 mm Ø

370 W motor

 INDUKCIÓS 
MOTOR 
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 400 x 365 x 440 mm
Munkaasztal mérete 370 x 290 mm
Fordulatszám 2000 ford./perc
Oszcillációs löket 16 mm
Csiszolóorsó Ø 12,7 mm 
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 450 W 

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 13,5 / 15 kg
Rendelési szám 4903401901
Vonalkód 4014915082101
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  60.990 Ft 

OSM100OSM100

OSZCILLÁCIÓS ORSÓCSISZOLÓ
A scheppach OSM100 oszcillációs orsócsiszolóval számtalan csiszolást 
végezhet a bonyolultabb munkadarabok bels, ill. külső felületén is. A 
450 W-os motor biztosítja a mindig megfelelő teljesítményt. A forgó 
és a rezgőmozgás garancia a tökéletes felületi megmunkálásra. Az 
öntvényből készült nagy és stabil munkaasztal biztosítja a pontos 
csiszolást. A különböző szélességű, asztalt kiegészítő betétek, kiválóan 
lezárják a munkafelületet az asztal és a orsócsiszoló között, így biztosítva 
a kezelőszemély maximális biztonságát. A porelszívó csonkhoz 
csatlakoztatható elszívó biztosítja a kellemesebb, pormentes környezetet. 
A 14 kg-os súlyának köszönhetően a gépet könnyen, az igényeknek 
megfelelően, át lehet helyezni.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 470 x 370 x 330 mm
Csiszolószalag méret 915 / 100 mm
Csiszolókorong átmérője 150 mm
Munkaasztal döntése 90° – 45°
Csiszolószalag sebessége 7,5 m/sec.
Csiszolókorong sebessége 2850 rpm
Porelszívó csonk átmérője 63 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 370 W 

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 20,5 / 21,5 kg
Rendelési szám 4903302901
Vonalkód 4014915082095
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 54.990 Ft 

BTS800BTS800

MULTIFUNKCIÓS SZALAG- ÉS 
HOMLOKCSISZOLÓ 
A Scheppach BTS800 multifunkciós csiszológép, csiszolószalaggal 
és csiszolókoronggal egyesítve, megoldást jelent minden csiszolási 
feladatra a műhelyében. Az erős és csendes motor biztosítja a megfelelő 
teljesítményt. A gép előnyei közé tartozik a variálhatósága. Az egész 
egység a csiszolószalaggal együtt, 90°-kal dönthető, vízszintes helyzetből 
függőleges helyzetbe. A kiegészítő, szögmérővel ellátott munkaasztalt, 
egyrészt 45°-os tartományban le lehet dönteni, másrészt el lehet tolni 
a gép hátsó oldalához, és így használható a szalagcsiszolásnál is. A 
csiszolókorong tépőzár segítségével egyszerűen rögzíthető. Az egész 
gép felépítménye öntvényből készül, amely biztosítja a kiváló stabilitást, 
függetlenül attól, hogy a gép csiszolás során milyen nyomásnak van kitéve. 
A végeredmény mindig kiváló. A gép porelszívó csonkkal rendelkezik, és 
rögzíthető a munkaasztalhoz.

Csiszolókorong 
150 mm Ø

370 W motor

 INDUKCIÓS 
MOTOR 

www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 400 x 365 x 440 mm
Munkaasztal mérete 370 x 290 mm
Fordulatszám 2000 ford./perc
Oszcillációs löket 16 mm
Csiszolóorsó Ø 12,7 mm 
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 450 W 

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 13,5 / 15 kg
Rendelési szám 4903401901
Vonalkód 4014915082101
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  60.990 Ft 

OSM100OSM100

OSZCILLÁCIÓS ORSÓCSISZOLÓ
A scheppach OSM100 oszcillációs orsócsiszolóval számtalan csiszolást 
végezhet a bonyolultabb munkadarabok bels, ill. külső felületén is. A 
450 W-os motor biztosítja a mindig megfelelő teljesítményt. A forgó 
és a rezgőmozgás garancia a tökéletes felületi megmunkálásra. Az 
öntvényből készült nagy és stabil munkaasztal biztosítja a pontos 
csiszolást. A különböző szélességű, asztalt kiegészítő betétek, kiválóan 
lezárják a munkafelületet az asztal és a orsócsiszoló között, így biztosítva 
a kezelőszemély maximális biztonságát. A porelszívó csonkhoz 
csatlakoztatható elszívó biztosítja a kellemesebb, pormentes környezetet. 
A 14 kg-os súlyának köszönhetően a gépet könnyen, az igényeknek 
megfelelően, át lehet helyezni.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 245 x 190 x 180 mm
Köszörűkorong átmérője 75 mm
Sebesség 2000 – 9900 rpm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 150 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2,5 / 3,3 kg
Rendelési szám 5903106901
Vonalkód 4046664036555
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  21.990 Ft 

HG34HG34

KETTŐS KÖSZÖRŰ-
POLÍROZÓ FLEXIDRIVE RENDSZERREL 
A kitűnő scheppach HG34 többfunkciós köszörű-polírozógép 
nélkülözhetetlen segítség minden ezermester számára. Csak ezzel az egy 
géppel el lehet végezni nagyon sok, különböző műveletet. A gép alapja egy 
köszörűkorong és egy polírozókorong, amelyek szemvédő burkolattal és 
munkadarabtartó támasztékkal vannak ellátva. A gép masszív felépítménye, 
vibrációmentessége és a fordulatszám beállíthatósága biztosítják a 
tökéletes, professzionálisan megmunkált végeredményt. A fl exibilis tengely 
további felhasználási módokat tesz lehetővé. A 100 darabos kiegészítő 
tartozékoknak köszönhetően a géppel vághat, köszörülhet vagy csiszolhat 
az alapgépen kívül is.

 ÁLLÍTHATÓ 
SEBESSÉG

150 W motor

Köszörűkorong 
Ø 75 mm

Állítható sebesség
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 245 x 190 x 180 mm
Köszörűkorong átmérője 75 mm
Sebesség 2000 – 9900 rpm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 150 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2,5 / 3,3 kg
Rendelési szám 5903106901
Vonalkód 4046664036555
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  21.990 Ft 

HG34HG34

KETTŐS KÖSZÖRŰ-
POLÍROZÓ FLEXIDRIVE RENDSZERREL 
A kitűnő scheppach HG34 többfunkciós köszörű-polírozógép 
nélkülözhetetlen segítség minden ezermester számára. Csak ezzel az egy 
géppel el lehet végezni nagyon sok, különböző műveletet. A gép alapja egy 
köszörűkorong és egy polírozókorong, amelyek szemvédő burkolattal és 
munkadarabtartó támasztékkal vannak ellátva. A gép masszív felépítménye, 
vibrációmentessége és a fordulatszám beállíthatósága biztosítják a 
tökéletes, professzionálisan megmunkált végeredményt. A fl exibilis tengely 
további felhasználási módokat tesz lehetővé. A 100 darabos kiegészítő 
tartozékoknak köszönhetően a géppel vághat, köszörülhet vagy csiszolhat 
az alapgépen kívül is.

 ÁLLÍTHATÓ 
SEBESSÉG

150 W motor

Köszörűkorong 
Ø 75 mm

Állítható sebesség
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MŰSZAKI ADATOK
Méretek 450 x 270 x 210 mm
Kerek csiszolófej Ø 225 mm
Deltafej 280 x 280 x 280 mm
Kerek csiszolófej fordulatszáma 1000-2000 ford./perc
Deltafej fordulatszáma 3000-6000 ford./perc
Működési elv váltó
Elszívóadapter Ø 30 mm / 40 mm
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 750 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 3.8 / 8.4 kg
Rendelési szám 5903803901
Vonalkód 4046664035565
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 48 990 Ft

DS210DS210

FALCSISZOLÓ 
A scheppach DS210 csiszolóval összecsiszolhatja a gipszkarton 
falak és a polisztirol (hungarocell) találkozásait, eltávolíthatja a 
ragasztómaradványokat a beton falról, vagy összecsiszolhatja 
a fafelületeket, akár négyszer gyorsabban, mint a hagyományos 
módszerekkel. Mivel a különböző anyagokat különböző sebességgel 
kell csiszolni, a csiszológép sebességszabályozóval van felszerelve. 
Standard tartozékai közé tartozik a háromszög alakú csiszolófej, az élek 
és sarkak csiszolásához. A tépőzáras csiszolópapír könnyen és gyorsan 
kicserélhető. A gép ergonomikus kivitele lehetővé teszi, hogy mind a két 
kézével dolgozhasson, így lényegesen csökkenti a fáradságérzetet és 
növeli a munkára fordított időt. A műanyag bőröndben elhelyezett DS210 
csiszológép többféle tartozékot tartalmaz, mint pl. 6 darab kör alakú és 
6 darab háromszög alakú, különböző csiszolószemcsés csiszolópapírt. 
A 4 m hosszú fl exibilis tömlő, amely csatlakozható a porszívóhoz, tartozéka 
a gépnek. A porelszívás lehetőségével jelentősen csökkenthető a csiszolás 
során keletkezet pormennyiség.

280 x 280 x 280 mm 
deltafej

750 W motor
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282 x 282 x 282 mm 
deltacsiszoló papír

710 W motor

Állítható sebesség
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1400 – 1650 mm

Könnyű�tárolás,�összecsukható LED

MŰSZAKI ADATOK
Merülőfűrész méretei 1400 – 1650 x 270 x 300 mm
Kerek csiszolófej Ø 225 mm
Deltafej 282 x 282 x 282 mm
Kör alakú gépfej fordulatszáma 1200 – 2500 fordulat/ perc
Deltafej fordulatszáma 3500 – 7500 fordulat/ perc
Elszívó adapter Ø külső/belső 45 mm / 50 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 710 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4,5 / 8,9 kg
Rendelési szám 5903805901
Vonalkód 4046664044550
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  58.990 Ft 

FALCSISZOLÓ
A gipszkarton falak vagy polisztirol (hungarocell) táblák csiszolása, festés 
vagy lakkozás előtti felület előkészítése, és más, nagyobb területeken 
végzendő hasonló munkák általában hosszadalmasak és fárasztóak. 
A minőségi Scheppach DS930 hosszú szárú csiszolójának (úgynevezett 
zsiráfnak) és nagy csiszolófelületének köszönhetően, ezt a feladatot 
sokkal hamarabb el lehet végezni. Mivel a különböző anyagokat különböző 
sebességgel kell csiszolni, a csiszológépsebességszabályozóval van 
felszerelve. A csiszoló tartozéka egy hosszabbítható teleszkópos kar, 
amelynek segítségével akár 140-165 cm-ig meghosszabbítható a gép 
hossza, így a mozgatható fejjel könnyeben elérhetőek pl. a mennyezet 
és a nehezebben hozzáférhető helyek is. A gép tartozéka a deltafej is, 
amellyel ideálisan lehet dolgozni a falak sarkainál. A beépített LED világítás 
megkönnyíti a munkát sötétebb helyeken is. A tépőzáras csiszolópapír 
könnyen ésgyorsan kicserélhető. Az ergonomikusan kialakított csiszológép 
és a puha, csúszásgátló markolat kényelmes munkavégzést biztosít 
hosszú időn keresztül. A DS930 csiszológép többféle tartozékkal van 
kiegészítve,úgymint, 24 darab különböző szemcséjű csiszolópapír, 4 m 
hosszú elszívótömlő, hordozható táska és 2 darab szűkítő a különböző 
porszívók csatlakoztatásához. A porelszívás lehetőségével jelentősen 
csökkenthető a csiszolás során keletkezet pormennyiség. A gép könnyen 
szétszedhető három részre, így kevéshelyet foglal el, és könnyen 
szállítható, akár a gépkocsi csomagtartójában is.

DS930DS930 DS930DS930

Csiszolás�egészen�
a szélekig

Nagy�csiszoló�felület�a�gazdaságosabb�
munkáért�nagyobb�területen�is.

ÁLLÍTHATÓ   
SEBESSÉG
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Csiszolókorong 
Ø 225 mm

710 W motor

Állítható sebesség

Teleszkópos nyél
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1700 mm

Könnyű�tárolás,�összecsukható LED

A�dönthető�csiszolófej�megkönnyíti�a�munkát�
és�egyszerűen�csiszolhatja�a�mennyezetet�is.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1200  – 1700 x 270 x 260 mm
Kör alakú csiszolótalp 225 mm
Kör alakú gépfej fordulatszáma 700-1700 ford./perc
Működési elv váltóval
Elszívó adapter Ø külső/belső 45 mm / 50 mm
Motor 230  – 240 V~
Teljesítmény 710 W

Nagy�csiszoló�felület�a�gazdaságosabb�
munkáért�nagyobb�területen�is.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4.5 / 6.5 kg
Rendelési szám 5903804901
Vonalkód 4046664037514
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 39 990 Ft

FALCSISZOLÓ ZSIRÁF 
A gipszkarton falak vagy polisztirol (hungarocell) táblák csiszolása, festés 
vagy lakkozás előtti felület előkészítése, és más, nagyobb területeken 
végzendő hasonló munkák általában hosszadalmasak és fárasztóak. 
A Scheppach DS920 hosszú szárú csiszolójának (úgynevezett zsiráfnak) és 
nagy csiszolófelületének köszönhetően, ezt a feladatot sokkal hamarabb 
el lehet végezni. Mivel a különböző anyagokat különböző sebességgel kell 
csiszolni, a csiszológép sebességszabályozóval van felszerelve. 
A csiszoló tartozéka egy hosszabbítható teleszkópos nyél, amelynek 
segítségével akár 170 cm-ig meghosszabbítható a gép hossza, így 
könnyeben elérhető pl. a mennyezet és a nehezebben hozzáférhető helyek 
is. A tépőzáras csiszolópapír könnyen és gyorsan kicserélhető. 
Az ergonomikusan kialakított csiszológép és a puha, csúszásgátló markolat 
kényelmes munkavégzést biztosít hosszú időn keresztül. 
A csiszológépnek többféle tartozéka van: 6 darab különböző szemcsézetű 
csiszolópapír, 4 m hosszú elszívótömlő és 2 darab szűkítő a különböző 
porszívók csatlakoztasához. A porelszívás lehetőségével jelentősen 
csökkenthető a csiszolás során keletkezet pormennyiség. A gép könnyen 
szétszedhető három részre, így kevés helyet foglal, és könnyen szállítható, 
akár a gépkocsi csomagtartójában is.

DS920DS920 DS920DS920 ÁLLÍTHATÓ   
SEBESSÉG
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ES900ES900

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4.6 / 4.8 kg
Rendelési szám 5903307901
Vonalkód 4046664070689
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 22 590 Ft

SZALAGCSISZOLÓ 75 MM 900 W
A Scheppach ES 900 egy magas teljesítményű elektromos szalagcsiszo-
ló. Ideális felületek száraz csiszolására, és szerkezetének köszönhetően 
igényesebb, nagy felületű csiszoló munkákra is alkalmas, mint pl. padló 
burkolatok lerakásánál. Ergonómiája remekül lett megtervezve, így egy- 
vagy kétkezes munkára is alkalmas. Az elülső markolat szerves része a 
géptestnek, ami lehetővé teszi a szilárd és pontos gépvezetést. A csiszo-
lószalag könnyen cserélhető és a jó kialakításnak köszönhetően pontosan 
felhelyezhető és centrírozható. Az erős, 900 W-os motor minőségi rézhuzal-
lal van tekercselve. A gép porelszívó rendszerrel is el van látva. A termék 
standard tartozéka a 9 részes csiszoló papír szett.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 310 x 164 x 163 mm
Max. szalag sebesség 320 m/perc
Szalag szélesség 75 mm
Szalag méret 75 x 533 mm
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 900 W

Erős motor
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ES240ES240

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.1 / 2.2 kg
Rendelési szám 5903308901
Vonalkód 4046664070696
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 14.590 Ft 

REZGŐCSISZOLÓ 240 W
A Scheppach ES 240 egy kiváló teljesítményű rezgőcsiszoló. Ideális el-
sősorban fa csiszolására, élek lekerekítésére, vagy sarkak csiszolására. 
Alkalmas továbbá száraz műanyagok, lakkozott, vagy festett felületek 
csiszolására is. Remek ergonómiája, nagy csúszásgátló felületei, alacsony 
súlya, zajszintje és markolat vibrációja precíz kezelhetőséget és kényelmes 
munkát tesz lehetővé. A minőségi alumínium talpazat nagyobb felületen is 
kiváló eredményt biztosít. A csiszoló papír cseréje nagyon gyors és köny-
nyű. A 240 W-os motor minősági réz tekercseléssel van ellátva. A gép por 
elszívó rendszerrel rendelkezik. A készülék standard tartozéka egy 9 részes 
csiszoló papír szett is.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei  287 x 98 x 178 mm
Fordulatszám 12 000 ford./perc
Csiszoló felület 93 x 186 mm
Csiszoló papír méret 93 x 235 mm
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 240 W

Minőségi talpazat
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AG600AG600

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.3 / 2.7 kg
Rendelési szám 5903809901
Vonalkód 4046664070573
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 10.590 Ft 

SAROKCSISZOLÓ 600 W 115 MM
A Scheppach AG 600 egy kompakt sarokcsiszoló 115 mm-es tárcsaátmé-
rővel, amely alkalmas minden általános vágáshoz, csiszoláshoz, festék és 
rozsda eltávolításhoz, hegesztések és élek csiszolásához, csempe vágás-
hoz stb. A 600 W-s teljesítményű motor kiváló minőségű réztekercseléssel 
készül. A kényelmes munkához a sarokcsiszoló nagy nyomatékot biztosító 
erős, fém hajtóművel, két különböző pozícióban állítható fogantyúval (jobb 
és bal kezeseknek egyaránt), könnyen, szerszám nélkül beállítható tárcsa-
védővel, orsózárral, a vágókorong egyszerű cseréjéhez, és többfunkciós, 
rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik.  A fogantyú komfortos, 
csúszásmentes bevonattal rendelkezik. Vékony formájának és az alacsony 
súlyának köszönhetően a sarokcsiszoló könnyen kezelhető és egy kézzel is 
egyszerűen irányítható. A gépet praktikus műanyag kofferban szállítjuk.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 324 x 73 x 110 mm
Tárcsaátmérő 115 mm
Tengelyátmérő 22 mm
Orsó menete M14
Fordulatszám 11000 ford./perc
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 600 W

2-pozíciós markolat
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AG780AG780

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.3 / 2.7 kg
Rendelési szám 5903810901
Vonalkód 4046664070580 
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 12.990 Ft 

SAROKCSISZOLÓ 780 W 125 MM
A Scheppach AG 780 egy kompakt sarokcsiszoló 125 mm-es tárcsaátmé-
rővel, amely alkalmas minden általános vágáshoz, csiszoláshoz, festék és 
rozsda eltávolításhoz, hegesztések és élek csiszolásához, csempe vágás-
hoz stb. A 780 W-s teljesítményű motor kiváló minőségű réztekercseléssel 
készül. A kényelmes munkához a sarokcsiszoló nagy nyomatékot biztosító 
erős, fém hajtóművel, két különböző pozícióban állítható fogantyúval (jobb 
és bal kezeseknek egyaránt), könnyen, szerszám nélkül beállítható tárcsa-
védővel, orsózárral, a csiszolókorong egyszerű cseréjéhez, és többfunkci-
ós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik.  A fogantyú komfortos, 
csúszásmentes bevonattal rendelkezik. Vékony formájának és az alacsony 
súlyának köszönhetően a sarokcsiszoló könnyen kezelhető és egy kézzel is 
egyszerűen irányítható. A gépet praktikus műanyag kofferban szállítjuk.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 331 x 73 x 110 mm
Tárcsaátmérő 125 mm
Tengelyátmérő 22 mm
Orsó menete M14
Fordulatszám 11000 ford./perc
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 780 W

2-pozíciós markolat
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AG600AG600

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.3 / 2.7 kg
Rendelési szám 5903809901
Vonalkód 4046664070573
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 10.590 Ft 

SAROKCSISZOLÓ 600 W 115 MM
A Scheppach AG 600 egy kompakt sarokcsiszoló 115 mm-es tárcsaátmé-
rővel, amely alkalmas minden általános vágáshoz, csiszoláshoz, festék és 
rozsda eltávolításhoz, hegesztések és élek csiszolásához, csempe vágás-
hoz stb. A 600 W-s teljesítményű motor kiváló minőségű réztekercseléssel 
készül. A kényelmes munkához a sarokcsiszoló nagy nyomatékot biztosító 
erős, fém hajtóművel, két különböző pozícióban állítható fogantyúval (jobb 
és bal kezeseknek egyaránt), könnyen, szerszám nélkül beállítható tárcsa-
védővel, orsózárral, a vágókorong egyszerű cseréjéhez, és többfunkciós, 
rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik.  A fogantyú komfortos, 
csúszásmentes bevonattal rendelkezik. Vékony formájának és az alacsony 
súlyának köszönhetően a sarokcsiszoló könnyen kezelhető és egy kézzel is 
egyszerűen irányítható. A gépet praktikus műanyag kofferban szállítjuk.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 324 x 73 x 110 mm
Tárcsaátmérő 115 mm
Tengelyátmérő 22 mm
Orsó menete M14
Fordulatszám 11000 ford./perc
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 600 W

2-pozíciós markolat
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AG780AG780

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.3 / 2.7 kg
Rendelési szám 5903810901
Vonalkód 4046664070580 
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 12.990 Ft 

SAROKCSISZOLÓ 780 W 125 MM
A Scheppach AG 780 egy kompakt sarokcsiszoló 125 mm-es tárcsaátmé-
rővel, amely alkalmas minden általános vágáshoz, csiszoláshoz, festék és 
rozsda eltávolításhoz, hegesztések és élek csiszolásához, csempe vágás-
hoz stb. A 780 W-s teljesítményű motor kiváló minőségű réztekercseléssel 
készül. A kényelmes munkához a sarokcsiszoló nagy nyomatékot biztosító 
erős, fém hajtóművel, két különböző pozícióban állítható fogantyúval (jobb 
és bal kezeseknek egyaránt), könnyen, szerszám nélkül beállítható tárcsa-
védővel, orsózárral, a csiszolókorong egyszerű cseréjéhez, és többfunkci-
ós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik.  A fogantyú komfortos, 
csúszásmentes bevonattal rendelkezik. Vékony formájának és az alacsony 
súlyának köszönhetően a sarokcsiszoló könnyen kezelhető és egy kézzel is 
egyszerűen irányítható. A gépet praktikus műanyag kofferban szállítjuk.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 331 x 73 x 110 mm
Tárcsaátmérő 125 mm
Tengelyátmérő 22 mm
Orsó menete M14
Fordulatszám 11000 ford./perc
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 780 W

2-pozíciós markolat
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AG1200AG1200

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 3.4 / 4.5 kg
Rendelési szám 5903812901
Vonalkód 4046664070603
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 18 590 Ft

SAROKCSISZOLÓ 1200 W 150 MM
A Scheppach AG 1200 egy kompakt sarokcsiszoló 150 mm-es tárcsaátmé-
rővel, amely alkalmas minden általános vágáshoz, csiszoláshoz, festék és 
rozsda eltávolításhoz, hegesztések és élek csiszolásához, kő és csempe 
vágáshoz stb. Az erős 1200 W-s teljesítményű motor kiváló minőségű rézte-
kercseléssel készül. A kényelmes munkához a sarokcsiszoló nagy nyoma-
tékot biztosító erős, fém hajtóművel, három különböző pozícióban állítható 
fogantyúval (jobb és bal kezeseknek egyaránt), könnyen, szerszám nélkül 
állítható tárcsavédővel, orsózárral, a vágókorong egyszerű cseréjéhez, és 
többfunkciós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik.  A fogantyú 
komfortos csúszásmentes bevonattal rendelkezik. Vékony formájának és 
a kedvező súlyának köszönhetően a sarokcsiszoló könnyen kezelhető a 
nehezebben elérhető helyeken is. A gépet praktikus műanyag kofferban 
szállítjuk.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 378 x 88 x 125 mm
Tárcsaátmérő 150 mm
Tengelyátmérő 22 mm
Orsó menete M14
Fordulatszám 9000 ford./perc
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 1200 W

3-pozíciós markolat

A
J

Á
N

D
É

K
 ELEKTROMOS

www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

PM600PM600

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.2 / 4 kg
Rendelési szám 5903901901
Vonalkód 4046664070634
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 19.990 Ft 

POLÍROZÓGÉP 600 W 125 MM 
A Scheppach PM 600 egy könnyű, kompakt, 125 mm-es nagyteljesítményű 
polírozógép. Ideális az autók, vagy a motorkerékpárok lakkozott felületeire, 
továbbá a padló és a krómozott felület polírozásához, valamint a viaszréteg 
és a vízkő eltávolításához. Megfelelő kiegészítővel fa, műanyag vagy fém 
anyagokhoz is használható. Az ideális, felhasználók által nagyon kedvelt, 
125 mm-es átmérőjű polírozó tárcsának köszönhetően, könnyedén políroz-
hatók vele a bonyolultabb és a nehezebben hozzáférhető felületek is. A 
szabványos M14-s tengelynek és a tépőzáras tárcsának köszönhetően a 
polírozógépre könnyedén elhelyezhető egyéb korong vagy csiszoló papír 
is, ami tovább bővíti a felhasználási lehetőségét. A 600 W-s teljesítményű 
motor kiváló minőségű réztekercseléssel rendelkezik. A forgás sebessége 
a polírozott felület jellegétől függően, széles tartományban szabályozható. 
A kényelmes munkához a polírozógép nagy nyomatékot biztosító erős, fém 
hajtóművel, két különböző pozícióban állítható fogantyúval (jobb és bal 
kezeseknek egyaránt), szerszám nélkül könnyen beállítható tárcsavédő-
vel, orsózárral, a tárcsa egyszerű cseréjéhez, és többfunkciós, rögzíthető 
biztonsági kapcsolóval rendelkezik. A fogantyú komfortos, csúszásmentes 
bevonattal rendelkezik. A gépet praktikus műanyag kofferban szállítjuk.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 370 x 75 x 110 mm
Tárcsaátmérő 125 mm
Tengelyátmérő 22 mm
Orsó menete M14
Fordulatszám 1200 - 5000 ford./perc.
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 600 W

Szabályozható fordulatszám
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AG1200AG1200

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 3.4 / 4.5 kg
Rendelési szám 5903812901
Vonalkód 4046664070603
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 18 590 Ft

SAROKCSISZOLÓ 1200 W 150 MM
A Scheppach AG 1200 egy kompakt sarokcsiszoló 150 mm-es tárcsaátmé-
rővel, amely alkalmas minden általános vágáshoz, csiszoláshoz, festék és 
rozsda eltávolításhoz, hegesztések és élek csiszolásához, kő és csempe 
vágáshoz stb. Az erős 1200 W-s teljesítményű motor kiváló minőségű rézte-
kercseléssel készül. A kényelmes munkához a sarokcsiszoló nagy nyoma-
tékot biztosító erős, fém hajtóművel, három különböző pozícióban állítható 
fogantyúval (jobb és bal kezeseknek egyaránt), könnyen, szerszám nélkül 
állítható tárcsavédővel, orsózárral, a vágókorong egyszerű cseréjéhez, és 
többfunkciós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik.  A fogantyú 
komfortos csúszásmentes bevonattal rendelkezik. Vékony formájának és 
a kedvező súlyának köszönhetően a sarokcsiszoló könnyen kezelhető a 
nehezebben elérhető helyeken is. A gépet praktikus műanyag kofferban 
szállítjuk.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 378 x 88 x 125 mm
Tárcsaátmérő 150 mm
Tengelyátmérő 22 mm
Orsó menete M14
Fordulatszám 9000 ford./perc
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 1200 W

3-pozíciós markolat
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PM600PM600

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.2 / 4 kg
Rendelési szám 5903901901
Vonalkód 4046664070634
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 19.990 Ft 

POLÍROZÓGÉP 600 W 125 MM 
A Scheppach PM 600 egy könnyű, kompakt, 125 mm-es nagyteljesítményű 
polírozógép. Ideális az autók, vagy a motorkerékpárok lakkozott felületeire, 
továbbá a padló és a krómozott felület polírozásához, valamint a viaszréteg 
és a vízkő eltávolításához. Megfelelő kiegészítővel fa, műanyag vagy fém 
anyagokhoz is használható. Az ideális, felhasználók által nagyon kedvelt, 
125 mm-es átmérőjű polírozó tárcsának köszönhetően, könnyedén políroz-
hatók vele a bonyolultabb és a nehezebben hozzáférhető felületek is. A 
szabványos M14-s tengelynek és a tépőzáras tárcsának köszönhetően a 
polírozógépre könnyedén elhelyezhető egyéb korong vagy csiszoló papír 
is, ami tovább bővíti a felhasználási lehetőségét. A 600 W-s teljesítményű 
motor kiváló minőségű réztekercseléssel rendelkezik. A forgás sebessége 
a polírozott felület jellegétől függően, széles tartományban szabályozható. 
A kényelmes munkához a polírozógép nagy nyomatékot biztosító erős, fém 
hajtóművel, két különböző pozícióban állítható fogantyúval (jobb és bal 
kezeseknek egyaránt), szerszám nélkül könnyen beállítható tárcsavédő-
vel, orsózárral, a tárcsa egyszerű cseréjéhez, és többfunkciós, rögzíthető 
biztonsági kapcsolóval rendelkezik. A fogantyú komfortos, csúszásmentes 
bevonattal rendelkezik. A gépet praktikus műanyag kofferban szállítjuk.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 370 x 75 x 110 mm
Tárcsaátmérő 125 mm
Tengelyátmérő 22 mm
Orsó menete M14
Fordulatszám 1200 - 5000 ford./perc.
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 600 W

Szabályozható fordulatszám
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HL450HL450

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 810 x 270 x 460 mm
Hasítóerő 4 t
Rönk átmérője 55 – 250 mm
Rönk hossza 370 mm
Fordulatszám 2850 ford./perc
Olajkapacitás 2.4 L
Üzemi nyomás 160 bar
Motor 230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 37 / 39 kg
Rendelési szám 5905201901
Vonalkód 4014915080374
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 58 990 Ft

RÖNKHASÍTÓ
Amennyiben házaban, vagy nyaralójában kandallót használ fűtéshez, a 
Scheppach HL450 horizontális rönkhasító nélkülözhetetlen segítőjévé 
válhat. Könnyen megbirkózik a magas nedvességtartalmú fa 
összedarabolásával is, óránként akár 100 darab hasáb hasítására is képes. 
Csendes üzemmódban, a hagyományos fejszéhez képest, teljesen 
biztonságosan működik. A gépet nem kell olajozni, és kompakt méretei 
ellenére is képes 4 tonna hasítóerőt kifejteni. A gép rendelkezik 
biztonsági, rönkkioldó kapcsolóval az elektromos áram kimaradása esetén. 
A fogantyúknak és a kerekeinek köszönhetően a gép könnyen mozgatható. 
Ebben az árkategóriában egyedülálló a nagyon magas minőségű, kovácsolt 
acélból készült hasítóék. A rönkhasító VARIO rendszerrel működik, ami a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a ékpálya hosszát beállíthatja a hasáb
hosszának megfelelően, így nem szükséges mindig kivárni, hogy a hasítóék 
visszatérjen a leghátsó pontjához. Ezzel a lehetőséggel nagyon sok időt és 
elektromos energiát takaríthat meg.

200 – 370 mm

Okos�szerkezetének�köszönhetően�
a rövidebb rönkök is gyorsan hasíthatók
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HL650HL650

RÖNKHASÍTÓ
A Scheppach HL650 horizontális rönkhasító nélkülözhetetlen segítséget 
nyújt a házak, nyaralók fűtésénél, kandallók használatánál. Könnyen 
megbirkózik a magas nedvességtartalmú fa összedarabolásával is, 
óránként akár 100 darab hasáb darabolására is képes. Csendes 
üzemmódban, a hagyományos fejszéhez képest, teljesen 
biztonságosan működik, mivel a kétkezes használat kizár mindennemű 
sérülési lehetőséget. A rönkhasító minimális karbantartást igényel, 
kompakt méretekkel rendelkezik és a megerősített fogaskerék rendszernek 
köszönhetően elérheti a 6,5 tonnás hasítóerőt is. A gép rendelkezik 
biztonsági rönkkioldó kapcsolóval az elektromos áram kimaradása esetén. 
A fogantyúknak és a kerekeinek köszönhetően a gép könnyen mozgatható. 
Ebben az árkategóriában egyedülálló a nagyon magas minőségű, kovácsolt 
acélból készült hasítóék és a nagyon stabil konstrukció, amely 
megakadályozza a gép elmozdulását, a maximális üzemi nyomás 
használata során is. A rönkhasító VARIO rendszerrel működik, ami a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy az ékpálya hosszát beállíthatja a hasáb 
hosszának megfelelően, így nem szükséges mindig kivárni, hogy a hasítóék 
visszatérjen a leghátsó pontjához. Ezzel a lehetőséggel nagyon sok időt 
és elektromos energiát takaríthat meg. A praktikus állvány, amely lehetővé 
teszi a görnyedés mentes munkát, a gép tartozéka.

250 – 520 mm

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 49 / 51,5 kg
Rendelési szám 5905206901
Vonalkód 4046664026662
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  72.990 Ft 

A
J

Á
N

D
É

K

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 950 x 270 x 500 mm
Hasítóerő 6,5 t
Rönk átmérője 50 – 250 mm
Rönk hossza 520 mm
Fordulatszám 2850 ford./perc
Visszaállási sebesség 4,7 cm/s
Hasítási sebesség 3,2 cm/s
Üzemi nyomás 220 bar
Motor 230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 2200 W
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HL450HL450

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 810 x 270 x 460 mm
Hasítóerő 4 t
Rönk átmérője 55 – 250 mm
Rönk hossza 370 mm
Fordulatszám 2850 ford./perc
Olajkapacitás 2.4 L
Üzemi nyomás 160 bar
Motor 230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 37 / 39 kg
Rendelési szám 5905201901
Vonalkód 4014915080374
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 58 990 Ft

RÖNKHASÍTÓ
Amennyiben házaban, vagy nyaralójában kandallót használ fűtéshez, a 
Scheppach HL450 horizontális rönkhasító nélkülözhetetlen segítőjévé 
válhat. Könnyen megbirkózik a magas nedvességtartalmú fa 
összedarabolásával is, óránként akár 100 darab hasáb hasítására is képes. 
Csendes üzemmódban, a hagyományos fejszéhez képest, teljesen 
biztonságosan működik. A gépet nem kell olajozni, és kompakt méretei 
ellenére is képes 4 tonna hasítóerőt kifejteni. A gép rendelkezik 
biztonsági, rönkkioldó kapcsolóval az elektromos áram kimaradása esetén. 
A fogantyúknak és a kerekeinek köszönhetően a gép könnyen mozgatható. 
Ebben az árkategóriában egyedülálló a nagyon magas minőségű, kovácsolt 
acélból készült hasítóék. A rönkhasító VARIO rendszerrel működik, ami a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a ékpálya hosszát beállíthatja a hasáb
hosszának megfelelően, így nem szükséges mindig kivárni, hogy a hasítóék 
visszatérjen a leghátsó pontjához. Ezzel a lehetőséggel nagyon sok időt és 
elektromos energiát takaríthat meg.

200 – 370 mm

Okos�szerkezetének�köszönhetően�
a rövidebb rönkök is gyorsan hasíthatók

 ELEKTROMOS
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HL650HL650

RÖNKHASÍTÓ
A Scheppach HL650 horizontális rönkhasító nélkülözhetetlen segítséget 
nyújt a házak, nyaralók fűtésénél, kandallók használatánál. Könnyen 
megbirkózik a magas nedvességtartalmú fa összedarabolásával is, 
óránként akár 100 darab hasáb darabolására is képes. Csendes 
üzemmódban, a hagyományos fejszéhez képest, teljesen 
biztonságosan működik, mivel a kétkezes használat kizár mindennemű 
sérülési lehetőséget. A rönkhasító minimális karbantartást igényel, 
kompakt méretekkel rendelkezik és a megerősített fogaskerék rendszernek 
köszönhetően elérheti a 6,5 tonnás hasítóerőt is. A gép rendelkezik 
biztonsági rönkkioldó kapcsolóval az elektromos áram kimaradása esetén. 
A fogantyúknak és a kerekeinek köszönhetően a gép könnyen mozgatható. 
Ebben az árkategóriában egyedülálló a nagyon magas minőségű, kovácsolt 
acélból készült hasítóék és a nagyon stabil konstrukció, amely 
megakadályozza a gép elmozdulását, a maximális üzemi nyomás 
használata során is. A rönkhasító VARIO rendszerrel működik, ami a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy az ékpálya hosszát beállíthatja a hasáb 
hosszának megfelelően, így nem szükséges mindig kivárni, hogy a hasítóék 
visszatérjen a leghátsó pontjához. Ezzel a lehetőséggel nagyon sok időt 
és elektromos energiát takaríthat meg. A praktikus állvány, amely lehetővé 
teszi a görnyedés mentes munkát, a gép tartozéka.

250 – 520 mm

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 49 / 51,5 kg
Rendelési szám 5905206901
Vonalkód 4046664026662
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  72.990 Ft 
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 950 x 270 x 500 mm
Hasítóerő 6,5 t
Rönk átmérője 50 – 250 mm
Rönk hossza 520 mm
Fordulatszám 2850 ford./perc
Visszaállási sebesség 4,7 cm/s
Hasítási sebesség 3,2 cm/s
Üzemi nyomás 220 bar
Motor 230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 2200 W
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HL710HL710

RÖNKHASÍTÓ
A Scheppach HL710 rönkhasító ideális választás a háztartási tűzifa 
előkészítéséhez. A Scheepach új konstrukciójának köszönhetően ez az 
alapmodell még a nagyobb rönkök hasításánál is nagyon erős és stabil gép. 
A markolatnak, a kereknek és a gép elfogatható súlyának köszönhetően 
könnyű a kezelhetősége. A hasítóék nagyon gyors oda-vissza mozgása 
jelentősen csökkenti a munkavégzésre fordított időt, és az átgondolt 
biztonsági elemek biztosítják a kezelőszemély maximális biztonságát. 
A gép csúsztatható, három pozícióba állítható hasítóasztallal van 
felszerelve, amely lehetővé teszi különböző hosszúságú rönkök hasítását. 
A géphez külön megvásárolható a széles feszítő és kereszt hasítóék, amely 
hasznos a vastagabb vagy hosszabb rönkök hasításánál. Az átgondolt 
Scheppach technológia mindig tekintettel van az Ön idejére és anyagi 
lehetőségeire. A gép első fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon gyors, 
20 cm/s, visszaállási sebessége. A második elem a VARIO rendszer, 
amelynek segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk 
hosszának egfelelően. A harmadik elem pedig az új generációs szivattyú, 
amely képes ugyanolyan nyomást biztosítani a motor alacsonyabb 
teljesítménye esetén is. Ezeket a tulajdonságokat kihasználva, ugyanannyi
egységnyi idő alatt sokkal több hasítást tud elvégezni, mintha más géppel 
dolgozna. Az elvégzett munka nemcsak sokkal gyorsabb, hanem nagyon 
sok időt és elektromos energiát is megtakaríthat vele.

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 97 / 102 kg
Rendelési szám 5905303901 (230 V~) 5905303902 (400 V)
Vonalkód 4046664032410 4046664025382

Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár 135 990 Ft 135 990 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 900 x 1190 x 1500 mm
Hasítóerő 7 t
Olajkapacitás kb. 5 l
Rönk hossza 56 / 81,5 / 107 cm
Fordulatszám 2800 ford./perc
Visszaállási sebesség 20 cm/s
Hasítási sebesség 4 cm/s
Javasolt rönk átmérő max. 300 mm
Motor 230 V~ 400 V/50 Hz
Teljesítmény 2100 W
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HL710HL710

RÖNKHASÍTÓ
A Scheppach HL710 rönkhasító ideális választás a háztartási tűzifa 
előkészítéséhez. A Scheepach új konstrukciójának köszönhetően ez az 
alapmodell még a nagyobb rönkök hasításánál is nagyon erős és stabil gép. 
A markolatnak, a kereknek és a gép elfogatható súlyának köszönhetően 
könnyű a kezelhetősége. A hasítóék nagyon gyors oda-vissza mozgása 
jelentősen csökkenti a munkavégzésre fordított időt, és az átgondolt 
biztonsági elemek biztosítják a kezelőszemély maximális biztonságát. 
A gép csúsztatható, három pozícióba állítható hasítóasztallal van 
felszerelve, amely lehetővé teszi különböző hosszúságú rönkök hasítását. 
A géphez külön megvásárolható a széles feszítő és kereszt hasítóék, amely 
hasznos a vastagabb vagy hosszabb rönkök hasításánál. Az átgondolt 
Scheppach technológia mindig tekintettel van az Ön idejére és anyagi 
lehetőségeire. A gép első fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon gyors, 
20 cm/s, visszaállási sebessége. A második elem a VARIO rendszer, 
amelynek segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk 
hosszának egfelelően. A harmadik elem pedig az új generációs szivattyú, 
amely képes ugyanolyan nyomást biztosítani a motor alacsonyabb 
teljesítménye esetén is. Ezeket a tulajdonságokat kihasználva, ugyanannyi
egységnyi idő alatt sokkal több hasítást tud elvégezni, mintha más géppel 
dolgozna. Az elvégzett munka nemcsak sokkal gyorsabb, hanem nagyon 
sok időt és elektromos energiát is megtakaríthat vele.

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 97 / 102 kg
Rendelési szám 5905303901 (230 V~) 5905303902 (400 V)
Vonalkód 4046664032410 4046664025382

Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár 135 990 Ft 135 990 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 900 x 1190 x 1500 mm
Hasítóerő 7 t
Olajkapacitás kb. 5 l
Rönk hossza 56 / 81,5 / 107 cm
Fordulatszám 2800 ford./perc
Visszaállási sebesség 20 cm/s
Hasítási sebesség 4 cm/s
Javasolt rönk átmérő max. 300 mm
Motor 230 V~ 400 V/50 Hz
Teljesítmény 2100 W
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HL1010HL1010

RÖNKHASÍTÓ
A HL 1010 rönkhasító a HL1100 modell alapján készül, annál ugyan kisebb 
szerkezetű, de így is alkalmas a nehezebb munkák elvégzéséhez. Nagyon 
könnyen elboldogul akár 137 cm hosszú, keményebb fatípusokkal is. 
A 10 tonnás hasítóerő alkalmazását a gép 6 mm vastag acéllemezből 
készült, új konstrukciója teszi lehetővé, ami ebben a szegmensben 
teljesen egyedülálló. Hasonlóan az erősebb típushoz, a talapzata 
speciálisan van megerősítve, ami jelentősen növeli a gép stabilitását és 
biztosítja masszív működését. Ennek köszönhetően a gép hosszú 
élettartamú és ellenáll minden deformációnak. Ennél a rönkhasítónál 
feltételezhető a nagyobb, nehezebb rönkök hasítása is, így a gép fel lett 
szerelve egy extra alacsony talapzattal, ezért szükségtelenné válik a nehéz 
rönkök magasba emelése. A gép tartozéka a kétállású, levehető 
támasztóasztal a rövidebb rönkök hasításához. Külön megvásárolható a 
széles feszítő és kereszt hasítóék, amely hasznos a vastagabb, vagy 
hosszabb rönkök hasításánál. A Scheppach technológiának köszönhetően 
nagyon sok időt és elektromos energiát is megtakaríthat vele. A gép első 
fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon gyors, 22 cm/s, visszaállási 
sebessége. A második pedig a VARIO rendszer, amelynek segítségével 
pontosan beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk hosszának megfelelően. 
Kihasználva ezeket a tulajdonságokat, ugyanannyi egységnyi idő alatt, 
sokkal több hasítást tud elvégezni, mintha más géppel dolgozna, gyorsabbá 
válik a munka. Nagy kerekei és a markolata lehetővé teszik a gép könnyű 
mozgatását.

 ELEKTROMOS

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 860 x 550 x 1110-1650 mm
Hasítóerő 10 t
Olajkapacitás cca. 7 L
Rönk hossza 615 / 890 / 1370 mm
Fordulatszám 2800 ford./perc
Visszaállási sebesség 22 cm/s
Hasítási sebesség 5,2 cm/s
Hasítóasztal magassága 70 / 545 / 830 mm
Javasolt rönk átmérő max. 12 - 40 cm
Motor 230 V~ 400 V/50 Hz
Teljesítmény 3300 W

AWARDAWARD

Alsó 
lemez

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 97 / 102 kg
Rendelési szám 5905402901 (230 V~) 5905402902 (400 V)
Vonalkód 4046664033578 4014915081180

Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár 209 990 Ft 209 990 Ft
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HL1200SHL1200S

RÖNKHASÍTÓ
A HL1200S rönkhasító ideális választás az igényes felhasználók számára. 
Nagyon könnyen elboldogul akár 137 cm hosszú, mindenféle típusú fával. 
A 12 tonnás hasítóerő alkalmazását a gép 6 mm vastag acéllemezből 
készült, új konstrukciója teszi lehetővé, ami ebben a szegmensben 
teljesen egyedülálló. Hasonlóan az erősebb típushoz, a talapzata 
speciálisan van megerősítve, amely jelentősen hozzájárul a gép stabil és 
masszív működéséhez. Ennek köszönhetően a gép hosszú élettartamú és 
ellenáll minden deformációnak, a nagyon kemény fa hasításánál is. Ennél a 
rönkhasítónál feltételezhető a nagyobb, nehezebb rönkök hasítása is, ezért 
a gép fel lett szerelve egy extra alacsony talapzattal, így szükségtelenné 
válik a nehéz rönkök magasba emelése. A kisebb rönkök hasításához a gép 
rendelkezik egy ledönthető és egy levehető támasztóasztallal. Külön 
megvásárolható a széles feszítő és kereszt hasítóék, amely hasznos a 
vastagabb vagy hosszabb rönkök hasításánál. A Scheppach 
technológiának köszönhetően nagyon sok időt és elektromos energiát 
is megtakaríthat vele. A gép első fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon 
gyors, 22 cm/s, visszaállási lehetősége. A második pedig a VARIO rendszer, 
amelynek segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk 
hosszának megfelelően. Kihasználva ezeket a tulajdonságokat, ugyanannyi 
egységnyi idő alatt, sokkal több hasítást tud elvégezni, mintha más géppel 
dolgozna, gyorsabbá válik a munka. Nagy kerekei és a markolata lehetővé 
teszik a gép könnyű mozgatását.

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 165 / 178 kg
Rendelési szám 5905410902
Vonalkód 4046664032151
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  230.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 860 x 550 x 1110-1650 mm
Hasítóerő 12 t
Olajkapacitás cca. 7 L
Rönk hossza 615 / 890 / 1370 mm
Fordulatszám 2800 ford./perc
Visszaállási sebesség 22 cm/s
Hasítóasztal magassága 70 / 550 / 830 mm
Hasítási sebesség 5,2 cm/s
Javasolt rönk átmérő 12 - 40 cm
Motor 400 V/50 Hz
Teljesítmény 3500 W

Alsó 
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HL1200SHL1200S

RÖNKHASÍTÓ
A HL1200S rönkhasító ideális választás az igényes felhasználók számára. 
Nagyon könnyen elboldogul akár 137 cm hosszú, mindenféle típusú fával. 
A 12 tonnás hasítóerő alkalmazását a gép 6 mm vastag acéllemezből 
készült, új konstrukciója teszi lehetővé, ami ebben a szegmensben 
teljesen egyedülálló. Hasonlóan az erősebb típushoz, a talapzata 
speciálisan van megerősítve, amely jelentősen hozzájárul a gép stabil és 
masszív működéséhez. Ennek köszönhetően a gép hosszú élettartamú és 
ellenáll minden deformációnak, a nagyon kemény fa hasításánál is. Ennél a 
rönkhasítónál feltételezhető a nagyobb, nehezebb rönkök hasítása is, ezért 
a gép fel lett szerelve egy extra alacsony talapzattal, így szükségtelenné 
válik a nehéz rönkök magasba emelése. A kisebb rönkök hasításához a gép 
rendelkezik egy ledönthető és egy levehető támasztóasztallal. Külön 
megvásárolható a széles feszítő és kereszt hasítóék, amely hasznos a 
vastagabb vagy hosszabb rönkök hasításánál. A Scheppach 
technológiának köszönhetően nagyon sok időt és elektromos energiát 
is megtakaríthat vele. A gép első fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon 
gyors, 22 cm/s, visszaállási lehetősége. A második pedig a VARIO rendszer, 
amelynek segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk 
hosszának megfelelően. Kihasználva ezeket a tulajdonságokat, ugyanannyi 
egységnyi idő alatt, sokkal több hasítást tud elvégezni, mintha más géppel 
dolgozna, gyorsabbá válik a munka. Nagy kerekei és a markolata lehetővé 
teszik a gép könnyű mozgatását.

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 165 / 178 kg
Rendelési szám 5905410902
Vonalkód 4046664032151
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  230.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 860 x 550 x 1110-1650 mm
Hasítóerő 12 t
Olajkapacitás cca. 7 L
Rönk hossza 615 / 890 / 1370 mm
Fordulatszám 2800 ford./perc
Visszaállási sebesség 22 cm/s
Hasítóasztal magassága 70 / 550 / 830 mm
Hasítási sebesség 5,2 cm/s
Javasolt rönk átmérő 12 - 40 cm
Motor 400 V/50 Hz
Teljesítmény 3500 W
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HL1500HL1500

RÖNKHASÍTÓ
A HL1500 hidraulikus rönkhasító csúcsmodellnek számít, és ideális a l
egigényesebb felhasználók számára is. Meglepődve tapasztalhatja, hogy 
könnyedén elboldogul akár 135 cm hosszú, mindenféle típusú fával. 
A hatalmas, 15 tonnás hasítóerő alkalmazását a gép 7 mm vastag 
acéllemezből készült, új konstrukciója teszi lehetővé, ami ebben a 
szegmensben teljesen egyedülálló, így a gép hosszú élettartamú és ellenáll 
minden deformációnak a nagyon kemény fa darabolásánál is. Ennél a 
rönkhasítónál feltételezhető a nagyobb, nehezebb rönkök hasítása is, így a 
gép fel lett szerelve extra alacsony talapzattal, ezért szükségtelenné válik a 
nehéz rönkök magasba emelése. A kisebb rönkök hasításához a gép 
rendelkezik egy ledönthető asztallal és a még kisebb hasábokhoz, egy 
levehető támasztóasztallal. A kidolgozott biztonsági rendszer megfelel a 
legszigorúbb német szabványoknak is és szinte teljesen kizárja a gép 
véletlen indítását. A kétkezes gépindítási rendszer biztosíték arra, hogy a 
karjai mindig biztonságos távolságban lesznek a hasítóék munkaterületétől. 
Nagy kerekei és a markolata lehetővé teszik az egész gép könnyű moz-
gatását. A VARIO rendszer segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya 
hosszát a rönk hosszának megfelelően, egyben nagyon sok időt és elektro-
mos energiát is megtakaríthat vele.

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 220 kg
Rendelési szám 5905404951
Vonalkód 4046664025351
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 279 990 Ft
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KMŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 860 x 550 x 1110-1650 mm
Hasítóerő 15 t
Olajkapacitás cca. 8 L
Rönk hossza 59 / 88 / 135 cm
Fordulatszám 1450 ford./perc
Visszaállási sebesség 18 cm/s
Hasítóasztal magassága 70 / 550 / 820 mm
Hasítási sebesség 4,5 cm/s
Javasolt rönk átmérő max. 40 cm
Motor 400 V/50 Hz
Teljesítmény 4100 W
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HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ 
KÖRFŰRÉSZ 400 MM
A Scheppach HS410 hintafűrész modern és nagyon közkedvelt biztonságos 
fűrészgép. Működése nagyon gyors és egyszerű. Helyezze a rönköt, 
a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles mar-
kolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja azt a 
vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az 
adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A fadarabot tovább tolhatja, 
így az egész művelet megismételhető és nagyon gyorsan elvégezhető. 
A kezek az egész művelet során távol maradnak a fűrészlaptól. Az ütköző 
és a mérce beállításával egyforma hosszú darabokat fűrészelhet. A gép 
formája és speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a 
fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 140 mm 
hosszú rönkök vágásához is. A gép lelke a minőségi 
TCT - keményfémlapkás fogazatú - fűrésztárcsa, amely biztosítja a sima 
vágást, és amelynek megfelelő méretezése és elhelyezése 
alapfeltétel az egész gép hosszú élettartamának 
biztosításához. A fűrészlap hatékony fékkel van 
kiegészítve, amely azt nagyon gyorsan meg is tudja állítani. 
A fűrészgép kompakt méretekkel rendelkezik,
 így nem foglal el sok helyet, ennek ellenére mégis 
nagyon stabil és ellenáll a kifordulásnak is. 
A hegesztett acélváz profi lok porfestési technológiával 
készült, minőségi lakkozással vannak ellátva. 
Az egész fűrészgép nagyon stabil és hosszú, ezáltal 
problémamentes, működésre lett kialakítva.

HS410HS410

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1002 x 737 x 1046 mm
Fűrészlap átmérője 405 mm
Rönk max. Ø 140 mm
Fékrendszer igen
Biztonsági kapcsoló igen

Billenővályú 
meghosszabbítása igen

Hosszütköző: igen
Fordulatszám 2800 ford./perc
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 2200 W
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 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 39 / 43 kg
Rendelési szám 5905114901
Vonalkód 4046664071662
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  92.990 Ft 

405 mm 
fűrészlap-Ø
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HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 
500 MM
A Scheppach HS510 hintafűrész modern és nagyon közkedvelt 
biztonságos fűrészgép. Működése nagyon gyors és egyszerű. Helyezze 
a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a 
széles markolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja azt a 
vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az 
adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A fadarabot tovább tolhatja, 
így az egész műveletet megismételhető és nagyon gyorsan elvégezhető. 
A kezek az egész művelet során távol maradnak a fűrészlaptól. Az ütköző 
beállításával egyforma hosszú darabokat fűrészelhet. A gép formája és 
speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés 
során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 170 mm hosszú 
rönkök vágásához is. A gép lelke a minőségi TCT - keményfémlapkás 
fogazatú - fűrésztárcsa, amely biztosítja a sima vágást, amelynek megfelelő 
méretezése és elhelyezése alapfeltétel az egész gép hosszú élettartamának 
biztosításához. A fűrészlap hatékony fékkel van kiegészítve, amely azt 
nagyon gyorsan meg is tudja állítani. A fűrészgép, amely részben a 
Scheppach professzionális fűrészgép kialakítását követi, masszív kerekek-
kel rendelkezik, kompakt, így nem foglal el sok helyet, ennek ellenére mégis 
nagyon stabil és ellenáll a kifordulásnak is. A hegesztett acélváz profi lok 
porfestési technológiával készült, minőségi lakkozással vannak ellátva. 
Az egész fűrészgép nagyon stabil és hosszú, ezáltal problémamentes, 
működésre lett kialakítva.

HS510HS510

MŰSZAKI ADATOK
Méretek (H x Sz x M) 1025 x 809 x 1015 mm
Fűrészlap átmérője 505 mm
Rönk max. Ø 170 mm
Cutting length min. / max. 200 – 1000 mm
Fordulatszám 2800 ford./perc
Fékrendszer igen
Biztonsági kapcsoló igen

Billenővályú 
meghosszabbítása: igen

Hosszütköző igen
Motor 230 V~
Teljesítmény 3000 W

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 65 / 83 kg
Rendelési szám 5905113901
Vonalkód 4046664071655
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 182.990 Ft 

505 mm 
fűrészlap-Ø
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HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ 
KÖRFŰRÉSZ 400 MM
A Scheppach HS410 hintafűrész modern és nagyon közkedvelt biztonságos 
fűrészgép. Működése nagyon gyors és egyszerű. Helyezze a rönköt, 
a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles mar-
kolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja azt a 
vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az 
adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A fadarabot tovább tolhatja, 
így az egész művelet megismételhető és nagyon gyorsan elvégezhető. 
A kezek az egész művelet során távol maradnak a fűrészlaptól. Az ütköző 
és a mérce beállításával egyforma hosszú darabokat fűrészelhet. A gép 
formája és speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a 
fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 140 mm 
hosszú rönkök vágásához is. A gép lelke a minőségi 
TCT - keményfémlapkás fogazatú - fűrésztárcsa, amely biztosítja a sima 
vágást, és amelynek megfelelő méretezése és elhelyezése 
alapfeltétel az egész gép hosszú élettartamának 
biztosításához. A fűrészlap hatékony fékkel van 
kiegészítve, amely azt nagyon gyorsan meg is tudja állítani. 
A fűrészgép kompakt méretekkel rendelkezik,
 így nem foglal el sok helyet, ennek ellenére mégis 
nagyon stabil és ellenáll a kifordulásnak is. 
A hegesztett acélváz profi lok porfestési technológiával 
készült, minőségi lakkozással vannak ellátva. 
Az egész fűrészgép nagyon stabil és hosszú, ezáltal 
problémamentes, működésre lett kialakítva.

HS410HS410

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1002 x 737 x 1046 mm
Fűrészlap átmérője 405 mm
Rönk max. Ø 140 mm
Fékrendszer igen
Biztonsági kapcsoló igen

Billenővályú 
meghosszabbítása igen

Hosszütköző: igen
Fordulatszám 2800 ford./perc
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 2200 W
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 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 39 / 43 kg
Rendelési szám 5905114901
Vonalkód 4046664071662
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  92.990 Ft 

405 mm 
fűrészlap-Ø
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HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 
500 MM
A Scheppach HS510 hintafűrész modern és nagyon közkedvelt 
biztonságos fűrészgép. Működése nagyon gyors és egyszerű. Helyezze 
a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a 
széles markolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja azt a 
vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az 
adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A fadarabot tovább tolhatja, 
így az egész műveletet megismételhető és nagyon gyorsan elvégezhető. 
A kezek az egész művelet során távol maradnak a fűrészlaptól. Az ütköző 
beállításával egyforma hosszú darabokat fűrészelhet. A gép formája és 
speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés 
során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 170 mm hosszú 
rönkök vágásához is. A gép lelke a minőségi TCT - keményfémlapkás 
fogazatú - fűrésztárcsa, amely biztosítja a sima vágást, amelynek megfelelő 
méretezése és elhelyezése alapfeltétel az egész gép hosszú élettartamának 
biztosításához. A fűrészlap hatékony fékkel van kiegészítve, amely azt 
nagyon gyorsan meg is tudja állítani. A fűrészgép, amely részben a 
Scheppach professzionális fűrészgép kialakítását követi, masszív kerekek-
kel rendelkezik, kompakt, így nem foglal el sok helyet, ennek ellenére mégis 
nagyon stabil és ellenáll a kifordulásnak is. A hegesztett acélváz profi lok 
porfestési technológiával készült, minőségi lakkozással vannak ellátva. 
Az egész fűrészgép nagyon stabil és hosszú, ezáltal problémamentes, 
működésre lett kialakítva.

HS510HS510

MŰSZAKI ADATOK
Méretek (H x Sz x M) 1025 x 809 x 1015 mm
Fűrészlap átmérője 505 mm
Rönk max. Ø 170 mm
Cutting length min. / max. 200 – 1000 mm
Fordulatszám 2800 ford./perc
Fékrendszer igen
Biztonsági kapcsoló igen

Billenővályú 
meghosszabbítása: igen

Hosszütköző igen
Motor 230 V~
Teljesítmény 3000 W

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 65 / 83 kg
Rendelési szám 5905113901
Vonalkód 4046664071655
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 182.990 Ft 

505 mm 
fűrészlap-Ø
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HS520HS520 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 75 / 80.5 kg
Rendelési szám 5905108901 (230 V~) 5905108902 (400 V~)
Vonalkód 4014915194057 4014915194088
Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  238.990 Ft  238.990 Ft 

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ 
KÖRFŰRÉSZ 505 MM
A Scheppach HS520 hintafűrész joggal tekinthető legjobbnak a k
ategóriájában. A Scheppach gyár több évtizedes fűrészgép gyártási 
tapasztalata köszön vissza benne és eredményezi ezt a nagyon 
könnyen használható, nagy teljesítményű és biztonságos 
fűrészgépet, amely hosszú éveken keresztül kiszolgálja Önt. A gép 
alkalmas tűzifa vágására a háztartási kandallókhoz, kályhákhoz, vagy 
nyitott tűzterekhez, de tökéletes a nagyobb mennyiségű 
favágásokhoz is, pl. szállodák, panziók, mezőgazdasági létesítmények 
vagy vendéglátó egységek üzemeltetésénél. A gép lelke a minőségi 
TCT - keményfémlapkás fogazatú - 505 mm átmérőjű fűrésztárcsa, amely 
biztosítja a sima vágást, egyben annak megfelelő méretezése és 
elhelyezése alapfeltétele az egész gép hosszú élettartamának 
biztosításához. A gép gyors és görnyedésmentes munkát tesz lehetővé. 
Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet 
megfoghat a széles markolat segítségével, és könnyű mozdulattal neki 
tolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek 
köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A gép 
formája és speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak 
a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 170 
mm hosszú rönkök vágásához is. A gép kifordulás elleni védelemmel, 
biztonsági kapcsolóval és hatékony fűrésztárcsa fékrendszerrel 
rendelkezik. A hegesztett, masszív acélváz profi lok porfestési 
technológiával készült, minőségi lakkozással vannak ellátva, amelyek 
nemcsak meghosszabbítják a gép élettartamát, de csökkentik a gép 
vibrációját is. A fűrészgép a német gyárat már szinte teljesen 
összeszerelve hagyja el, így a végleges összeállítása már nagyon 
egyszerű, és rövid idő alatt elvégezhető.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 860 x 775 x 990 mm
Fűrészlap átmérője 505 mm
Rönk max. Ø 170 mm
Fékrendszer igen
Biztonsági kapcsoló igen
Fordulatszám 2 800 ford./perc 2 700 ford./perc
Motor 230 V~ 400 V
Teljesítmény 2600 W 3000 W

505 mm 
fűrészlap-Ø

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV
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HS720HS720 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 89,5 / 111 kg
Csomagolás mérete 1200 x 800 x 1274 mm
Rendelési szám 5905109902 (380 – 420 V)
Vonalkód 4014915194064
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  304.990 Ft 

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 
700 MM
A Scheppach HS720 hintafűrész, egy professzionális, nagyon biztonságos, 
kedvenc gép azok számára, akik évente igazán nagyon nagy mennyiségű 
fát fűrészelnek. A hintafűrész alkalmas nemcsak családi és hétvégi házak 
tulajdonosai számára, de jól használható pl. kertek karbantartásával 
foglakokozó cégeknél, fafeldolgozó üzemekben és a kisebb mezőgazdasági 
és vidéki gazdaságokban is. A fűrészgép Németországban, a Scheppach 
cég ugyanazon gyártósorán készül, mint néhány nagyobb professzionális 
gépe. A gépek gyártásához csak a legjobb minőségű acélalapanyagokat 
használják. A fűrészgép professzionális, keményfa fűrésszelésére is 
alkalmas - keményfémlapkás fogazatú - 700 mm átmérőjű fűrésztárcsával 
és csúcsminőségű 400 V-os, 5,2 kW-os elektromos motorral rendelkezik. 
Az egész gépszerkezet egy automatizált gyártósoron halad át, ahol 
porfestési technológia segítségével lakkréteg kerül rá, ennek köszönhetően 
a gép nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak. A géppel nagyon gyorsan, 
kényelmesen és görnyedésmentesen lehet dolgozni. Helyezze a rönköt, a 
deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles 
markolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja a 
vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az 
adagoló (hinta) visszatéra kiinduló helyzetébe. A gép formája és a speciális 
tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a 
formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 250 mm hosszú rönkök 
vágásához is. A gép kifordulás elleni védelemmel, biztonsági kapcsolóval 
és hatékony fűrésztárcsa fékrendszerrel rendelkezik. Az acélváz modern, 
masszív felépítésének köszönhetően a gép könnyebb, mint a konkurens 
gépek és nagyon jól kezelhető. Ehhez hozzájárulnak a stabil szállító kerekek 
is. A fűrészgép, a tekintélyes német PROFITIPS / Bauen&Renovieren 
folyóirattól, a „legjobb fűrészgép a piacon“ címet kapta.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1270 x 730 x 1130 mm
Fűrészlap átmérője 700 mm
Vágás Ø max. 240 mm
Rönk max. Ø 250 mm
Fékrendszer igen
Biztonsági kapcsoló igen
Fordulatszám 1 400 ford./perc
Motor 380 – 420 V / 50 Hz
Teljesítmény 4500 W

700 mm 
fűrészlap-Ø

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV
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HS520HS520 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 75 / 80.5 kg
Rendelési szám 5905108901 (230 V~) 5905108902 (400 V~)
Vonalkód 4014915194057 4014915194088
Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  238.990 Ft  238.990 Ft 

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ 
KÖRFŰRÉSZ 505 MM
A Scheppach HS520 hintafűrész joggal tekinthető legjobbnak a k
ategóriájában. A Scheppach gyár több évtizedes fűrészgép gyártási 
tapasztalata köszön vissza benne és eredményezi ezt a nagyon 
könnyen használható, nagy teljesítményű és biztonságos 
fűrészgépet, amely hosszú éveken keresztül kiszolgálja Önt. A gép 
alkalmas tűzifa vágására a háztartási kandallókhoz, kályhákhoz, vagy 
nyitott tűzterekhez, de tökéletes a nagyobb mennyiségű 
favágásokhoz is, pl. szállodák, panziók, mezőgazdasági létesítmények 
vagy vendéglátó egységek üzemeltetésénél. A gép lelke a minőségi 
TCT - keményfémlapkás fogazatú - 505 mm átmérőjű fűrésztárcsa, amely 
biztosítja a sima vágást, egyben annak megfelelő méretezése és 
elhelyezése alapfeltétele az egész gép hosszú élettartamának 
biztosításához. A gép gyors és görnyedésmentes munkát tesz lehetővé. 
Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet 
megfoghat a széles markolat segítségével, és könnyű mozdulattal neki 
tolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek 
köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A gép 
formája és speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak 
a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 170 
mm hosszú rönkök vágásához is. A gép kifordulás elleni védelemmel, 
biztonsági kapcsolóval és hatékony fűrésztárcsa fékrendszerrel 
rendelkezik. A hegesztett, masszív acélváz profi lok porfestési 
technológiával készült, minőségi lakkozással vannak ellátva, amelyek 
nemcsak meghosszabbítják a gép élettartamát, de csökkentik a gép 
vibrációját is. A fűrészgép a német gyárat már szinte teljesen 
összeszerelve hagyja el, így a végleges összeállítása már nagyon 
egyszerű, és rövid idő alatt elvégezhető.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 860 x 775 x 990 mm
Fűrészlap átmérője 505 mm
Rönk max. Ø 170 mm
Fékrendszer igen
Biztonsági kapcsoló igen
Fordulatszám 2 800 ford./perc 2 700 ford./perc
Motor 230 V~ 400 V
Teljesítmény 2600 W 3000 W

505 mm 
fűrészlap-Ø

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV
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HS720HS720 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 89,5 / 111 kg
Csomagolás mérete 1200 x 800 x 1274 mm
Rendelési szám 5905109902 (380 – 420 V)
Vonalkód 4014915194064
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  304.990 Ft 

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 
700 MM
A Scheppach HS720 hintafűrész, egy professzionális, nagyon biztonságos, 
kedvenc gép azok számára, akik évente igazán nagyon nagy mennyiségű 
fát fűrészelnek. A hintafűrész alkalmas nemcsak családi és hétvégi házak 
tulajdonosai számára, de jól használható pl. kertek karbantartásával 
foglakokozó cégeknél, fafeldolgozó üzemekben és a kisebb mezőgazdasági 
és vidéki gazdaságokban is. A fűrészgép Németországban, a Scheppach 
cég ugyanazon gyártósorán készül, mint néhány nagyobb professzionális 
gépe. A gépek gyártásához csak a legjobb minőségű acélalapanyagokat 
használják. A fűrészgép professzionális, keményfa fűrésszelésére is 
alkalmas - keményfémlapkás fogazatú - 700 mm átmérőjű fűrésztárcsával 
és csúcsminőségű 400 V-os, 5,2 kW-os elektromos motorral rendelkezik. 
Az egész gépszerkezet egy automatizált gyártósoron halad át, ahol 
porfestési technológia segítségével lakkréteg kerül rá, ennek köszönhetően 
a gép nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak. A géppel nagyon gyorsan, 
kényelmesen és görnyedésmentesen lehet dolgozni. Helyezze a rönköt, a 
deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles 
markolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja a 
vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az 
adagoló (hinta) visszatéra kiinduló helyzetébe. A gép formája és a speciális 
tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a 
formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 250 mm hosszú rönkök 
vágásához is. A gép kifordulás elleni védelemmel, biztonsági kapcsolóval 
és hatékony fűrésztárcsa fékrendszerrel rendelkezik. Az acélváz modern, 
masszív felépítésének köszönhetően a gép könnyebb, mint a konkurens 
gépek és nagyon jól kezelhető. Ehhez hozzájárulnak a stabil szállító kerekek 
is. A fűrészgép, a tekintélyes német PROFITIPS / Bauen&Renovieren 
folyóirattól, a „legjobb fűrészgép a piacon“ címet kapta.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1270 x 730 x 1130 mm
Fűrészlap átmérője 700 mm
Vágás Ø max. 240 mm
Rönk max. Ø 250 mm
Fékrendszer igen
Biztonsági kapcsoló igen
Fordulatszám 1 400 ford./perc
Motor 380 – 420 V / 50 Hz
Teljesítmény 4500 W

700 mm 
fűrészlap-Ø

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV

91www. .hu

ELEKTROMOS  HS720HS720



www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 
700 MM
A Scheppach HS730 hintafűrész, csúcsterméknek számít, és nagyon 
biztonságos, kedvenc gép azok számára, akik évente igazán nagyon nagy 
mennyiségű fát fűrészelnek. A gép lelke a minőségi TCT - keményfémlapkás 
fogazatú -700 mm átmérőjű fűrésztárcsa, amely biztosítja a sima vágást, 
egybenannak megfelelő méretezése és elhelyezése alapfeltétele az egész 
gép hosszú élettartamának biztosításához. A hintafűrész alkalmas családi 
és hétvégi házak, kisebb mezőgazdasági létesítmények stb. tulajdonosai 
számára. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, 
amelyet megfoghat a széles markolat segítségével és könnyű mozdulattal 
nekitolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek 
köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A gép 
formája és a speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök 
elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen 
hozzájárul az akár 240 mm hosszú rönkök vágásához is. 
A gép kifordulás elleni védelemmel, 
biztonsági kapcsolóval és hatékony fűrésztárcsa fékrendszerrel 
rendelkezik. A hegesztett acélváz profi lok porfestési technológiával 
készült, minőségi lakkozással vannak ellátva. Az egész fűrészgépet
 nagyon stabil és hosszú, problémamentes működésre alakították 
ki még megnövekedett terhelés esetén is.

HS730HS730

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1090 / 1300 x 700 x 1060 mm
Fűrészlap átmérője 700 mm
Rönk max. Ø 240 mm
Fékrendszer igen
Biztonsági kapcsoló igen
Fordulatszám 1 490 fordulat/perc
Motor 400 V
Teljesítmény 4500 W

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 90 / 155 kg
Rendelési szám 5905112902
Vonalkód 4046664069492
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 211 990 Ft

700 mm 
fűrészlap-Ø
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HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 
700 MM
A Scheppach HS730 hintafűrész, csúcsterméknek számít, és nagyon 
biztonságos, kedvenc gép azok számára, akik évente igazán nagyon nagy 
mennyiségű fát fűrészelnek. A gép lelke a minőségi TCT - keményfémlapkás 
fogazatú -700 mm átmérőjű fűrésztárcsa, amely biztosítja a sima vágást, 
egybenannak megfelelő méretezése és elhelyezése alapfeltétele az egész 
gép hosszú élettartamának biztosításához. A hintafűrész alkalmas családi 
és hétvégi házak, kisebb mezőgazdasági létesítmények stb. tulajdonosai 
számára. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, 
amelyet megfoghat a széles markolat segítségével és könnyű mozdulattal 
nekitolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek 
köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A gép 
formája és a speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök 
elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen 
hozzájárul az akár 240 mm hosszú rönkök vágásához is. 
A gép kifordulás elleni védelemmel, 
biztonsági kapcsolóval és hatékony fűrésztárcsa fékrendszerrel 
rendelkezik. A hegesztett acélváz profi lok porfestési technológiával 
készült, minőségi lakkozással vannak ellátva. Az egész fűrészgépet
 nagyon stabil és hosszú, problémamentes működésre alakították 
ki még megnövekedett terhelés esetén is.

HS730HS730

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1090 / 1300 x 700 x 1060 mm
Fűrészlap átmérője 700 mm
Rönk max. Ø 240 mm
Fékrendszer igen
Biztonsági kapcsoló igen
Fordulatszám 1 490 fordulat/perc
Motor 400 V
Teljesítmény 4500 W

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 90 / 155 kg
Rendelési szám 5905112902
Vonalkód 4046664069492
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 211 990 Ft

700 mm 
fűrészlap-Ø
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DP16VLSDP16VLS

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 400 x 140 x 620 mm
Munkaasztal mérete 160 x 160 mm
Munkasztal dönthető 45° – 0 – 45°
Fordulatszám 600-2600 ford./perc
Tokmány 3 – 16 mm
Max. tokmány-asztal távolság 170 mm
Max. tokmány-talp távolság 250 mm
Motor 230 V~
Teljesítmény 500 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 13,5 / 14 kg
Rendelési szám 5906810901
Vonalkód 4046664068808
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  45.990 Ft 

OSZLOPOS FÚRÓGÉP 
LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL 
A scheppach DP16VSL egy kiválóan felszerelt, kisebb állványos fúrógép az 
igényes barkácsolók, műhelyek stb. számára. Az alapvető különbség 
a többi hasonló géphez képest a központosító lézerfény kivetítésének 
lehetősége, amely a fúrás pontos helyének előjelölésével megkönnyíti a 
fúrást, így meggyorsítja a nagyobb darabszámú munkafolyamatokat. A 
gép masszív, öntvényből készült konstrukcióval rendelkezik, standard 
felszerelései közé tartozik a 16 mm-s fúrótokmány, ötfokozatú sebesség 
beállításának lehetősége a kemény és puhafa, a fém és a műanyagok 
megmunkálásához, a leszerelhető satu és az erős 500 W-os motor, amely 
megbirkózik szinte minden anyaggal. A gép természetesen megfelel az EU 
legújabb biztonsági követelményeinek, mint pl. a gép elején elhelyezett 
főkapcsoló, az áttetsző tokmányvédő megléte és hasonlók. A gép stabil 
állványon van elhelyezve, és csavarok segítségével rögzíthető a munkaasz-
talhoz vagy a padozathoz is.
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DP16SLDP16SL

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 732x 235 x 482 mm
Fúróasztal mérete 194 x 165 mm
Fúróasztal döntése 45° – 0 – 45°
Fordulatszám 510 – 2430 ford./perc
Tokmány 16 mm
Orsó-asztal max. távolság 305 mm

Orsó-alaplemez 
max. távolság 405 mm

Motor 230 V~
Teljesítmény 550 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 23,5 / 25 kg
Rendelési szám 4906807901
Vonalkód 4046664036432
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  72.990 Ft 

ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP 
LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL 
A Scheppach DP16SL kiválóan felszerelt, állványos fúrógép az igényes 
barkácsolók és műhelyek számára. Az alapvető különbség a többi hasonló 
géphez képest a központosító lézerfény kivetítésének lehetősége, amely a 
fúrás pontos helyének előjelölésével megkönnyíti a fúrást, így jelentősen 
meggyorsítja a nagyobb darabszámú munkafolyamatokat. A gép masszív, 
öntvényből készült konstrukcióval rendelkezik, standard felszerelései 
közé tartozik a 16 mm-es fúrótokmány, ötfokozatú sebesség beállításának 
lehetősége a kemény- és puhafa, a fém és a műanyagok megmunkálásához, 
a leszerelhető satu és az erős, 550 W-os motor, amely megbirkózik szinte 
minden anyaggal. A gép természetesen megfelel az Európai Unió legújabb 
biztonsági követelményeinek, mint pl. a gép elején elhelyezett főkapcsoló, 
az áttetsző tokmányvédő megléte és hasonlók. A gép stabil állványon van 
elhelyezve, és csavarok segítségével rögzíthető a munkaasztalhoz vagy a 
padozathoz is.
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DP40DP40

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 330 x 300 x 715 mm
Fúróasztal mérete 330 x 300 x 30 mm
Fordulatszám 170 – 880 / 490 – 2600 ford./perc
Tokmány 1,5 – 13 mm

Orsó-alaplemez 
max. távolság 280 mm

Motor 230 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Teljesítmény 710 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 10,3 / 13,1 kg
Rendelési szám 5906812901
Vonalkód 4046664070283
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 66 990 Ft

ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP 
LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL 
A Scheppach DP 40 egy kifejezetten felhasználóbarát oszlopos fúró, mely 
alkalmas minden otthoni műhelybe. A felhasznált professzionális kompo-
nenseknek köszönhetően nagyon pontos (a német Heimwerker magazin 
tesztjén 1,6 pontot ért el) és intuitívan használható. Az erő motor, a kétse-
bességes váltó és a folyamatos elektronikus fordulatszám szabályozás 
lehetővé teszik az teljesen ideális fúrás sebesség beállítását. Az első 
fokozat erőt biztosít, a második a megfelelő sebességet / fordulatszámot. A 
nagy digitális kijelző mind az aktuális fordulatszámot, mind a fúrás mély-
ségét mutatja. A gépen fi x fúrási mélység is beállítható, így lehetőség van 
nagymennyiségű azonos lyuk fúrására, ahol tömegesen azonos furatok 
szükségesek. A munka precizitását elősegíti továbbá a pontos lézeres 
központosítás, a LED megvilágítás, a nagy, puhított bevonató állító kerék és 
a professzionális gyorsbefogós tokmány, automatikus fúrószár behúzással. 
A munkaasztal egyrészt alkalmas, akár kör alakú munkadarabok befogására 
is, ugyanakkor a használható a standard tartozék paralel vonalvezetővel 
is. A gép természetesen megfelel a legújabb EU-s biztonsági előírásoknak, 
mint pl. a homlokzaton elhelyezett kapcsoló, átlátszó tokmány védelem stb. 
(TÜV és GS tanúsítványok) A gép egy stabil talapzaton helyezkedik el, mely 
csavarokkal rögzíthető a munkaasztalhoz.

Lézer
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DP16SLDP16SL

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 732x 235 x 482 mm
Fúróasztal mérete 194 x 165 mm
Fúróasztal döntése 45° – 0 – 45°
Fordulatszám 510 – 2430 ford./perc
Tokmány 16 mm
Orsó-asztal max. távolság 305 mm

Orsó-alaplemez 
max. távolság 405 mm

Motor 230 V~
Teljesítmény 550 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 23,5 / 25 kg
Rendelési szám 4906807901
Vonalkód 4046664036432
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  72.990 Ft 

ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP 
LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL 
A Scheppach DP16SL kiválóan felszerelt, állványos fúrógép az igényes 
barkácsolók és műhelyek számára. Az alapvető különbség a többi hasonló 
géphez képest a központosító lézerfény kivetítésének lehetősége, amely a 
fúrás pontos helyének előjelölésével megkönnyíti a fúrást, így jelentősen 
meggyorsítja a nagyobb darabszámú munkafolyamatokat. A gép masszív, 
öntvényből készült konstrukcióval rendelkezik, standard felszerelései 
közé tartozik a 16 mm-es fúrótokmány, ötfokozatú sebesség beállításának 
lehetősége a kemény- és puhafa, a fém és a műanyagok megmunkálásához, 
a leszerelhető satu és az erős, 550 W-os motor, amely megbirkózik szinte 
minden anyaggal. A gép természetesen megfelel az Európai Unió legújabb 
biztonsági követelményeinek, mint pl. a gép elején elhelyezett főkapcsoló, 
az áttetsző tokmányvédő megléte és hasonlók. A gép stabil állványon van 
elhelyezve, és csavarok segítségével rögzíthető a munkaasztalhoz vagy a 
padozathoz is.
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DP40DP40

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 330 x 300 x 715 mm
Fúróasztal mérete 330 x 300 x 30 mm
Fordulatszám 170 – 880 / 490 – 2600 ford./perc
Tokmány 1,5 – 13 mm

Orsó-alaplemez 
max. távolság 280 mm

Motor 230 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Teljesítmény 710 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 10,3 / 13,1 kg
Rendelési szám 5906812901
Vonalkód 4046664070283
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 66 990 Ft

ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP 
LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL 
A Scheppach DP 40 egy kifejezetten felhasználóbarát oszlopos fúró, mely 
alkalmas minden otthoni műhelybe. A felhasznált professzionális kompo-
nenseknek köszönhetően nagyon pontos (a német Heimwerker magazin 
tesztjén 1,6 pontot ért el) és intuitívan használható. Az erő motor, a kétse-
bességes váltó és a folyamatos elektronikus fordulatszám szabályozás 
lehetővé teszik az teljesen ideális fúrás sebesség beállítását. Az első 
fokozat erőt biztosít, a második a megfelelő sebességet / fordulatszámot. A 
nagy digitális kijelző mind az aktuális fordulatszámot, mind a fúrás mély-
ségét mutatja. A gépen fi x fúrási mélység is beállítható, így lehetőség van 
nagymennyiségű azonos lyuk fúrására, ahol tömegesen azonos furatok 
szükségesek. A munka precizitását elősegíti továbbá a pontos lézeres 
központosítás, a LED megvilágítás, a nagy, puhított bevonató állító kerék és 
a professzionális gyorsbefogós tokmány, automatikus fúrószár behúzással. 
A munkaasztal egyrészt alkalmas, akár kör alakú munkadarabok befogására 
is, ugyanakkor a használható a standard tartozék paralel vonalvezetővel 
is. A gép természetesen megfelel a legújabb EU-s biztonsági előírásoknak, 
mint pl. a homlokzaton elhelyezett kapcsoló, átlátszó tokmány védelem stb. 
(TÜV és GS tanúsítványok) A gép egy stabil talapzaton helyezkedik el, mely 
csavarokkal rögzíthető a munkaasztalhoz.
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A kezelő 
markolat 
mindkét oldalra 
felszerelhető

DP60DP60 DP60DP60 ELEKTROMOS

OSZLOPOS FÚRÓ LÉZERES 
KÖZPONTOSÍTÁSSAL 
A Scheppach DP 60 egy kifejezetten felhasználóbarát oszlopos fúró, mely 
alkalmas minden otthoni műhelybe. A felhasznált professzionális kompo-
nenseknek köszönhetően nagyon pontos és intuitívan használható. Az erős 
motor, a kétsebességes váltó és a folyamatos elektronikus fordulatszám sz-
abályozás lehetővé teszik az teljesen ideális fúrás sebesség beállítását. Az 
első fokozat erőt biztosít, a második a megfelelő sebességet / fordulatszá-
mot. A nagy digitális kijelző mind az aktuális fordulatszámot, mind a fúrás 
mélységét mutatja. A gépen fi x fúrási mélység is beállítható, így lehetőség 
van nagymennyiségű azonos lyuk fúrására, ahol tömegesen azonos fura-
tok szükségesek. A munka precizitását elősegíti továbbá a pontos lézeres 
központosítás, a LED megvilágítás, a nagy, puhított bevonató állító kerék és 
a professzionális gyorsbefogós tokmány, automatikus fúrószár behúzással. 
A munkaasztal egyrészt alkalmas, akár kör alakú munkadarabok befogására 
is, ugyanakkor a használható a standard tartozék paralel vonalvezetővel is. 
A fúró személyre szabható jobb- vagy balkezes használatra. A gép termés-
zetesen megfelel a legújabb EU-s biztonsági előírásoknak, mint pl. a hom-
lokzaton elhelyezett kapcsoló, átlátszó tokmány védelem stb. (TÜV és GS 
tanúsítványok) A gép egy stabil talapzaton helyezkedik el, mely csavarokkal 
rögzíthető a munkaasztalhoz.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 350 x 300 x 650 mm
Talapzat mérete 350 x 300 x 30 mm
Fordulatszám 170 – 880 / 490 – 2600 ford./perc
Tokmány 1.5 – 13 mm
Max. emelkedés 100 mm
Fúrás fába Ø 40 mm
Fúrás acélba Ø 13 mm
Váltó két fokozatú
Chuck to base max. 280 mm
Motor 220 – 240 V~ / 50 – 60 Hz

Teljesítmény 710 W

 Digitális kijelző

Állítható sebesség

Lézer

LED

Fúrótokmány

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 8.2 / 9.8 kg
Rendelési szám 5906821901
Vonalkód 4046664092209
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár elérhető 2020 nyarától

DP60DP60 DP60DP60 ELEKTROMOS  
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A kezelő 
markolat 
mindkét oldalra 
felszerelhető

DP60DP60 DP60DP60 ELEKTROMOS

OSZLOPOS FÚRÓ LÉZERES 
KÖZPONTOSÍTÁSSAL 
A Scheppach DP 60 egy kifejezetten felhasználóbarát oszlopos fúró, mely 
alkalmas minden otthoni műhelybe. A felhasznált professzionális kompo-
nenseknek köszönhetően nagyon pontos és intuitívan használható. Az erős 
motor, a kétsebességes váltó és a folyamatos elektronikus fordulatszám sz-
abályozás lehetővé teszik az teljesen ideális fúrás sebesség beállítását. Az 
első fokozat erőt biztosít, a második a megfelelő sebességet / fordulatszá-
mot. A nagy digitális kijelző mind az aktuális fordulatszámot, mind a fúrás 
mélységét mutatja. A gépen fi x fúrási mélység is beállítható, így lehetőség 
van nagymennyiségű azonos lyuk fúrására, ahol tömegesen azonos fura-
tok szükségesek. A munka precizitását elősegíti továbbá a pontos lézeres 
központosítás, a LED megvilágítás, a nagy, puhított bevonató állító kerék és 
a professzionális gyorsbefogós tokmány, automatikus fúrószár behúzással. 
A munkaasztal egyrészt alkalmas, akár kör alakú munkadarabok befogására 
is, ugyanakkor a használható a standard tartozék paralel vonalvezetővel is. 
A fúró személyre szabható jobb- vagy balkezes használatra. A gép termés-
zetesen megfelel a legújabb EU-s biztonsági előírásoknak, mint pl. a hom-
lokzaton elhelyezett kapcsoló, átlátszó tokmány védelem stb. (TÜV és GS 
tanúsítványok) A gép egy stabil talapzaton helyezkedik el, mely csavarokkal 
rögzíthető a munkaasztalhoz.
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DP18VARIODP18VARIO DP18VARIODP18VARIO
A
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K

Gyorsbefogó 
tokmány

Lézer

Öntvény test

 ÁLLÍTHATÓ 
SEBESSÉG
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 540 x 390 x 950 mm
Munkaasztal mérete 240 x 240 mm
Munkaasztal döntése 45° – 0 – 45°
Fordulatszám Állítható 440 – 2580 ford./min. 
Tokmány 1 – 16 mm / gyorsbefogó tokmány
Max. távolság tokmány-asztal 325 mm
Max. távolság tokmány-talpazat 495 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 550 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 38,5 / 41 kg
Rendelési szám 5906807901
Vonalkód 4046664045328
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  110.990 Ft 

DP18VARIODP18VARIO DP18VARIODP18VARIO

Változtatható sebesség 
440�-�2580�ford�/�perc�
között,�a�kar�egyszerű�
mozgatásával.

SATU
TARTOZÉKOK

Rendelési szám:  7906800701
Vonalkód: 4046664037606

Könnyű�sebességszabá-
lyozás�a�digitális�kijelzőnek�
köszönhetően

MEG-MEG-
VILÁG-VILÁG-
ÍTÁSÍTÁS

OSZLOPOS FÚRÓ LÉZERES 
KÖZPONTOSÍTÁSSAL  
A Scheppach DP18VARIO oszlopos fúró egy átlagon felül felszerelt 
modell amely elsősorban az igényes barkácsolóknak, iparosoknak 
és kisebb műhelyek számára ajánlott. Ennél a gépnél gyerekjáték a 
megfelelő fordulatszám kiválasztása. A gép baloldalán található kar 
segítségével a fúrás gyorsasága folyamatosan állítható. 
A fordulatszám a gép homlokzatán elhelyezett digitális kijelzőn is 
követhető. Így bátran fúrhat fémbe, műanyagba, vagy puha- és 
keményfába is. Ezen kívül a lézer központosító is komoly mértékben 
megkönnyíti és kellemessé teszi a munkát. Továbbá nagyon hasznos 
az asztal megvilágítás és a kitekerhető munkaasztal szélesítő, főleg 
nagyobb munkadarabok megmunkálásánál. A gép robusztus 
acél-öntvény szerkezettel, 16mm-es gyorsbefogó tokmánnyal és erős, 
550 W-os motorral rendelkezik, amely elegendő erőt biztosít bármilyen 
anyag megmunkálásához. A géphez külön vásárolható satu is. A gép 
természetesen minden hatályos biztonsági előírásnak megfelel, mint 
pl. a főkapcsoló elhelyezése a gép homlokzatán, átlátszó tokmányvédő 
stb. A gép egy stabil talpazaton van elhelyezve, amely természetesen 
csavarokkal hozzáerősíthető a munkaasztalhoz vagy a padlózathoz.

ÁLLÍTHATÓ   
SEBESSÉG
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DP18VARIODP18VARIO DP18VARIODP18VARIO

A
J
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N

D
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K

Gyorsbefogó 
tokmány

Lézer

Öntvény test

 ÁLLÍTHATÓ 
SEBESSÉG
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 540 x 390 x 950 mm
Munkaasztal mérete 240 x 240 mm
Munkaasztal döntése 45° – 0 – 45°
Fordulatszám Állítható 440 – 2580 ford./min. 
Tokmány 1 – 16 mm / gyorsbefogó tokmány
Max. távolság tokmány-asztal 325 mm
Max. távolság tokmány-talpazat 495 mm
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 550 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 38,5 / 41 kg
Rendelési szám 5906807901
Vonalkód 4046664045328
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  110.990 Ft 

DP18VARIODP18VARIO DP18VARIODP18VARIO

Változtatható sebesség 
440�-�2580�ford�/�perc�
között,�a�kar�egyszerű�
mozgatásával.

SATU
TARTOZÉKOK

Rendelési szám:  7906800701
Vonalkód: 4046664037606

Könnyű�sebességszabá-
lyozás�a�digitális�kijelzőnek�
köszönhetően

MEG-MEG-
VILÁG-VILÁG-
ÍTÁSÍTÁS

OSZLOPOS FÚRÓ LÉZERES 
KÖZPONTOSÍTÁSSAL  
A Scheppach DP18VARIO oszlopos fúró egy átlagon felül felszerelt 
modell amely elsősorban az igényes barkácsolóknak, iparosoknak 
és kisebb műhelyek számára ajánlott. Ennél a gépnél gyerekjáték a 
megfelelő fordulatszám kiválasztása. A gép baloldalán található kar 
segítségével a fúrás gyorsasága folyamatosan állítható. 
A fordulatszám a gép homlokzatán elhelyezett digitális kijelzőn is 
követhető. Így bátran fúrhat fémbe, műanyagba, vagy puha- és 
keményfába is. Ezen kívül a lézer központosító is komoly mértékben 
megkönnyíti és kellemessé teszi a munkát. Továbbá nagyon hasznos 
az asztal megvilágítás és a kitekerhető munkaasztal szélesítő, főleg 
nagyobb munkadarabok megmunkálásánál. A gép robusztus 
acél-öntvény szerkezettel, 16mm-es gyorsbefogó tokmánnyal és erős, 
550 W-os motorral rendelkezik, amely elegendő erőt biztosít bármilyen 
anyag megmunkálásához. A géphez külön vásárolható satu is. A gép 
természetesen minden hatályos biztonsági előírásnak megfelel, mint 
pl. a főkapcsoló elhelyezése a gép homlokzatán, átlátszó tokmányvédő 
stb. A gép egy stabil talpazaton van elhelyezve, amely természetesen 
csavarokkal hozzáerősíthető a munkaasztalhoz vagy a padlózathoz.

ÁLLÍTHATÓ   
SEBESSÉG
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MT140MT140

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 580 x 310 x 400 mm

Vágókorong átmérője / 
Tengely méret 355 x 25,4 mm

Vágási mélység 90°-nál 50 x 230 mm / Ø 100 mm
Állítható vágási szög 30° – 0° – 45°
Fordulatszám 3000 ford./perc
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 16,9 / 18,6 kg
Rendelési szám 5903702901
Vonalkód 4046664037569
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  55.990 Ft

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ 
A Scheppach MT140 kompakt fémdaraboló körfűrész kiváló segítséget nyújt 
az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. Felhasználható a fémanyagok, 
acélok, vasprofi lok, fémhengerek, öntvények és színesfémek pontos és 
tiszta vágásához. A teljes fűrészlapvédő biztosítja a kezelőszemély 
maximális biztonságát. A tengely rögzítése lehetővé teszi a vágókorong 
gyors és kényelmes cseréjét. A satu, 45°-ig állítható gérvágás lehetőséggel, 
tartozéka a gépnek. A szállításhoz a fémdaraboló könnyen összecsukható.

VÁGÓTÁRCSA
Ø�355�x�25,4�mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉK

Rendelési szám: 5903702701
Vonalkód: 4046664038085

355 mm tárcsa-Ø

TENGELYZÁR A 
KÖNNYŰ TÁRCSA 

CSERÉHEZ

 ELEKTROMOS
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MT140MT140

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 580 x 310 x 400 mm

Vágókorong átmérője / 
Tengely méret 355 x 25,4 mm

Vágási mélység 90°-nál 50 x 230 mm / Ø 100 mm
Állítható vágási szög 30° – 0° – 45°
Fordulatszám 3000 ford./perc
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 16,9 / 18,6 kg
Rendelési szám 5903702901
Vonalkód 4046664037569
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  55.990 Ft

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ 
A Scheppach MT140 kompakt fémdaraboló körfűrész kiváló segítséget nyújt 
az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. Felhasználható a fémanyagok, 
acélok, vasprofi lok, fémhengerek, öntvények és színesfémek pontos és 
tiszta vágásához. A teljes fűrészlapvédő biztosítja a kezelőszemély 
maximális biztonságát. A tengely rögzítése lehetővé teszi a vágókorong 
gyors és kényelmes cseréjét. A satu, 45°-ig állítható gérvágás lehetőséggel, 
tartozéka a gépnek. A szállításhoz a fémdaraboló könnyen összecsukható.

VÁGÓTÁRCSA
Ø�355�x�25,4�mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉK

Rendelési szám: 5903702701
Vonalkód: 4046664038085

355 mm tárcsa-Ø

TENGELYZÁR A 
KÖNNYŰ TÁRCSA 

CSERÉHEZ

 ELEKTROMOS
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MBS1100MBS1100

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 13.6 / 15 kg
Rendelési szám 5901507901
Vonalkód 4046664068433
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  76.990 Ft 

A
Z

 Á
R

B
A

N

FŰRÉSZSZALAG UNI-
VERZÁLIS
1140�x�12.7�x�0.65�mm
10�/�14�fog

TARTOZÉKOK

rendelési szám: 7901506701
vonalkód: 4046664070993

360° 360°

MŰSZAKI ADATOK
Szalagfűrész méretei 635 x 205 x 549 mm
Fűrész dőlése szöge a talapzaton 0° – 45°
Fűrészszalag hossza 1140 mm
Fűrészszalag sebessége 0.7 – 2.4 m/s
Max. vágási szélessé 80 mm
Vágás magasság / szélesség 90° / 90° 127 / 127 mm
Vágás magasság / szélesség 45° / 45° 40 / 127 mm
Motor 220 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 1100 W

22AZAZ11  - BEN

 Kézi használat 
(különálló)

 Állványos 
használat

1414 fog fog

ELEKTROMOS

FÉMDARABOLÓ SZALAGFŰRÉSZ 
2 AZ 1-BEN
A Scheppach MBS 1100 kiváló segítség a fémcsövek és más vasprofi lok 
és műanyaganyagok vágásához. A fűrész nagy előnyei közé tartozik 
a sokoldalúsága. Állandó, helyhez kötött eszközként is használható, 
amennyiben a talapzathoz van rögzítve, de szabadon is alkalmazható 
talapzat nélkül. Ebben az esetben a már beépített alkatrészek vagy profi lok 
vágása a térben nagyon egyszerűen elvégezhető. Az elektronikusan 
beállítható vágási sebességnek köszönhetően a fűrész alkalmas acél, 
rozsdamentes acél, vas, különböző öntvények, réz, PVC, tefl on stb. 
vágásához. A fűrész állítható vágási szöggel, állítható fogantyúval, 
LED-lámpával és rögzítővel rendelkezik. Sokoldalúságának köszönhetően 
kiválóan használható az otthoni és szakipari műhelyekben is.  A talapzat és 
a 2 db fűrészlap is a termék részét képezi.
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CB01 / CB02CB01 / CB02 ELEKTROMOS

KÉZI LÁNCOS EMELŐ-CSÖRLŐ
A Scheppach CB01 kézi működtetésű, nagy teherbírású, láncos csörlő 
alkalmas akár egy tonna anyag emelésére és mozgatására is. Kiválóan 
hasznosítható műhelyekben, garázsokban vagy ipari létesítményekben, 
szerelési vagy karbantartási munkáknál. Előnyei közé tartozik a könnyű 
karbantartás és kezelhetőség, továbbá, hogy független az elektromos áram 
ellátásától. Az egész szerkezet minden fontos biztonsági elemet tartalmaz, 
viszonylag kis tömegű, könnyen mozgatható, hosszú lánccal rendelkezik, 
és kiváló minőségű anyagból készül. Nagy előnye a két horog közti minimá-
lis 30 cm-es távolság.

MŰSZAKI ADATOK
CB01 CB02

Gép méretei 3100 x 140 x 130 mm 3100 x 140 x 130 mm
Teherbírás 1000 kg 2000 kg
Emelési magasság 3 m 3 m
Min. szerkezeti 
magasság 30 cm 30 m

LOGISZTIKAI ADATOK
CB01 CB02

Súly 9.5 / 10 kg 13.5 / 14 kg

Rendelési szám 4907401000 4907402000

Vonalkód 4046664015307 4046664015314
Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  23.990 Ft  31.990 Ft 
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HRS250 / HRS400HRS250 / HRS400 ELEKTROMOS

MŰSZAKI ADATOK
HRS250 HRS400

Gép méretei 400 x 185 x 130 mm 452 x 215 x 155 mm
Max. terhelhetőség 
csiga nélkül 125 kg 200 kg

Max. terhelhetőség 
csigával 250 kg 400 kg

Emelési magasság 
csiga nélkül 12 m  12 m

Emelési magasság 
csigával 6 m 6 m

Emelési sebesség 
csiga nélkül 10 m / perc 10 m/perc

Emelési sebesség 
csigával 5 m / perc 5 m/perc

Drótkötél átmérő 3,18 mm 3,6 mm
Motor 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Teljesítmény 530 W 780 W

LOGISZTIKAI ADATOK
HRS250 HRS400

Súly 11.5 / 12.5 kg 17 / 18 kg

Rendelési szám 4906904000 4906905000 

Vonalkód 4046664015284 4046664015291
Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  38.990 Ft  54.990 Ft 

ELEKTROMOS DRÓTKÖTELES
CSÖRLŐ-EMELŐ
A Scheppach HRS250 / HRS400 nagy 200/400 kg teherbírású drótköteles 
csörlő alkalmas akár 250/400 kg súlyú nyagok emelésére és mozgatására is. 
Kiválóan hasznosítható műhelyekben, garázsokban vagy ipari 
létesítményekben, szerelési vagy karbantartási munkáknál. Előnyei közé 
tartozik a könnyű karbantartás és kezelhetőség. Az egész gép konstrukci-
ója kiváló minőségű anyagokból készül, minden fontos biztonsági elemet 
tartalmaz, Viszonylag kis tömegű és könnyen mozgatható. A vezérlőkap-
csolóhoz, amely vészkioldó funkcióval is rendelkezik, hosszú elektromos 
kábel tartozik. A csörlő emelő horga biztonsági kiakadásgátlóval, a motor 
hőkapcsolóval, továbbá automatikus emelés megszakítási funkcióval és 
automatikus fékkel van ellátva. A speciális rögzítő elemek a gép tartozékai.
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CB01 / CB02CB01 / CB02 ELEKTROMOS

KÉZI LÁNCOS EMELŐ-CSÖRLŐ
A Scheppach CB01 kézi működtetésű, nagy teherbírású, láncos csörlő 
alkalmas akár egy tonna anyag emelésére és mozgatására is. Kiválóan 
hasznosítható műhelyekben, garázsokban vagy ipari létesítményekben, 
szerelési vagy karbantartási munkáknál. Előnyei közé tartozik a könnyű 
karbantartás és kezelhetőség, továbbá, hogy független az elektromos áram 
ellátásától. Az egész szerkezet minden fontos biztonsági elemet tartalmaz, 
viszonylag kis tömegű, könnyen mozgatható, hosszú lánccal rendelkezik, 
és kiváló minőségű anyagból készül. Nagy előnye a két horog közti minimá-
lis 30 cm-es távolság.

MŰSZAKI ADATOK
CB01 CB02

Gép méretei 3100 x 140 x 130 mm 3100 x 140 x 130 mm
Teherbírás 1000 kg 2000 kg
Emelési magasság 3 m 3 m
Min. szerkezeti 
magasság 30 cm 30 m

LOGISZTIKAI ADATOK
CB01 CB02

Súly 9.5 / 10 kg 13.5 / 14 kg

Rendelési szám 4907401000 4907402000

Vonalkód 4046664015307 4046664015314
Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  23.990 Ft  31.990 Ft 
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HRS250 / HRS400HRS250 / HRS400 ELEKTROMOS

MŰSZAKI ADATOK
HRS250 HRS400

Gép méretei 400 x 185 x 130 mm 452 x 215 x 155 mm
Max. terhelhetőség 
csiga nélkül 125 kg 200 kg

Max. terhelhetőség 
csigával 250 kg 400 kg

Emelési magasság 
csiga nélkül 12 m  12 m

Emelési magasság 
csigával 6 m 6 m

Emelési sebesség 
csiga nélkül 10 m / perc 10 m/perc

Emelési sebesség 
csigával 5 m / perc 5 m/perc

Drótkötél átmérő 3,18 mm 3,6 mm
Motor 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Teljesítmény 530 W 780 W

LOGISZTIKAI ADATOK
HRS250 HRS400

Súly 11.5 / 12.5 kg 17 / 18 kg

Rendelési szám 4906904000 4906905000 

Vonalkód 4046664015284 4046664015291
Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  38.990 Ft  54.990 Ft 

ELEKTROMOS DRÓTKÖTELES
CSÖRLŐ-EMELŐ
A Scheppach HRS250 / HRS400 nagy 200/400 kg teherbírású drótköteles 
csörlő alkalmas akár 250/400 kg súlyú nyagok emelésére és mozgatására is. 
Kiválóan hasznosítható műhelyekben, garázsokban vagy ipari 
létesítményekben, szerelési vagy karbantartási munkáknál. Előnyei közé 
tartozik a könnyű karbantartás és kezelhetőség. Az egész gép konstrukci-
ója kiváló minőségű anyagokból készül, minden fontos biztonsági elemet 
tartalmaz, Viszonylag kis tömegű és könnyen mozgatható. A vezérlőkap-
csolóhoz, amely vészkioldó funkcióval is rendelkezik, hosszú elektromos 
kábel tartozik. A csörlő emelő horga biztonsági kiakadásgátlóval, a motor 
hőkapcsolóval, továbbá automatikus emelés megszakítási funkcióval és 
automatikus fékkel van ellátva. A speciális rögzítő elemek a gép tartozékai.
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FS3600FS3600

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1560 x 440 x 1140 mm
Vágóasztal mérete 1290 x 400 mm
Vágótárcsa átmérője 200 mm, gyémánttárcsa
Vízgyűjtőtálca kapacitás 30 L
Vágási magasság 90° 36 mm
Vágási magasság 45° 29 mm
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 900 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 50 / 59 kg
Rendelési szám 5906706901
Vonalkód 4046664034315
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 121 990 Ft

CSEMPEVÁGÓ
A Scheppach FS3600 csempevágó kiváló eszköz minden szakember, illetve 
igényes barkácsoló számára, akik gyakran foglalkoznak járólap, 
vagy csempe burkolással. Az erős, hővédelemmel is ellátott indukciós 
motor könnyen megbirkózik járólappal, csempével, gránittal, márvánnyal 
vagy egyéb burkoló anyaggal. Legnagyobb előnye a maximális 920 mm-es 
elérhető vágási hossz, ami lehetővé teszi a nagyon kedvelt, nagyméretű 
burkolólapok vágását, egészen 650 x 650 mm-ig. A gép kiváló kiegészítője a 
nagyméretű burkolólapok vágásánál, a két darab csúsztatható, hosszabbító 
asztal. A 200 mm átmérőjű tárcsa minimalizálja a vibrációt, a precíz, két 
vezetősínen történő vezetéssel és a lézersugárral lehetőség van - akár 36 
mm mélységig - a nagyon pontos és tiszta vágások elvégzésére. 
Mindezt elősegíti a gép nagyon robusztus fémkonstrukciója és az 
összecsukható állványzata. A csempevágóval elvégezhetők a szög, illetve 
dupla szögvágások is. A gép tartozéka a pontos méretskála milliméteres 
beosztással, a szögállító és a hosszirányú ütköző. Az integrált vízszivattyú 
biztosítja a vágótárcsa hűtését és a pormentes munkavégzést. Szintén 
előnyei közé tartozik a nagy, 30 literes kapacitású vízgyűjtőtálca. A gép és a 
csatlakozó is a legmodernebb elektromos érintésvédelemmel van ellátva. 
A kerekek megkönnyítik a gép könnyű szállítását.
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GYÉMÁNT 
VÁGÓTÁRCSA
Ø�200�x�25,4�mm

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Rendelési szám:  7906700705
Vonalkód: 4046664039686

 GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
Professional, 
Ø�200�x�25,4�mm
Rendelési szám:  7906700703
Vonalkód: 4046664037439

Merülő�funkció

Lézer

 ELEKTROMOS

650650
VÁGÁSVÁGÁS

DIAGONÁLISDIAGONÁLIS

mm
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FS4700FS4700

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1845 x 440 x 1155 mm
Vágóasztal mérete 1377 x 400 mm
Vágótárcsa átmerőj 230 mm
Vízgyűjtőtálca kapacitás 40 L
Vágási magasság 90° 40 mm
Vágási magasság 45° 34 mm
Motor 230 V~
Teljesítmény 1200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 58 / 66 kg
Rendelési szám 5906707901
Vonalkód 4046664034322
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 172 990 Ft

CSEMPEVÁGÓ
A Scheppach FS4700 csempevágó kiváló eszköz minden szakember, illetve 
igényes barkácsoló számára, akik gyakran foglalkoznak járólap, 
vagy csempe burkolással. Ez a gép ideális a ma népszerű nagyméretű lapok 
vágására. Könnyen megbirkózik a kerámia, porcelán, márvány és más 
anyagokkal, járólapokkal vagy csempékkel. Alkalmas gér- vagy 
szögvágásra is. Nem jelent számára problémát a 1200 mm-es lap és a 848 
mm-es diagonális vágás. A mozgatható vágófej megfelelő biztonságot és 
pontosságot biztosít, míg a billenő vágófej megfelelő gérvágásokra 
alkalmas. A két vezetősín folyamatosan biztosítja a pontos vágást. A két 
integrált szélesítővel a munkaasztallal meghosszabbítható a nagyobb 
munkadarabok kényelmes vágásához. A lehajtható vagy leszerelhető 
lábazat könnyű mobilitást tesz lehetővé bármilyen munkakörnyezetben. 
Az állítható lézeres igazítás nagy segítséget jelenthet a pontos és egyenes 
vágásoknál. Az elfordítható fej alkalmas a legtöbb szögű vágások 
elvégzéséhez.
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Merülő�funkció

Lézer

 ELEKTROMOS

750750
VÁGÁSVÁGÁS

DIAGONÁLISDIAGONÁLIS

mm

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
Ø�230�x�2,4�mm

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Rendelési szám:  7906700704
Vonalkód: 4046664039648

Rendelési szám: 3906705701
Vonalkód: 4046664034865

Rendelési szám: 3906705050
Vonalkód: 4046664014065

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
Professional 180 x 22,2 mm

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
180 x 22,2 mm
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FS3600FS3600

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1560 x 440 x 1140 mm
Vágóasztal mérete 1290 x 400 mm
Vágótárcsa átmérője 200 mm, gyémánttárcsa
Vízgyűjtőtálca kapacitás 30 L
Vágási magasság 90° 36 mm
Vágási magasság 45° 29 mm
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 900 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 50 / 59 kg
Rendelési szám 5906706901
Vonalkód 4046664034315
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 121 990 Ft

CSEMPEVÁGÓ
A Scheppach FS3600 csempevágó kiváló eszköz minden szakember, illetve 
igényes barkácsoló számára, akik gyakran foglalkoznak járólap, 
vagy csempe burkolással. Az erős, hővédelemmel is ellátott indukciós 
motor könnyen megbirkózik járólappal, csempével, gránittal, márvánnyal 
vagy egyéb burkoló anyaggal. Legnagyobb előnye a maximális 920 mm-es 
elérhető vágási hossz, ami lehetővé teszi a nagyon kedvelt, nagyméretű 
burkolólapok vágását, egészen 650 x 650 mm-ig. A gép kiváló kiegészítője a 
nagyméretű burkolólapok vágásánál, a két darab csúsztatható, hosszabbító 
asztal. A 200 mm átmérőjű tárcsa minimalizálja a vibrációt, a precíz, két 
vezetősínen történő vezetéssel és a lézersugárral lehetőség van - akár 36 
mm mélységig - a nagyon pontos és tiszta vágások elvégzésére. 
Mindezt elősegíti a gép nagyon robusztus fémkonstrukciója és az 
összecsukható állványzata. A csempevágóval elvégezhetők a szög, illetve 
dupla szögvágások is. A gép tartozéka a pontos méretskála milliméteres 
beosztással, a szögállító és a hosszirányú ütköző. Az integrált vízszivattyú 
biztosítja a vágótárcsa hűtését és a pormentes munkavégzést. Szintén 
előnyei közé tartozik a nagy, 30 literes kapacitású vízgyűjtőtálca. A gép és a 
csatlakozó is a legmodernebb elektromos érintésvédelemmel van ellátva. 
A kerekek megkönnyítik a gép könnyű szállítását.
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GYÉMÁNT 
VÁGÓTÁRCSA
Ø�200�x�25,4�mm

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Rendelési szám:  7906700705
Vonalkód: 4046664039686

 GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
Professional, 
Ø�200�x�25,4�mm
Rendelési szám:  7906700703
Vonalkód: 4046664037439

Merülő�funkció

Lézer

 ELEKTROMOS

650650
VÁGÁSVÁGÁS

DIAGONÁLISDIAGONÁLIS

mm
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FS4700FS4700

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1845 x 440 x 1155 mm
Vágóasztal mérete 1377 x 400 mm
Vágótárcsa átmerőj 230 mm
Vízgyűjtőtálca kapacitás 40 L
Vágási magasság 90° 40 mm
Vágási magasság 45° 34 mm
Motor 230 V~
Teljesítmény 1200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 58 / 66 kg
Rendelési szám 5906707901
Vonalkód 4046664034322
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 172 990 Ft

CSEMPEVÁGÓ
A Scheppach FS4700 csempevágó kiváló eszköz minden szakember, illetve 
igényes barkácsoló számára, akik gyakran foglalkoznak járólap, 
vagy csempe burkolással. Ez a gép ideális a ma népszerű nagyméretű lapok 
vágására. Könnyen megbirkózik a kerámia, porcelán, márvány és más 
anyagokkal, járólapokkal vagy csempékkel. Alkalmas gér- vagy 
szögvágásra is. Nem jelent számára problémát a 1200 mm-es lap és a 848 
mm-es diagonális vágás. A mozgatható vágófej megfelelő biztonságot és 
pontosságot biztosít, míg a billenő vágófej megfelelő gérvágásokra 
alkalmas. A két vezetősín folyamatosan biztosítja a pontos vágást. A két 
integrált szélesítővel a munkaasztallal meghosszabbítható a nagyobb 
munkadarabok kényelmes vágásához. A lehajtható vagy leszerelhető 
lábazat könnyű mobilitást tesz lehetővé bármilyen munkakörnyezetben. 
Az állítható lézeres igazítás nagy segítséget jelenthet a pontos és egyenes 
vágásoknál. Az elfordítható fej alkalmas a legtöbb szögű vágások 
elvégzéséhez.
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Merülő�funkció

Lézer

 ELEKTROMOS

750750
VÁGÁSVÁGÁS

DIAGONÁLISDIAGONÁLIS

mm

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
Ø�230�x�2,4�mm

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Rendelési szám:  7906700704
Vonalkód: 4046664039648

Rendelési szám: 3906705701
Vonalkód: 4046664034865

Rendelési szám: 3906705050
Vonalkód: 4046664014065

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
Professional 180 x 22,2 mm

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
180 x 22,2 mm
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FS850FS850

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1250 x 530 x 1090 mm
Vágóasztal mérete 680 x 465 mm
Vágótárcsa átmérője 180 mm
Vízgyűjtőtálca kapacitás 18 L
Vágási magasság 90° 40 mm
Vágási magasság 45° 14 mm
Motor 230 V~
Teljesítmény 1250 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 40 / 44 kg
Rendelési szám 4906705000
Vonalkód 4014915073697
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  114.990 Ft

CSEMPEVÁGÓ
Az állvánnyal és méretes munkaasztallal ellátott Scheppach FS850 radiális 
csempevágó ideális a kerámia, kő, cserép, pala, márvány, porcelán, gránit 
és más anyagok vágására. Nem jelent számára problémát a 850 mm-es lap 
és a 600 mm-es diagonális vágás. A mozgatható vágófej megfelelő bizton-
ságot és pontosságot biztosít, míg a billenő vágófej megfelelő 
gérvágásokra alkalmas. A elfordítható fej alkalmas a legtöbb szögű 
vágások elvégzéséhez.

 ELEKTROMOS

600600
VÁGÁSVÁGÁS

DIAGONÁLISDIAGONÁLIS

mm

Kő, márvány, gránit vágás

180 mm vágókorong Ø 

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
professional,
Ø�180�x�22.2�mm

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Rendelési szám:  7906700705
Vonalkód: 4046664039686

 GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA 
Ø�180�X�22.2�MM

Rendelési szám:  7906700703
Vonalkód: 4046664037439
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DH1200MAXDH1200MAX
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SDS Max

LED

FÚRÓ-/VESŐKALAPÁCS 6KG
A Scheppach DH 1200MAX fúró és vésőkalapács kitűnő, univerzális segít-
ség minden bontási munkálatnál és fúrásnál. A következő gépjelemzők, 
úgymint az erős motor, a sebességfokozat beállítási lehetőség, a 9 joule 
magas ütésenergia, a magas ütésszám és a fejlett SDS MAX szerszámbefo-
gás vezető termékké tették ezt a kalapácsot a kategóriájában. A kalapácsot 
a nagy forgatható kapcsoló segítségével három üzemeltetési módba lehet 
beállítani: fúrás, ütvefúrás és vésés. A még komfortosabb munkavégzéshez 
a gép fel van szerelve állítható, csúszásmentes markolattal és hatékony 
rezgéscsillapító rendszerrel. Az SDS MAX szerszámbefogási rendszer biz-
tosítja az egyszerű, gyors és kényelmes szerszámcserét. A bontókalapács 
tartozéka a masszív koffer, az oldalfogantyú és két darab vésőszár.

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 6 / 10.5 kg
Rendelési szám 5907901901
Vonalkód 4046664036265
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  48.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1050 W
Fordulatszám 0 - 480 ford./min.
Ütésenergia 9 J
Ütésszám 0 - 3780 1/min.
Fúrás acél/beton/fa 13/28/35 mm
Szerszámbefogás SDS Max
Műanyag koffer igen
Vésőszár hegyes 18 x 350 mm
Vésőszár lapos 18 x 25 x 350 mm
Karbantartó szerszámok igen
Oldalfogantyú igen
Gép méretei 409 x 107 x 275 mm
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FS850FS850

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 1250 x 530 x 1090 mm
Vágóasztal mérete 680 x 465 mm
Vágótárcsa átmérője 180 mm
Vízgyűjtőtálca kapacitás 18 L
Vágási magasság 90° 40 mm
Vágási magasság 45° 14 mm
Motor 230 V~
Teljesítmény 1250 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 40 / 44 kg
Rendelési szám 4906705000
Vonalkód 4014915073697
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  114.990 Ft

CSEMPEVÁGÓ
Az állvánnyal és méretes munkaasztallal ellátott Scheppach FS850 radiális 
csempevágó ideális a kerámia, kő, cserép, pala, márvány, porcelán, gránit 
és más anyagok vágására. Nem jelent számára problémát a 850 mm-es lap 
és a 600 mm-es diagonális vágás. A mozgatható vágófej megfelelő bizton-
ságot és pontosságot biztosít, míg a billenő vágófej megfelelő 
gérvágásokra alkalmas. A elfordítható fej alkalmas a legtöbb szögű 
vágások elvégzéséhez.

 ELEKTROMOS

600600
VÁGÁSVÁGÁS

DIAGONÁLISDIAGONÁLIS

mm

Kő, márvány, gránit vágás

180 mm vágókorong Ø 

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
professional,
Ø�180�x�22.2�mm

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Rendelési szám:  7906700705
Vonalkód: 4046664039686

 GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA 
Ø�180�X�22.2�MM

Rendelési szám:  7906700703
Vonalkód: 4046664037439
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DH1200MAXDH1200MAX
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SDS Max

LED

FÚRÓ-/VESŐKALAPÁCS 6KG
A Scheppach DH 1200MAX fúró és vésőkalapács kitűnő, univerzális segít-
ség minden bontási munkálatnál és fúrásnál. A következő gépjelemzők, 
úgymint az erős motor, a sebességfokozat beállítási lehetőség, a 9 joule 
magas ütésenergia, a magas ütésszám és a fejlett SDS MAX szerszámbefo-
gás vezető termékké tették ezt a kalapácsot a kategóriájában. A kalapácsot 
a nagy forgatható kapcsoló segítségével három üzemeltetési módba lehet 
beállítani: fúrás, ütvefúrás és vésés. A még komfortosabb munkavégzéshez 
a gép fel van szerelve állítható, csúszásmentes markolattal és hatékony 
rezgéscsillapító rendszerrel. Az SDS MAX szerszámbefogási rendszer biz-
tosítja az egyszerű, gyors és kényelmes szerszámcserét. A bontókalapács 
tartozéka a masszív koffer, az oldalfogantyú és két darab vésőszár.

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 6 / 10.5 kg
Rendelési szám 5907901901
Vonalkód 4046664036265
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  48.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1050 W
Fordulatszám 0 - 480 ford./min.
Ütésenergia 9 J
Ütésszám 0 - 3780 1/min.
Fúrás acél/beton/fa 13/28/35 mm
Szerszámbefogás SDS Max
Műanyag koffer igen
Vésőszár hegyes 18 x 350 mm
Vésőszár lapos 18 x 25 x 350 mm
Karbantartó szerszámok igen
Oldalfogantyú igen
Gép méretei 409 x 107 x 275 mm
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 ELEKTROMOS

FÚRÓ-/VESŐKALAPÁCS 6 KG
A kompakt és erőteljes Scheppach DH1300PLUS fúró- és vésőkalapács ki-
váló segítség minden általános építési feladatnál, amelyeknél szükség van 
fúrásra vagy vésésre, legyen szó akár puha vagy keményebb anyagokról. Az 
erős motor, az 5 joule ütésenergia, a magas ütésszám, az SDS Plus szer-
számbefogás és az alacsony súly hozzájárul ahhoz, hogy ez az univerzális 
segítő használható legyen a kőműves, a beton és a famunkáknál is. A kala-
pácsot négy üzemeltetési módba lehet beállítani a nagy forgatható kapcso-
ló segítségével: - fúrás üzemmódba (fába, műanyagba vagy fémbe), ütvefú-
rási üzemmódba (betonba, tégla vagy egyéb falazatba), vésési üzemmódba 
(csempebontáshoz, felületi lerakódások megtisztításához, kábelcsatornák 
véséséhez stb.), az állítható vésőpozíciós mód kívánt helyzetébe. A még 
komfortosabb munkavégzéshez a gép fel van szerelve állítható, csúszás-
mentes markolattal, hatékony rezgéscsillapítóval és elektromos csatlakozó-
val. Az SDS Plus szerszámbefogási rendszer biztosítja az egyszerű, gyors 
és kényelmes szerszámcserét. A minőségi hajtómű biztonságos fémházban 
van elhelyezve. A gép alapfelszerelései közé tartozik a műanyag koffer, 
az oldalfogantyú, két darab véső, három darab fúró, a mélységütköző és a 
porelszívó csatlakozó.

DH1300PLUSDH1300PLUS DH1300PLUSDH1300PLUS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4.4 / 5 kg
Rendelési szám 5908205934
Vonalkód 4046664065593
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 35.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1250 W
Fordulatszám 850 ford./perc
Ütésenergia 5 J
Ütésszám 4500 1/perc
Fúrás acél/beton/fa 13/30/40 mm
Szerszámbefogás SDS Plus
Műanyag koffer igen
Vésőszár hegyes 14 x 250 mm
Vésőszár lapos 14 x 20 x 250 mm
3x fúró 8/10/12 mm
Oldalfogantyú igen
Gép méretei 362 x 243 x 114 mm
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4 funkció
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4.4 / 5 kg
Rendelési szám 5908205934
Vonalkód 4046664065593
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 28.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 900 W
Fordulatszám 0 - 850 ford./min.
Ütésenergia 3,5 J
Ütésszám 0 - 4300 1/min.
Fúrás acél/beton/fa 13/28/35 mm
Szerszámbefogás SDS Plus
Műanyag koffer igen
Lapos vésőszár igen
3 x fúrószár igen
Szerviz szerszám igen
Extra markolat igen
Gép méretei 362 x 243 x 114 mm

FÚRÓ / VÉSŐ KALAPÁCS 4,2 KG
A Scheppach DH1000PLUS modern, kompakt és nagy teljesítményű se-
gítőtárs minden általános építészeti munka folyamán. A kalapács azon új 
generációs gépek közé tartozik, amelyek egy teljesen új ütőmechanikával 
lettek ellátva, amely segítségével akár 20%-kal magasabb ütéserő érhető 
el a hagyományos technológiákhoz képest. A kis méretek, a megbízható 
SDS Plus tokmány, az állítható fordulatszám és a kis súly kombinációja egy 
tökéletes segítőtárssá teszi ezt a gépet minden fal-, beton- vagy favésés 
esetén. A kalapács a egy nagy kapcsoló segítségével négy módba állítha-
tó: fúrás (fa, műanyag vagy fém), ütvefúrás (beton, tégla), vésés (burkolat 
eltávolítás, felület tisztítás, vezeték vésés), ill. véső beállítás a megfelelő 
pozícióba. A legmagasabb munkakomfort elérése érdekében a gép állítha-
tó markolattal, csúszásgátló fogantyú bevonattal, akár 30% alacsonyabb 
rezgésszintet biztosító hatékony rezgéscsillapítóval és LED indikátorral 
van ellátva. A SDS Plus tokmány, szerszámok nélküli, könynyű gyors és 
kényelmes fúrószárcserét tesz lehetővé. A minőségi váltó fémszekrényben 
van elhelyezve. A gép masszív műanyag kofferban, extra markolattal, két 
vésőszárral, három fúrószállal, mélységi ütközővelés porgyűjtő készítmény-
nyel kerül kiszállításra.

900 W-os motor

 ELEKTROMOS
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DM850DM850

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.3 / 3.1 kg
Rendelési szám 5906813901
Vonalkód 4046664070641
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 12.990 Ft 

ÜTVEFÚRÓ 850 W
A Scheppach DM 850 egy kompakt és könnyű ütvefúrók, mely alkalmas 
pontos fúvásokra a legtöbb anyagba. Az ütőfunkciónak köszönhetően 
könnyű fúrást tesz lehetővé akár tégla vagy beton falakba is. A megfelelő 
tartozékokkal ugyanakkor használható csavarozásra vagy csiszolásra. A 
850 W-os motor minőségi réz tekercseléssel van ellátva. A fúró elektronikus 
fordulatszabályozóval, könnyen elérhető jobb/bal menet irányváltóval, 
biztonsági lezáró kapcsolóval és extra tartó markolattal, mélység ütközővel 
és modern gyorscsatlakozós tokmánnyal is el van látva. A markolatok 
csúszásgátló zónákkal rendelkeznek. Karcsú kialakításának és alacsony 
súlyának köszönhetően könnyű kezelést biztosít. A kiszerelés tartalmazza a 
praktikus műanyag koffert is.ható.

 ELEKTROMOS

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 317 x 75 x 210 mm
Max. Ø fúrás fa/acél/falazat 25/10/13 mm
Tokmány gyorscsatlakozós, 13 mm
Ütésszám 0 - 45000 1/min.
Fordulatszám 1200 - 5000 ford./perc.
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 850 W

Gyorscsatlakozós 
tokmány

Ütvefúrás
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4.4 / 5 kg
Rendelési szám 5908205934
Vonalkód 4046664065593
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 28.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 900 W
Fordulatszám 0 - 850 ford./min.
Ütésenergia 3,5 J
Ütésszám 0 - 4300 1/min.
Fúrás acél/beton/fa 13/28/35 mm
Szerszámbefogás SDS Plus
Műanyag koffer igen
Lapos vésőszár igen
3 x fúrószár igen
Szerviz szerszám igen
Extra markolat igen
Gép méretei 362 x 243 x 114 mm

FÚRÓ / VÉSŐ KALAPÁCS 4,2 KG
A Scheppach DH1000PLUS modern, kompakt és nagy teljesítményű se-
gítőtárs minden általános építészeti munka folyamán. A kalapács azon új 
generációs gépek közé tartozik, amelyek egy teljesen új ütőmechanikával 
lettek ellátva, amely segítségével akár 20%-kal magasabb ütéserő érhető 
el a hagyományos technológiákhoz képest. A kis méretek, a megbízható 
SDS Plus tokmány, az állítható fordulatszám és a kis súly kombinációja egy 
tökéletes segítőtárssá teszi ezt a gépet minden fal-, beton- vagy favésés 
esetén. A kalapács a egy nagy kapcsoló segítségével négy módba állítha-
tó: fúrás (fa, műanyag vagy fém), ütvefúrás (beton, tégla), vésés (burkolat 
eltávolítás, felület tisztítás, vezeték vésés), ill. véső beállítás a megfelelő 
pozícióba. A legmagasabb munkakomfort elérése érdekében a gép állítha-
tó markolattal, csúszásgátló fogantyú bevonattal, akár 30% alacsonyabb 
rezgésszintet biztosító hatékony rezgéscsillapítóval és LED indikátorral 
van ellátva. A SDS Plus tokmány, szerszámok nélküli, könynyű gyors és 
kényelmes fúrószárcserét tesz lehetővé. A minőségi váltó fémszekrényben 
van elhelyezve. A gép masszív műanyag kofferban, extra markolattal, két 
vésőszárral, három fúrószállal, mélységi ütközővelés porgyűjtő készítmény-
nyel kerül kiszállításra.

900 W-os motor

 ELEKTROMOS
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DM850DM850

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.3 / 3.1 kg
Rendelési szám 5906813901
Vonalkód 4046664070641
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 12.990 Ft 

ÜTVEFÚRÓ 850 W
A Scheppach DM 850 egy kompakt és könnyű ütvefúrók, mely alkalmas 
pontos fúvásokra a legtöbb anyagba. Az ütőfunkciónak köszönhetően 
könnyű fúrást tesz lehetővé akár tégla vagy beton falakba is. A megfelelő 
tartozékokkal ugyanakkor használható csavarozásra vagy csiszolásra. A 
850 W-os motor minőségi réz tekercseléssel van ellátva. A fúró elektronikus 
fordulatszabályozóval, könnyen elérhető jobb/bal menet irányváltóval, 
biztonsági lezáró kapcsolóval és extra tartó markolattal, mélység ütközővel 
és modern gyorscsatlakozós tokmánnyal is el van látva. A markolatok 
csúszásgátló zónákkal rendelkeznek. Karcsú kialakításának és alacsony 
súlyának köszönhetően könnyű kezelést biztosít. A kiszerelés tartalmazza a 
praktikus műanyag koffert is.ható.

 ELEKTROMOS

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 317 x 75 x 210 mm
Max. Ø fúrás fa/acél/falazat 25/10/13 mm
Tokmány gyorscsatlakozós, 13 mm
Ütésszám 0 - 45000 1/min.
Fordulatszám 1200 - 5000 ford./perc.
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 850 W

Gyorscsatlakozós 
tokmány

Ütvefúrás
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DI850DI850

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 3.4 / 4.3 kg
Rendelési szám 5906814901
Vonalkód 4046664070658
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 18 790 Ft

KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 850 W 
A Scheppach DI 850 egy nagy teljesítményű, kétsebességes ütvefúró, 
mely alkalmas pontos fúvásokra a legtöbb anyagba. Az ütőfunkciónak 
köszönhetően könnyű fúrást tesz lehetővé akár tégla vagy beton falakba 
is. A megfelelő tartozékokkal ugyanakkor használható csavarozásra vagy 
csiszolásra. A 850 W-os motor minőségi réz tekercseléssel van ellátva. A 
fúró elektronikus fordulatszabályozóval, könnyen elérhető jobb/bal menet 
irányváltóval, biztonsági lezáró kapcsolóval és extra tartó markolattal, 
mélység ütközővel és modern gyorscsatlakozós tokmánnyal is el van látva. 
A markolatok csúszásgátló zónákkal rendelkeznek. Karcsú kialakításának 
és alacsony súlyának köszönhetően könnyű kezelést biztosít. A kiszerelés 
tartalmazza a praktikus műanyag koffert is

 ELEKTROMOS

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 380 x 85 x 211 mm
Max. Ø fúrás fa/acél/falazat 30/13/20 mm
Tokmány fém gyorscsatlakozós, 13 mm
Fordulatszám 1 0 - 1000 ford./perc
Fordulatszám 2 0 - 2800 ford./perc
Ütésszám 1 0 - 16000 1/min
Ütésszám 2 0 - 44800 1/min
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 850 W

Fém tokmány

Ütvefúrás
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 380 x 85 x 211 mm
Max. Ø fúrás fa/acél/falazat 30/13/20 mm
Tokmány fém gyorscsatlakozós, 13 mm
Fordulatszám 1 0 - 1000 ford./perc
Fordulatszám 2 0 - 2800 ford./perc
Ütésszám 1 0 - 16000 1/min
Ütésszám 2 0 - 44800 1/min
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 1050 W

DI1050DI1050

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.3 / 3.1 kg
Rendelési szám 5906815901
Vonalkód 4046664070665
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 23.990 Ft 

KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 1050 W
A Scheppach DI 1050 egy nagyon nagy teljesítményű, kétsebességes 
ütvefúró, mely alkalmas pontos fúvásokra a legtöbb anyagba. Az 
ütőfunkciónak köszönhetően könnyű fúrást tesz lehetővé akár tégla vagy 
beton falakba is. A megfelelő tartozékokkal ugyanakkor használható 
csavarozásra vagy csiszolásra. A 850 W-os motor minőségi réz 
tekercseléssel van ellátva. A fúró elektronikus fordulatszabályozóval, 
könnyen elérhető jobb/bal menet irányváltóval, biztonsági lezáró 
kapcsolóval és extra tartó markolattal, mélység ütközővel és modern 
gyorscsatlakozós tokmánnyal is el van látva. A markolatok csúszásgátló 
zónákkal rendelkeznek. Karcsú kialakításának és alacsony súlyának 
köszönhetően könnyű kezelést biztosít. A kiszerelés tartalmazza a 
praktikus műanyag koffert is.

 ELEKTROMOS

Fém tokmány

Erős motor
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DI850DI850

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 3.4 / 4.3 kg
Rendelési szám 5906814901
Vonalkód 4046664070658
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 18 790 Ft

KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 850 W 
A Scheppach DI 850 egy nagy teljesítményű, kétsebességes ütvefúró, 
mely alkalmas pontos fúvásokra a legtöbb anyagba. Az ütőfunkciónak 
köszönhetően könnyű fúrást tesz lehetővé akár tégla vagy beton falakba 
is. A megfelelő tartozékokkal ugyanakkor használható csavarozásra vagy 
csiszolásra. A 850 W-os motor minőségi réz tekercseléssel van ellátva. A 
fúró elektronikus fordulatszabályozóval, könnyen elérhető jobb/bal menet 
irányváltóval, biztonsági lezáró kapcsolóval és extra tartó markolattal, 
mélység ütközővel és modern gyorscsatlakozós tokmánnyal is el van látva. 
A markolatok csúszásgátló zónákkal rendelkeznek. Karcsú kialakításának 
és alacsony súlyának köszönhetően könnyű kezelést biztosít. A kiszerelés 
tartalmazza a praktikus műanyag koffert is

 ELEKTROMOS

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 380 x 85 x 211 mm
Max. Ø fúrás fa/acél/falazat 30/13/20 mm
Tokmány fém gyorscsatlakozós, 13 mm
Fordulatszám 1 0 - 1000 ford./perc
Fordulatszám 2 0 - 2800 ford./perc
Ütésszám 1 0 - 16000 1/min
Ütésszám 2 0 - 44800 1/min
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 850 W

Fém tokmány

Ütvefúrás
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 380 x 85 x 211 mm
Max. Ø fúrás fa/acél/falazat 30/13/20 mm
Tokmány fém gyorscsatlakozós, 13 mm
Fordulatszám 1 0 - 1000 ford./perc
Fordulatszám 2 0 - 2800 ford./perc
Ütésszám 1 0 - 16000 1/min
Ütésszám 2 0 - 44800 1/min
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 1050 W

DI1050DI1050

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.3 / 3.1 kg
Rendelési szám 5906815901
Vonalkód 4046664070665
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 23.990 Ft 

KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 1050 W
A Scheppach DI 1050 egy nagyon nagy teljesítményű, kétsebességes 
ütvefúró, mely alkalmas pontos fúvásokra a legtöbb anyagba. Az 
ütőfunkciónak köszönhetően könnyű fúrást tesz lehetővé akár tégla vagy 
beton falakba is. A megfelelő tartozékokkal ugyanakkor használható 
csavarozásra vagy csiszolásra. A 850 W-os motor minőségi réz 
tekercseléssel van ellátva. A fúró elektronikus fordulatszabályozóval, 
könnyen elérhető jobb/bal menet irányváltóval, biztonsági lezáró 
kapcsolóval és extra tartó markolattal, mélység ütközővel és modern 
gyorscsatlakozós tokmánnyal is el van látva. A markolatok csúszásgátló 
zónákkal rendelkeznek. Karcsú kialakításának és alacsony súlyának 
köszönhetően könnyű kezelést biztosít. A kiszerelés tartalmazza a 
praktikus műanyag koffert is.

 ELEKTROMOS

Fém tokmány

Erős motor
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IW900IW900

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 3.8 / 5.1 kg
Rendelési szám 5907001901
Vonalkód 4046664070672
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 24.990 Ft 

ÜTVECSAVAROZÓ 900 W 1/2“
A Scheppach IW 900 egy nagyon jó teljesítményű elektromos 
ütvecsavarozó. 900 W-os teljesítményének és szerkezetének köszönhetően, 
egy átlagos fúró forgónyomatékának sokszorosára képes. Ezáltal egyaránt 
alkalmas mind az általános, mind pedig az erősített csavarok kényelmes 
meghúzására és lazítására. Tehát nem csak az otthoni műhelyben 
használható, hanem akár iparosi alkalmazásra is. Könnyen meglazítja 
még a berozsdásodott csavarokat is. A fúrókra/csavarbehajtókra jellemző 
„visszaütés” hiánya miatt, használata nem veszi annyira igénybe a csuklót, 
így a munka sokkal kényelmesebb. A kényelmes munkát tovább segíti a 
gép jó kisúlyozottsága, ergonomikus, csúszásgátlós zónákkal ellátott 
markolata, 1/2“-os meghajtó négyszög, bal/jobb forgásirány, akasztó fül, 
fémházas meghajtás és réz tekercseléses motor. A kiszerelés tartalmazza a 
praktikus műanyag koffert és 4 db meghajtó fejet (dió) is. 

 ELEKTROMOS

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 303 x 91 x 227 mm
Max. forgónyomaték 320 Nm
Fordulatszám 2400 ford./perc
Ütésszám 4800 1/min
Meghajtó négyszög 1/2”, négyszög
Max. használhatóság M22
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 900 W

Fémházas 
meghajtás
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AB1500MAX AB1500MAX 
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SDS-MAX 
rendszer

Rezgéscsillapító 
rendszer

BONTÓKALAPÁCS 5,5 KG
Scheppach AB 1500 MAX nagyon hatékony bontókalapács egy az új gene-
rációs kompakt bontókalapácsok közé tartozik, nagyon magas, 27 J-os erő-
vel. Nagy előnye, hogy könnyű súlyának köszönhetően, könnyen használha-
tó horizontális munkához is. A bontókalapács elsősorban a hobbi területen 
történő bontómunkálatokhoz ajánlott, de számos profi  komponensének 
köszönhetően a professzionális építőipari munkakörnyezetben is megálja 
a helyét. Karcsú kialakítása szűk helyeken is alkalmassá teszi a kényelmes 
munkavégzést. Kifi nomult szerkezet biztosítja a 27 J ütőerőt, ami elegendő 
a legtöbb bontó munkálatnál pl. építkezésen, vagy ház- és lakásfelújításnál. 
A kiváló tömítő elemek nagyon jó védelmet nyújtanak a por ellen, így haté-
konyan növelik a gép belső részeinek élettartamát. Különösen a hosszabb 
munkavégzés alkalmával komfortosak a puhított és csúszásgátlós elemek 
a markolaton, ill. annak rezgéscsillapítós kialakítása. Az SDS Max tokmány 
egyszerű és gyors szár cserét tesz lehetővé. A gép szilárd műanyag koffer-
rel, extra elfordítható markolattal és két vésőszárral kerül kiszállításra.

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5,5 / 7 kg
Rendelési szám 5908204901
Vonalkód 4046664065586
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 55.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1 300 W
Fordulatszám 4300 ford./min.
Ütésenergia 27 J
Ütésszám 4 600 1/min.
Fúrás acél/beton/fa 13/28/35 mm
Szerszámbefogás SDS Max
Műanyag koffer igen
Hegyes vésőszár igen
Lapos vésőszár igen
Szerviz szerszám igen
Extra markolat igen
Gép méretei 470 x 240 x 95 mm
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AB1500MAX AB1500MAX 
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SDS-MAX 
rendszer

Rezgéscsillapító 
rendszer

BONTÓKALAPÁCS 5,5 KG
Scheppach AB 1500 MAX nagyon hatékony bontókalapács egy az új gene-
rációs kompakt bontókalapácsok közé tartozik, nagyon magas, 27 J-os erő-
vel. Nagy előnye, hogy könnyű súlyának köszönhetően, könnyen használha-
tó horizontális munkához is. A bontókalapács elsősorban a hobbi területen 
történő bontómunkálatokhoz ajánlott, de számos profi  komponensének 
köszönhetően a professzionális építőipari munkakörnyezetben is megálja 
a helyét. Karcsú kialakítása szűk helyeken is alkalmassá teszi a kényelmes 
munkavégzést. Kifi nomult szerkezet biztosítja a 27 J ütőerőt, ami elegendő 
a legtöbb bontó munkálatnál pl. építkezésen, vagy ház- és lakásfelújításnál. 
A kiváló tömítő elemek nagyon jó védelmet nyújtanak a por ellen, így haté-
konyan növelik a gép belső részeinek élettartamát. Különösen a hosszabb 
munkavégzés alkalmával komfortosak a puhított és csúszásgátlós elemek 
a markolaton, ill. annak rezgéscsillapítós kialakítása. Az SDS Max tokmány 
egyszerű és gyors szár cserét tesz lehetővé. A gép szilárd műanyag koffer-
rel, extra elfordítható markolattal és két vésőszárral kerül kiszállításra.

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5,5 / 7 kg
Rendelési szám 5908204901
Vonalkód 4046664065586
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 55.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1 300 W
Fordulatszám 4300 ford./min.
Ütésenergia 27 J
Ütésszám 4 600 1/min.
Fúrás acél/beton/fa 13/28/35 mm
Szerszámbefogás SDS Max
Műanyag koffer igen
Hegyes vésőszár igen
Lapos vésőszár igen
Szerviz szerszám igen
Extra markolat igen
Gép méretei 470 x 240 x 95 mm
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BONTÓKALAPÁCS 16 KG
A Scheppach AB 1700 bontókalapács egy új generációs gép, mely magas 
teljesítménnyel, hosszú élettartammal, egyszerű, strapabíró szerkezettel 
és kiváló árral rendelkezik. A kompakt és karcsú dizájn könnyebb mun-
kavégzést tesz lehetővé még a nehezebben megközelíthető helyeken is. 
A robusztus űtő szerkezet 50 J ütőerőt tesz lehetővé. A szerszámcsere 
nagyon egyszerű, csupán másodpercek kérdése. A munkakomfortot tovább 
segíti a oldalsó fogantyú, puhított felületek a markolaton, vagy a hatásos 
rezgéscsillapító rendszer. A gép praktikus és masszív műanyag dobozban 
kerül forgalomba. Standard tartozék két vésőszár is. A gép sikeresen esett 
át hosszas tesztelésen kemény környezetben, így alkalmas kölcsönzőkbe 
vagy nehéz feledatok elvégzéséhez is.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 16,3 / 20,7 kg
Rendelési szám 5908201942
Vonalkód 4046664085362
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  56.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1 700 W
Fordulatszám 2000 ford./min.
Ütésenergia 50 J
Ütésszám 2000 1/min.
Szerszámbefogás hatszög
Műanyag koffer igen
Vésőszár hegyes 30 x 390 mm
Vésőszár lapos 30 x 390 mm
Karbantartási szerszámok igen
Oldalfogantyú igen
Gép méretei 655 x 145 x 260 mm

 ELEKTROMOS
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Hexagon

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 16 / 20 kg
Rendelési szám 5908201901
Vonalkód 4046664020264
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 60.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1600 W
Fordulatszám 5000 fordulat/perc
Ütésenergia 47 J
Ütésszám 1 500 1/perc
Szerszámbefogás hátszögű
Fém koffer igen
Vésőszár hegyes 30 x 410 mm
Vésőszár lapos 30 x 410 mm
Olajozó igen
Karbantartási szerszámok igen
Oldalfogantyú igen
Gép méretei 650 x 120 x 250 mm

BONTÓKALAPÁCS 17 KG
A Scheppach AB1600 bontókalapácsot elsősorban a magánszektorban 
végzett bontási munkákhoz tervezték, de rövid ideig tartó ipari, professzio-
nális munkákhoz is alkalmas. A gép karcsú formája lehetővé teszi a hasz-
nálatát szűk helyeken is. A 47 joule ütésenergiája nemcsak táblázati érték. 
A masszív, erős ütőegységének köszönhetően valóban óriási erőt fejt ki, 
amely összehasonlítható a lényegesen drágább gépekével is. A tökéletesen 
szigetelt gépelemek nagyon jól védettek a portól, így jelentősen megnövek-
szik a gép élettartama. A hosszabb használatnál növeli a komfortfokozatot 
a puhított markolat. A hatszögű szerszámbefogási rendszer biztosítja az 
egyszerű, gyors és kényelmes szerszámcserét. A bontókalapács tartozéka 
a masszív fém koffer, az oldalfogantyú, a tartalék szénkefe és a két darab 
vésőszár.

 ELEKTROMOS

116 www. .hu

AB1700AB1700 ELEKTROMOS



www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

AB1700AB1700

A
J

Á
N

D
É

K

BONTÓKALAPÁCS 16 KG
A Scheppach AB 1700 bontókalapács egy új generációs gép, mely magas 
teljesítménnyel, hosszú élettartammal, egyszerű, strapabíró szerkezettel 
és kiváló árral rendelkezik. A kompakt és karcsú dizájn könnyebb mun-
kavégzést tesz lehetővé még a nehezebben megközelíthető helyeken is. 
A robusztus űtő szerkezet 50 J ütőerőt tesz lehetővé. A szerszámcsere 
nagyon egyszerű, csupán másodpercek kérdése. A munkakomfortot tovább 
segíti a oldalsó fogantyú, puhított felületek a markolaton, vagy a hatásos 
rezgéscsillapító rendszer. A gép praktikus és masszív műanyag dobozban 
kerül forgalomba. Standard tartozék két vésőszár is. A gép sikeresen esett 
át hosszas tesztelésen kemény környezetben, így alkalmas kölcsönzőkbe 
vagy nehéz feledatok elvégzéséhez is.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 16,3 / 20,7 kg
Rendelési szám 5908201942
Vonalkód 4046664085362
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  56.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1 700 W
Fordulatszám 2000 ford./min.
Ütésenergia 50 J
Ütésszám 2000 1/min.
Szerszámbefogás hatszög
Műanyag koffer igen
Vésőszár hegyes 30 x 390 mm
Vésőszár lapos 30 x 390 mm
Karbantartási szerszámok igen
Oldalfogantyú igen
Gép méretei 655 x 145 x 260 mm

 ELEKTROMOS
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Hexagon

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 16 / 20 kg
Rendelési szám 5908201901
Vonalkód 4046664020264
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 60.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1600 W
Fordulatszám 5000 fordulat/perc
Ütésenergia 47 J
Ütésszám 1 500 1/perc
Szerszámbefogás hátszögű
Fém koffer igen
Vésőszár hegyes 30 x 410 mm
Vésőszár lapos 30 x 410 mm
Olajozó igen
Karbantartási szerszámok igen
Oldalfogantyú igen
Gép méretei 650 x 120 x 250 mm

BONTÓKALAPÁCS 17 KG
A Scheppach AB1600 bontókalapácsot elsősorban a magánszektorban 
végzett bontási munkákhoz tervezték, de rövid ideig tartó ipari, professzio-
nális munkákhoz is alkalmas. A gép karcsú formája lehetővé teszi a hasz-
nálatát szűk helyeken is. A 47 joule ütésenergiája nemcsak táblázati érték. 
A masszív, erős ütőegységének köszönhetően valóban óriási erőt fejt ki, 
amely összehasonlítható a lényegesen drágább gépekével is. A tökéletesen 
szigetelt gépelemek nagyon jól védettek a portól, így jelentősen megnövek-
szik a gép élettartama. A hosszabb használatnál növeli a komfortfokozatot 
a puhított markolat. A hatszögű szerszámbefogási rendszer biztosítja az 
egyszerű, gyors és kényelmes szerszámcserét. A bontókalapács tartozéka 
a masszív fém koffer, az oldalfogantyú, a tartalék szénkefe és a két darab 
vésőszár.

 ELEKTROMOS
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Transzport�bőrőnd�
kerekekkel

Hexagon

BONTÓKALAPÁCS 16,5 KG
A Scheppach AB 1900 a legerősebb bontókalapács 60 J ütőerővel. Kö-
zepesen nehéz vag nehéz bontási munkálatokhoz ajánlott. Szerkezete új 
konstrukciós, karcsú kialakítású. A csökkentett rezgés, puhított felületű 
markolatok és oldalsó fogantyú könnyű kezelhetőséget biztosítanak. A 
fáradság csökkentése érdekében a aretációs kapcsolóval van ellátva, így 
nem szükséges a kapcsolót folyamatosan nyomva tartani. A nagyon erős, 
1900 W-os motor fokozott túlmeleges elleni védelemmel rendelkezik. A 30 
mm-es hatszög befogó nagyon könnyű szerszám cserét tesz lehetővé. A 
gép praktikus és masszív műanyag dobozban kerül forgalomba. Standard 
tartozék két vésőszár is.

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 16.5 / 22 kg
Rendelési szám 5908206901
Vonalkód 4046664068594
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 73.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1 900 W
Ütésenergia 60 J
Ütésszám 2000 1/min.
Szerszámbefogás hatszög
Műanyag koffer igen
Vésőszár hegyes 30 x 390 mm
Vésőszár lapos 30 x 390 mm
Olajozó igen
Oldalfogantyú igen
Gép méretei 674 x 155.3 x 264.3 mm
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LOGISZTIKAI ADATOK
MIX125 MIX140

Súly 48 / 52 kg 49 / 53.5 kg
Rendelési szám 5908403901 5908404901
Vonalkód 4046664022954 4046664036463

Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  72.990 Ft  78.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
MIX125 MIX140

Gép méretei 770 x 700 x 450 mm 1210 x 840 x 1280 mm

Keverődob térfogata 125 L 140 L

Motor fordulatszám 2750 ford./ perc 2750 fordulat/ perc

Motor 230 V~ 230 V~

Teljesítmény 550 W 550 W

MIX125 / MIX140MIX125 / MIX140 ELŐRE 
ÖSSZESZERELT

öntvény 
meghajtás

BETONKEVERŐ
A Scheppach MIX125 betonkeverő gép magasan túllép a hobbi gépek kate-
góriáján, paramétereivel és műszaki megoldásaival megközelíti a jóval drá-
gább professzionális gépeket. A gép alapja a nagy, terjedelmes keverődob, 
amelynek a nagysága kiválónak számít a nem professzionális szegmens-
ben, és 100 liter befogadóképességgel rendelkezik. A keverődoblapátjainak 
kialakítása biztosítja az anyagok tökéletes keverését, ill. nagy térfogata 
még döntött állapotában is biztosítja a maximális kapacitás kihasználását. 
A gép alja speciális hegesztéssel van megerősítve annak érdekében, hogy 
ellenálljon a nagy terhelésnek. A tengely nem a 2 mm vastag acélprofi lok 
között van elhelyezve, mint ahogy az szokás ebben a kategóriában, hanem 
két csapágygyal kiegészítve az 5 mm vastag acéltokban. Ez a megoldás a 
legjelentősebben befolyásolja a gép élettartamát. Az erős motornak nem 
okoz gondot beindítani a teljesen megtöltött betonkeverőt sem. A motornak 
egyedi konstrukciója van – egyrészt kettős hűtés miatt, másrészt, a szerte-
ágazó csatornákat tartalmazó motorvédő dob miatt, amely megakadályoz-
za, hogy a víz érintkezzen a motorral. A keverődob és a motor a biztonságos 
üzemeltetés érdekében, alaposan el van szigetelve egymástól. Minden 
elektromos rész kettős szigeteléssel rendelkezik a kezelőszemély bizton-
sága érdekében. A keverődobot a gépen elhelyezett nagy átmérőjű kezelő-
kerék segítségével többféleképpen lehet beállítani. A betonkeverő gép így 
nagyon könnyen használható.
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BONTÓKALAPÁCS 16,5 KG
A Scheppach AB 1900 a legerősebb bontókalapács 60 J ütőerővel. Kö-
zepesen nehéz vag nehéz bontási munkálatokhoz ajánlott. Szerkezete új 
konstrukciós, karcsú kialakítású. A csökkentett rezgés, puhított felületű 
markolatok és oldalsó fogantyú könnyű kezelhetőséget biztosítanak. A 
fáradság csökkentése érdekében a aretációs kapcsolóval van ellátva, így 
nem szükséges a kapcsolót folyamatosan nyomva tartani. A nagyon erős, 
1900 W-os motor fokozott túlmeleges elleni védelemmel rendelkezik. A 30 
mm-es hatszög befogó nagyon könnyű szerszám cserét tesz lehetővé. A 
gép praktikus és masszív műanyag dobozban kerül forgalomba. Standard 
tartozék két vésőszár is.

 ELEKTROMOS

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 16.5 / 22 kg
Rendelési szám 5908206901
Vonalkód 4046664068594
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 73.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1 900 W
Ütésenergia 60 J
Ütésszám 2000 1/min.
Szerszámbefogás hatszög
Műanyag koffer igen
Vésőszár hegyes 30 x 390 mm
Vésőszár lapos 30 x 390 mm
Olajozó igen
Oldalfogantyú igen
Gép méretei 674 x 155.3 x 264.3 mm

www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

LOGISZTIKAI ADATOK
MIX125 MIX140

Súly 48 / 52 kg 49 / 53.5 kg
Rendelési szám 5908403901 5908404901
Vonalkód 4046664022954 4046664036463

Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  72.990 Ft  78.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
MIX125 MIX140

Gép méretei 770 x 700 x 450 mm 1210 x 840 x 1280 mm

Keverődob térfogata 125 L 140 L

Motor fordulatszám 2750 ford./ perc 2750 fordulat/ perc

Motor 230 V~ 230 V~

Teljesítmény 550 W 550 W

MIX125 / MIX140MIX125 / MIX140 ELŐRE 
ÖSSZESZERELT

öntvény 
meghajtás

BETONKEVERŐ
A Scheppach MIX125 betonkeverő gép magasan túllép a hobbi gépek kate-
góriáján, paramétereivel és műszaki megoldásaival megközelíti a jóval drá-
gább professzionális gépeket. A gép alapja a nagy, terjedelmes keverődob, 
amelynek a nagysága kiválónak számít a nem professzionális szegmens-
ben, és 100 liter befogadóképességgel rendelkezik. A keverődoblapátjainak 
kialakítása biztosítja az anyagok tökéletes keverését, ill. nagy térfogata 
még döntött állapotában is biztosítja a maximális kapacitás kihasználását. 
A gép alja speciális hegesztéssel van megerősítve annak érdekében, hogy 
ellenálljon a nagy terhelésnek. A tengely nem a 2 mm vastag acélprofi lok 
között van elhelyezve, mint ahogy az szokás ebben a kategóriában, hanem 
két csapágygyal kiegészítve az 5 mm vastag acéltokban. Ez a megoldás a 
legjelentősebben befolyásolja a gép élettartamát. Az erős motornak nem 
okoz gondot beindítani a teljesen megtöltött betonkeverőt sem. A motornak 
egyedi konstrukciója van – egyrészt kettős hűtés miatt, másrészt, a szerte-
ágazó csatornákat tartalmazó motorvédő dob miatt, amely megakadályoz-
za, hogy a víz érintkezzen a motorral. A keverődob és a motor a biztonságos 
üzemeltetés érdekében, alaposan el van szigetelve egymástól. Minden 
elektromos rész kettős szigeteléssel rendelkezik a kezelőszemély bizton-
sága érdekében. A keverődobot a gépen elhelyezett nagy átmérőjű kezelő-
kerék segítségével többféleképpen lehet beállítani. A betonkeverő gép így 
nagyon könnyen használható.

119www. .hu

MIX125 / MIX140MIX125 / MIX140 ELŐRE  
ÖSSZESZERELT 

Betonmischer Anfang



www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

MIX160 / MIX180MIX160 / MIX180 ELŐRE 
ÖSSZESZERELT

öntvény 
meghajtás

BETONKEVERŐ
A Scheppach MIX180 betonkeverőgép magasan túllép a hobbi gépek ka-
tegóriáján, paramétereivel és műszaki megoldásaival megközelíti a jóval 
drágább professzionális gépeket. A gép alapja a nagy 180 literes keverő-
dob, amelynek a nagysága megfelelő a professzionális munkákhoz is. A 
keverődob lapátjainak kialakítása biztosítja az anyagok tökéletes keverését, 
ill. nagy térfogata még döntött állapotban is biztosítja a maximális kapa-
citás kihasználását. A gép alja speciális hegesztéssel van megerősítve, 
annak érdekében, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek. A engely nem a 2 
mm vastag acélprofi lok között van elhelyezve, mint ahogy az szokás ebben 
a kategóriában, hanem két csapággyal kiegészítve az 5 mm vastag acéltok-
ban van elhelyezve. Ez a megoldás a legjelentősebben befolyásolja a gép 
élettartamát. Az erős motornak nem okoz gondot beindítani a teljesen meg-
töltött betonkeverőt sem. A motornak egyedi konstrukciója van - egyrészt 
kettős hűtés miatt, másrészt, a szerteágazó csatornákat tartalmazó motor-
védő dob miatt, amely megakadályozza, hogy a víz érintkezzen a motorral. 
A keverődob és a motor a biztonságos üzemeltetés érdekében alaposan 
el van szigetelve egymástól. Minden elektromos rész kettős szigeteléssel 
rendelkezik a kezelőszemély biztonsága érdekében. A keverődobot a gépen 
elhelyezett nagy átmérőjű kezelőkerék segítségével többféleképpen lehet 
beállítani. A betonkeverő gép így nagyon könnyen használható. A fő egy-
ségei össze vannak szerelve, így a betonkeverőt nagyon egyszerűen össze 
lehet állítani.

LOGISZTIKAI ADATOK
MIX160 MIX180

Súly 56 / 60 kg 57 / 61.5 kg
Rendelési szám 5908405901 5908406901
Vonalkód 4046664036470 4046664036487

Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  95.990 Ft  99.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
MIX160 MIX180

Gép méretei 1340 x 810 x 1290 mm 1260 x 850 x 1400 mm

Keverődob térfogata 160 L 180 L

Motor fordulatszám 2750 fordulat/ perc 2750 ford./perc

Motor 230 V~ 230 V~

Teljesítmény 650 W 800 W
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MŰSZAKI ADATOK
Méretek H x Sz x M 1040 x 400 x 890 mm
Talplemez mérete 450 x 350 mm
Centrifugális erő 15000 N
Munkasebesség 25 m/min
Ajánlott terület 600 m2/óra
Merülés 25 cm
Hengerűrtartalom 196 cm3

Teljesítmény 6.5 HP; benzin

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 60 / 64 kg
Rendelési szám 5904610903
Vonalkód 4046664085614
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 112.990 Ft

HP1200SHP1200S
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Erős 6,5 LE-s 
Loncin motor

Nagy szilárdságú acél 
talplemez ívelt 
szélekkel

 BENZINES

LAPVIBRÁTOR 60 KG
A Scheppach HP 1200 S univerzális lapvibrátor a 60 kg-os tömegével 
alkalmas a talaj tömörítésére a kertekben, az aszfaltozáshoz, az utak ja-
vításához, a térburkolatok tömörítésére, illetve egyéb terepmunkákhoz. 
Ugyancsak használható az árkok és a falalapozások mentén, illetve a tartó-
pillérek körüli munkálatoknál. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval 
rendelkezik, így ideálisan alkalmazható olyan nehéz körülmények között 
is, amelyekben a hasonló gépek általában működnek. A gép legfontosabb 
előnye a megbízható, 196 cm3-s erőteljes motor, és a masszív, egy darabból 
készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll 
a törésnek. A talplemez lekerekített szélekkel rendelkezik, és a formája 
miatt kényelmesen lehet vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép 
kiegyensúlyozottsága és előre menetele is, minimális oldalsó csúszással. 
A gép előre haladási ereje úgy van szabályozva, hogy a kezelő könnyedén 
tudja esetleg a hátrameneti irányt is választani. A gép komplett alapfel-
szereléséhez további kiegészítő elemek tartoznak, amelyek más gépeknél 
csak felár ellenében kaphatók: pld. markolat, védő fémkeret, gumitalplemez 
térburkolatok tömörítéséhez és kerekekkel ellátott alvázszerkezet a könnyű 
terepjáráshoz.
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MIX160 / MIX180MIX160 / MIX180 ELŐRE 
ÖSSZESZERELT

öntvény 
meghajtás

BETONKEVERŐ
A Scheppach MIX180 betonkeverőgép magasan túllép a hobbi gépek ka-
tegóriáján, paramétereivel és műszaki megoldásaival megközelíti a jóval 
drágább professzionális gépeket. A gép alapja a nagy 180 literes keverő-
dob, amelynek a nagysága megfelelő a professzionális munkákhoz is. A 
keverődob lapátjainak kialakítása biztosítja az anyagok tökéletes keverését, 
ill. nagy térfogata még döntött állapotban is biztosítja a maximális kapa-
citás kihasználását. A gép alja speciális hegesztéssel van megerősítve, 
annak érdekében, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek. A engely nem a 2 
mm vastag acélprofi lok között van elhelyezve, mint ahogy az szokás ebben 
a kategóriában, hanem két csapággyal kiegészítve az 5 mm vastag acéltok-
ban van elhelyezve. Ez a megoldás a legjelentősebben befolyásolja a gép 
élettartamát. Az erős motornak nem okoz gondot beindítani a teljesen meg-
töltött betonkeverőt sem. A motornak egyedi konstrukciója van - egyrészt 
kettős hűtés miatt, másrészt, a szerteágazó csatornákat tartalmazó motor-
védő dob miatt, amely megakadályozza, hogy a víz érintkezzen a motorral. 
A keverődob és a motor a biztonságos üzemeltetés érdekében alaposan 
el van szigetelve egymástól. Minden elektromos rész kettős szigeteléssel 
rendelkezik a kezelőszemély biztonsága érdekében. A keverődobot a gépen 
elhelyezett nagy átmérőjű kezelőkerék segítségével többféleképpen lehet 
beállítani. A betonkeverő gép így nagyon könnyen használható. A fő egy-
ségei össze vannak szerelve, így a betonkeverőt nagyon egyszerűen össze 
lehet állítani.

LOGISZTIKAI ADATOK
MIX160 MIX180

Súly 56 / 60 kg 57 / 61.5 kg
Rendelési szám 5908405901 5908406901
Vonalkód 4046664036470 4046664036487

Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár  95.990 Ft  99.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
MIX160 MIX180

Gép méretei 1340 x 810 x 1290 mm 1260 x 850 x 1400 mm

Keverődob térfogata 160 L 180 L

Motor fordulatszám 2750 fordulat/ perc 2750 ford./perc

Motor 230 V~ 230 V~

Teljesítmény 650 W 800 W
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MŰSZAKI ADATOK
Méretek H x Sz x M 1040 x 400 x 890 mm
Talplemez mérete 450 x 350 mm
Centrifugális erő 15000 N
Munkasebesség 25 m/min
Ajánlott terület 600 m2/óra
Merülés 25 cm
Hengerűrtartalom 196 cm3

Teljesítmény 6.5 HP; benzin

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 60 / 64 kg
Rendelési szám 5904610903
Vonalkód 4046664085614
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 112.990 Ft

HP1200SHP1200S
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Erős 6,5 LE-s 
Loncin motor

Nagy szilárdságú acél 
talplemez ívelt 
szélekkel

 BENZINES

LAPVIBRÁTOR 60 KG
A Scheppach HP 1200 S univerzális lapvibrátor a 60 kg-os tömegével 
alkalmas a talaj tömörítésére a kertekben, az aszfaltozáshoz, az utak ja-
vításához, a térburkolatok tömörítésére, illetve egyéb terepmunkákhoz. 
Ugyancsak használható az árkok és a falalapozások mentén, illetve a tartó-
pillérek körüli munkálatoknál. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval 
rendelkezik, így ideálisan alkalmazható olyan nehéz körülmények között 
is, amelyekben a hasonló gépek általában működnek. A gép legfontosabb 
előnye a megbízható, 196 cm3-s erőteljes motor, és a masszív, egy darabból 
készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll 
a törésnek. A talplemez lekerekített szélekkel rendelkezik, és a formája 
miatt kényelmesen lehet vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép 
kiegyensúlyozottsága és előre menetele is, minimális oldalsó csúszással. 
A gép előre haladási ereje úgy van szabályozva, hogy a kezelő könnyedén 
tudja esetleg a hátrameneti irányt is választani. A gép komplett alapfel-
szereléséhez további kiegészítő elemek tartoznak, amelyek más gépeknél 
csak felár ellenében kaphatók: pld. markolat, védő fémkeret, gumitalplemez 
térburkolatok tömörítéséhez és kerekekkel ellátott alvázszerkezet a könnyű 
terepjáráshoz.
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HP1800SHP1800S

MŰSZAKI ADATOK
Súly 88 / 94 kg
Rendelési szám 5904611903
Vonalkód 4046664085621
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  145.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Méretek H x Sz x M 1025 x 440 x 930 mm
Talplemez mérete 550 x 440 mm
Centrifugális erő 23000 N
Munkasebesség 25 m/min
Ajánlott terület 650 m2/óra
Merülés 30 cm
Hengerűrtartalom 196 cm3

Teljesítmény 6.5 HP; benzin

Erős 6,5 LE-s 
Loncin motor
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Nagy szilárdságú acél 
talplemez ívelt 
szélekkel

LAPVIBRÁTOR 88 KG
A Scheppach HP 1800 S univerzális lapvibrátor a 88 kg-os tömegével 
alkalmas a talaj tömörítésére a kertekben, az aszfaltozáshoz, az utak ja-
vításához, a térburkolatok tömörítésére, illetve egyéb terepmunkákhoz. 
Ugyancsak használható az árkok és a falalapozások mentén, illetve a tartó-
pillérek körüli munkálatoknál. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval 
rendelkezik, így ideálisan alkalmazható olyan nehéz körülmények között 
is, amelyekben a hasonló gépek általában működnek. A gép legfontosabb 
előnye a megbízható, 196 cm3-s erőteljes motor, és a masszív, egy darabból 
készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll 
a törésnek. A talplemez lekerekített szélekkel rendelkezik, és a formája 
miatt kényelmesen lehet vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép 
kiegyensúlyozottsága és előre menetele is, minimális oldalsó csúszással. 
A gép előre haladási ereje úgy van szabályozva, hogy a kezelő könnyedén 
tudja esetleg a hátrameneti irányt is választani. A gép komplett alapfel-
szereléséhez további kiegészítő elemek tartoznak, amelyek más gépeknél 
csak felár ellenében kaphatók: pld. markolat, védő fémkeret, gumitalplemez 
térburkolatok tömörítéséhez és kerekekkel ellátott alvázszerkezet a könnyű 
terepjáráshoz.

 BENZINES
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HP2000SHP2000S

Erős, 6,5 LE-s motor

Nagy szilárdságú 
acél alaplemez ívelt 
szélekkel

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 102 / 108 kg
Rendelési szám 5904608903
Vonalkód 4046664069393
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 185.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor Loncin, 4-ütemű, OHV
Hengerűrtartalom 196 cm3

Teljesítmény 4,8 kW/6,5 hp
Üzemanyagtartály 3,5 l
Talplemez mérete 550 x 440 mm
Centrifugális erő 11 000 N
Merülés 30 cm
Vibráció 4 200 /min.
Irány előre
Munkasebesség 25 m/min.
Fedett ékszíj igen
Gázkar a markolaton igen
Összecsukható tolószár igen
Tolószár rezgéscsillapítás igen
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LAPVIBRÁTOR 102 KG
A Scheppach HP 2000 S egy kiváló teljesítményű, 102 kg kategóriájú lapvib-
rátor. Alkalmas föld, térkő tömítésére, utak, járdák stb. felújításánál. Ugyan-
csak alkalmas építkezéseken az alapozás menti munkáknál, vagy oszlopok 
elhelyezésénél. Jellemzői közé tartozik az egyszerű, de nagyon robusztus 
szerkezet, amely még a nehéz terepviszonyok közötti munkára is alkalmas-
sá teszi. Előnyei közé tartozik továbbá a masszív, egy darabból öntött, önt-
vény munkatalp, ezáltal minimalizálva a megrepedés lehetőségét (általában 
a hasonló kategóriájú gépeknél az oldalak hegesztettek). Alakja továbbá 
kényelmes munkát tesz lehetővé egyenes felületen is. Konkurencia mentes 
a gép kisúlyozottsága és mozgása is, minimális oldalirányú elcsúszással. 
Ugyanakkor a mozgása csak annyira erőteljes, hogy a kezelő könnyen tudja 
mozgatni akár előre, akár hátra. A gép komplett standard tartozékokkal van 
felszerelve, így olyanokért nem kell külön fi zetni, amik, más hasonló kate-
góriás gépnél külön vásárolható tartozék: robusztus védő keret, minőségi 
gumitalp, kerekes alváz a könnyű mozgathatóságért. Az alváz könnyen le és 
felszerelhető.

 BENZINES
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HP1800SHP1800S

MŰSZAKI ADATOK
Súly 88 / 94 kg
Rendelési szám 5904611903
Vonalkód 4046664085621
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  145.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Méretek H x Sz x M 1025 x 440 x 930 mm
Talplemez mérete 550 x 440 mm
Centrifugális erő 23000 N
Munkasebesség 25 m/min
Ajánlott terület 650 m2/óra
Merülés 30 cm
Hengerűrtartalom 196 cm3

Teljesítmény 6.5 HP; benzin

Erős 6,5 LE-s 
Loncin motor
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Nagy szilárdságú acél 
talplemez ívelt 
szélekkel

LAPVIBRÁTOR 88 KG
A Scheppach HP 1800 S univerzális lapvibrátor a 88 kg-os tömegével 
alkalmas a talaj tömörítésére a kertekben, az aszfaltozáshoz, az utak ja-
vításához, a térburkolatok tömörítésére, illetve egyéb terepmunkákhoz. 
Ugyancsak használható az árkok és a falalapozások mentén, illetve a tartó-
pillérek körüli munkálatoknál. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval 
rendelkezik, így ideálisan alkalmazható olyan nehéz körülmények között 
is, amelyekben a hasonló gépek általában működnek. A gép legfontosabb 
előnye a megbízható, 196 cm3-s erőteljes motor, és a masszív, egy darabból 
készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll 
a törésnek. A talplemez lekerekített szélekkel rendelkezik, és a formája 
miatt kényelmesen lehet vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép 
kiegyensúlyozottsága és előre menetele is, minimális oldalsó csúszással. 
A gép előre haladási ereje úgy van szabályozva, hogy a kezelő könnyedén 
tudja esetleg a hátrameneti irányt is választani. A gép komplett alapfel-
szereléséhez további kiegészítő elemek tartoznak, amelyek más gépeknél 
csak felár ellenében kaphatók: pld. markolat, védő fémkeret, gumitalplemez 
térburkolatok tömörítéséhez és kerekekkel ellátott alvázszerkezet a könnyű 
terepjáráshoz.

 BENZINES
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HP2000SHP2000S

Erős, 6,5 LE-s motor

Nagy szilárdságú 
acél alaplemez ívelt 
szélekkel

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 102 / 108 kg
Rendelési szám 5904608903
Vonalkód 4046664069393
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 185.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor Loncin, 4-ütemű, OHV
Hengerűrtartalom 196 cm3

Teljesítmény 4,8 kW/6,5 hp
Üzemanyagtartály 3,5 l
Talplemez mérete 550 x 440 mm
Centrifugális erő 11 000 N
Merülés 30 cm
Vibráció 4 200 /min.
Irány előre
Munkasebesség 25 m/min.
Fedett ékszíj igen
Gázkar a markolaton igen
Összecsukható tolószár igen
Tolószár rezgéscsillapítás igen

A
J

Á
N

D
É

K
LAPVIBRÁTOR 102 KG
A Scheppach HP 2000 S egy kiváló teljesítményű, 102 kg kategóriájú lapvib-
rátor. Alkalmas föld, térkő tömítésére, utak, járdák stb. felújításánál. Ugyan-
csak alkalmas építkezéseken az alapozás menti munkáknál, vagy oszlopok 
elhelyezésénél. Jellemzői közé tartozik az egyszerű, de nagyon robusztus 
szerkezet, amely még a nehéz terepviszonyok közötti munkára is alkalmas-
sá teszi. Előnyei közé tartozik továbbá a masszív, egy darabból öntött, önt-
vény munkatalp, ezáltal minimalizálva a megrepedés lehetőségét (általában 
a hasonló kategóriájú gépeknél az oldalak hegesztettek). Alakja továbbá 
kényelmes munkát tesz lehetővé egyenes felületen is. Konkurencia mentes 
a gép kisúlyozottsága és mozgása is, minimális oldalirányú elcsúszással. 
Ugyanakkor a mozgása csak annyira erőteljes, hogy a kezelő könnyen tudja 
mozgatni akár előre, akár hátra. A gép komplett standard tartozékokkal van 
felszerelve, így olyanokért nem kell külön fi zetni, amik, más hasonló kate-
góriás gépnél külön vásárolható tartozék: robusztus védő keret, minőségi 
gumitalp, kerekes alváz a könnyű mozgathatóságért. Az alváz könnyen le és 
felszerelhető.

 BENZINES
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 102 / 108 kg
Rendelési szám 5904612903
Vonalkód 4046664085638
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  172.990 Ft

HP2200SHP2200S

MŰSZAKI ADATOK
Méretek H x Sz x M 1025 x 440 x 930 mm
Talplemez mérete 550 x 440 mm
Centrifugális erő 25000 N
Munkasebesség 25 m/min
Ajánlott terület 650 m2/óra
Merülés 35 cm
Hengerűrtartalom 196 cm3

Teljesítmény 6.5 HP; benzin
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Erős 6,5 LE-s 
Loncin motor

Nagy szilárdságú acél 
talplemez ívelt 
szélekkel

 BENZINES

LAPVIBRÁTOR 102 KG
A Scheppach HP 2200 S univerzális lapvibrátor a 102 kg-os tömegével 
alkalmas a talaj tömörítésére a kertekben, az aszfaltozáshoz, az utak javí-
tásához, a térburkolatok tömörítésére, illetve egyéb terepmunkákhoz. Az 
egyszerű kormányzásnak köszönhetően, ugyancsak használható az árkok 
és a falalapozások mentén, illetve a tartópillérek körüli munkálatoknál. 
Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval rendelkezik, így ideálisan 
alkalmazható olyan nehéz körülmények között is, amelyekben a hasonló 
gépek általában működnek. A gép legfontosabb előnye a megbízható, 196 
cm3-s erőteljes motor, és a masszív, egy darabból készült öntvény talple-
mez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll a törésnek. A talplemez 
lekerekített szélekkel rendelkezik, és a formája miatt kényelmesen lehet 
vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép kiegyensúlyozottsága és 
előre menetele is, minimális oldalsó csúszással. A gép előre haladási ereje 
úgy van szabályozva, hogy a kezelő könnyedén tudja esetleg a hátrameneti 
irányt is választani. A gép komplett alapfelszereléséhez további kiegészítő 
elemek tartoznak, amelyek más gépeknél csak felár ellenében kaphatók: 
pld. markolat, védő fémkeret, gumitalplemez térburkolatok tömörítéséhez 
és kerekekkel ellátott alvázszerkezet a könnyű terepjáráshoz
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 125 / 135 kg

Rendelési szám 5904613903

Vonalkód 4046664085645

Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  344.990 Ft

HP2500SHP2500S

MŰSZAKI ADATOK
Méretek H x Sz x M 1150 x 690 x 870 mm
Talplemez mérete 630 x 400 mm
Centrifugális erő 30000 N
Munkasebesség 25 m/min
Ajánlott terület 750 m2/óra
Merülés 40 cm
Hengerűrtartalom 196 cm3

Teljesítmény 6.5 HP; benzin

Erős 6,5 LE-s 
Loncin motor

A
J
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N

D
É

KNagy szilárdságú acél 
talplemez ívelt 
szélekkel

KÉTIRÁNYÚ

LAPVIBRÁTOR 125 KG
A Scheppach HP 2500 S kétirányú univerzális lapvibrátor a 125 kg-os 
tömegével alkalmas építési munkálatokhoz, a tereprendezéshez, a talajtö-
mörítéshez, az aszfaltozási munkálatokhoz, a kavicsréteg elkészítéséhez, 
a térkövezéshez és egyéb talaj és földmunkákhoz. A jó manőverezési 
képességének köszönhetően ugyancsak használható az árkok és a falala-
pozások mentén, illetve a tartópillérek körüli munkálatoknál. A nagyon 
könnyű kezelhetőségének köszönhetően zökkenőmentes az irányváltást az 
előre és hátramenet között. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval 
rendelkezik, így ideálisan alkalmazható olyan nehéz körülmények között 
is, amelyekben a hasonló gépek általában működnek. A gép legfontosabb 
előnye a megbízható, 196 cm3-s erőteljes motor, és a masszív, egy darabból 
készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll a 
törésnek é a deformációnak. A talplemez lekerekített szélekkel rendelkezik, 
és a formája miatt kényelmesen lehet vele dolgozni a sarkokban is. Egye-
dülálló a gép kiegyensúlyozottsága és előre menetele is, minimális oldalsó 
csúszással. A gép komplett alapfelszereléséhez további kiegészítő elemek 
tartoznak, pld. védő fémkeret, gumitalplemez térburkolatok tömörítéséhez 
és kerekekkel ellátott alvázszerkezet a könnyű terepjáráshoz.
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HP3000SHP3000S
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Erős 9 LE-s motor

Nagyon szilárd 
acél talplemez

SPECIFICATIONS
Dimensions L x W x H 1400 x 600 x 850 mm
Plate size 730 x 450 mm
Compaction force 30500 N
Travel speed 25 m/min
Compaction depth 50 cm
Capacity 270 rpm
Motor 9.0 HP, petrol

 BENZINES

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 161 / 173 kg
Rendelési szám 5904605903
Vonalkód 4046664026891
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  399.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor Loncin, 4-ütemű, OHV, 270 cm3

Teljesítmény 6,6 kW/9 LE
Max. megengedett motordőlési 
szög 20°

Talplemez mérete 730 x 450 mm
Centrifugális erő 13.000 N
Tömörítési mélység 50 cm
Rezgésszám 4000/perc
Sebességek száma 1 előre, 1 hátra
Haladási sebesség 20-25 m/perc
Indítás kézi (berántós)
Üzemanyagtartály 6 l
Üzemanyag ólommentes 95

KÉTIRÁNYÚ LAPVIBRÁTOR
A Scheppach HP3000S kétirányú lapvibrátor a méreteivel és paramétereivel 
univerzális és ideális gép a közepes, vagy nehezebb építési munkálatokhoz, 
tereprendezésekhez, talajtömörítéshez, aszfaltozási munkálatokhoz, kavi-
csrétegek elkészítéséhez és térkövezéshez stb. Széleskörűen használható 
az alapozási munkáknál is. A nagyon könnyű kezelhetőségének és mérete-
inek köszönhetően szűk helyeken is kiválóan alkalmazható. A gép nagyon 
stabil konstrukcióval és egyszerű kezelési elemekkel rendelkezik, amelyek 
biztosítják a zökkenőmentes irányváltást az előre és hátramenet között. A 
tömörítő lap tökéletesen sík, 6 mm vastag acéllemezből készül, amelynek 
nagy a kopásállósága és nem deformálódik. A gép hatékony rezgéscsilla-
pítóval rendelkezik, így hosszabb időn keresztül is megfelelően kényelmes 
vele a munkavégzés. A gép alapfelszerelései közé tartozik a védőkeret, a 
hordozható alváz, a kiváló minőségű poliuretán tömörítő lap a térkövek 
tömörítéséhez, a levehető vezetőkar és az olajszintet fi gyelő védelmi rend-
szer. A gép hajtását a nagyon kedvelt és elterjedt, hosszú élettartamú, nagy 
teljesítményű és alacsony karbantartást igénylő Loncin motor biztosítja.
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VS1000VS1000

6.5 LE-s benzinmotor

transzport 
kerekek

 BENZINES

DÖNGÖLŐGÉP
A VS1000 döngölőgép kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik, és érdekelheti 
Önt, amennyiben építkezik, karbantartási munkákat végez a ház körül, vagy 
építési munkákkal foglalkozik. A döngölő kiválóan alkalmas homok, 
kavics, agyagos vagy vegyes talaj tömörítéséhez olyan helyeken is, ahol 
más géppel nehezebb dolgozni, úgymint a házfalak mentén, közműépí-
téseknél, építési munkagödröknél stb. A gépet nagyon kényelmesen és 
egyszerűen lehet kezelni a masszív, acélkereten elhelyezett kezelőegység-
gel. Az acélkeret egyben védi a motort és a sebességváltó érzékeny részeit 
az esetleges sérülésektől. Az egész gépet rendkívül jól kiegyensúlyozták, 
ennek köszönhetően nagyon könnyű tartani vele a döngölési irányt munka 
közben, ami ebben az árkategóriában meghaladja az átlagon felüli értéket. 
A magas 1000 kg-os ütőerő miatt könnyen alkalmazható bármilyen talajtö-
mörítési feladathoz. A világ egyik legnagyobb motorgyártója által készített 
motor érzékeny szűrőberendezéssel van ellátva a poros környezetben vég-
zendő munkákhoz, könnyen indítható, csendes, megbízható és gazdaságos 
az üzemanyag fogyasztása is. A komfortosabb munkavégzéshez a gépkeret 
hatalmas gumírozott rezgéscsillapítókon van elhelyezve. A görgők a gép 
tartozékai, amelyek lényegesen megkönnyítik annak mozgatását.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 78 / 88 kg
Rendelési szám 3908301915
Vonalkód 4046664012993
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 309.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 4-ütemű, egyhengeres
Hengerűrtartalom 196 cm3

Teljesítmény 4,8 kW/6,5 LE
Gyújtás elektronikus
Üzemanyagtartály kapacitás kb. 3,6 l
Talpméret 345 x 285 mm
Löketmagasság 40-66 mm
Ütésszám 450-650 1/perc
Ütőerő 10 kN (1000 kg)
Tömörítési mélység 40-60 cm
Vibrációcsökkentés igen
Védőkeret igen
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HP3000SHP3000S
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Erős 9 LE-s motor

Nagyon szilárd 
acél talplemez

SPECIFICATIONS
Dimensions L x W x H 1400 x 600 x 850 mm
Plate size 730 x 450 mm
Compaction force 30500 N
Travel speed 25 m/min
Compaction depth 50 cm
Capacity 270 rpm
Motor 9.0 HP, petrol

 BENZINES

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 161 / 173 kg
Rendelési szám 5904605903
Vonalkód 4046664026891
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  399.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor Loncin, 4-ütemű, OHV, 270 cm3

Teljesítmény 6,6 kW/9 LE
Max. megengedett motordőlési 
szög 20°

Talplemez mérete 730 x 450 mm
Centrifugális erő 13.000 N
Tömörítési mélység 50 cm
Rezgésszám 4000/perc
Sebességek száma 1 előre, 1 hátra
Haladási sebesség 20-25 m/perc
Indítás kézi (berántós)
Üzemanyagtartály 6 l
Üzemanyag ólommentes 95

KÉTIRÁNYÚ LAPVIBRÁTOR
A Scheppach HP3000S kétirányú lapvibrátor a méreteivel és paramétereivel 
univerzális és ideális gép a közepes, vagy nehezebb építési munkálatokhoz, 
tereprendezésekhez, talajtömörítéshez, aszfaltozási munkálatokhoz, kavi-
csrétegek elkészítéséhez és térkövezéshez stb. Széleskörűen használható 
az alapozási munkáknál is. A nagyon könnyű kezelhetőségének és mérete-
inek köszönhetően szűk helyeken is kiválóan alkalmazható. A gép nagyon 
stabil konstrukcióval és egyszerű kezelési elemekkel rendelkezik, amelyek 
biztosítják a zökkenőmentes irányváltást az előre és hátramenet között. A 
tömörítő lap tökéletesen sík, 6 mm vastag acéllemezből készül, amelynek 
nagy a kopásállósága és nem deformálódik. A gép hatékony rezgéscsilla-
pítóval rendelkezik, így hosszabb időn keresztül is megfelelően kényelmes 
vele a munkavégzés. A gép alapfelszerelései közé tartozik a védőkeret, a 
hordozható alváz, a kiváló minőségű poliuretán tömörítő lap a térkövek 
tömörítéséhez, a levehető vezetőkar és az olajszintet fi gyelő védelmi rend-
szer. A gép hajtását a nagyon kedvelt és elterjedt, hosszú élettartamú, nagy 
teljesítményű és alacsony karbantartást igénylő Loncin motor biztosítja.
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VS1000VS1000

6.5 LE-s benzinmotor

transzport 
kerekek

 BENZINES

DÖNGÖLŐGÉP
A VS1000 döngölőgép kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik, és érdekelheti 
Önt, amennyiben építkezik, karbantartási munkákat végez a ház körül, vagy 
építési munkákkal foglalkozik. A döngölő kiválóan alkalmas homok, 
kavics, agyagos vagy vegyes talaj tömörítéséhez olyan helyeken is, ahol 
más géppel nehezebb dolgozni, úgymint a házfalak mentén, közműépí-
téseknél, építési munkagödröknél stb. A gépet nagyon kényelmesen és 
egyszerűen lehet kezelni a masszív, acélkereten elhelyezett kezelőegység-
gel. Az acélkeret egyben védi a motort és a sebességváltó érzékeny részeit 
az esetleges sérülésektől. Az egész gépet rendkívül jól kiegyensúlyozták, 
ennek köszönhetően nagyon könnyű tartani vele a döngölési irányt munka 
közben, ami ebben az árkategóriában meghaladja az átlagon felüli értéket. 
A magas 1000 kg-os ütőerő miatt könnyen alkalmazható bármilyen talajtö-
mörítési feladathoz. A világ egyik legnagyobb motorgyártója által készített 
motor érzékeny szűrőberendezéssel van ellátva a poros környezetben vég-
zendő munkákhoz, könnyen indítható, csendes, megbízható és gazdaságos 
az üzemanyag fogyasztása is. A komfortosabb munkavégzéshez a gépkeret 
hatalmas gumírozott rezgéscsillapítókon van elhelyezve. A görgők a gép 
tartozékai, amelyek lényegesen megkönnyítik annak mozgatását.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 78 / 88 kg
Rendelési szám 3908301915
Vonalkód 4046664012993
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 309.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 4-ütemű, egyhengeres
Hengerűrtartalom 196 cm3

Teljesítmény 4,8 kW/6,5 LE
Gyújtás elektronikus
Üzemanyagtartály kapacitás kb. 3,6 l
Talpméret 345 x 285 mm
Löketmagasság 40-66 mm
Ütésszám 450-650 1/perc
Ütőerő 10 kN (1000 kg)
Tömörítési mélység 40-60 cm
Vibrációcsökkentés igen
Védőkeret igen
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly nettó / bruttó 9.5 / 22.5 kg
Fúrószár Ø 100, 150, 200 mm

Rendelési szám 5904702904

Vonalkód 4046664044932

Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  86.990 Ft 

EB1700EB1700

MŰSZAKI ADATOK
Méretek H x Sz x M 540 x 310 x 1120 mm
Fúrási sebesség 310 ford./perc
Hengerűartartalom 51,7 cc
Fordulatszám max. 9600 ford./perc
Motor 1.77 LE, 2-ütemű

 BENZINES
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 Kerítésoszlop
 Növényültetés
 Faültetés

FÚRÁSHOZ

FÖLDFÚRÓ GÉP
Az EB1700 talajfúró gép ideális segítséget nyújt a kerítésoszlopok, az 
építési alapozások, a pergolák, a korlátok, a növények és fák ültetésekor 
stb. A gép használatával nagyon sok erőfeszítéstől kímélheti meg magát, 
és akár 80%-os időmegtakarítást érhet el földfúrás közben. A jobboldali 
markolaton elhelyezett sebesség kapcsolónak, az indítógombnak és ideális 
tömegének köszönhetően, a gép nagyon könnyenkezelhető. A védőkerettel 
körülvett, centrálisan elhelyezett motor is megkönnyíti a gép használat, és 
ennek köszönhetően a magasabb fordulatszámnál is kiegyensúlyozottabb 
és egyszerűbb a kezelése, mint a régebbi konstrukcióknál, ahol a motor ex-
centrikusan, a kereten kívül, van elhelyezve. A masszív védőkeret nemcsak 
a kezelőt védi, hanem fekvő helyzetben magát a gépet is. A gép legfőbb 
része az erős, röpsúlyos kuplunggal felszerelt motor, amit elektromos gyúj-
tási lehetőséggel láttak el, ami elősegíti a gépkönnyű indítását, valamint a 
megfelelő kapacitású üzemanyagtartály. A motor membrános porlasztóval 
van ellátva, amely meggátolja az üzemanyag kifolyását, bármilyen dőlési 
szögben legyen is. A gép tartozéka 3 darab 100 mm, 150 mm és 200 mm Ø 
fúrószár.
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DP3000DP3000

Nagy billenőtartály

Nagy fújható 
kerekek

 BENZINES

4X4 
meghajtás

3 x előre- & 
1 x hátrameneti 
sebesség

KEREKES 4 X 4 MEGHAJTÁSÚ 
MINIDÖMPER MECHANIKUS 
BILLENÉSSEL ÉS 300 KG-OS 
TERHELÉSSEL
A Scheppach DP3000 kerekes anyagszállító, nagyon kényelmes szállítá-
si lehetőséget biztosít, akár 300 kg súlyú ömlesztett és szilárd anyagok 
áthelyezésére, még a nehezebben hozzáférhető helyeken is. Tökéletesen 
szállítható vele föld, homok, kavics, kő, térburkolat, tégla, de akár fa és fű 
is. Széles körben használják építkezéseknél, bontási és felújítási munkák-
nál, alapozásoknál, a mezőgazdaságban, kertészetekben, erdészetekben 
stb. Előnye nemcsak a nagyobb biztonság és mozgathatósága a nehezebb 
terepen is, hanem az elvégzett munka nagyobb hatékonysága a hagyomá-
nyos manuális szállítóeszközökhöz képest. A négy kerék meghajtás bizto-
sítja a gép kiváló mozgását a nehezebb terepviszonyok között is, továbbá 
a nagy és széles kerekek elősegítik a gép könnyű kezelhetőségét és a gép 
alvázvédelmét. A gépet nagyon egyszerűen lehet kezelni. A vezetőkaron 
lévő fogantyúval könnyen szabályozható a menetirány, a fék automatikusan 
aktiválódik a kuplungkar felengedésével és a sebességváltó kar is elérhető 
közelségben van a kezelő személy számára. A gép meghajtását a nagyon 
közkedvelt Loncin motor biztosítja 6,5 LE teljesítményével, amely a legnép-
szerűbb és legmegbízhatóbb motorok közé tartozik. A gépet 100 x 50 cm-es 
hólapáttal is ki lehet egészíteni.

MŰSZAKI ADATOK
Motor Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm3

Teljesítmény 4,1 kW/5,6 LE
Sebességváltó mechanikus
Sebességfokozatok 3 előre/1 hátra
Előremeneti sebesség, 
váltó szerint max. 2,5-4,8-6,4 km/h

Hátrameneti sebesség 2 km/h
Plató billentés mechanikus
Plató mérete 912 x 650 x 560 mm
Max. terhelés 300 kg
Váz acél
Gép méretei 1330 x 810 x 1038 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 148 / 168 kg
Rendelési szám 5908802903
Vonalkód 4046664037989
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  469.990 Ft 
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly nettó / bruttó 9.5 / 22.5 kg
Fúrószár Ø 100, 150, 200 mm

Rendelési szám 5904702904

Vonalkód 4046664044932

Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  86.990 Ft 

EB1700EB1700

MŰSZAKI ADATOK
Méretek H x Sz x M 540 x 310 x 1120 mm
Fúrási sebesség 310 ford./perc
Hengerűartartalom 51,7 cc
Fordulatszám max. 9600 ford./perc
Motor 1.77 LE, 2-ütemű

 BENZINES
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 Kerítésoszlop
 Növényültetés
 Faültetés

FÚRÁSHOZ

FÖLDFÚRÓ GÉP
Az EB1700 talajfúró gép ideális segítséget nyújt a kerítésoszlopok, az 
építési alapozások, a pergolák, a korlátok, a növények és fák ültetésekor 
stb. A gép használatával nagyon sok erőfeszítéstől kímélheti meg magát, 
és akár 80%-os időmegtakarítást érhet el földfúrás közben. A jobboldali 
markolaton elhelyezett sebesség kapcsolónak, az indítógombnak és ideális 
tömegének köszönhetően, a gép nagyon könnyenkezelhető. A védőkerettel 
körülvett, centrálisan elhelyezett motor is megkönnyíti a gép használat, és 
ennek köszönhetően a magasabb fordulatszámnál is kiegyensúlyozottabb 
és egyszerűbb a kezelése, mint a régebbi konstrukcióknál, ahol a motor ex-
centrikusan, a kereten kívül, van elhelyezve. A masszív védőkeret nemcsak 
a kezelőt védi, hanem fekvő helyzetben magát a gépet is. A gép legfőbb 
része az erős, röpsúlyos kuplunggal felszerelt motor, amit elektromos gyúj-
tási lehetőséggel láttak el, ami elősegíti a gépkönnyű indítását, valamint a 
megfelelő kapacitású üzemanyagtartály. A motor membrános porlasztóval 
van ellátva, amely meggátolja az üzemanyag kifolyását, bármilyen dőlési 
szögben legyen is. A gép tartozéka 3 darab 100 mm, 150 mm és 200 mm Ø 
fúrószár.
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DP3000DP3000

Nagy billenőtartály

Nagy fújható 
kerekek

 BENZINES

4X4 
meghajtás

3 x előre- & 
1 x hátrameneti 
sebesség

KEREKES 4 X 4 MEGHAJTÁSÚ 
MINIDÖMPER MECHANIKUS 
BILLENÉSSEL ÉS 300 KG-OS 
TERHELÉSSEL
A Scheppach DP3000 kerekes anyagszállító, nagyon kényelmes szállítá-
si lehetőséget biztosít, akár 300 kg súlyú ömlesztett és szilárd anyagok 
áthelyezésére, még a nehezebben hozzáférhető helyeken is. Tökéletesen 
szállítható vele föld, homok, kavics, kő, térburkolat, tégla, de akár fa és fű 
is. Széles körben használják építkezéseknél, bontási és felújítási munkák-
nál, alapozásoknál, a mezőgazdaságban, kertészetekben, erdészetekben 
stb. Előnye nemcsak a nagyobb biztonság és mozgathatósága a nehezebb 
terepen is, hanem az elvégzett munka nagyobb hatékonysága a hagyomá-
nyos manuális szállítóeszközökhöz képest. A négy kerék meghajtás bizto-
sítja a gép kiváló mozgását a nehezebb terepviszonyok között is, továbbá 
a nagy és széles kerekek elősegítik a gép könnyű kezelhetőségét és a gép 
alvázvédelmét. A gépet nagyon egyszerűen lehet kezelni. A vezetőkaron 
lévő fogantyúval könnyen szabályozható a menetirány, a fék automatikusan 
aktiválódik a kuplungkar felengedésével és a sebességváltó kar is elérhető 
közelségben van a kezelő személy számára. A gép meghajtását a nagyon 
közkedvelt Loncin motor biztosítja 6,5 LE teljesítményével, amely a legnép-
szerűbb és legmegbízhatóbb motorok közé tartozik. A gépet 100 x 50 cm-es 
hólapáttal is ki lehet egészíteni.

MŰSZAKI ADATOK
Motor Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm3

Teljesítmény 4,1 kW/5,6 LE
Sebességváltó mechanikus
Sebességfokozatok 3 előre/1 hátra
Előremeneti sebesség, 
váltó szerint max. 2,5-4,8-6,4 km/h

Hátrameneti sebesség 2 km/h
Plató billentés mechanikus
Plató mérete 912 x 650 x 560 mm
Max. terhelés 300 kg
Váz acél
Gép méretei 1330 x 810 x 1038 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 148 / 168 kg
Rendelési szám 5908802903
Vonalkód 4046664037989
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  469.990 Ft 
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DP5000DP5000

Nagy billenőtartály

Hernyótalpak

 BENZINES

HERNYÓTALPAS SZÁLLÍTÓGÉP 
HIDRAULIKUS BILLENÉSSEL 500 KG
A Scheppach DP5000 hernyótalpas szállítógép nagyon kényelmes szállítási 
lehetőséget biztosít, akár 500 kg súlyú ömlesztett és szilárd anyagok áthe-
lyezésére, még a nehezebben hozzáférhető helyeken is. Tökéletesen szál-
lítható vele föld, homok, kavics, kő, térburkolat, tégla, de akár fa és fű is. 
Széles körben használják építkezéseknél, bontási és felújítási munkáknál, 
alapozásoknál, a mezőgazdaságban, kertészetekben, erdészetekben stb. 
Előnye nemcsak a nagyobb biztonság és mozgathatóság a nehezebb tere-
pen is, hanem az elvégzett munka nagyobb hatékonysága is, a hagyomá-
nyos manuális szállítóeszközökhöz képest. További előnyei közé tartozik, 
hogy a széles hernyótalp jobban elosztja a terhelést, így a gép lényegesen 
kisebb nyomot és mélyedéseket hagy maga után, mint a kerekekkel felsze-
relt szállítóeszköz. Ezt a tulajdonságot akkor tudja értékelni igazán, amikor 
új kertet alakít ki, ill. amikor az anyagot a már parkosított területen szüksé-
ges átszállítani. A gépet nagyon egyszerűen lehet kezelni. A vezetőkaron 
lévő kapcsolókkal könnyen szabályozható a menetirány, a fék automatiku-
san aktiválódik a kuplungkar felengedésével, továbbá a konténer hidrauli-
kus emelését segítő kar és a sebességváltó is elérhető közelségben van a 
kezelő személy számára. A gép meghajtását a nagyon közkedvelt Loncin 
motor biztosítja 6,5 LE teljesítményével, amely a legnépszerűbb és leg-
megbízhatóbb motorok közé tartozik. A Scheppach DP 5000 hernyótalpas 
szállítógép kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik, széleskörű tartozékaival és 
500 kg-os teherbírásával új fejezetet nyitott a kategóriájában.

MŰSZAKI ADATOK
Motor Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm3

Teljesítmény 4,1 kW/5,6 LE
Sebességváltó mechanikus
Sebességfokozatok 3 előre/1 hátra
Előremeneti sebesség, 
váltó szerint max. 1,57-2,93-3,66 km/h

Hátrameneti sebesség 1,14 km/h
Plató billentés hidraulikus
Plató mérete 950 x 680 x 465 mm
Max. terhelés 500 kg
Oldalsó kerékvédő igen
Hernyótalp szélessége 180 mm
Váz acél
Gép méretei 1330 x 810 x 1038 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 255 / 290 kg
Rendelési szám 5908801903
Vonalkód 4046664026464
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  809.990 Ft 

3 x előre- & 
1 x hátrameneti sebesség
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KEVERŐGÉP ÉPÍTŐANYAGOKHOZ
A Scheppach AB 1700 bontókalapács egy új generációs gép, mely magas 
teljesítménnyel, hosszú élettartammal, egyszerű, strapabíró szerkezettel 
és kiváló árral rendelkezik. A kompakt és karcsú dizájn könnyebb mun-
kavégzést tesz lehetővé még a nehezebben megközelíthető helyeken is. 
A robusztus űtő szerkezet 50 J ütőerőt tesz lehetővé. A szerszámcsere 
nagyon egyszerű, csupán másodpercek kérdése. A munkakomfortot tovább 
segíti a oldalsó fogantyú, puhított felületek a markolaton, vagy a hatásos 
rezgéscsillapító rendszer. A gép praktikus és masszív műanyag dobozban 
kerül forgalomba. Standard tartozék két vésőszár is. A gép sikeresen esett 
át hosszas tesztelésen kemény környezetben, így alkalmas kölcsönzőkbe 
vagy nehéz feledatok elvégzéséhez is.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4,8 / 6,6 kg
Rendelési szám 5907801901
Vonalkód 4046664042198
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  22.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény 1200 W
Fordulatszám 0-700 fordulat/perc
Tengely hossza 550 mm
Szerszámbefogó menet M14
Gép méretei 315 x 200 x 875 mm
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DP5000DP5000

Nagy billenőtartály

Hernyótalpak

 BENZINES

HERNYÓTALPAS SZÁLLÍTÓGÉP 
HIDRAULIKUS BILLENÉSSEL 500 KG
A Scheppach DP5000 hernyótalpas szállítógép nagyon kényelmes szállítási 
lehetőséget biztosít, akár 500 kg súlyú ömlesztett és szilárd anyagok áthe-
lyezésére, még a nehezebben hozzáférhető helyeken is. Tökéletesen szál-
lítható vele föld, homok, kavics, kő, térburkolat, tégla, de akár fa és fű is. 
Széles körben használják építkezéseknél, bontási és felújítási munkáknál, 
alapozásoknál, a mezőgazdaságban, kertészetekben, erdészetekben stb. 
Előnye nemcsak a nagyobb biztonság és mozgathatóság a nehezebb tere-
pen is, hanem az elvégzett munka nagyobb hatékonysága is, a hagyomá-
nyos manuális szállítóeszközökhöz képest. További előnyei közé tartozik, 
hogy a széles hernyótalp jobban elosztja a terhelést, így a gép lényegesen 
kisebb nyomot és mélyedéseket hagy maga után, mint a kerekekkel felsze-
relt szállítóeszköz. Ezt a tulajdonságot akkor tudja értékelni igazán, amikor 
új kertet alakít ki, ill. amikor az anyagot a már parkosított területen szüksé-
ges átszállítani. A gépet nagyon egyszerűen lehet kezelni. A vezetőkaron 
lévő kapcsolókkal könnyen szabályozható a menetirány, a fék automatiku-
san aktiválódik a kuplungkar felengedésével, továbbá a konténer hidrauli-
kus emelését segítő kar és a sebességváltó is elérhető közelségben van a 
kezelő személy számára. A gép meghajtását a nagyon közkedvelt Loncin 
motor biztosítja 6,5 LE teljesítményével, amely a legnépszerűbb és leg-
megbízhatóbb motorok közé tartozik. A Scheppach DP 5000 hernyótalpas 
szállítógép kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik, széleskörű tartozékaival és 
500 kg-os teherbírásával új fejezetet nyitott a kategóriájában.

MŰSZAKI ADATOK
Motor Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm3

Teljesítmény 4,1 kW/5,6 LE
Sebességváltó mechanikus
Sebességfokozatok 3 előre/1 hátra
Előremeneti sebesség, 
váltó szerint max. 1,57-2,93-3,66 km/h

Hátrameneti sebesség 1,14 km/h
Plató billentés hidraulikus
Plató mérete 950 x 680 x 465 mm
Max. terhelés 500 kg
Oldalsó kerékvédő igen
Hernyótalp szélessége 180 mm
Váz acél
Gép méretei 1330 x 810 x 1038 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 255 / 290 kg
Rendelési szám 5908801903
Vonalkód 4046664026464
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  809.990 Ft 

3 x előre- & 
1 x hátrameneti sebesség
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Ergonomikus D-markolat
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KEVERŐGÉP ÉPÍTŐANYAGOKHOZ
A Scheppach AB 1700 bontókalapács egy új generációs gép, mely magas 
teljesítménnyel, hosszú élettartammal, egyszerű, strapabíró szerkezettel 
és kiváló árral rendelkezik. A kompakt és karcsú dizájn könnyebb mun-
kavégzést tesz lehetővé még a nehezebben megközelíthető helyeken is. 
A robusztus űtő szerkezet 50 J ütőerőt tesz lehetővé. A szerszámcsere 
nagyon egyszerű, csupán másodpercek kérdése. A munkakomfortot tovább 
segíti a oldalsó fogantyú, puhított felületek a markolaton, vagy a hatásos 
rezgéscsillapító rendszer. A gép praktikus és masszív műanyag dobozban 
kerül forgalomba. Standard tartozék két vésőszár is. A gép sikeresen esett 
át hosszas tesztelésen kemény környezetben, így alkalmas kölcsönzőkbe 
vagy nehéz feledatok elvégzéséhez is.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4,8 / 6,6 kg
Rendelési szám 5907801901
Vonalkód 4046664042198
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  22.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény 1200 W
Fordulatszám 0-700 fordulat/perc
Tengely hossza 550 mm
Szerszámbefogó menet M14
Gép méretei 315 x 200 x 875 mm
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Ergonomikus D-markolat
Állítható 
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KEVERŐGÉP ÉPÍTŐANYAGOKHOZ
A Scheppach PM1600 keverőgép nagy teljesítményének köszönhetően 
könnyen megbirkózik minden fajta építőanyaggal, legyen az malter, be-
ton, gipsz, festék, ragasztó stb. Kiválóan alkalmazható nemcsak a hobbi 
felhasználók esetében, de az iparosok, burkolók, festők vagy kőművesek 
is nagy hasznát veszik. A gép nagyon kellemes ergonomikus D-alakú, 
csúszásmentes bevonattal ellátott markolattal rendelkezik, továbbá el van 
látva biztonsági kapcsolóval, folyamatos fordulatszabályozóval, aminek 
köszönhetően igény szerint módosítható a keverés intenzitása. A nagy M14-
es befogómenet fontos a megfelelő és hatékony erőátvitelhez, ugyanakkor 
könnyű szárcserét biztosít. A gép minőségi 140mm-es spirál keverőszárral 
kerül kiszállításra.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5.2 / 6.2 kg
Rendelési szám 5907803901
Vonalkód 4046664043737
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  31.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 1600 W
Váltó 2 sebességes, DualVarioSpeed
Fordulatszám 1. fokozat 0-700 fordulat/perc
Fordulatszám 2. fokozat 0-780 ford./perc
Keverőszár hossza 550 mm
Szerszámbefogó menet M14
Gép méretei 310 x 180 x 900 mm

 ÁLLÍTHATÓ 
    SEBESSÉG
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Ergonomikus D-markolat

Állítható sebesség

Gyors, egyszerű 
szár csere

PM1800DPM1800D

DUPLASZÁRAS KEVERŐGÉP
ÉPÍTŐANYAGOKHOZ
Scheppach PM1800D duplaszáras keverőgép konstrukciójának köszönhe-
tően alkalmas akár 90 kg tömegű, általános építési vagy nehezebb viszko-
zitású, ragadós anyagok keverésére. Megbirkózik olyan anyagokkal, mint a 
habarcs, a beton, a gipsz, a festék, a ragasztó, a fugázó anyag és hasonlók. 
Kiválóan tudják hasznosítani nemcsak a barkácsolók, hanem például a 
burkoló szakemberek, parkettázók, festők vagy kőművesek. A gép alapját 
a két forgószár ellentétes forgása képezi, amelyek alaposan és hatékonyan 
elkevernek bármilyen anyagot. Az ellentétes mozgásnak köszönhetően a 
keverőedény nem forog, így a munka nagyon gyors és kényelmes. Minden 
anyagot más fordulatszámmal szükséges keverni, ezért rendelkezik a gép 
kétfokozatú sebességváltóval és ráadásként elektromos sebesség beállítási 
rendszerrel. Az első sebességfokozat nagy fordulatszámmal rendelkezik, és 
alkalmas a sűrűbb és ragadósabb anyagokhoz, a második sebességfokozat 
gyorsabb és kiválóan alkalmazható a hígabb anyagokhoz. A keverőgép 1800 
W-os lágy indítású erős motorral, ergonomikus D-alakú kényelmes, puha 
tapintású fogantyúval és biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Az okos és 
masszív gyorscsatlakozós szerszámbefogási rendszer fontos a hatékony 
erőkifejtéshez, és egyben elősegíti a szárak gyors cseréjét is. A minőségi, 
összesen 220 mm átmérőjű spirál keverőszár a gép tartozéka.
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 7.5 / 8.8 kg
Rendelési szám 5907802901
Vonalkód 4046664043072
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  48.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1600 W
Sebességváltó 2 sebességfokozat
Fordulatszám 1. sebességnél 0-700 fordulat/perc
Fordulatszám 2. sebességnél 0-780 ford./perc
Keverőszár hossza 570 mm
Szerszámbefogás gyorscsatlakozási rendszer
Gép méretei 315 x 230 x 900 mm

 ÁLLÍTHATÓ 
    SEBESSÉG
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KEVERŐGÉP ÉPÍTŐANYAGOKHOZ
A Scheppach PM1600 keverőgép nagy teljesítményének köszönhetően 
könnyen megbirkózik minden fajta építőanyaggal, legyen az malter, be-
ton, gipsz, festék, ragasztó stb. Kiválóan alkalmazható nemcsak a hobbi 
felhasználók esetében, de az iparosok, burkolók, festők vagy kőművesek 
is nagy hasznát veszik. A gép nagyon kellemes ergonomikus D-alakú, 
csúszásmentes bevonattal ellátott markolattal rendelkezik, továbbá el van 
látva biztonsági kapcsolóval, folyamatos fordulatszabályozóval, aminek 
köszönhetően igény szerint módosítható a keverés intenzitása. A nagy M14-
es befogómenet fontos a megfelelő és hatékony erőátvitelhez, ugyanakkor 
könnyű szárcserét biztosít. A gép minőségi 140mm-es spirál keverőszárral 
kerül kiszállításra.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5.2 / 6.2 kg
Rendelési szám 5907803901
Vonalkód 4046664043737
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  31.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 1600 W
Váltó 2 sebességes, DualVarioSpeed
Fordulatszám 1. fokozat 0-700 fordulat/perc
Fordulatszám 2. fokozat 0-780 ford./perc
Keverőszár hossza 550 mm
Szerszámbefogó menet M14
Gép méretei 310 x 180 x 900 mm

 ÁLLÍTHATÓ 
    SEBESSÉG
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Ergonomikus D-markolat

Állítható sebesség

Gyors, egyszerű 
szár csere

PM1800DPM1800D

DUPLASZÁRAS KEVERŐGÉP
ÉPÍTŐANYAGOKHOZ
Scheppach PM1800D duplaszáras keverőgép konstrukciójának köszönhe-
tően alkalmas akár 90 kg tömegű, általános építési vagy nehezebb viszko-
zitású, ragadós anyagok keverésére. Megbirkózik olyan anyagokkal, mint a 
habarcs, a beton, a gipsz, a festék, a ragasztó, a fugázó anyag és hasonlók. 
Kiválóan tudják hasznosítani nemcsak a barkácsolók, hanem például a 
burkoló szakemberek, parkettázók, festők vagy kőművesek. A gép alapját 
a két forgószár ellentétes forgása képezi, amelyek alaposan és hatékonyan 
elkevernek bármilyen anyagot. Az ellentétes mozgásnak köszönhetően a 
keverőedény nem forog, így a munka nagyon gyors és kényelmes. Minden 
anyagot más fordulatszámmal szükséges keverni, ezért rendelkezik a gép 
kétfokozatú sebességváltóval és ráadásként elektromos sebesség beállítási 
rendszerrel. Az első sebességfokozat nagy fordulatszámmal rendelkezik, és 
alkalmas a sűrűbb és ragadósabb anyagokhoz, a második sebességfokozat 
gyorsabb és kiválóan alkalmazható a hígabb anyagokhoz. A keverőgép 1800 
W-os lágy indítású erős motorral, ergonomikus D-alakú kényelmes, puha 
tapintású fogantyúval és biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Az okos és 
masszív gyorscsatlakozós szerszámbefogási rendszer fontos a hatékony 
erőkifejtéshez, és egyben elősegíti a szárak gyors cseréjét is. A minőségi, 
összesen 220 mm átmérőjű spirál keverőszár a gép tartozéka.
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 7.5 / 8.8 kg
Rendelési szám 5907802901
Vonalkód 4046664043072
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  48.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1600 W
Sebességváltó 2 sebességfokozat
Fordulatszám 1. sebességnél 0-700 fordulat/perc
Fordulatszám 2. sebességnél 0-780 ford./perc
Keverőszár hossza 570 mm
Szerszámbefogás gyorscsatlakozási rendszer
Gép méretei 315 x 230 x 900 mm

 ÁLLÍTHATÓ 
    SEBESSÉG
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 415 x 340 x 325 mm
Hengerűrtartalom  63 cm³
Névleges teljesítmény 1,2 kW / 1,6 LE

Indítás manuális, indítózsinór 
segítségével

Üzemanyag ólommentes (keverék 1:50 
benzin/olaj)

Üzemanyagtartály kapacitás  4 l
Üzemanyag fogyasztás  kb. 0,6 l/óra, terheléstől függően
Folyamatos üzemidő 1 
üzemanyagtartály kapacitásnál akár 7 óra, terheléstől függően

Generátoteljesítmény max./ tartós 700 / 650 W
Kimeneti áram 1 x 230 V
Kimeneti frekvencia 50 Hz
Túlterhelés elleni védelem igen
Védelem IP 23

Motor 1 hengeres, kétütemű, 
léghűtéses

Teljesítmény 1500 W

ÁRAMFEJLESZTŐ 700 W
A Scheppach SG 1000 áramfejlesztő kiválóan felszerelt és helytakarékos 
gép. Legfőképpen azokon a helyeken használható, ahol nem a nagy és erős 
eszközöket kell ellátni elektromos árammal, hanem ahol az alacsony súly, 
a kompakt méret vagy a nagyon alacsony zajszint a fontos tényező. Így 
nagyon kedvelt a lakókocsik és a hajók tulajdonosai körében, illetve azo-
knál, akik szeretnek különböző szabadtéri tevékenységeket végezni. Kiváló 
szolgálatot nyújt a hétvégi és a családi házak tulajdonosai számára árams-
zünet esetén, mint helyettesítő áramforrás (világításnál, hűtőgép üzemel-
tetésénél stb.) Könnyen megbirkózik pl. az italhűtőkkel is. Az áramfejlesztő 
kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach, 
tanúsítvánnyal ellátott, kiváló minőségű váltóáramú generátorokat has-
znál, amelyek elbírják a tartós terhelést is. A gép modern csatlakozási 
lehetőséggel van ellátva. A 4 literes üzemanyagtartály biztosítja- normál 
terhelés mellett- a közel 6-7 órás üzemelést. Az áramfejlesztő masszív, 
gumírozott, vibrációt csökkentő lábbakkal van felszerelve. További tarto-
zékok a két markolat a könnyű szállításhoz, a feszültség elleni védelem és 
a 230 V-os aljzat. A kényelmesen indítható, kétütemű motor biztosítja a 650 
W-os tartós teljesítményt és 320 V-os váltakozó feszültségnél a maximális 
720 W-os teljesítményt.

SG1000SG1000

Rezgéscsökkentő 
gumitalp

Kompakt méretek

2-ütemű motor

 BENZINES

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 16.5 / 17.5 kg
Rendelési szám 5906218901
Vonalkód 4046664067931
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  44.990 Ft 
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SG2600SG2600 BENZINES

2220 W-OS VÁZSZERKEZETES 
ÁRAMFEJLESZTŐ AVR
Nagyon sok indok felsorolható, hogy miért vásároljuk meg a Scheppach 
SG2600 áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol nem áll ren-
delkezésre áramforrás, és előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén 
súlyos anyagi károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük lehet az 
áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi házuk-
ban, ill. az építkezéseken. A tartós 2000 W-os teljesítmény lehetővé teszi 
nemcsak az ellenárammal működő berendezések áramellátását (izzók, 
fűtőberendezések, kávéfőzők stb.), hanem egy egész sor induktív típusú 
elektromos gép üzemeltetését is (elektromos kéziszerszámok, elektro-
mos szivattyúk stb.), amelyeknél nagyobb teljesítménykapacitásssal kell 
számolni a villamos motor működése közben. Az áramfejlesztő kulcsfon-
tosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach cég a 
Briggs&Stratton motorokhoz hitelesített generátorokat alkalmaz, továbbá 
olyan motorokat, amelyek 300 órás folyamatos terhelés mellett megsze-
rezték a TÜV Német Minőségbiztosító Intézet minőségi tanúsítványát. A 
Scheppach áramfejlesztők kiváló minőségű AVR automatikus feszültsé-
gszabályozó rendszerrel vannak ellátva, így az érzékenyebb elektromos 
berendezések sem károsodnak. A 15 literes, nagy üzemanyagtartály, amit 
vázszerkezet véd, biztosítja a felhasználónak a problémamentes több órás 
üzemeltetést.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 40 / 42 kg
Rendelési szám 5906212901
Vonalkód 4046664040446
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  84.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 610 x 450 x 480 mm
Hengerűrtartalom 196 cm3

Névleges teljesítmény 4,8 kW / 6,5 LE (3000 ford./
percnél)

Indítás manuális, indítózsinór 
segítségével

Üzemanyag ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás 15 l
Olajtartály kapacitás 0,6 l
Üzemanyag fogyasztás 0,54 l/óra
Folyamatos üzemidő akár 13 óra
Feszültségszabályozó automatikus AVR
Generátoteljesítmény max./ tartós 2200/2000 W
Kimeneti áram 2 x230 V
Kimeneti frekvencia 50 Hz
Túlterhelés elleni védelem igen
Olajszint ellenőrzés igen
Voltmérő igen
Védelem IP 23

Motor 1 hengeres, négyütemű, 
levegőhűtéses
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 415 x 340 x 325 mm
Hengerűrtartalom  63 cm³
Névleges teljesítmény 1,2 kW / 1,6 LE

Indítás manuális, indítózsinór 
segítségével

Üzemanyag ólommentes (keverék 1:50 
benzin/olaj)

Üzemanyagtartály kapacitás  4 l
Üzemanyag fogyasztás  kb. 0,6 l/óra, terheléstől függően
Folyamatos üzemidő 1 
üzemanyagtartály kapacitásnál akár 7 óra, terheléstől függően

Generátoteljesítmény max./ tartós 700 / 650 W
Kimeneti áram 1 x 230 V
Kimeneti frekvencia 50 Hz
Túlterhelés elleni védelem igen
Védelem IP 23

Motor 1 hengeres, kétütemű, 
léghűtéses

Teljesítmény 1500 W

ÁRAMFEJLESZTŐ 700 W
A Scheppach SG 1000 áramfejlesztő kiválóan felszerelt és helytakarékos 
gép. Legfőképpen azokon a helyeken használható, ahol nem a nagy és erős 
eszközöket kell ellátni elektromos árammal, hanem ahol az alacsony súly, 
a kompakt méret vagy a nagyon alacsony zajszint a fontos tényező. Így 
nagyon kedvelt a lakókocsik és a hajók tulajdonosai körében, illetve azo-
knál, akik szeretnek különböző szabadtéri tevékenységeket végezni. Kiváló 
szolgálatot nyújt a hétvégi és a családi házak tulajdonosai számára árams-
zünet esetén, mint helyettesítő áramforrás (világításnál, hűtőgép üzemel-
tetésénél stb.) Könnyen megbirkózik pl. az italhűtőkkel is. Az áramfejlesztő 
kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach, 
tanúsítvánnyal ellátott, kiváló minőségű váltóáramú generátorokat has-
znál, amelyek elbírják a tartós terhelést is. A gép modern csatlakozási 
lehetőséggel van ellátva. A 4 literes üzemanyagtartály biztosítja- normál 
terhelés mellett- a közel 6-7 órás üzemelést. Az áramfejlesztő masszív, 
gumírozott, vibrációt csökkentő lábbakkal van felszerelve. További tarto-
zékok a két markolat a könnyű szállításhoz, a feszültség elleni védelem és 
a 230 V-os aljzat. A kényelmesen indítható, kétütemű motor biztosítja a 650 
W-os tartós teljesítményt és 320 V-os váltakozó feszültségnél a maximális 
720 W-os teljesítményt.

SG1000SG1000

Rezgéscsökkentő 
gumitalp

Kompakt méretek

2-ütemű motor

 BENZINES

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 16.5 / 17.5 kg
Rendelési szám 5906218901
Vonalkód 4046664067931
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  44.990 Ft 
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SG2600SG2600 BENZINES

2220 W-OS VÁZSZERKEZETES 
ÁRAMFEJLESZTŐ AVR
Nagyon sok indok felsorolható, hogy miért vásároljuk meg a Scheppach 
SG2600 áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol nem áll ren-
delkezésre áramforrás, és előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén 
súlyos anyagi károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük lehet az 
áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi házuk-
ban, ill. az építkezéseken. A tartós 2000 W-os teljesítmény lehetővé teszi 
nemcsak az ellenárammal működő berendezések áramellátását (izzók, 
fűtőberendezések, kávéfőzők stb.), hanem egy egész sor induktív típusú 
elektromos gép üzemeltetését is (elektromos kéziszerszámok, elektro-
mos szivattyúk stb.), amelyeknél nagyobb teljesítménykapacitásssal kell 
számolni a villamos motor működése közben. Az áramfejlesztő kulcsfon-
tosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach cég a 
Briggs&Stratton motorokhoz hitelesített generátorokat alkalmaz, továbbá 
olyan motorokat, amelyek 300 órás folyamatos terhelés mellett megsze-
rezték a TÜV Német Minőségbiztosító Intézet minőségi tanúsítványát. A 
Scheppach áramfejlesztők kiváló minőségű AVR automatikus feszültsé-
gszabályozó rendszerrel vannak ellátva, így az érzékenyebb elektromos 
berendezések sem károsodnak. A 15 literes, nagy üzemanyagtartály, amit 
vázszerkezet véd, biztosítja a felhasználónak a problémamentes több órás 
üzemeltetést.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 40 / 42 kg
Rendelési szám 5906212901
Vonalkód 4046664040446
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  84.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 610 x 450 x 480 mm
Hengerűrtartalom 196 cm3

Névleges teljesítmény 4,8 kW / 6,5 LE (3000 ford./
percnél)

Indítás manuális, indítózsinór 
segítségével

Üzemanyag ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás 15 l
Olajtartály kapacitás 0,6 l
Üzemanyag fogyasztás 0,54 l/óra
Folyamatos üzemidő akár 13 óra
Feszültségszabályozó automatikus AVR
Generátoteljesítmény max./ tartós 2200/2000 W
Kimeneti áram 2 x230 V
Kimeneti frekvencia 50 Hz
Túlterhelés elleni védelem igen
Olajszint ellenőrzés igen
Voltmérő igen
Védelem IP 23

Motor 1 hengeres, négyütemű, 
levegőhűtéses
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SG3100SG3100 BENZINES
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(standard)

2800 W-OS VÁZSZERKEZETES
ÁRAMFEJLESZTŐ AVR
Nagyon sok mindennel indokolható, hogy miért vásároljuk meg a 
Scheppach SG3100 áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol 
nem áll rendelkezésre áramforrás, előfordulhat, hogy áramkimaradás 
esetén súlyos anyagi károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük 
lehet az áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi 
házukban, vagy az építkezéseken. A Scheppach áramfejlesztő teljesít-
ményének köszönhetően sokrétűen használható. A tartós2500 W-os tel-
jesítmény lehetővé teszi nemcsak az ellenárammal működő berendezések 
áramellátását (izzók, fűtőberendezések, kávéfőzők stb.), hanem egy egész 
sor induktív típusú elektromos gép üzemeltetését is (elektromos kézis-
zerszámok, elektromos szivattyúk, nagyobb elektromotoros gépek stb.), 
amelyeknél a nagyobb teljesítménykapacitással kell számolni a villamos 
motor működése közben. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a 
motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach cég a Briggs&Stratton 
motorokhoz hitelesített generátorokat alkalmaz, továbbá olyan motoro-
kat, amelyek 300 órás folyamatos terhelés mellett megszerezték a TÜV 
német minőségbiztosító intézet minőségi tanúsítványát. A Scheppach 
áramfejlesztők kiváló minőségű AVR automatikus feszültségszabályozó 
rendszerrel vannak ellátva, így az érzékenyebb elektromos berendezések 
sem károsodnak. A 15 literes, nagy üzemanyagtartály, amit vázszerkezet 
véd, biztosítja a a problémamentes, több órás üzemeltetést. A nagy fel-
fújható kerekek és a fogantyú megkönnyítik a gép szállítását.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 45 / 48 kg
Rendelési szám 5906213901
Vonalkód 4046664040453
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  94.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 510 x 295 x 440 mm
Hengerűrtartalom 196 cm3

Névleges teljesítmény 4,8 kW / 6,5 LE (3000 ford./
percnél)

Indítás manuális, indítózsinór 
segítségével

Üzemanyag ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás 15 l
Olajtartály kapacitás 0,6 l
Üzemanyag fogyasztás 0,54 l/óra
Feszültségszabályozó automatikus AVR
Generátoteljesítmény max./ tartós 2700/2500 W
Kimeneti áram 2 x230 V
Kimeneti frekvencia 50 Hz
Túlterhelés elleni védelem igen
Olajszint ellenőrzés igen
Voltmérő igen
Védelem IP 23

Motor 1 hengeres, négyütemű, 
levegőhűtéses

Teljesítmény 1500 W

emelő markolat 
(standard)
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SG3100SG3100 BENZINES
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2800 W-OS VÁZSZERKEZETES
ÁRAMFEJLESZTŐ AVR
Nagyon sok mindennel indokolható, hogy miért vásároljuk meg a 
Scheppach SG3100 áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol 
nem áll rendelkezésre áramforrás, előfordulhat, hogy áramkimaradás 
esetén súlyos anyagi károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük 
lehet az áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi 
házukban, vagy az építkezéseken. A Scheppach áramfejlesztő teljesít-
ményének köszönhetően sokrétűen használható. A tartós2500 W-os tel-
jesítmény lehetővé teszi nemcsak az ellenárammal működő berendezések 
áramellátását (izzók, fűtőberendezések, kávéfőzők stb.), hanem egy egész 
sor induktív típusú elektromos gép üzemeltetését is (elektromos kézis-
zerszámok, elektromos szivattyúk, nagyobb elektromotoros gépek stb.), 
amelyeknél a nagyobb teljesítménykapacitással kell számolni a villamos 
motor működése közben. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a 
motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach cég a Briggs&Stratton 
motorokhoz hitelesített generátorokat alkalmaz, továbbá olyan motoro-
kat, amelyek 300 órás folyamatos terhelés mellett megszerezték a TÜV 
német minőségbiztosító intézet minőségi tanúsítványát. A Scheppach 
áramfejlesztők kiváló minőségű AVR automatikus feszültségszabályozó 
rendszerrel vannak ellátva, így az érzékenyebb elektromos berendezések 
sem károsodnak. A 15 literes, nagy üzemanyagtartály, amit vázszerkezet 
véd, biztosítja a a problémamentes, több órás üzemeltetést. A nagy fel-
fújható kerekek és a fogantyú megkönnyítik a gép szállítását.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 45 / 48 kg
Rendelési szám 5906213901
Vonalkód 4046664040453
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  94.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 510 x 295 x 440 mm
Hengerűrtartalom 196 cm3

Névleges teljesítmény 4,8 kW / 6,5 LE (3000 ford./
percnél)

Indítás manuális, indítózsinór 
segítségével

Üzemanyag ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás 15 l
Olajtartály kapacitás 0,6 l
Üzemanyag fogyasztás 0,54 l/óra
Feszültségszabályozó automatikus AVR
Generátoteljesítmény max./ tartós 2700/2500 W
Kimeneti áram 2 x230 V
Kimeneti frekvencia 50 Hz
Túlterhelés elleni védelem igen
Olajszint ellenőrzés igen
Voltmérő igen
Védelem IP 23

Motor 1 hengeres, négyütemű, 
levegőhűtéses

Teljesítmény 1500 W

emelő markolat 
(standard)

HONDA 
motor
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SG3500SG3500 BENZINES

3500 W-OS VÁZSZERKEZETES
ÁRAMFEJLESZTŐ AVR 
SZABÁLYOZÁSSAL ÉS HONDA 
MOTORRAL
A Scheppach SG3500 professzionális áramfejlesztő a legjobb tulajdonsá-
gokkal rendelkezik a kategóriájában. Az egyediségét az alacsony profi lú, 
csúcsminőségű Honda motor határozza meg, amely hozzájárul az egész 
gép kompakt formájához. A motor nagyon hatékony hangtompítással 
rendelkezik, így az áramfejlesztő kivételesen csendes üzemmódban mű-
ködik. A túlmelegedés és az alacsony motorolaj szint ellen is védve van. 
Professzionális a feszültségszabályozó AVR (automatikus feszültségsza-
bályozó) rendszere is, így a csatolt, érzékenyebb elektromos berendezések 
sem károsodnak. A nagy kapacitású, 15 literes üzemanyagtartály biztosítja 
az áramellátás kellő függetlenségét, ill. a rendelkezésre álló üzemanyag 
mennyiségét. Az áramfejlesztő 75%-os terhelésnél közel 12 órás üzemelés-
re képes. Az átlátszó üzemanyag kémlelő nyílás az üzemanyagtartály része. 
A vezérlőegység tartozéka az egyszerű kapcsolókon és a két darab 230 
V-os aljzaton kívül, a felszültséget, frekvenciát és motoróraszámot mutató 
digitális kijelző is. Az áramfejlesztő valamennyi része rugózás mentesen 
egy nagyméretű vázszerkezetben helyezkedik el, így védve van az esetleges 
sérülésektől.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 48.6 / 52.1 kg
Rendelési szám 5906209901
Vonalkód 4046664036906
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  279.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 620 x 460 x 490 mm
Hengerűrtartalom 196 cm3

Névleges teljesítmény 4,8 kW / 6,5 LE

Indítás manuális, indítózsinór 
segítségével

Üzemanyag ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás 15 l
Üzemanyag fogyasztás kb.1,3 l/óra
Áramfejlesztő típusa egyfázisú
Generátoteljesítmény max./ tartós 3000/2800 W
Kimeneti áram 2 x230 V váltakozó
Kimeneti frekvencia 50 Hz
Névleges áram 16 A (230V)
Túlterhelés elleni védelem igen
Olajszint ellenőrzés igen
Földelő kapocs igen
Védelem IP 23

Motor HONDA GX 200, 1 hengeres, 
négyütemű, levegőhűtéses

Digitális multiméter feszültségmérő, frekvencia, 
motoróra
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 700 x 500 x 570 mm
Hengerűrtartalom 389 cm3

Névleges teljesítmény 9,6 kW / 13 LE (3600 ford.
/percnél)

Indítás manuális, indítózsinór 
segítségével

Üzemanyag ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás 25 l
Olajtartály kapacitás 1,1 l
Üzemanyag fogyasztás 2,94 l/óra
Folyamatos üzemidő kb. 8,5 óra
Feszültségszabályozó automatikus AVR
Generátoteljesítmény max./ tartós 2700/2500 W
Kimeneti áram (aljzat) 3 x 230 V / 1 x 400 V / 1 x 12 V
Kimeneti frekvencia 50 Hz
Túlterhelés elleni védelem igen
Olajszint ellenőrzés igen
Voltmérő igen
Védelem IP 23

Motor 1 hengeres, négyütemű, 
levegőhűtéses

SG7000SG7000

360° 360°

 ELEKTROMOS 
INDÍTÁS*
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Kerekek 
(standard)

Emelő markolat 
(standard)

*külön akku szükséges

5500 W-OS VÁZSZERKEZETES
ÁRAMFEJLESZTŐ AVR 
SZABÁLYOZÁSSAL
Nagyon sok indok sorolható fel, hogy miért vásároljuk meg a Scheppach SG 
3100 áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol nem áll rendelke-
zésre áramforrás, előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén súlyos anyagi 
károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük lehet az áramra a csa-
ládi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi házukban, illetve az 
építkezéseken. A Scheppach SG7000 áramfejlesztő, sokrétűen használható 
csúcsterméknek számít az áramfejlesztők sorában. Az 5000 W-os telje-
sítménye és a háromfázisú 400 V-os áramkimenetele lehetőséget biztosít 
a legtöbb általános elektromos berendezés vagy elektromos motor csat-
lakoztatására, mind az ellenárammal működők (izzók, fűtőberendezések, 
kávéfőzők stb.), mind az induktív működésűek (elektromos kéziszerszámok, 
elektromos szivattyúk, nagyobb elektromotoros gépek stb.) esetében. Az 
áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. 
A Scheppach cég a Briggs&Stratton motorokhoz hitelesített generátorokat 
alkalmaz, továbbá olyan motorokat, amelyek 300 órás folyamatos terhelés 
mellett megszerezték a TÜV Német Minőségbiztosító Intézet minőségi tanú-
sítványát. A Scheppach áramfejlesztők kiváló minőségű AVR automatikus 
feszültségszabályozó rendszerrel vannak ellátva, így az érzékenyebb elekt-
romos berendezések sem károsodnak. A 25 literes, nagy üzemanyagtartály, 
amit vázszerkezet véd, biztosítja a problémamentes több órás üzemeltetést. 
A nagy felfújható kerekek és a fogantyúk megkönnyítik a gép szállítását. A 
kényelmes indításhoz elegendő a 12 V-os csatlakozás.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 84 / 88 kg
Rendelési szám 5906210901
Vonalkód 404666037613
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 219.990 Ft 

Elektromos indítás

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 21 / 23 kg
Rendelési szám 5906208901
Vonalkód 4046664036494
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  179.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 510 x 295 x 440 mm
Hengerűrtartalom 105,6 cm3

Névleges teljesítmény 2,0 kW / 2,7 LE

Indítás manuális, indítózsinór 
segítségével

Üzemanyag ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás 3,2 l
Üzemanyag fogyasztás kb. 1,07 l/óra
Feszültségszabályozó digitális inverter
Generátoteljesítmény max./ tartós 2000/1600 W

Kimeneti áram 2 x230 V váltakozó áram, 1 x12 V 
egyenáram

Névleges áram 7 A (230V)
Kimeneti frekvencia 50 Hz
Túlterhelés elleni védelem igen
Olajszint ellenőrzés igen
Védelem IP 23

Motor 1 hengeres, négyütemű, 
levegőhűtéses

Teljesítmény 1500 W

2000 W-OS INVERTERES
ÁRAMFEJLESZTŐ
A Scheppach SG2000 inverteres áramfejlesztő egy jól felszerelt, modern, 
csendes és helytakarékos áramforrás, amelyhez nyugodtam hozzácsatla-
koztathatja nemcsak az általános készülékeket, hanem a legérzékenyebb 
elektromos berendezéseket is. Az inverter a legmodernebb technológiára 
alapoz. A motor összeköttetésben van a váltóáramú generátorral. Ez azon-
ban nem úgy működik, mint a hagyományos generátoroknál, nem közvet-
lenül látja el árammal a berendezést, hanem először átalakul egyenáram-
má, és utána a legmodernebb elektronikának, mikroprocesszoroknak és 
high-tech mágneseknek köszönhetően újra átalakul váltakozó árammá. A 
vezérelt áram átalakításnak köszönhetően, az ilyen áram görbéje rendkívül 
egyenletes és szabályos, így nem befolyásolja a motor fordulatszámának 
ingadozása sem, mint más generátoroknál. Ilyen áramfejlesztőre biz-
tonságosan csatlakoztathatja nemcsak a hagyományos berendezéseket, a 
fényforrásokat, a hűtőberendezéseket, hanem az összes, mikroprocesszort 
tartalmazó eszközt is, amelyek érzékenyek az áram minőségére, pl. telefo-
nokat, számítógépeket, nyomtatókat, játék joystickokat, modern konyhai 
eszközöket stb. A Scheppach generátornak további előnye, hogy Smart 
Throttle üzemanyag csökkentő funkcióval rendelkezik, ami azt jelenti, 
hogy a motor az alacsony terhelésnél saját maga szabályozza a fordu-
latszámát. Ennek köszönhetően a hagyományos generátorokhoz képest 
megtakarítható akár az üzemanyag 40%-a. Az áramfejlesztő hasznos tula-
jdonságai közé tartozik a gép automatikus kikapcsolási funkciója, amely 
megvédi a gépet a meghibásodástól és a drága javítási költségektől abban 
az esetben, ha a motorban az olajszint az előírt mennyiség alá csökken, ill. 
a túlterhelés elleni védelem. Amennyiben a csúcsminőségű áramfejlesztőt 
kempingben, hajón, lakókocsiban vagy szabadtéren használja, értékelni 
fogja a gép nagyon alacsony zajkibocsátását. A gép gumírozott, vibrá-
ciót csökkentő lábbakkal van felszerelve. A nagy markolat megkönnyíti a 
könnyű szállítást, és a kompakt design egyben helytakarékos is.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 700 x 500 x 570 mm
Hengerűrtartalom 389 cm3

Névleges teljesítmény 9,6 kW / 13 LE (3600 ford.
/percnél)

Indítás manuális, indítózsinór 
segítségével

Üzemanyag ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás 25 l
Olajtartály kapacitás 1,1 l
Üzemanyag fogyasztás 2,94 l/óra
Folyamatos üzemidő kb. 8,5 óra
Feszültségszabályozó automatikus AVR
Generátoteljesítmény max./ tartós 2700/2500 W
Kimeneti áram (aljzat) 3 x 230 V / 1 x 400 V / 1 x 12 V
Kimeneti frekvencia 50 Hz
Túlterhelés elleni védelem igen
Olajszint ellenőrzés igen
Voltmérő igen
Védelem IP 23

Motor 1 hengeres, négyütemű, 
levegőhűtéses

SG7000SG7000

360° 360°

 ELEKTROMOS 
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(standard)

*külön akku szükséges

5500 W-OS VÁZSZERKEZETES
ÁRAMFEJLESZTŐ AVR 
SZABÁLYOZÁSSAL
Nagyon sok indok sorolható fel, hogy miért vásároljuk meg a Scheppach SG 
3100 áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol nem áll rendelke-
zésre áramforrás, előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén súlyos anyagi 
károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük lehet az áramra a csa-
ládi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi házukban, illetve az 
építkezéseken. A Scheppach SG7000 áramfejlesztő, sokrétűen használható 
csúcsterméknek számít az áramfejlesztők sorában. Az 5000 W-os telje-
sítménye és a háromfázisú 400 V-os áramkimenetele lehetőséget biztosít 
a legtöbb általános elektromos berendezés vagy elektromos motor csat-
lakoztatására, mind az ellenárammal működők (izzók, fűtőberendezések, 
kávéfőzők stb.), mind az induktív működésűek (elektromos kéziszerszámok, 
elektromos szivattyúk, nagyobb elektromotoros gépek stb.) esetében. Az 
áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. 
A Scheppach cég a Briggs&Stratton motorokhoz hitelesített generátorokat 
alkalmaz, továbbá olyan motorokat, amelyek 300 órás folyamatos terhelés 
mellett megszerezték a TÜV Német Minőségbiztosító Intézet minőségi tanú-
sítványát. A Scheppach áramfejlesztők kiváló minőségű AVR automatikus 
feszültségszabályozó rendszerrel vannak ellátva, így az érzékenyebb elekt-
romos berendezések sem károsodnak. A 25 literes, nagy üzemanyagtartály, 
amit vázszerkezet véd, biztosítja a problémamentes több órás üzemeltetést. 
A nagy felfújható kerekek és a fogantyúk megkönnyítik a gép szállítását. A 
kényelmes indításhoz elegendő a 12 V-os csatlakozás.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 84 / 88 kg
Rendelési szám 5906210901
Vonalkód 404666037613
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 219.990 Ft 

Elektromos indítás

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 21 / 23 kg
Rendelési szám 5906208901
Vonalkód 4046664036494
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  179.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 510 x 295 x 440 mm
Hengerűrtartalom 105,6 cm3

Névleges teljesítmény 2,0 kW / 2,7 LE

Indítás manuális, indítózsinór 
segítségével

Üzemanyag ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás 3,2 l
Üzemanyag fogyasztás kb. 1,07 l/óra
Feszültségszabályozó digitális inverter
Generátoteljesítmény max./ tartós 2000/1600 W

Kimeneti áram 2 x230 V váltakozó áram, 1 x12 V 
egyenáram

Névleges áram 7 A (230V)
Kimeneti frekvencia 50 Hz
Túlterhelés elleni védelem igen
Olajszint ellenőrzés igen
Védelem IP 23

Motor 1 hengeres, négyütemű, 
levegőhűtéses

Teljesítmény 1500 W

2000 W-OS INVERTERES
ÁRAMFEJLESZTŐ
A Scheppach SG2000 inverteres áramfejlesztő egy jól felszerelt, modern, 
csendes és helytakarékos áramforrás, amelyhez nyugodtam hozzácsatla-
koztathatja nemcsak az általános készülékeket, hanem a legérzékenyebb 
elektromos berendezéseket is. Az inverter a legmodernebb technológiára 
alapoz. A motor összeköttetésben van a váltóáramú generátorral. Ez azon-
ban nem úgy működik, mint a hagyományos generátoroknál, nem közvet-
lenül látja el árammal a berendezést, hanem először átalakul egyenáram-
má, és utána a legmodernebb elektronikának, mikroprocesszoroknak és 
high-tech mágneseknek köszönhetően újra átalakul váltakozó árammá. A 
vezérelt áram átalakításnak köszönhetően, az ilyen áram görbéje rendkívül 
egyenletes és szabályos, így nem befolyásolja a motor fordulatszámának 
ingadozása sem, mint más generátoroknál. Ilyen áramfejlesztőre biz-
tonságosan csatlakoztathatja nemcsak a hagyományos berendezéseket, a 
fényforrásokat, a hűtőberendezéseket, hanem az összes, mikroprocesszort 
tartalmazó eszközt is, amelyek érzékenyek az áram minőségére, pl. telefo-
nokat, számítógépeket, nyomtatókat, játék joystickokat, modern konyhai 
eszközöket stb. A Scheppach generátornak további előnye, hogy Smart 
Throttle üzemanyag csökkentő funkcióval rendelkezik, ami azt jelenti, 
hogy a motor az alacsony terhelésnél saját maga szabályozza a fordu-
latszámát. Ennek köszönhetően a hagyományos generátorokhoz képest 
megtakarítható akár az üzemanyag 40%-a. Az áramfejlesztő hasznos tula-
jdonságai közé tartozik a gép automatikus kikapcsolási funkciója, amely 
megvédi a gépet a meghibásodástól és a drága javítási költségektől abban 
az esetben, ha a motorban az olajszint az előírt mennyiség alá csökken, ill. 
a túlterhelés elleni védelem. Amennyiben a csúcsminőségű áramfejlesztőt 
kempingben, hajón, lakókocsiban vagy szabadtéren használja, értékelni 
fogja a gép nagyon alacsony zajkibocsátását. A gép gumírozott, vibrá-
ciót csökkentő lábbakkal van felszerelve. A nagy markolat megkönnyíti a 
könnyű szállítást, és a kompakt design egyben helytakarékos is.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 445 x 136 x 328 mm
Maximális üzemi nyomás 8 bar
Szívóteljesítmény 180 L/min
Vezetékkábel 3 m
Nagynyomású spiráltömlő 3 m
Fordulatszám max. 3750 rpm
Motor 220 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5,5 / 6 kg
Rendelési szám 5906127901
Vonalkód 4046664068365
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 20 990 Ft

AIR FORCE 3AIR FORCE 3  OLAJMENTES

OLAJMENTES TÁSKAKOMPRESSZOR  
A scheppach AIR FORCE 3 kompresszor egy nagyon praktikus, 
helytakarékos, könny, erős és sok funkcióval ellátott gép, amely kiváló 
segítség minden háztartásban, hétvégi házban, lakókocsiban vagy hajón. 
A nagyon sok, különböző csatlakozónak köszönhetően, könnyedén 
megbírkózik a motor, autó és kerekpár gumijával, a labdák, matracok, 
csónakok stb. felfújásával is. Az összes tartozék, a hálozati kábellel, a 
minőségi, 3 m hosszú nagynyomású tömlővel, a manométeres pisztollyal 
és a kilenc különböző csatlakozóval együtt, nagyon ügyesen van elhelyezve 
a kompresszor belsejében, így semmi sem vész el. A kényelmes markolat 
megkönnyíti a gép hordozhatóságát. A kompresszor a legmodernebb, 
olajmentes tehnológiával készült motorral van felszerelve. Az olajszint 
ellenőrzése, utánpótlása vagy cseréje teljesen szükségtelen, mert a 
kompresszor így is mindig készen áll a munkára. Mérete és összesen 5,5 kg 
súlya miatt használata ideális kempingezéshez vagy más szabadtéri 
tevékenységekhez.
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1100 W motor
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 560 x 360 x 155 mm
Levegőtartály térfogata 2 L
Üzemi nyomás 8 bar
Szívóteljesítmény 180 L/perc
Motor 230 – 240 V~
Teljesítmény 1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 8 / 9 kg
Rendelési szám 5906118901
Vonalkód 4046664040309
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 40 990 Ft

AIR CASEAIR CASE

1100 W motor

  OLAJMENTES
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OLAJMENTES TÁSKAKOMPRESSZOR 
Az AIR CASE kicsi, helytakarékos, csendes, könnyű, de ennek ellenére erős 
és gazdagon felszerelt, kitűnő kompresszor. Kiváló segítséget nyújt minden 
háztartásban, hétvégi házban, lakókocsiban vagy kiesebb műhelyben. 
A standardon felüli tartozékok tartalmazzák a 2 l-s levegőtartályt, amelynek 
segítségével elektromos áram nélkül is felfújhatja a kerékpárját a pincében, 
a 9 különböző csatlakozó segítségével felfújhatja a labdákat, 
gumikerekeket, matracokat vagy akár a felfújható medencét is. 
Tartalmazza továbbá a 3 m hosszú nagynyomású tömlőt, integrált 
manométerrel és nyomásszabályozóval, valamint a praktikus 
fúvópisztolyt, a tartozékok integrált tárolási lehetőségét, a kényelmes 
fogantyút és a tartály nyomásmérő manométerét is. A kompresszor a 
legmodernebb olajmentes technológiával készült motorral van felszerelve. 
Az olajszint ellenőrzése, utánpótlása vagy cseréje teljesen szükségtelen és 
a kompresszor így is mindig készen áll a munkára. A mérete és összesen 8 
kg súlya miatt használata ideális a kempingezéshez vagy más szabadtéri 
tevékenységekhez.    
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MŰSZAKI ADATOK
Méretek (H x Sz x M) 355 x 345 x 305 mm
Levegőtartály 6 L
Maximális nyomás 8 bar
Szívás 192 L/min
Zajszint 96 dB(A)
Motor 220 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 1200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 9,7 / 11,2 kg
Rendelési szám 5906132901
Vonalkód 4046664069430
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  34.990 Ft 

HC06HC06

OLAJMENTES KOMPRESZSOR 6 L 
A scheppach HC06 egy praktikus, könnyű és könnyen szállítható 6 literes 
tartállyal rendelkező és erős, 1200 W-os motorral. A modern olajmentes 
technológiának köszönhetően, minimális karbantartási igénnyel bír. 
Alkalmas olyan otthoni, vagy akár iparosi műhelyekbe, ahol az alacsony 
súly és könnyű szállítás a kritérium. A tartálynak köszönhetően a 
kompresszor nemcsak kerekek, labdák, matracok, biciklik fújására 
alkalmas, de akár tűzőgép, szórópisztoly és más pneumatikus szerszám 
műküdtetésére is alkalmas. Az olajmentes technológiának köszönhetően 
ugyancsak alkalmas olyan alkalmazási területeken is, ahol ez kritérium 
(pl. vendéglátás). A nyomás egyszerűen, egy gombbal szabályozható és 
ellenőrizhető a beépített manométeren. A gép nagy fogómarkolattal, 
kábeltartóval van ellátva. Emelett a négy gumitalp kiválló stabilitást 
biztosít. Alapfelszereltségéhez tartozik a 6 részes tartozék szett, így 
további költségek nélkül azonnal dolgozhat a géppel. A tratozékok minőségi 
fém komponensekkel szereltek és gyorscsatlakozó segítségével könnyel a 
géphez kapcsolhatók.
A szett tartalma:
• Praktikus fúlyópisztoly levegős tisztításhoz, lefújáshoz
• Fújópisztoly gumírozott és duális mértékjelzős (bar/PSI) manométerrel
• 5 m-es spirál tömlő
• 3 különböző fúvóka

Markolat

Nyomásmérő

Gyorscsatlakozó

  OLAJMENTES
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HC25oHC25o  OLAJMENTES

OLAJMENTES KOMPRESSZOR  
A scheppach HC25o ideális segítség minden háztartásban. Nagyon 
egyszerűkarbantartást igényel. A kompresszor egyrészt olajmentes 
technológiával ellátott szivattyúval rendelkezik, így soha nem kell fi gyelni 
az olajszintet, másrészt a legmodernebb indukciós motorral van 
felszerelve. Tulajdonképpen ez a motor sem igényel karbantartást. A kisebb 
darabszámú mozgó alkatrésznek és a még kisebb számú súrlódási 
felületeknek köszönhetően, ennek a motornak az élettartama többszöröse a 
hagyományos kommutátoros motorokénak. Ráadásul lényegesen 
csendesebb. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak 
abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt 
szint alá. A levegőtartály térfogatának köszönhetően összetettebb 
munkákat is végezhet a géppel. A kompresszorhoz csatlakoztatható pl. 
tűzőgép, mosópisztoly vagy egyéb pneumatikus szerszám, de megbirkózik 
a könnyebb festési munkákkal is. Az autógumik felfújásánál nagyra 
értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen 
ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. Az olajmentes 
technológiának köszönhetően kiválóan alkalmas a söröshordók 
nyomásának biztosításához is. A kiegészítő markolat és a kerekek 
megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 560 x 300 x 590 mm
Levegőtartály térfogata 24 L
Üzemi nyomás 8 bar
Szívóteljesítmény 165 L/perc
Zajszint 96 dB(A)
Motor 220  – 240 V~
Teljesítmény 1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 20 / 21,6 kg
Rendelési szám 5906112904
Vonalkód 4046664067986
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 34 990 Ft

Markolat

Két gyorscsatlakozó

Két nyomásmérő
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MŰSZAKI ADATOK
Méretek (H x Sz x M) 355 x 345 x 305 mm
Levegőtartály 6 L
Maximális nyomás 8 bar
Szívás 192 L/min
Zajszint 96 dB(A)
Motor 220 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 1200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 9,7 / 11,2 kg
Rendelési szám 5906132901
Vonalkód 4046664069430
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  34.990 Ft 

HC06HC06

OLAJMENTES KOMPRESZSOR 6 L 
A scheppach HC06 egy praktikus, könnyű és könnyen szállítható 6 literes 
tartállyal rendelkező és erős, 1200 W-os motorral. A modern olajmentes 
technológiának köszönhetően, minimális karbantartási igénnyel bír. 
Alkalmas olyan otthoni, vagy akár iparosi műhelyekbe, ahol az alacsony 
súly és könnyű szállítás a kritérium. A tartálynak köszönhetően a 
kompresszor nemcsak kerekek, labdák, matracok, biciklik fújására 
alkalmas, de akár tűzőgép, szórópisztoly és más pneumatikus szerszám 
műküdtetésére is alkalmas. Az olajmentes technológiának köszönhetően 
ugyancsak alkalmas olyan alkalmazási területeken is, ahol ez kritérium 
(pl. vendéglátás). A nyomás egyszerűen, egy gombbal szabályozható és 
ellenőrizhető a beépített manométeren. A gép nagy fogómarkolattal, 
kábeltartóval van ellátva. Emelett a négy gumitalp kiválló stabilitást 
biztosít. Alapfelszereltségéhez tartozik a 6 részes tartozék szett, így 
további költségek nélkül azonnal dolgozhat a géppel. A tratozékok minőségi 
fém komponensekkel szereltek és gyorscsatlakozó segítségével könnyel a 
géphez kapcsolhatók.
A szett tartalma:
• Praktikus fúlyópisztoly levegős tisztításhoz, lefújáshoz
• Fújópisztoly gumírozott és duális mértékjelzős (bar/PSI) manométerrel
• 5 m-es spirál tömlő
• 3 különböző fúvóka

Markolat

Nyomásmérő

Gyorscsatlakozó

  OLAJMENTES

www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

HC25oHC25o  OLAJMENTES

OLAJMENTES KOMPRESSZOR  
A scheppach HC25o ideális segítség minden háztartásban. Nagyon 
egyszerűkarbantartást igényel. A kompresszor egyrészt olajmentes 
technológiával ellátott szivattyúval rendelkezik, így soha nem kell fi gyelni 
az olajszintet, másrészt a legmodernebb indukciós motorral van 
felszerelve. Tulajdonképpen ez a motor sem igényel karbantartást. A kisebb 
darabszámú mozgó alkatrésznek és a még kisebb számú súrlódási 
felületeknek köszönhetően, ennek a motornak az élettartama többszöröse a 
hagyományos kommutátoros motorokénak. Ráadásul lényegesen 
csendesebb. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak 
abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt 
szint alá. A levegőtartály térfogatának köszönhetően összetettebb 
munkákat is végezhet a géppel. A kompresszorhoz csatlakoztatható pl. 
tűzőgép, mosópisztoly vagy egyéb pneumatikus szerszám, de megbirkózik 
a könnyebb festési munkákkal is. Az autógumik felfújásánál nagyra 
értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen 
ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. Az olajmentes 
technológiának köszönhetően kiválóan alkalmas a söröshordók 
nyomásának biztosításához is. A kiegészítő markolat és a kerekek 
megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 560 x 300 x 590 mm
Levegőtartály térfogata 24 L
Üzemi nyomás 8 bar
Szívóteljesítmény 165 L/perc
Zajszint 96 dB(A)
Motor 220  – 240 V~
Teljesítmény 1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 20 / 21,6 kg
Rendelési szám 5906112904
Vonalkód 4046664067986
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 34 990 Ft

Markolat

Két gyorscsatlakozó

Két nyomásmérő
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 480 x 250 x 530 mm
Levegőtartály térfogata 8 L
Maximális üzemi nyomás 8 bar
Szívóteljesítmény 155 L/perc
Zajszint 93 dB(A)
Motor 230 V~
Teljesítmény 1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 17,1 / 18,5 kg
Rendelési szám 5906119901
Vonalkód 4046664040484
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 35 990 Ft

HC08HC08

Markolat

Gyorscsatlakozó

Nyomásmérő

OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOR  
A scheppach HC08 kompresszor egy kompakt és könnyen hordozható 
gép, amely kiválóan alkalmas a háztartásokban vagy azok számára, akik 
munkájuk során értékelni tudják a gép könnyű súlyát és kezelhetőségét. 
A gép modern, hosszú élettartamú motorral rendelkezik és minimális 
karbantartást igényel. Az olajkenésű szivattyú - gyakori használat 
esetén is - meghosszabbítja a gép élettartamát. Az olaj mennyiségének 
ellenőrzése egyszerűen elvégezhető az olajszint mutató segítségével. 
A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az 
esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. 
A levegőtartálynak köszönhetően, összetettebb munkákat is végezhet a 
géppel. A kompresszorhoz csatlakoztatható pl. tűzőgép, szórópisztoly 
(airbrush), fúvópisztoly és egyébpneumatikus szerszám is. Autógumik 
felfújását könnyen ellenőrizheti a beépített manométer segítségével. 
A kiegészítő markolat megkönnyíti a gép könnyű kezelhetőségét.

OLAJKENÉSŰ
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 480 x 250 x 530 mm
Levegőtartály térfogata 8 L
Maximális üzemi nyomás 8 bar
Szívóteljesítmény 155 L/perc
Zajszint 93 dB(A)
Motor 230 V~
Teljesítmény 1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 17,1 / 18,5 kg
Rendelési szám 5906119901
Vonalkód 4046664040484
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 35 990 Ft

HC08HC08

Markolat

Gyorscsatlakozó

Nyomásmérő

OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOR  
A scheppach HC08 kompresszor egy kompakt és könnyen hordozható 
gép, amely kiválóan alkalmas a háztartásokban vagy azok számára, akik 
munkájuk során értékelni tudják a gép könnyű súlyát és kezelhetőségét. 
A gép modern, hosszú élettartamú motorral rendelkezik és minimális 
karbantartást igényel. Az olajkenésű szivattyú - gyakori használat 
esetén is - meghosszabbítja a gép élettartamát. Az olaj mennyiségének 
ellenőrzése egyszerűen elvégezhető az olajszint mutató segítségével. 
A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az 
esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. 
A levegőtartálynak köszönhetően, összetettebb munkákat is végezhet a 
géppel. A kompresszorhoz csatlakoztatható pl. tűzőgép, szórópisztoly 
(airbrush), fúvópisztoly és egyébpneumatikus szerszám is. Autógumik 
felfújását könnyen ellenőrizheti a beépített manométer segítségével. 
A kiegészítő markolat megkönnyíti a gép könnyű kezelhetőségét.

OLAJKENÉSŰ
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HC26HC26

OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOR 8 BAR 
A scheppach HC26 kompresszor egy megbízható gép, amely nem 
hiányozhat egyetlen otthoni műhelyből sem. Alkalmas levegőfújás, vagy 
akár tűzőgépet, a szórópisztolyt, a fúvópisztolyt és egyéb általános 
pneumatikus Szerszám üzemeltetésére. A gép erős, 1500 W-os motorral van 
ellátva, amely gyorsan nyomás alá tudja helyezni a 24 literes tartályt. 
A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az 
esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. 
Az olajkenésű szivattyú, a gyakori használat mellett is, meghosszabbítja a 
gép élettartamát. Az olajszint egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor 
optikai olajszint kémlelővel van ellátva. A kompresszor manométerrel 
nyomáskapcsolóval és leeresztő csavarral is rendelkezik. A kimenetel 
gyorscsatlakozóval van ellátva. A transzport fogantyú és a nagy kerekek 
könnyen mozgathatóvá teszik a gépet, a rezgéscsillapító lábazat pedig 
nyugodt működést biztosít.

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 560 x 310 x 570 mm
Levegőtartály kapacitás 24 L
Maximális nyomás 8 bar
Szívóteljesítmény 220 L/perc
Zajszint 93 dB(A)
Motor 230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 21 / 23 kg
Rendelési szám 5906135901
Vonalkód 4046664072980
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  34.990 Ft 
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Markolat

Nyomásmérő

Gyorscsatlakozó

Kerekek 
(standard)

OLAJKENÉSŰ
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 20 / 22 kg
Rendelési szám 5906131901
Vonalkód 4046664069423
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 52.990 Ft 

CSENDES OLAJMENTES KÉTHENGERES 
KOMPRESSZOR 24 LITERES, 8 BAR  
A scheppach HC24Si egy csendes olajmentes kompresszor, amely 
alkalmas olyan helyekre is, ahol kritérium az alacsony zajterhelés. 
A 78 dB-es zajszintje nagyjából megfelel egy gyorsforraló forrási 
zajszintjének, azaz használat közben szinte fel sem tűnik, hogy a 
kompresszor működik. További előnye az olajmentes technológia, ami 
lehetővé teszi a használatot akár élelmiszerek közelében, vendéglátásban 
vagy lakkozó műhelyekben. Az olajmentes technológia továbbá minimális 
karbantartást igényel. A 24 literes tartály a sűrített levegő tárolására szolgál 
és a motor csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a nyomás kívánt szint 
alá csökken. A tartály továbbá lehetővé teszi, hogy egy 
multifunkciós segítőre találjunk ebben a kompresszorban. Ennek 
köszönhetően, az általános fújáson kívül, pneumatikus szerszámok 
üzemeltetésére is alkalmas. A kompresszor két manométerrel van ellátva, 
az egyikkel a tartály nyomását, a másikkal a munkanyomást ellenőrizheti. 
Továbbá rendelkezik nyomáskapcsolóval és leeresztő szeleppel is. 
A markolatszár és a kerekek nagyban megkönnyítik a szállítást és 
mozgatást. A rezgéscsillapító talp pedig nyugodt üzemelést biztosít.

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 550 x 280 x 565 mm
Levegőtartály 24 L
Maximális nyomás 8 bar
Szívó teljesítmény 120 L/perc
Zajszint (LpA) 60 dB(A)
Motor 230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 550 W

HC24SiHC24Si

Markolat

2 nyomásmérő

Kerekek 
(standard)

2 gyorscsatlakozó

 KÉTHENGERES
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 20 / 22 kg
Rendelési szám 5906131901
Vonalkód 4046664069423
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 52.990 Ft 

CSENDES OLAJMENTES KÉTHENGERES 
KOMPRESSZOR 24 LITERES, 8 BAR  
A scheppach HC24Si egy csendes olajmentes kompresszor, amely 
alkalmas olyan helyekre is, ahol kritérium az alacsony zajterhelés. 
A 78 dB-es zajszintje nagyjából megfelel egy gyorsforraló forrási 
zajszintjének, azaz használat közben szinte fel sem tűnik, hogy a 
kompresszor működik. További előnye az olajmentes technológia, ami 
lehetővé teszi a használatot akár élelmiszerek közelében, vendéglátásban 
vagy lakkozó műhelyekben. Az olajmentes technológia továbbá minimális 
karbantartást igényel. A 24 literes tartály a sűrített levegő tárolására szolgál 
és a motor csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a nyomás kívánt szint 
alá csökken. A tartály továbbá lehetővé teszi, hogy egy 
multifunkciós segítőre találjunk ebben a kompresszorban. Ennek 
köszönhetően, az általános fújáson kívül, pneumatikus szerszámok 
üzemeltetésére is alkalmas. A kompresszor két manométerrel van ellátva, 
az egyikkel a tartály nyomását, a másikkal a munkanyomást ellenőrizheti. 
Továbbá rendelkezik nyomáskapcsolóval és leeresztő szeleppel is. 
A markolatszár és a kerekek nagyban megkönnyítik a szállítást és 
mozgatást. A rezgéscsillapító talp pedig nyugodt üzemelést biztosít.

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 550 x 280 x 565 mm
Levegőtartály 24 L
Maximális nyomás 8 bar
Szívó teljesítmény 120 L/perc
Zajszint (LpA) 60 dB(A)
Motor 230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 550 W

HC24SiHC24Si

Markolat

2 nyomásmérő

Kerekek 
(standard)

2 gyorscsatlakozó

 KÉTHENGERES
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CSENDES OLAJMENTES KÉTHENGERES 
KOMPRESSZOR 50 LITERES, 8 BAR  
A scheppach HC50Si egy csendes olajmentes kompresszor, amely 
alkalmas olyan helyekre is, ahol kritérium az alacsony zajterhelés. 
A 78 dB-es zajszintje nagyjából megfelel egy gyorsforraló forrási 
zajszintjének, azaz használat közben szinte fel sem tűnik, hogy a 
kompresszor működik. További előnye az olajmentes technológia, ami 
lehetővé teszi a használatot akár élelmiszerek közelében, vendéglátásban 
vagy lakkozó műhelyekben. Az olajmentes technológia továbbá minimális 
karbantartást igényel. Az 50 literes tartály a sűrített levegő tárolására 
szolgál és a motor csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a nyomás 
kívánt szint alá csökken. A tartály továbbá lehetővé teszi, hogy egy 
multifunkciós segítőre találjunk ebben a kompresszorban. Ennek 
köszönhetően, az általános fújáson kívül, pneumatikus szerszámok 
üzemeltetésére is alkalmas. A kompresszor két manométerrel van ellátva, 
az egyikkel a tartály nyomását, a másikkal a munkanyomást ellenőrizheti. 
Továbbá rendelkezik nyomáskapcsolóval és leeresztő szeleppel is. 
A markolatszár és a kerekek nagyban megkönnyítik a szállítást és 
mozgatást. A rezgéscsillapító talp pedig nyugodt üzemelést biztosít.

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 730 x 300 x 620 mm
Levegőtartály 50 L
Maximális nyomás 8 bar
Szívó teljesítmény 170 L/perc
Zajszint (LpA) 67 dB(A)
Motor 230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 750 W

HC50SiHC50Si

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 27 / 29 kg    
Rendelési szám 5906130901
Vonalkód 4046664069416
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 72.990 Ft 

Markolat

2 nyomásmérő

Kerekek 
(standard)

2 gyorscsatlakozó

 KÉT 
HENGERES
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HC52HC52DCDC KÉTHENGERES

SPECIFICATIONS
Gép méretei 865 x 370 x 685 mm
Levegőtartály térfogata 50 L 
Üzemi nyomás 8 bar
Szívóteljesítmény 412 L/perc
Zajszint 97 dB(A)
Motor 230 V~
Teljesítmény 2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 40 / 44,8 kg
Rendelési szám 5906101901
Vonalkód 4046664020103
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 82 990 Ft

Markolat

2 nyomásmérő

2 gyorscsatlakozó

Kerekek 
(standard)

OLAJKENÉS KÉTHENGERES 
KOMPRESSZOR 
A kéthengeres HC52DC kompresszor ideális segítség minden igényes 
barkácsoló számára, és a nagy levegőtartály kapacitásának köszönhetően 
megfelelő a szerelőműhelyekben is. Az olajkenésű szivattyú, 
még a gyakori használat mellett is, meghosszabbítja a gép élettartamát. 
Az olajszint egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor optikai olajszint 
kémlelővel van ellátva. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a 
motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás 
lecsökken a kívánt szint alá. Az 50 literes tartály ismételt nyomás alá 
helyezéséről a kéthengeres, erős 3 LE-s motor gondoskodik.
A levegőtartály nagy kapacitásának köszönhetően, a gép alkalmas 
mosópisztoly, szórópisztoly, homokfúvó pisztoly stb. csatlakoztatásához 
is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható 
nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer 
segítségével. A kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép 
könnyű kezelhetőségét.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 910 x 415 x 680 mm
Levegőtartály térfogata 50 L 
Üzemi nyomás 10 bar
Szívóteljesítmény 412 L/perc
Zajszint 97 dB(A)
Motor 230 V~
Teljesítmény 2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 41 / 45,8 kg
Rendelési szám 5906102901
Vonalkód 4046664020110
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 92 990 Ft

HC53DCHC53DC

2�nyomásmérő

Markolat

Kerekek 
(standard)

2 
gyorscsatlakozó

OLAJKENÉSŰ KÉTHENGERES 
KOMPRESSZOR  
A kéthengeres HC53DC kompresszor fantasztikus megoldást nyújt a 
legtöbb műhely, szerviz, asztalosműhely és igényes barkácsoló számára. 
Megbirkózik a folyamatos, hosszú távú terheléssel és az 50 literes 
levegőtartálynak köszönhetően ideális, szinte bármilyen típusú 
pneumatikus szerszám használatánál. A professzionális használat feltétele 
a 10 bar nyomás folyamatos szinten tartása, amely fontos tényező pl. a 
hosszabb (100 mm) szegek belövésénél, a tűzőgépnél, a szegecselésnél, 
a csavarok meglazításánál, a festékszórók használatánál stb. 
Az 50 literes levegőtartálynak a nagyon gyors, ismételt nyomás alá 
helyezéséről a kéthengeres 3 LE-s motor gondoskodik. A kéthengeres 
motoroknak általános és fontos tulajdonsága a hosszabb élettartam. 
A gép széleskörű alkalmazása megköveteli a könnyű kezelhetőséget. 
Ez a kompresszor a teljesítménye mellett, még mindig elég kompakt, a 
kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép könnyű mozgatását.
A levegőtartály formája és anyagvastagsága megfelel a legújabb EU-s 
szabványoknak.

 KÉTHENGERES
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HC52HC52DCDC KÉTHENGERES

SPECIFICATIONS
Gép méretei 865 x 370 x 685 mm
Levegőtartály térfogata 50 L 
Üzemi nyomás 8 bar
Szívóteljesítmény 412 L/perc
Zajszint 97 dB(A)
Motor 230 V~
Teljesítmény 2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 40 / 44,8 kg
Rendelési szám 5906101901
Vonalkód 4046664020103
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 82 990 Ft

Markolat

2 nyomásmérő

2 gyorscsatlakozó

Kerekek 
(standard)

OLAJKENÉS KÉTHENGERES 
KOMPRESSZOR 
A kéthengeres HC52DC kompresszor ideális segítség minden igényes 
barkácsoló számára, és a nagy levegőtartály kapacitásának köszönhetően 
megfelelő a szerelőműhelyekben is. Az olajkenésű szivattyú, 
még a gyakori használat mellett is, meghosszabbítja a gép élettartamát. 
Az olajszint egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor optikai olajszint 
kémlelővel van ellátva. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a 
motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás 
lecsökken a kívánt szint alá. Az 50 literes tartály ismételt nyomás alá 
helyezéséről a kéthengeres, erős 3 LE-s motor gondoskodik.
A levegőtartály nagy kapacitásának köszönhetően, a gép alkalmas 
mosópisztoly, szórópisztoly, homokfúvó pisztoly stb. csatlakoztatásához 
is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható 
nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer 
segítségével. A kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép 
könnyű kezelhetőségét.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 910 x 415 x 680 mm
Levegőtartály térfogata 50 L 
Üzemi nyomás 10 bar
Szívóteljesítmény 412 L/perc
Zajszint 97 dB(A)
Motor 230 V~
Teljesítmény 2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 41 / 45,8 kg
Rendelési szám 5906102901
Vonalkód 4046664020110
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 92 990 Ft

HC53DCHC53DC

2�nyomásmérő

Markolat

Kerekek 
(standard)

2 
gyorscsatlakozó

OLAJKENÉSŰ KÉTHENGERES 
KOMPRESSZOR  
A kéthengeres HC53DC kompresszor fantasztikus megoldást nyújt a 
legtöbb műhely, szerviz, asztalosműhely és igényes barkácsoló számára. 
Megbirkózik a folyamatos, hosszú távú terheléssel és az 50 literes 
levegőtartálynak köszönhetően ideális, szinte bármilyen típusú 
pneumatikus szerszám használatánál. A professzionális használat feltétele 
a 10 bar nyomás folyamatos szinten tartása, amely fontos tényező pl. a 
hosszabb (100 mm) szegek belövésénél, a tűzőgépnél, a szegecselésnél, 
a csavarok meglazításánál, a festékszórók használatánál stb. 
Az 50 literes levegőtartálynak a nagyon gyors, ismételt nyomás alá 
helyezéséről a kéthengeres 3 LE-s motor gondoskodik. A kéthengeres 
motoroknak általános és fontos tulajdonsága a hosszabb élettartam. 
A gép széleskörű alkalmazása megköveteli a könnyű kezelhetőséget. 
Ez a kompresszor a teljesítménye mellett, még mindig elég kompakt, a 
kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép könnyű mozgatását.
A levegőtartály formája és anyagvastagsága megfelel a legújabb EU-s 
szabványoknak.

 KÉTHENGERES

db
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 710 x 410 x 680 mm
Levegőtartály térfogata 50 L 
Üzemi nyomás 8 bar
Szívóteljesítmény 220 L/min
Zajszint 97 dB(A)
Motor 230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 30 / 33 kg
Rendelési szám 5906103901
Vonalkód 4046664020271
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 46 990 Ft

HC54HC54

Markolat

Gyorscsatlakozó

Kerekek 
(standard)

OLAJKENÉS KOMPRESSZOR 
Az erőteljes Scheppach HC54 kompresszor kiváló segítséget nyújt minden 
otthoni műhelyben vagy garázsban. A nagy, 50 literes levegőtartálynak 
köszönhetően, erős és sokoldalú segítőről van szó. Az olajkenésű 
szivattyú, a gép gyakori használata mellett is, meghosszabbítja annak 
élettartamát. Az olajszint egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor opti-
kai olajszint kémlelővel van ellátva. A tartály a sűrített levegő tárolására 
szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a 
levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. A levegőtartály nagy 
térfogatának köszönhetően, a különböző pneumatikus szerszámok 
segítségével (tűzőgép, szögbeütő, csavarhúzó stb.) a géppel összetettebb 
munkákat is elvégezhet. A gép alkalmas mosópisztoly, szórópisztoly, 
homokfúvó pisztoly és hasonlók csatlakoztatásához is. Az autógumik 
felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit 
egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével.

2 nyomásmérő

OLAJKENÉSŰ
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MŰSZAKI ADATOK
Gép mérete 1070 x 490 x 815 mm
Levegőtartály térfogata 100 L 
Üzemi nyomás 8 bar
Szívóteljesítmény 412 L/perc
Zajszint 97 dB(A)
Motor 230 V~
Teljesítmény 2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 52 / 57 kg
Rendelési szám 5906120901
Vonalkód 4046664042143
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  121.990 Ft 

HC100DCHC100DC

Markolat

2 gyorscsatlakozó

OLAJKENÉSŰ KÉTHENGERES 
KOMPRESSZOR  
A scheppach HC100DC kompresszor kiváló segítséget nyújt az igényes 
barkácsolóknak, valamint az autószerelő és asztalos műhelyekben vagy 
más üzemekben. A nagy 100 literes levegőtartálynak köszönhetően, 
különösen hasznos olyan helyeken, ahol szükség van nagyobb mennyiségű 
sűrített levegő biztosítására a különböző pneumatikus szerszámok 
működtetéséhez, mint például fúrógépek, ütvefúrók, tűzőgépek, 
szórópisztolyok és más hasonló gépek. A szerszámok gyors cseréjéhez 
a kimenetek gyorcsatlakozóval vannak ellátva. A tartály ismételt nyomás 
alá helyezéséről és a 412 l/perc szívóteljesítményről a kéthengeres 3 
LE-s motor gondoskodik, amely olajkenésű és a kéthengeres kivitelnek 
köszönhetően nagyon hosszú élettartamú. A kiegészítő markolat és a 
levegővel felfújt kerekek megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.

2�nyomásmérő

Kerekek 
(standard)

 KÉTHENGERES
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 710 x 410 x 680 mm
Levegőtartály térfogata 50 L 
Üzemi nyomás 8 bar
Szívóteljesítmény 220 L/min
Zajszint 97 dB(A)
Motor 230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 30 / 33 kg
Rendelési szám 5906103901
Vonalkód 4046664020271
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 46 990 Ft

HC54HC54

Markolat

Gyorscsatlakozó

Kerekek 
(standard)

OLAJKENÉS KOMPRESSZOR 
Az erőteljes Scheppach HC54 kompresszor kiváló segítséget nyújt minden 
otthoni műhelyben vagy garázsban. A nagy, 50 literes levegőtartálynak 
köszönhetően, erős és sokoldalú segítőről van szó. Az olajkenésű 
szivattyú, a gép gyakori használata mellett is, meghosszabbítja annak 
élettartamát. Az olajszint egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor opti-
kai olajszint kémlelővel van ellátva. A tartály a sűrített levegő tárolására 
szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a 
levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. A levegőtartály nagy 
térfogatának köszönhetően, a különböző pneumatikus szerszámok 
segítségével (tűzőgép, szögbeütő, csavarhúzó stb.) a géppel összetettebb 
munkákat is elvégezhet. A gép alkalmas mosópisztoly, szórópisztoly, 
homokfúvó pisztoly és hasonlók csatlakoztatásához is. Az autógumik 
felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit 
egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével.

2 nyomásmérő

OLAJKENÉSŰ
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MŰSZAKI ADATOK
Gép mérete 1070 x 490 x 815 mm
Levegőtartály térfogata 100 L 
Üzemi nyomás 8 bar
Szívóteljesítmény 412 L/perc
Zajszint 97 dB(A)
Motor 230 V~
Teljesítmény 2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 52 / 57 kg
Rendelési szám 5906120901
Vonalkód 4046664042143
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  121.990 Ft 

HC100DCHC100DC

Markolat

2 gyorscsatlakozó

OLAJKENÉSŰ KÉTHENGERES 
KOMPRESSZOR  
A scheppach HC100DC kompresszor kiváló segítséget nyújt az igényes 
barkácsolóknak, valamint az autószerelő és asztalos műhelyekben vagy 
más üzemekben. A nagy 100 literes levegőtartálynak köszönhetően, 
különösen hasznos olyan helyeken, ahol szükség van nagyobb mennyiségű 
sűrített levegő biztosítására a különböző pneumatikus szerszámok 
működtetéséhez, mint például fúrógépek, ütvefúrók, tűzőgépek, 
szórópisztolyok és más hasonló gépek. A szerszámok gyors cseréjéhez 
a kimenetek gyorcsatlakozóval vannak ellátva. A tartály ismételt nyomás 
alá helyezéséről és a 412 l/perc szívóteljesítményről a kéthengeres 3 
LE-s motor gondoskodik, amely olajkenésű és a kéthengeres kivitelnek 
köszönhetően nagyon hosszú élettartamú. A kiegészítő markolat és a 
levegővel felfújt kerekek megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.

2�nyomásmérő

Kerekek 
(standard)

 KÉTHENGERES
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 340 x 305 x 660 mm
Levegőtartály térfogata 24 L
Üzemi nyomás 10 bar
Szívóteljesítmény 180 L/perc
Zajszint 95 dB(A)
Motor 230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 16,2 / 17,.7 kg
Rendelési szám 5906117901
Vonalkód 4046664040293
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  38.990 Ft 

HC24VHC24V

OLAJMENTES VERTIKÁLIS 
KOMPRESSZOR 
A Scheppach HC24V vertikális kompresszor nagyon helytakarékos gép, 
amely az olajmentes modern motornak köszönhetően minimális 
karbantartást igényel. Ideális általános otthoni használatra és a kisebb 
műhelyekbe vagy garázsokba. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, 
így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás 
lecsökken a kívánt szint alá. A levegőtartálynak köszönhetően, 
összetettebb munkákat is végezhet a géppel. A kompresszorhoz 
csatlakoztatni lehet pl. tűzőgépet, szórópisztolyt (airbrush), fúvópisztolyt 
és egyéb pneumatikus szerszámot is. Az autógumik felfújásánál 
nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen 
ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. Az olajmentes 
technológiának köszönhetően kiválóan alkalmas a söröshordók 
nyomásának biztosításához is. A kiegészítő markolat, az alacsony súlya és 
a kerekei megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.

Markolat

Gyorscsatlakozó

Nyomásmérő

  OLAJMENTES

A�képen�opcionális�tartozékok�láthatók.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 355 x 345 x 980 mm
Levegőtartály térfogata 50 L

Üzemi nyomás 10 bar

Szívóteljesítmény 220 L/min
Zajszint 97 dB(A)
Motor 230 V~
Teljesítmény 1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 22,5 / 24,5 kg
Rendelési szám 5906125901
Vonalkód 4046664063674
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 58 990 Ft

HC51VHC51V

OLAJMENTES VERTIKÁLIS 
KOMPRESSZOR 
A scheppach HC51V vertikális új generációs kompresszor nagyon 
helytakarékos gép, amely az olajmentes modern motornak köszönhetően 
minimális karbantartást igényel. Az 50 literes levegőtartály térfogata és a 
10 bar üzemi nyomás garancia a problémamentes, összetettebb munkák 
elvégzésére is. A kompresszorhoz hozzá lehet csatlakoztatni pl. a 
tűzőgépet, a szórópisztolyt, a fúvópisztolyt és egyéb pneumatikus 
szerszámokat is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen 
beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített 
manométer segítségével. A kompresszor modern, olajmentes 
technológiával ellátott szivattyúval rendelkezik, így nem igényel 
különösebb karbantartást. A kiegészítő markolat és a kerekei 
megkönnyítik a gép használatát. A mérete és a formája miatt 
könnyen elhelyezhető a kisebb műhelyekben is, és a magasan elhelyezett 
kezelőegységeinek köszönhetően nagyon könnyen kezelhető is.

Markolat

2 gyorscsatlakozó

Kerekek (standard)

Nyomásmérő

  OLAJMENTES
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A�külön�vásárolható�tartozékokak�a�154�.�oldalon�találja.



www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 340 x 305 x 660 mm
Levegőtartály térfogata 24 L
Üzemi nyomás 10 bar
Szívóteljesítmény 180 L/perc
Zajszint 95 dB(A)
Motor 230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény 1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 16,2 / 17,.7 kg
Rendelési szám 5906117901
Vonalkód 4046664040293
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  38.990 Ft 

HC24VHC24V

OLAJMENTES VERTIKÁLIS 
KOMPRESSZOR 
A Scheppach HC24V vertikális kompresszor nagyon helytakarékos gép, 
amely az olajmentes modern motornak köszönhetően minimális 
karbantartást igényel. Ideális általános otthoni használatra és a kisebb 
műhelyekbe vagy garázsokba. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, 
így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás 
lecsökken a kívánt szint alá. A levegőtartálynak köszönhetően, 
összetettebb munkákat is végezhet a géppel. A kompresszorhoz 
csatlakoztatni lehet pl. tűzőgépet, szórópisztolyt (airbrush), fúvópisztolyt 
és egyéb pneumatikus szerszámot is. Az autógumik felfújásánál 
nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen 
ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. Az olajmentes 
technológiának köszönhetően kiválóan alkalmas a söröshordók 
nyomásának biztosításához is. A kiegészítő markolat, az alacsony súlya és 
a kerekei megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.

Markolat

Gyorscsatlakozó

Nyomásmérő

  OLAJMENTES

A�képen�opcionális�tartozékok�láthatók.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 355 x 345 x 980 mm
Levegőtartály térfogata 50 L

Üzemi nyomás 10 bar

Szívóteljesítmény 220 L/min
Zajszint 97 dB(A)
Motor 230 V~
Teljesítmény 1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 22,5 / 24,5 kg
Rendelési szám 5906125901
Vonalkód 4046664063674
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 58 990 Ft

HC51VHC51V

OLAJMENTES VERTIKÁLIS 
KOMPRESSZOR 
A scheppach HC51V vertikális új generációs kompresszor nagyon 
helytakarékos gép, amely az olajmentes modern motornak köszönhetően 
minimális karbantartást igényel. Az 50 literes levegőtartály térfogata és a 
10 bar üzemi nyomás garancia a problémamentes, összetettebb munkák 
elvégzésére is. A kompresszorhoz hozzá lehet csatlakoztatni pl. a 
tűzőgépet, a szórópisztolyt, a fúvópisztolyt és egyéb pneumatikus 
szerszámokat is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen 
beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített 
manométer segítségével. A kompresszor modern, olajmentes 
technológiával ellátott szivattyúval rendelkezik, így nem igényel 
különösebb karbantartást. A kiegészítő markolat és a kerekei 
megkönnyítik a gép használatát. A mérete és a formája miatt 
könnyen elhelyezhető a kisebb műhelyekben is, és a magasan elhelyezett 
kezelőegységeinek köszönhetően nagyon könnyen kezelhető is.

Markolat

2 gyorscsatlakozó

Kerekek (standard)

Nyomásmérő

  OLAJMENTES
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HC51VHC51V OLAJMENTES 
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Leírás Rendelési 
szám

Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

5 részes gépszett 
kompresszorhoz

Nagyon praktikus és közkedvelt 
gépszett, amelyet jól lehet hasznosítani az 
összes hagyományos kompresszornál A 
fémötvözetből készült szerszámok 
gyorscsatlakozóval vannak ellátva

A�szett�tartalma:�Fúvópisztoly�tisztításhoz�vagy�a�
�nehezebben�hozzáférhető�helyek�szárításához
Kerékfújó�pisztoly�manométerrel,�védősapkával,�kettős�
skálával�(bar/PSI),�leeresztő�gombbal�Félsőtartályos�
pisztoly�általános�festési�műveletekhez
5�m-es�spiráltömlő�gyorscsatlakozóval�Lemosópisztoly�
fémtartállyal�a�felület�könnyű�tisztításához�és�
zsírtalanításához

3906101704 4046664005568  9.790 Ft 

Leírás Rendelési 
szám

Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

6 részes gépszett 
kompresszorhoz

Alap gépszett, amely nem hiányozhat egy-
etlen kompresszorhoz sem A fémötvözetből 
készült szerszámok gyorscsatlakozóval 
vannak ellátva

A�szett�tartalma:�Fúvópisztoly�tisztításhoz�vagy�szárí-
táshoz�Kerékfújó�pisztoly�manométerrel,�
védősapkával,�kettős�skálával�(bar/PSI),�leeresztő�
gombbal�5�m-es�spiráltömlő�gyorscsatlakozóval
3�x�különböző�fúvóka�különböző�szelepekhez

7906100727 4046664042020 4 890 Ft

KOMPRESSZOR TARTOZÉKOKKOMPRESSZOR TARTOZÉKOK KOMPRESSZOR TARTOZÉKOKKOMPRESSZOR TARTOZÉKOK

Leírás Rendelési 
szám

Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi 
ár

13 részes gépszett 
kompresszorhoz

Alap kompresszor tartozékok kiegészítve 
különböző fúvókákkal, amelyeknek 
köszönhetően bármit felfújhat A 
fémötvözetből készült szerszámok 
gyorscsatlakozóval vannak ellátva

A�szett�tartalma:�Kerékfújó�pisztoly�manométerrel,�
védősapkával,�kettős�skálával�(bar/PSI),�leeresztő�
gombbal�Fúvópisztoly�tisztításhoz�vagy�a�nehezebben�
hozzáférhető�helyek�szárításához�11�x�különböző�
fúvóka�és�spiráltömlő�a�kerékfújó�pisztolyhoz

7906100710 4046664040125  6.290 Ft 

+ PNEUATIKUS 
SZERSZÁMOK
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KOMPRESSZOR TARTOZÉKOKKOMPRESSZOR TARTOZÉKOK+ PNEUATIKUS 
SZERSZÁMOK

KOMPRESSOR ZUBEHÖR1KOMPRESSOR ZUBEHÖR1



Leírás Rendelési 
szám

Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

Gyorscsatlakozó 
kettes elosztóval

Két szerszám csatlakozási lehetősége egy 
levegő kimenetelhez Minőségi és könnyű 
alumínium konstrukció Hosszú élettartam

Négy szerszám csatlakozási lehetősége egy 
levegő kimenetelhez Minőségi és könnyű 
alumínium konstrukció Hosszú élettartam

7906100722

7906100725

4046664042006

4046664042112

 3.090 Ft 

 4.690 Ft 

www. .hu

Leírás Rendelési 
szám

Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

5 részes gépszett 
kompresszorhoz

Nagyon praktikus és közkedvelt 
gépszett, amelyet jól lehet hasznosítani az 
összes hagyományos kompresszornál A 
fémötvözetből készült szerszámok 
gyorscsatlakozóval vannak ellátva

A�szett�tartalma:�Fúvópisztoly�tisztításhoz�vagy�a�
�nehezebben�hozzáférhető�helyek�szárításához
Kerékfújó�pisztoly�manométerrel,�védősapkával,�kettős�
skálával�(bar/PSI),�leeresztő�gombbal�Félsőtartályos�
pisztoly�általános�festési�műveletekhez
5�m-es�spiráltömlő�gyorscsatlakozóval�Lemosópisztoly�
fémtartállyal�a�felület�könnyű�tisztításához�és�
zsírtalanításához

3906101704 4046664005568  9.790 Ft 

Leírás Rendelési 
szám

Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

Nagynyomású 
levegőtömlő 
15 m

Kiváló minőségű, fl exibilis, többrétegű 
gumitömlő, szövetbetétes erősítéssel Hossza 
15 m, így szükségtelen a kompresszor 
mozgatása Alkalmas otthoni és 
szakműhelyekbe is, pneumatikus 
szerszámok működtetéséhez, vagy sűrített 
levegő elvezetéséhez Üzemi nyomás: 
20 bar-ig 8mm (5/16“) belső átmérő 
Gyorscsatlakozóval Hosszú élettartam

7906100711 4046664040132  9.790 Ft 

KOMPRESSZOR TARTOZÉKOKKOMPRESSZOR TARTOZÉKOK KOMPRESSZOR TARTOZÉKOKKOMPRESSZOR TARTOZÉKOK PNEUATIKUS + 
SZERSZÁMOK 
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KOMPRESSZOR TARTOZÉKOKKOMPRESSZOR TARTOZÉKOK KOMPRESSZOR TARTOZÉKOKKOMPRESSZOR TARTOZÉKOK PNEUATIKUS + 
SZERSZÁMOK 
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AEROAERO22 SPADE SPADE AEROAERO22 SPADE SPADE
A

J
Á

N
D

É
K

HEGYES VÉSŐ
Elsősorban�betonhoz�
ajánlott.�A�hegyes�
véső�alkalmasabb�
a beton áttörésére, 
mint�a�lapos.

LAPOS  VÉSŐ (25 MM)
A�lapos�véső�elsősorban�
vájatok�kialatítására�
alkalmas.

SZÉLES VÉSŐ
(60 MM)

Bontószerszám 
vakolat, csempe vagy 
erős�ragasztott�
rétegek�eltávolításához.

LAPOS KAPARÓ
Ideális festék, tapéta, 
döngölt�talaj,�linóleum,�
ragasztóanyagok el-
távolításához.

ÁSÓ (EDZETT)
Különösen�hasznos�gyöke-
rek átvágásához, gödrök 
ásásához , vagy kavicsos 
és�gyökeres�területeken�
történő�munkavégzéshez.�
Az ásó edzett acélból 
készül.

• Minimalizálja a fáradságot
• Maximális teljesítmény a 

kézi ásáshoz képest
• Több kerti, ház körüli 

és felújítási műveletre 
alkalmas

• Alacsony levegő 
igény. Csak 160 l/
perc teljesítményű 
kompresszorral 
üzemeltethető.

Előnyök

AERO2 SPADE

55AZAZ11
-BEN-BEN

 Hegyes�véső
�Lapos�véső
�Széles�véső
 Lapos kaparó
 Ásó

  PNEUMATIKUS 
SZERSZÁM
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AEROAERO22 SPADE SPADE  PNEUMATIKUS 
SZERSZÁM
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AEROAERO22 SPADE SPADE AEROAERO22 SPADE SPADE

A
J

Á
N

D
É

K

HEGYES VÉSŐ
Elsősorban�betonhoz�
ajánlott.�A�hegyes�
véső�alkalmasabb�
a beton áttörésére, 
mint�a�lapos.

LAPOS  VÉSŐ (25 MM)
A�lapos�véső�elsősorban�
vájatok�kialatítására�
alkalmas.

SZÉLES VÉSŐ
(60 MM)

Bontószerszám 
vakolat, csempe vagy 
erős�ragasztott�
rétegek�eltávolításához.

LAPOS KAPARÓ
Ideális festék, tapéta, 
döngölt�talaj,�linóleum,�
ragasztóanyagok el-
távolításához.

ÁSÓ (EDZETT)
Különösen�hasznos�gyöke-
rek átvágásához, gödrök 
ásásához , vagy kavicsos 
és�gyökeres�területeken�
történő�munkavégzéshez.�
Az ásó edzett acélból 
készül.

• Minimalizálja a fáradságot
• Maximális teljesítmény a 

kézi ásáshoz képest
• Több kerti, ház körüli 

és felújítási műveletre 
alkalmas

• Alacsony levegő 
igény. Csak 160 l/
perc teljesítményű 
kompresszorral 
üzemeltethető.

Előnyök

AERO2 SPADE

55AZAZ11
-BEN-BEN

 Hegyes�véső
�Lapos�véső
�Széles�véső
 Lapos kaparó
 Ásó

  PNEUMATIKUS 
SZERSZÁM

www. .hu

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 820 x 360 x 75 mm
Üzemi nyomás max. 6,3 bar
Max. szívás mennyiség 280 L/perc

AJÁNLOTT KOMPRESSZOROK
24 L kompresszor Kisebb ásási munkák

50 L kompresszor Közepesen nehéz ásási munkák, 
gyökerek eltávolítása

100 L kompresszor Nehéz ásási munkák, bontási 
munkák

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 9,6 / 11 kg
Rendelési szám 5909601900
Vonalkód 4046664064299
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 55.990 Ft 

AEROAERO22 SPADE SPADE AEROAERO22 SPADE SPADE

MULTIFUNKCIÓS PNEUMATIKUS 
SZERSZÁM 5 AZ 1-BEN  
A Scheppach Aero2 Spade multifunkciós pneumatikus szerszámmal 
számos, eddig nehéz feladat könnyűvé válik. Ásás kemény földben, fák 
vagy bokrok gyökereinek eltávolítása, régi felületek, járólapok, csempék 
eltávolítása, vagy akár bontási munkálatok ezzel a géppel határozottan 
könnyebbé válnak. Az Aero2 Spade hobbi és profi  kertészek, építőipari 
iparosok, ill. bárki számára, egyaránt megfelelő, aki házat vagy a ház körül 
felújít. A kompakt dizájn kellemes kezelhetőséget biztosít és lehetővé teszi 
a munkát még a nehezen elérhető helyeken is. A markolatok gumírozottak, 
így hatásosan csillapítják a rezgést. Az egyes eszközök csatlakoztatása 
egyszerűen és gyorsan elvégezhető gyorscsatlakoztatók segítségével. 
A kompresszorhoz csatlakoztatás, hasonló módon, szintén csak egy 
pillanat. Az öt eszköz tartozék, a vésőszártól a kaparón keresztül az 
ásólapig, igazán univerzális használatot jelent.

RESULT: 
Rated as ”VERY GOOD“

Edition 10/2018

www.selbst.de

SELBST  AUSPROBIERT

PNEUMATIKUS
SZERSZÁM
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AEROAERO22 SPADE SPADE PNEUMATIKUS
SZERSZÁM



www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

Leírás Rendelési szám Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

Pneumatikus 
fúrógép 3/8"

Fúrószárkészlet és tartozékok 
praktikus kofferban

• Kompakt,�könnyű,�irányváltó�-�előre/hátramenet:�igen
• Csúszásgátló�markolat:�igen
• Üzemi nyomás: 6,3 bar
• Levegőszükséglet:�141�l/perc
• Fordulatszám:�1800�ford./perc
• Fúró�átmérő�max.:�10�mm
• Tartozékok:�10�x�HSS�fúró,�6�x�CrV�bit�fúró,�

1�x�bit�tartó,�zsírzó-gomb,�olaj,�tokmány,�
gyorscsatlakozó,�levegőolajozó

• Méretek:�196�x�151�x�42
• Súly: 1,5 kg

7906100714 4046664041924  13.390 Ft 

SŰRÍTETT LEVEGŐS SZERSZÁMOKSŰRÍTETT LEVEGŐS SZERSZÁMOK SŰRÍTETT LEVEGŐS SZERSZÁMOKSŰRÍTETT LEVEGŐS SZERSZÁMOK

Leírás Rendelési 
szám

Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

Pneumatikus 
vésőkalapács

Vésőkalapács készlet és tartozékok
praktikus kofferban Ideális falazati
nyílások, vájatok és átmenő furatok
képzéséhez, lemezek szétválasztásához,
csempék vagy vakolatok leveréséhez, s
zegecsek eltávolításához stb.

• Ütések�száma:�4500�/�perc
• Üzemi nyomás: 6,3 bar
• Levegőszükséglet:�79,2�l�/�perc
• Vésőszár�átmérő:�10�mm
• Tartozékok: Acélváz kivitel, csúszásgátló markolat 

5�db�véső,�zsírzógomb,�olaj,�gyorscsatlakozó,�
feszítőrugó

• Méretek:�150�x�145�x�45�mm
• Súly: 1,2 kg

7906100716 4046664041948 7.390 Ft

Leírás Rendelési szám Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

Pneumatikus 
excentercsiszoló

Excentercsiszoló készlet és tartozékok 
Kiváló fa, fémanyagok, műanyagok, 
bevonatok és fugák csiszolásához és 
felületek fényezésére 

• Fordulatszám:�10000�ford./perc
• Üzemi nyomás: 6,3 bar
• Levegőigény:�93,4�l/perc
• Csiszolókorong�átmérője:�150�mm
• Egyszerű�csiszolópapír�csere,�tépőzárás�

kivitelnek�köszönhetően
• Tartozékok: 5 x csiszolópapír - 150 mm, 

tépőzáras�csiszolótalp,�tömítőszalag,�
védőkarmantyú,�zsírzófej,�olaj,�gyorscsat-
lakozó

• Méretek: 215 x 120 x 70 mm
• Súly: 1,8 kg

7906100719 4046664041979  13.390 Ft 

55xx

Leírás Rendelési szám Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

Pneumatikus 
festékszóró 
pisztoly

Festékszóró pisztoly és tartozékok Ideális 
szintetikus és vízzel hígítható festékek és 
lakok felvitelére Alacsony üzemi nyomás 
biztosítása megakadályozza a festék 
lepattanását a felületről, így erősebb 
festékréteg Levegő és festék szabályozási 
lehetősége Szórási forma beállításának 
lehetősége.

• Üzemi nyomás: 2-3,5 bar
• Levegőigény:�120-205�l/perc
• Tartozékok:�2�x�szűrő,�tisztítókefe
• Méretek: 178 x 325 x 98
• Súly: 0,6 kg

7906100721 4046664041993 7.390 Ft

+ PNEUATIKUS 
SZERSZÁMOK
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Leírás Rendelési szám Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

Pneumatikus 
fúrógép 3/8"

Fúrószárkészlet és tartozékok 
praktikus kofferban

• Kompakt,�könnyű,�irányváltó�-�előre/hátramenet:�igen
• Csúszásgátló�markolat:�igen
• Üzemi nyomás: 6,3 bar
• Levegőszükséglet:�141�l/perc
• Fordulatszám:�1800�ford./perc
• Fúró�átmérő�max.:�10�mm
• Tartozékok:�10�x�HSS�fúró,�6�x�CrV�bit�fúró,�

1�x�bit�tartó,�zsírzó-gomb,�olaj,�tokmány,�
gyorscsatlakozó,�levegőolajozó

• Méretek:�196�x�151�x�42
• Súly: 1,5 kg

7906100714 4046664041924  13.390 Ft 

SŰRÍTETT LEVEGŐS SZERSZÁMOKSŰRÍTETT LEVEGŐS SZERSZÁMOK SŰRÍTETT LEVEGŐS SZERSZÁMOKSŰRÍTETT LEVEGŐS SZERSZÁMOK

Leírás Rendelési 
szám

Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

Pneumatikus 
vésőkalapács

Vésőkalapács készlet és tartozékok
praktikus kofferban Ideális falazati
nyílások, vájatok és átmenő furatok
képzéséhez, lemezek szétválasztásához,
csempék vagy vakolatok leveréséhez, s
zegecsek eltávolításához stb.

• Ütések�száma:�4500�/�perc
• Üzemi nyomás: 6,3 bar
• Levegőszükséglet:�79,2�l�/�perc
• Vésőszár�átmérő:�10�mm
• Tartozékok: Acélváz kivitel, csúszásgátló markolat 

5�db�véső,�zsírzógomb,�olaj,�gyorscsatlakozó,�
feszítőrugó

• Méretek:�150�x�145�x�45�mm
• Súly: 1,2 kg

7906100716 4046664041948 7.390 Ft

Leírás Rendelési szám Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

Pneumatikus 
excentercsiszoló

Excentercsiszoló készlet és tartozékok 
Kiváló fa, fémanyagok, műanyagok, 
bevonatok és fugák csiszolásához és 
felületek fényezésére 

• Fordulatszám:�10000�ford./perc
• Üzemi nyomás: 6,3 bar
• Levegőigény:�93,4�l/perc
• Csiszolókorong�átmérője:�150�mm
• Egyszerű�csiszolópapír�csere,�tépőzárás�

kivitelnek�köszönhetően
• Tartozékok: 5 x csiszolópapír - 150 mm, 

tépőzáras�csiszolótalp,�tömítőszalag,�
védőkarmantyú,�zsírzófej,�olaj,�gyorscsat-
lakozó

• Méretek: 215 x 120 x 70 mm
• Súly: 1,8 kg

7906100719 4046664041979  13.390 Ft 

55xx

Leírás Rendelési szám Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

Pneumatikus 
festékszóró 
pisztoly

Festékszóró pisztoly és tartozékok Ideális 
szintetikus és vízzel hígítható festékek és 
lakok felvitelére Alacsony üzemi nyomás 
biztosítása megakadályozza a festék 
lepattanását a felületről, így erősebb 
festékréteg Levegő és festék szabályozási 
lehetősége Szórási forma beállításának 
lehetősége.

• Üzemi nyomás: 2-3,5 bar
• Levegőigény:�120-205�l/perc
• Tartozékok:�2�x�szűrő,�tisztítókefe
• Méretek: 178 x 325 x 98
• Súly: 0,6 kg

7906100721 4046664041993 7.390 Ft

+ PNEUATIKUS 
SZERSZÁMOK
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Leírás Rendelési szám Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

Pneumatikus 
racsnis kulcs

Racsnis kulcskészlet praktikus kofferban 
Kompakt,  könnyű, kétoldalú forgásirány 
Ideális menetes csavarok ki és 
becsavarásához a nehezebben hozzáférhető 
helyeken, ahol lehetetlen mozgatni a 
klasszikus racsnis kulcsot.

• Üzemi nyomás: 6,3 bar
• Levegőigény:�77�l/perc
• Fordulatszám:�160�fordulat/perc
• Négyszög�befogó:�1/2"
• Max.�csavar�átmérő:�13
• Tartozékok:�7�x�1/2”�krovafej,�toldószár,�3�x�

bitfej,�bittartó,�kardántengely,�zsírzógomb,�olaj,�
gyorscsatlakozó

• Méret:�258�x�50�x�40�mm
• Súly: 1,2 kg

7906100718 4046664041962  13.390 Ft 

Leírás Rendelési 
szám

Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

Pneumatikus 
tűzőgép/
szögbelövő 
2 az 1-ben

Tűzőgép és szögbelövő készlet praktikus kofferban
Felhasználási terület: deszkák, lécek, szigetelő 
anyagok, fóliák, lambériák stb. rögzítéséhez
Használható szeg típus 18 Ga (bognár szeg): 
15-50 mm
Egyszerű mélységbeállítás, optikai kémlelés
Tárfeltöltés szükségessége: igen
Kapocs hossz: 16-40 mm
Kapocs szélesség: 5,7 mm
Üzemi nyomás: 8,3 bar
Levegőigény lövésenként: 1,5 l
Forgatható levegő elvezetés: 360 °-kal forgatható
Csúszásgátló markolat: igen
Tartozékok: 1000 db szeg, 1000 db tűzőkapocs, 2 x 
imbuszkulcs, zsírzógomb, olaj, védőszemüveg: igen

7906100715 4046664041931 13 390 Ft

PNEUATIKUS + 
SZERSZÁMOK 

Leírás Rendelési szám Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

Pneumatikus 
légkulcs 1/2" 

Pneumatikus légkulcskészlet praktikus 
kofferben Ideális menetes csavarok gyors ki 
és becsavarásához, kerékcserékhez, acél és 
fa konstrukciók rögzítéséhez Gyors rögzítés 
a 7000 fordulatszámnak/perc köszönhetően.

• Forgatónyomaték:�312�Nm�
• Üzemi nyomás: 6,3 bar
• Átlagos�levegőszükséglet:�141�l/�perc
• Négyszög�befogó:�1/2"
• Max.�csavar�átmérő:�14
• Tartozékok: Komfortos egykezes irányváltás, 

jobbra-balra.�10�x1/2“�krovafej,�toldószár,�
zsírzógomb,�olaj,�imbuszkulcs,�gyorscsatlakozó,�
levegőolajozó

• Méret: 180 x 60 x 198 mm
• Súly: 2,1 kg

7906100717 4046664041955 18 290 Ft

Leírás Rendelési 
szám

Vonalkód Ajánlott bruttó 
kiskereskedelmi ár

Pneumatikus 
homokfúvó 
pisztoly - szemcse 
visszanyeréssel

Homokfűvó pisztoly készlet és 
tartozékok Ideális a rozsdás felületek 
lefúvásához, a régi festékek 
eltávolítására a fémfelületekről és egyéb 
felületek lefúvásához Gumitömlős 
szemcsegyűjtő, visszanyerő 
felfogózsákkal 
• Üzemi�nyomás:�4�bar
• Levegőigény:�113�l/perc
• Tartály térfogata: 850 ml
• Tartozékok:�4�x�fúvóka,�0,5�kg�szóróhomok,�

felfogózsák
• Méretek: 328 x 110 x 235 mm
• Súly:�1,4�kg

7906100720 4046664041986 7.390 Ft
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HG1800HG1800

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.9 / 1.3 kg
Rendelési szám 5904001901
Vonalkód 4046664070726
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 9.990 Ft 

HŐLÉGFÚVÓ 1800 W
A Scheppach HG 1800 egy könnyű és univerzális hőlégfúvó pisztoly széles 
alkalmazási lehetőséggel. A hőfok és áramlás állítási lehetőségnek köszön-
hetően alkalmas lakk- és festékrétegek, matricák eltávolításra, műanyagok 
alakítására, fóliák hegesztésére, ragasztások oldására, fagyott csövek 
kiolvasztására, vagy szárításra. A minőségi fűtőszál, átgondold hűtés, 
hővédelem és az 1800 W-os motor hosszú élettartamot biztosítanak. Az 
ergonomikus markolat csúszásgátló réteggel van ellátva és úgy került kiala-
kításra, hogy az átmelegedett készüléket vertikálisan lehessen elhelyezni. A 
hőlégfúvó standard tartozéka a műanyag koffer 5 db-os tartozék szettel.

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 245 x 83 x 208 mm
Hőmérséklet fokozatok 2
Levegőáramlás 250 l/min. / 500 l/min.
Hőfok 250°C / 500°C
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 1800 W

Gazdag tartozék kínálat
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HG2000HG2000

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.9 / 1.3 kg
Rendelési szám 5904002901
Vonalkód 4046664070733
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 15.790 Ft 

DIGITÁLIS HŐLÉGFÚVÓ 2000 W
A Scheppach HG 2000 egy nagyteljesítményű univerzális hőlégfúvó pisz-
toly széles alkalmazási lehetőséggel. A hőfok és a levegőáramlás két fo-
kozatban állítható. A második fokozatban digitálisan a hőfok folyamatosan 
szabályozható 50 és 650 °C között. A hőfok és áramlás állítási lehetőségnek 
köszönhetően alkalmas lakk- és festékrétegek, matricák eltávolításra, 
műanyagok alakítására, fóliák hegesztésére, ragasztások oldására, fagyott 
csövek kiolvasztására, vagy szárításra. A minőségi fűtőszál, átgondold hű-
tés, hővédelem és az 2000 W-os motor hosszú élettartamot biztosítanak. Az 
ergonomikus markolat csúszásgátló réteggel van ellátva és úgy került kiala-
kításra, hogy az átmelegedett készüléket vertikálisan lehessen elhelyezni. A 
hőlégfúvó standard tartozéka a műanyag koffer 5 db-os tartozék szettel.

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 245 x 83 x 208 mm
Gyorshűtés igen
Levegő áramlás I 250 l/min. / 500 l/min.
Levegő áramlás II 250 l/min. / 500 l/min.
Hőfok II 50°C – 650°C
Hőfok I 50°C
Motor 230 V / 50 Hz
Teljesítmény 2000 W

Gazdag tartozék kínálat

Digitális hőfokállítás
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 ELEKTROMOS WSE860WSE860

INVERTERES HEGESZTŐ
TARTOZÉKOKKAL 130 A
A Scheppach WSE860 inverteres hegesztő kompakt, könnyű és egyszerűen 
kezelhető nagy teljesítményű gép, amely alkalmas hegesztési munkákra a 
családi vagy a hétvégi házak garázsaiban, műhelyeiben stb. Praktikus tarto-
zék szettel kerül forgalomba, amelyben megtalálható minden, ami lehetővé 
teszi az akár azonnali hegesztési folyamat elkezdését, úgymint a testkábel 
testcsipesszel, a munkakábel elektródafogóval, a hegesztőpajzs, a salakoló 
kalapács acél drótkefével és 3 x hegesztő elektróda. A vállheveder és a 
dönthető fogantyú megkönnyítik a gép könnyű hordozását. A gép hatékony 
hűtési rendszerrel védekezik a túlmelegedés ellen, ráadásul a túlterhelés 
elleni védelmet fényjelzéssel is kiegészítették. A hegesztési áramerősséget 
a fokozatkapcsoló segítségével lehet szabályozni 10-130 A tartományban. A 
gép kiváló eredményeket ért el Csehországban a professzionális hegesztők 
és szakeladók körében végzett tesztelés során. Az alkalmazott legmoder-
nebb technológiáknak köszönhetően, amelyek megkönnyítik a hegesztést, 
a gép nemcsak a gyakorlott hegesztőknek ajánlott, hanem alkalmas a 
teljesen kezdők számára is. ARC FORCE: a hegesztés során elősegíteni az 
ívstabilizálást. Ha az ív rövidül (az elektróda letapadhat) a gép több áramot 
„bocsájt ki“, és az elektróda elég. Ellenkező esetben, amikor az ív túl hosz-
szú, a gép „csökkenti“ az áramot és a hegesztőnek marad annyi ideje, hogy 
megközelítse a hegeszteni kívánt anyagot az elektródával úgy, hogy azt ne 
kelljen újra begyújtani. ANTI STICK: a letapadást gátló funkció. Amennyi-
ben mégis letapad az elektróda, abban az esetben ez a funkció biztosítja a 
hegesztőáram ugrásszerű lecsökkenését a minimumra. Az elektróda nem 
izzik, hanem lehűl, és így könnyen elhúzható anélkül, hogy azt kivennénk az 
elektródafogóból. HOT START: ez az a funkció, amely kb. 30%- kal megnöve-
li a beállított áramot, és megkönnyíti az ív kialakulását. A sikeres ívgyújtás 
után az áramerősség lecsökken a hegesztő által beállított értékre.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5.2 / 6 kg
Rendelési szám 5906602901
Vonalkód 4046664044055
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  46.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 275 x 125 x 210 mm
Hálózati feszültség 230 V/50 Hz
Üresjárati feszültség 85 V

Hegesztési mód MMA (minden típusú bevonatos 
elektróda)

Alkalmazási terület
az összes hegeszthető fémanyag, 
acél,rozsdamentes acél, ötvözet, 
színesfém

Szabályozható hegesztőáram 10 – 130 A, folyamatos
Hegesztő elektróda átmérője 1,6-3,2 mm
Funkció Arc Force, Anti Stick, Hot Start
Érintésvédelem IP 21 S
Hálózati biztosíték 16 A
Bekapcsolási idő 100%-65A/ 60%-85A/ 25%-130A
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 ELEKTROMOS WSE900WSE900

INVERTERES HEGESZTŐ
TARTOZÉKOKKAL
A Scheppach WSE900 inverteres hegesztő, kompakt, könnyű és egyszerűen 
kezelhető, nagy teljesítményű gép, amely alkalmas hegesztési munkákra a 
családi vagy hétvégi házak garázsaiban, műhelyeiben stb. Praktikus tarto-
zék szettel kerül forgalomba, amelyben megtalálható minden, ami lehetővé 
teszi az akár azonnali hegesztési folyamat elkezdését, tartalmazza a test-
kábelt testcsipesszel, a munkakábelt elektródafogóval, a hegesztőpajzsot, 
a salakoló kalapácsot acél drótkefével és 3 x hegesztő elektródát. A váll-
heveder és a dönthető fogantyú megkönnyítik a gép könnyű hordozását. A 
gép hatékony hűtési rendszerrel védekezik a túlmelegedés ellen, ráadásul 
a túlterhelés elleni védekezést fényjelzéssel egészítették ki. A hegesztési 
áramerősséget a fokozatkapcsoló segítségével lehet szabályozni 20-160 A 
tartományban. A gép kiváló eredményeket ért el Csehországban professzio-
nális hegesztők és szakeladók körében végzett tesztelés során. Az alkalma-
zott legmodernebb technológiáknak köszönhetően, amelyek megkönnyítik 
a hegesztést, a gép nemcsak a gyakorlott hegesztőknek ajánlott, hanem 
alkalmas a teljesen kezdők számára is. ARC FORCE: a hegesztés során elő-
segíteni az ívstabilizálást. Ha az ív rövidül (az elektróda letapadhat) a gép 
több áramot „bocsájt ki“, és az elektróda elég. Ellenkező esetben, amikor az 
ív túl hosszú, a gép „csökkenti“ az áramot, és a hegesztőnek marad annyi 
ideje, hogy megközelítse a hegeszteni kívánt anyagot az elektródával úgy, 
hogy azt ne kelljen újra begyújtani. ANTI STICK: a letapadást gátló funkció. 
Amennyiben mégis letapad az elektróda, abban az esetben ez a funkció 
biztosítja a hegesztőáram ugrásszerű lecsökkenését a minimumra. Az 
elektróda nem izzik, hanem lehűl, és így könnyen elhúzható anélkül, hogy 
azt kivennénk az elektródafogóból. HOT START: ez az a funkció, amely kb. 
30%-kal megnöveli a beállított áramot, és megkönnyíti az ív kialakulását. A 
sikeres ívgyújtás után az áramerősség lecsökken a hegesztő által beállított 
értékre.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 6.6 / 7.6 kg
Rendelési szám 5906603901
Vonalkód 4046664044062
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 54.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 310 x 145 x 205 mm
Hálózati feszültség 230 V/50 Hz
Üresjárati feszültség 85 V

Hegesztési mód MMA (minden típusú bevonatos
elektróda)

Alkalmazási terület
az összes hegeszthető fémanyag,
acél, rozsdamentes acél, ötvözet, 
színesfém

Szabályozható hegesztőáram 20 – 160A, folyamatos
Hegesztő elektróda átmérője 1,6 – 4,0 mm
Funkció Arc Force, Anti Stick, Hot Start
Érintésvédelem IP 21 S
Hálózati biztosíték 16 A
Bekapcsolási idő 100%-80A/60%-100A/23%-160A
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 ELEKTROMOS WSE860WSE860

INVERTERES HEGESZTŐ
TARTOZÉKOKKAL 130 A
A Scheppach WSE860 inverteres hegesztő kompakt, könnyű és egyszerűen 
kezelhető nagy teljesítményű gép, amely alkalmas hegesztési munkákra a 
családi vagy a hétvégi házak garázsaiban, műhelyeiben stb. Praktikus tarto-
zék szettel kerül forgalomba, amelyben megtalálható minden, ami lehetővé 
teszi az akár azonnali hegesztési folyamat elkezdését, úgymint a testkábel 
testcsipesszel, a munkakábel elektródafogóval, a hegesztőpajzs, a salakoló 
kalapács acél drótkefével és 3 x hegesztő elektróda. A vállheveder és a 
dönthető fogantyú megkönnyítik a gép könnyű hordozását. A gép hatékony 
hűtési rendszerrel védekezik a túlmelegedés ellen, ráadásul a túlterhelés 
elleni védelmet fényjelzéssel is kiegészítették. A hegesztési áramerősséget 
a fokozatkapcsoló segítségével lehet szabályozni 10-130 A tartományban. A 
gép kiváló eredményeket ért el Csehországban a professzionális hegesztők 
és szakeladók körében végzett tesztelés során. Az alkalmazott legmoder-
nebb technológiáknak köszönhetően, amelyek megkönnyítik a hegesztést, 
a gép nemcsak a gyakorlott hegesztőknek ajánlott, hanem alkalmas a 
teljesen kezdők számára is. ARC FORCE: a hegesztés során elősegíteni az 
ívstabilizálást. Ha az ív rövidül (az elektróda letapadhat) a gép több áramot 
„bocsájt ki“, és az elektróda elég. Ellenkező esetben, amikor az ív túl hosz-
szú, a gép „csökkenti“ az áramot és a hegesztőnek marad annyi ideje, hogy 
megközelítse a hegeszteni kívánt anyagot az elektródával úgy, hogy azt ne 
kelljen újra begyújtani. ANTI STICK: a letapadást gátló funkció. Amennyi-
ben mégis letapad az elektróda, abban az esetben ez a funkció biztosítja a 
hegesztőáram ugrásszerű lecsökkenését a minimumra. Az elektróda nem 
izzik, hanem lehűl, és így könnyen elhúzható anélkül, hogy azt kivennénk az 
elektródafogóból. HOT START: ez az a funkció, amely kb. 30%- kal megnöve-
li a beállított áramot, és megkönnyíti az ív kialakulását. A sikeres ívgyújtás 
után az áramerősség lecsökken a hegesztő által beállított értékre.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5.2 / 6 kg
Rendelési szám 5906602901
Vonalkód 4046664044055
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  46.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 275 x 125 x 210 mm
Hálózati feszültség 230 V/50 Hz
Üresjárati feszültség 85 V

Hegesztési mód MMA (minden típusú bevonatos 
elektróda)

Alkalmazási terület
az összes hegeszthető fémanyag, 
acél,rozsdamentes acél, ötvözet, 
színesfém

Szabályozható hegesztőáram 10 – 130 A, folyamatos
Hegesztő elektróda átmérője 1,6-3,2 mm
Funkció Arc Force, Anti Stick, Hot Start
Érintésvédelem IP 21 S
Hálózati biztosíték 16 A
Bekapcsolási idő 100%-65A/ 60%-85A/ 25%-130A
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 ELEKTROMOS WSE900WSE900

INVERTERES HEGESZTŐ
TARTOZÉKOKKAL
A Scheppach WSE900 inverteres hegesztő, kompakt, könnyű és egyszerűen 
kezelhető, nagy teljesítményű gép, amely alkalmas hegesztési munkákra a 
családi vagy hétvégi házak garázsaiban, műhelyeiben stb. Praktikus tarto-
zék szettel kerül forgalomba, amelyben megtalálható minden, ami lehetővé 
teszi az akár azonnali hegesztési folyamat elkezdését, tartalmazza a test-
kábelt testcsipesszel, a munkakábelt elektródafogóval, a hegesztőpajzsot, 
a salakoló kalapácsot acél drótkefével és 3 x hegesztő elektródát. A váll-
heveder és a dönthető fogantyú megkönnyítik a gép könnyű hordozását. A 
gép hatékony hűtési rendszerrel védekezik a túlmelegedés ellen, ráadásul 
a túlterhelés elleni védekezést fényjelzéssel egészítették ki. A hegesztési 
áramerősséget a fokozatkapcsoló segítségével lehet szabályozni 20-160 A 
tartományban. A gép kiváló eredményeket ért el Csehországban professzio-
nális hegesztők és szakeladók körében végzett tesztelés során. Az alkalma-
zott legmodernebb technológiáknak köszönhetően, amelyek megkönnyítik 
a hegesztést, a gép nemcsak a gyakorlott hegesztőknek ajánlott, hanem 
alkalmas a teljesen kezdők számára is. ARC FORCE: a hegesztés során elő-
segíteni az ívstabilizálást. Ha az ív rövidül (az elektróda letapadhat) a gép 
több áramot „bocsájt ki“, és az elektróda elég. Ellenkező esetben, amikor az 
ív túl hosszú, a gép „csökkenti“ az áramot, és a hegesztőnek marad annyi 
ideje, hogy megközelítse a hegeszteni kívánt anyagot az elektródával úgy, 
hogy azt ne kelljen újra begyújtani. ANTI STICK: a letapadást gátló funkció. 
Amennyiben mégis letapad az elektróda, abban az esetben ez a funkció 
biztosítja a hegesztőáram ugrásszerű lecsökkenését a minimumra. Az 
elektróda nem izzik, hanem lehűl, és így könnyen elhúzható anélkül, hogy 
azt kivennénk az elektródafogóból. HOT START: ez az a funkció, amely kb. 
30%-kal megnöveli a beállított áramot, és megkönnyíti az ív kialakulását. A 
sikeres ívgyújtás után az áramerősség lecsökken a hegesztő által beállított 
értékre.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 6.6 / 7.6 kg
Rendelési szám 5906603901
Vonalkód 4046664044062
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 54.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 310 x 145 x 205 mm
Hálózati feszültség 230 V/50 Hz
Üresjárati feszültség 85 V

Hegesztési mód MMA (minden típusú bevonatos
elektróda)

Alkalmazási terület
az összes hegeszthető fémanyag,
acél, rozsdamentes acél, ötvözet, 
színesfém

Szabályozható hegesztőáram 20 – 160A, folyamatos
Hegesztő elektróda átmérője 1,6 – 4,0 mm
Funkció Arc Force, Anti Stick, Hot Start
Érintésvédelem IP 21 S
Hálózati biztosíték 16 A
Bekapcsolási idő 100%-80A/60%-100A/23%-160A
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 ELEKTROMOS WSEWSE32003200

FOGYÓELEKTRÓDÁS HEGESZTŐGÉP
A Scheppach WSE 3200 transzformátoros hegesztőgép egy nagy teljesít-
ményű, modern gép, mely alkalmas huzalelektródás hegesztési feladatok 
elvégzésére. A hegesztőhuzal elektromos olvasztásával, gázokból kialakuló 
áramvezetési csatorna jön létre, mely tökéletes és tartós varratot eredmé-
nyez. A gép dizájnja nagyon kompakt kialakítású, aminek köszönhetően 
könnyen használható. Rendelkezik két fokozatú hegesztőáram szabályo-
zással, LED kijelzős hővédelemmel, magas hatásfokú hűtő ventilátorral és 
automata hegesztő huzal adagolással, amely sebessége szabályozható, így 
biztosítva a tökéletesen folyamatos hegesztést. A gép alkalmas minden he-
geszthető fémhez, acélhoz, rozsdamentes acélhoz, öntvényekhez, színes-
fémekhez stb. Alkalmas, mind a tapasztalt hegesztők részére, ugyanakkor 
a kezdők is nagyon hamar el tudják sajátítani a használatát. A hegesztőgép 
teste tartós acéllemezből készül és minden vezérlőelem a készülék elülső 
oldalán van elhelyezve. A gép standard tartozékokai között megtalálható 
minden, ami szükséges az azonnali munkakezdéshez.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 12.5 / 15 kg
Rendelési szám 5906604903
Vonalkód 4046664071891
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 43.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 347 x 182 x 299 mm
Hálózati feszültség 230 V/50 Hz
Teljesítmény 3,2 kVA
Hegesztőáram 45 / 90 A
Ajánlott anyagvastagság 1,5 – 5 mm
Huzalelektróda átmérője 0,6 - 0,9 mm
Munkafeszültség 31 V
Biztosíték 16 A
Védelmi osztály IP 21S
Terhelés 45 A~60 %, 90 A~10 %,
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 AUTOMATIKUS 
ON/OFF FUNKCIÓ AWH380AWH380

AUTOMATA SÖTÉTEDÉSŰ HEGESZTŐ 
FEJPAJZS 
A Scheppach AWH 380 modern, fényre sötétedő hegesztő fejpajzs, mely 
védelmet nyújt a szemnek és az arcnak a hegesztés és a csiszolás közben 
keletkezet szikráktól.  Az automata sötétedésű látó mező automatikusan 
vált világosból sötétbe, lehetővé téve így a hegesztő berendezés biztonsá-
gos használatát kedvezőtlen tényezők nélkül.  Az automatikus szenzorok 
érzékelik a szikrát vagy a fényt, és a másodperc 7 ezred része alatt elsö-
tétül a kilátási rés. A sötétülés mértéke és a sötétülési idő késleltetése 
szabályozható. A kezelőgombok kényelmesen hozzáférhetők a pajzs külső 
részén. A maximális kényelem és a hosszú, fáradtságmentes munkavégzés 
érdekében a fejpajzs tartós, de könnyű anyagból készül, tökéletesen ki-
egyensúlyozott, és teljes mértékben állítható fejpánttal rendelkezik. A pajzs 
felülete tetszetős, matt fekete lakkal és fokozott mechanikai védelemmel 
ellátott. A szűrők és az érzékelők tápellátását szolár cellákkal ellátott leg-
modernebb lítium napelem biztosítja. Ez praktikusan azt jelenti, hogy nem 
kell foglalkoznia a napelem cseréjével. Az automata fejpajzs alkalmazható 
SMAW (MMA), MIG, TIG, MAG, SAW, PAC és PAW hegesztési eljárásokhoz.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.48 / 0.86 kg
Rendelési szám 7906602701
Vonalkód 4046664073680
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 10.590 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Látómező mérete  92 x 42 mm
Sötétülési idő ˂0,7 ms
Kivilágosodás késleltetési idő szabályozható 0,15 – 0,5 s
Sötétségi fokozat szabályozható DIN 9-13
Tápellátás Lítium napelem + szolár cella
KI/BE kapcsolás automatikus
Működési hőmérséklet -5°C- ól - +55°C-ig
UV/IR fényáteresztés DIN 16
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 ELEKTROMOS WSEWSE32003200

FOGYÓELEKTRÓDÁS HEGESZTŐGÉP
A Scheppach WSE 3200 transzformátoros hegesztőgép egy nagy teljesít-
ményű, modern gép, mely alkalmas huzalelektródás hegesztési feladatok 
elvégzésére. A hegesztőhuzal elektromos olvasztásával, gázokból kialakuló 
áramvezetési csatorna jön létre, mely tökéletes és tartós varratot eredmé-
nyez. A gép dizájnja nagyon kompakt kialakítású, aminek köszönhetően 
könnyen használható. Rendelkezik két fokozatú hegesztőáram szabályo-
zással, LED kijelzős hővédelemmel, magas hatásfokú hűtő ventilátorral és 
automata hegesztő huzal adagolással, amely sebessége szabályozható, így 
biztosítva a tökéletesen folyamatos hegesztést. A gép alkalmas minden he-
geszthető fémhez, acélhoz, rozsdamentes acélhoz, öntvényekhez, színes-
fémekhez stb. Alkalmas, mind a tapasztalt hegesztők részére, ugyanakkor 
a kezdők is nagyon hamar el tudják sajátítani a használatát. A hegesztőgép 
teste tartós acéllemezből készül és minden vezérlőelem a készülék elülső 
oldalán van elhelyezve. A gép standard tartozékokai között megtalálható 
minden, ami szükséges az azonnali munkakezdéshez.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 12.5 / 15 kg
Rendelési szám 5906604903
Vonalkód 4046664071891
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 43.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 347 x 182 x 299 mm
Hálózati feszültség 230 V/50 Hz
Teljesítmény 3,2 kVA
Hegesztőáram 45 / 90 A
Ajánlott anyagvastagság 1,5 – 5 mm
Huzalelektróda átmérője 0,6 - 0,9 mm
Munkafeszültség 31 V
Biztosíték 16 A
Védelmi osztály IP 21S
Terhelés 45 A~60 %, 90 A~10 %,
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 AUTOMATIKUS 
ON/OFF FUNKCIÓ AWH380AWH380

AUTOMATA SÖTÉTEDÉSŰ HEGESZTŐ 
FEJPAJZS 
A Scheppach AWH 380 modern, fényre sötétedő hegesztő fejpajzs, mely 
védelmet nyújt a szemnek és az arcnak a hegesztés és a csiszolás közben 
keletkezet szikráktól.  Az automata sötétedésű látó mező automatikusan 
vált világosból sötétbe, lehetővé téve így a hegesztő berendezés biztonsá-
gos használatát kedvezőtlen tényezők nélkül.  Az automatikus szenzorok 
érzékelik a szikrát vagy a fényt, és a másodperc 7 ezred része alatt elsö-
tétül a kilátási rés. A sötétülés mértéke és a sötétülési idő késleltetése 
szabályozható. A kezelőgombok kényelmesen hozzáférhetők a pajzs külső 
részén. A maximális kényelem és a hosszú, fáradtságmentes munkavégzés 
érdekében a fejpajzs tartós, de könnyű anyagból készül, tökéletesen ki-
egyensúlyozott, és teljes mértékben állítható fejpánttal rendelkezik. A pajzs 
felülete tetszetős, matt fekete lakkal és fokozott mechanikai védelemmel 
ellátott. A szűrők és az érzékelők tápellátását szolár cellákkal ellátott leg-
modernebb lítium napelem biztosítja. Ez praktikusan azt jelenti, hogy nem 
kell foglalkoznia a napelem cseréjével. Az automata fejpajzs alkalmazható 
SMAW (MMA), MIG, TIG, MAG, SAW, PAC és PAW hegesztési eljárásokhoz.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.48 / 0.86 kg
Rendelési szám 7906602701
Vonalkód 4046664073680
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 10.590 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Látómező mérete  92 x 42 mm
Sötétülési idő ˂0,7 ms
Kivilágosodás késleltetési idő szabályozható 0,15 – 0,5 s
Sötétségi fokozat szabályozható DIN 9-13
Tápellátás Lítium napelem + szolár cella
KI/BE kapcsolás automatikus
Működési hőmérséklet -5°C- ól - +55°C-ig
UV/IR fényáteresztés DIN 16
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TW1000TW1000 TW1000TW1000 263 x

MŰHELYKOCSI SZERSZÁMOKKAL, 
7 FIÓKOS, 263 DB-OS
A Scheppach TW 1000 egy professzionális, teljesen fém műhelykocsi, 
amely alkalmas mind az otthoni, mind pedig iparosi műhelyekbe, garázsok-
ba, szervizekbe stb. Előnyei közé tartozik a masszív szerkezet, a keményí-
tett műanyag burkolatú sarkak és élek, az apróbb dolgok elhelyezésére 
szolgáló mélyedésekkel kialakított masszív műanyag munkaasztal, melynek 
oldalai mindig a helyén tartják a szerszámait. A könnyű kezelhetőséget a két 
puhított markolat és a négy nagy kerék biztosítja. Ezek gumírozottak, mely-
ből kettő, fékkel ellátott bolygókerék. A csúcsminőség a fi ókok könnyű ma-
nipulációjánál is tapasztalható. Ezek nagyon robusztus csúszó vasalatokkal 
vannak ellátva, így könnyen mozgathatók még teljes súlyterhelésnél is. 
Természetesen az önnyítódás elleni szerkezettel és zárral is rendelkeznek. 
Az oldalfalak lyukacsos lemezből lettek kialakítva, ami remek lehetőséget 
biztosít további szerszámok, tartók, vagy akár polcok rögzítésére is. Négy 
fi ók teljes felszereltséggel van ellátva általánosan használt szerszámokból 
(dugókulcs készletek, fogók, csavarhúzók, kalapácsok, különböző további 
kulcskészletek, villanyszerelő eszközök stb.), a maradék három fi ók, igény 
szerint feltölthető további szerszámokkal. Minden szerszámnak külön kiala-
kított helye van, így mindig kéznél van keresgélés nélkül.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 66 / 68 kg
Rendelési szám 5909304900
Vonalkód 4046664071402
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 125.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Fiókok száma 7
Fiókok magassága 58/128/195 mm
Max. terhelhetőség 450 kg
Méretek 780 x 460 x 970 mm
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TW1000TW1000 TW1000TW1000 263 x

MŰHELYKOCSI SZERSZÁMOKKAL, 
7 FIÓKOS, 263 DB-OS
A Scheppach TW 1000 egy professzionális, teljesen fém műhelykocsi, 
amely alkalmas mind az otthoni, mind pedig iparosi műhelyekbe, garázsok-
ba, szervizekbe stb. Előnyei közé tartozik a masszív szerkezet, a keményí-
tett műanyag burkolatú sarkak és élek, az apróbb dolgok elhelyezésére 
szolgáló mélyedésekkel kialakított masszív műanyag munkaasztal, melynek 
oldalai mindig a helyén tartják a szerszámait. A könnyű kezelhetőséget a két 
puhított markolat és a négy nagy kerék biztosítja. Ezek gumírozottak, mely-
ből kettő, fékkel ellátott bolygókerék. A csúcsminőség a fi ókok könnyű ma-
nipulációjánál is tapasztalható. Ezek nagyon robusztus csúszó vasalatokkal 
vannak ellátva, így könnyen mozgathatók még teljes súlyterhelésnél is. 
Természetesen az önnyítódás elleni szerkezettel és zárral is rendelkeznek. 
Az oldalfalak lyukacsos lemezből lettek kialakítva, ami remek lehetőséget 
biztosít további szerszámok, tartók, vagy akár polcok rögzítésére is. Négy 
fi ók teljes felszereltséggel van ellátva általánosan használt szerszámokból 
(dugókulcs készletek, fogók, csavarhúzók, kalapácsok, különböző további 
kulcskészletek, villanyszerelő eszközök stb.), a maradék három fi ók, igény 
szerint feltölthető további szerszámokkal. Minden szerszámnak külön kiala-
kított helye van, így mindig kéznél van keresgélés nélkül.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 66 / 68 kg
Rendelési szám 5909304900
Vonalkód 4046664071402
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 125.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Fiókok száma 7
Fiókok magassága 58/128/195 mm
Max. terhelhetőség 450 kg
Méretek 780 x 460 x 970 mm
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FOGÓ
1�Csípő�fogó�oldalsó�
1�Hosszított�fogó�egyenes
1 Kombinált fogó 

SZIGETELT VILLAMOSSÁGI CSAVAR-
HÚZÓK 6 DB 

(-)�3�x�75,�4�x�100,�5,5�x�125�/�
(+)�PH0�x�75,�PH1�x�100,�PH2�x�100

ÓRÁS CSAVARHÚZÓK 7 DB 
PHO,�PHOO,�PH1,�

1,4�x�50,�2�x�50,�2,5�x�50,�3�x�50
TORX CSAVARHÚZÓK 7 DB

�T40,�T30,�T27,�T25,�T20,�T15,�T10,�T9

CSILLAGCSAVARHÚZÓK 6 DB
3x75,�4x100,�5x100,�6x38,�6x150,�
8x200

SARUZÓ FOGÓ KÉSZLET 
TARTOZÉKOKKAL 

villamossági fogó 200 mm, 
160 db tartozék

17-RÉSZES DUGÓKULCS-
KÉSZLET

racsnis kulcs 1/2“

csuklófej�3v1
 

hosszabbító 5“

hosszabbító 10“

univerzális�fej�1/2“
 

17 db kulcs 10“-32“

T-FOGÓS GÖMBVÉGŰ IMBUSZ KULCSOK 6 DB
2 x 100 mm, 2,5 x 100 mm, 
3�x�100�mm,�4�x�150�mm,�
5 x 150 mm, 6 x 150 mm 

TW1000TW1000 TW1000TW1000

KALAPÁCS
Kalapács 0,5 kg
Gumi�pálca�Ø�35�mm
MŰANYAG KALAPÁCS 

LAPOS CSAVARHÚZÓK 6 DB
(PH2x38,�PH0x75,�PH1x100,�
PH2x100,�PH2x150,�PH3x200)

4 RUGÓS FOGÓ 
Seeger-fogók�belső�2�db�
(egyenes,�hajlított)
Seeger-fogók�külső�2�db�
(egyenes,�hajlított)

VILLÁSKULCSOK  
12 db

263 x 

13-RÉSZES DUGÓKULCS-
KÉSZLET

racsnis�kulcs�1/4“

csuklófej�1/4“
 
hosszabbító 2“

hosszabbító�4“

univerzális�fej�1/4“
 
csavarhúzó�1/4“

13�db�kulcs�4“-14“
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kétoldali seprűk 
(standard)

16 literes 
szeméttartály

S700S700 TOLÓS

MECHANIKUS SEPRŐGÉP
Lehetséges-e a garázsok, a műhelyek, az udvarok, vagy aszfaltutak 
megtisztítása pillanatok alatt? Igen, a Scheppach S700 mechanikus sep-
rőgéppel a tisztítást sokkal könnyebben, kevésbé fárasztóan, és a kisebb 
porképzés miatt, még egészségesebben is el lehet végezni. Megbízható és 
nagyteljesítményű működési rendszere két, magas forgásszámú oldalkefé-
ből és egy főkeféből áll, ami továbbítja a szilárd szemetet és a port is a 16 
literes beépített hulladéktartályba, amely nagyon könnyedén kivehető és 
kiüríthető. A központi csavar segítségével beállítható a kefenyomás is. Az 
oldalkefék segítségével könnyebben tisztíthatók a nehezebben hozzáférhe-
tő sarkak, ill. könnyedén kisöpörheti a szennyeződéseket a falak mentén, 
járdákról stb. A 70 cm-es tisztítási szélességének köszönhetően, az adott 
területet akár 5-ször gyorsabban tisztíthatja meg, mint a hagyományos sep-
rűvel, így egy óra alatt, akár 2000 m2-es terület is megtisztítható vele. A gép 
dönthető markolattal rendelkezik, így tárolás során kevés helyet foglal el.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4,8 / 6,6 kg
Rendelési szám 5907801901
Vonalkód 4046664042198
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 33.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Tisztítási széllesség 700 mm
Hulladéktartály kapacitás 16 l
Állítható kefenyomás 10 mm tartományban
Tisztítóteljesítmény kb. 2000 m2/óra
Gép méretei 680 x 580 x 1000 mm
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SC2400PSC2400P  KOMBIGÉP

MOTOROS SEPRŐGÉP + HÓEKE +
SZEMÉTGYŰJTŐ TARTÁLY
A Scheppach SC2400P motoros seprőgép nagyon kompakt, ennek ellené-
re nagy teljesítményű gép, amely nemcsak a magánszektorban, hanem a 
közösségi helyek, ipari létesítmények, szállodák, panziók stb. területein 
használható. Nemcsak a fi nom szennyeződéseket képes felsöpörni, hanem 
könnyedén megbirkózik a kisebb kavicsokkal, száraz és nedves levelekkel, 
papírokkal, vagy a hóval is. Alkalmas minden típusú kemény felület (aszfalt, 
kőburkolat, beton, műfüves pálya) tisztításához. A kefe magassága állít-
ható és ezzel beállítható a tisztító felületre kifejtett a nyomás mértéke is. 
Amennyiben nem szeretné használni a gép tartozékát képező szemétgyűjtő 
tartályt, abban az esetben lehetősége van akefék beállításával oldalra irá-
nyítani a szemetet. Télen, legfőképpen a vizes hó takarítása során, kihasz-
nálhatja a géphez tartozó hóéket. A gép könnyen kezelhető. A komfortos 
kezeléshez hozzájárul a márkás Loncin motor, amely megkönnyíti a gép 
könnyű indíttatását és a kétsebességű sebességváltó.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 82.6 (Power Sweeper 66.0) / 96 kg
Rendelési szám 5908701904
Vonalkód 4046664038238
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 239.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm3

Teljesítmény 4,8 kW / 6,5 LE
Munkaszélesség 600 mm
Sebességváltó mechanikus
Sebességek száma 1 előre / 1 hátra
Kefeátmérő Ø 350 mm
Kefe fordulat száma 400 fordulat/ perc
Tartály kapacitás 53 l
Hóeke széllessége 620 mm
Gép méretei 1735 x 620 x 1020 mm

A
J

Á
N

D
É

K

168 www. .hu

 TOLÓS S700S700

Kehrmaschine Anfang



www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

kétoldali seprűk 
(standard)

16 literes 
szeméttartály

S700S700 TOLÓS

MECHANIKUS SEPRŐGÉP
Lehetséges-e a garázsok, a műhelyek, az udvarok, vagy aszfaltutak 
megtisztítása pillanatok alatt? Igen, a Scheppach S700 mechanikus sep-
rőgéppel a tisztítást sokkal könnyebben, kevésbé fárasztóan, és a kisebb 
porképzés miatt, még egészségesebben is el lehet végezni. Megbízható és 
nagyteljesítményű működési rendszere két, magas forgásszámú oldalkefé-
ből és egy főkeféből áll, ami továbbítja a szilárd szemetet és a port is a 16 
literes beépített hulladéktartályba, amely nagyon könnyedén kivehető és 
kiüríthető. A központi csavar segítségével beállítható a kefenyomás is. Az 
oldalkefék segítségével könnyebben tisztíthatók a nehezebben hozzáférhe-
tő sarkak, ill. könnyedén kisöpörheti a szennyeződéseket a falak mentén, 
járdákról stb. A 70 cm-es tisztítási szélességének köszönhetően, az adott 
területet akár 5-ször gyorsabban tisztíthatja meg, mint a hagyományos sep-
rűvel, így egy óra alatt, akár 2000 m2-es terület is megtisztítható vele. A gép 
dönthető markolattal rendelkezik, így tárolás során kevés helyet foglal el.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4,8 / 6,6 kg
Rendelési szám 5907801901
Vonalkód 4046664042198
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 33.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Tisztítási széllesség 700 mm
Hulladéktartály kapacitás 16 l
Állítható kefenyomás 10 mm tartományban
Tisztítóteljesítmény kb. 2000 m2/óra
Gép méretei 680 x 580 x 1000 mm
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SC2400PSC2400P  KOMBIGÉP

MOTOROS SEPRŐGÉP + HÓEKE +
SZEMÉTGYŰJTŐ TARTÁLY
A Scheppach SC2400P motoros seprőgép nagyon kompakt, ennek ellené-
re nagy teljesítményű gép, amely nemcsak a magánszektorban, hanem a 
közösségi helyek, ipari létesítmények, szállodák, panziók stb. területein 
használható. Nemcsak a fi nom szennyeződéseket képes felsöpörni, hanem 
könnyedén megbirkózik a kisebb kavicsokkal, száraz és nedves levelekkel, 
papírokkal, vagy a hóval is. Alkalmas minden típusú kemény felület (aszfalt, 
kőburkolat, beton, műfüves pálya) tisztításához. A kefe magassága állít-
ható és ezzel beállítható a tisztító felületre kifejtett a nyomás mértéke is. 
Amennyiben nem szeretné használni a gép tartozékát képező szemétgyűjtő 
tartályt, abban az esetben lehetősége van akefék beállításával oldalra irá-
nyítani a szemetet. Télen, legfőképpen a vizes hó takarítása során, kihasz-
nálhatja a géphez tartozó hóéket. A gép könnyen kezelhető. A komfortos 
kezeléshez hozzájárul a márkás Loncin motor, amely megkönnyíti a gép 
könnyű indíttatását és a kétsebességű sebességváltó.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 82.6 (Power Sweeper 66.0) / 96 kg
Rendelési szám 5908701904
Vonalkód 4046664038238
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 239.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm3

Teljesítmény 4,8 kW / 6,5 LE
Munkaszélesség 600 mm
Sebességváltó mechanikus
Sebességek száma 1 előre / 1 hátra
Kefeátmérő Ø 350 mm
Kefe fordulat száma 400 fordulat/ perc
Tartály kapacitás 53 l
Hóeke széllessége 620 mm
Gép méretei 1735 x 620 x 1020 mm

A
J

Á
N

D
É

K

169www. .hu

SC2400PSC2400P  KOMBIGÉP 

Kehrmaschine�Ende



www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

klikkklikk
klikkklikk

Önfelszívó 
funkció

HCE1600HCE1600

A
J

Á
N

D
É

K
 MOSÓ

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 135 BAR, 
TARTOZÉKOKKAL
A Scheppach HCE 1600 magasnyomású mosó egy könnyű és kompakt 
mosó, amellyel minden általános mosási feladatot elláthat a ház vagy mű-
hely körül. Az autó, bicikli, kerti bútor, kerti gép stb. mosása gyerekjátékká 
vállhat. A standard tartozékú felülettisztítóval nem probléma többé a terasz, 
a műhely vagy a garázs padlójának tisztítása. A csupán 6 kg-os súly könnyű 
használatot biztosít, ugyanakkor az erős, 1600 W-os motor, akár 135 bar 
nyomás biztosítására is képes. A könnyű kezelés érdekében a csatlakoztat-
ható tartozékok gyorscsatlakozókkal vannak ellátva. Az alapfelszereltség, 
mint a magasnyomású pisztoly és tömlő, a tárolásnál a kényelmesen elhe-
lyezhető a mosón található tartóeszközökön. A mosó önfelszívós funkcióval 
rendelkezik. Használható mind csatlakoztatással vízvezetékhez, mind önfe-
lszívó funkcióval vödörből, hordóból, vagy tartályból. Ez által, a használat-
nál nincs korlátozva a vízvezeték meglétével. A gép Auto-stop rendszerrel 
van ellátva, ami lehetővé teszi, hogy a pisztoly kapcsoló felengedésével a 
motor is leáll. Tartozékok: 5 m-es magasnyomású tömlő, 0,56 l-es mosószer 
tartály fúvókával, felület mosó, magasnyomású pisztoly hosszabbító szár-
ral, csatlakozó adapter további, akár más márkájú, tartozékokhoz.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 7.5 / 8.5 kg
Rendelési szám 5907713903
Vonalkód 4046664073574
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  39.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz 
Teljesítmény 1 600 W
Max. nyomás 135 bar
Szivattyú alumínium, önfelszívós
Max. vízszállítás 408 l/ó
Auto stop rendszer igen
Max. víz hőmérséklet 50°C
Gép méretei 321 x 248 x 700 mm
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HCE1600HCE1600
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 MOSÓ

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 135 BAR, 
TARTOZÉKOKKAL
A Scheppach HCE 1600 magasnyomású mosó egy könnyű és kompakt 
mosó, amellyel minden általános mosási feladatot elláthat a ház vagy mű-
hely körül. Az autó, bicikli, kerti bútor, kerti gép stb. mosása gyerekjátékká 
vállhat. A standard tartozékú felülettisztítóval nem probléma többé a terasz, 
a műhely vagy a garázs padlójának tisztítása. A csupán 6 kg-os súly könnyű 
használatot biztosít, ugyanakkor az erős, 1600 W-os motor, akár 135 bar 
nyomás biztosítására is képes. A könnyű kezelés érdekében a csatlakoztat-
ható tartozékok gyorscsatlakozókkal vannak ellátva. Az alapfelszereltség, 
mint a magasnyomású pisztoly és tömlő, a tárolásnál a kényelmesen elhe-
lyezhető a mosón található tartóeszközökön. A mosó önfelszívós funkcióval 
rendelkezik. Használható mind csatlakoztatással vízvezetékhez, mind önfe-
lszívó funkcióval vödörből, hordóból, vagy tartályból. Ez által, a használat-
nál nincs korlátozva a vízvezeték meglétével. A gép Auto-stop rendszerrel 
van ellátva, ami lehetővé teszi, hogy a pisztoly kapcsoló felengedésével a 
motor is leáll. Tartozékok: 5 m-es magasnyomású tömlő, 0,56 l-es mosószer 
tartály fúvókával, felület mosó, magasnyomású pisztoly hosszabbító szár-
ral, csatlakozó adapter további, akár más márkájú, tartozékokhoz.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 7.5 / 8.5 kg
Rendelési szám 5907713903
Vonalkód 4046664073574
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  39.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz 
Teljesítmény 1 600 W
Max. nyomás 135 bar
Szivattyú alumínium, önfelszívós
Max. vízszállítás 408 l/ó
Auto stop rendszer igen
Max. víz hőmérséklet 50°C
Gép méretei 321 x 248 x 700 mm
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 12 / 13 kg
Rendelési szám 5907702901
Vonalkód 4046664065654
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  59.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz 
Teljesítmény 2 200 W
Max. nyomás 165
Szivattyú alumínium, önfelszívós
Max. vízszállítás 468 l/óra
Auto stop rendszer igen
Max. víz hőmérséklet 50°C
Gép méretei 365 x 276 x 820 mm

HCE2200HCE2200
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Önfelszívó 
funkció

 MOSÓ

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 165 BAR,
TARTOZÉKOKKAL
A Scheppach HCE2200 magasnyomású mosó megfelelő teljesít- SZIVATY-
TYÚ ményű mosó, amellyel szinte minden általános és igényesebb mosási 
feladatot elláthat. Széles tartozékkínálatának köszönhetően bátran belevág-
hat bármilyen ház, műhely, telephely vagy garázs körüli munkába. Probléma 
nélkül lemosható az autó, motor vagy quad, kerti gép, hajó stb. A megfelelő 
tartozékokkal könnyen tisztítható a terasz, kocsibeálló vagy más nagyobb 
felület is. A mosó erős 2200W-os motorja akár 165 bar nyomás teljesítmény 
biztosít. A könnyű használat érdekében az összes tartozék gyorscsatla-
kozóval van ellátva. Az alapfelszereltség, mint a magasnyomású pisztoly, 
elektromos kábel és a tömlő kényelmesen tárolhatók a gép tárolófelületein. 
A mosó önfelszívós funkcióval rendelkezik, azaz nem csak a vízvezetékhez 
csatlakoztatható, hanem képes a vizet felszívni vödörből, hordóból vagy 
más tartályból. A használatnál ezzel nincs korlátozva a vízvezeték meglé-
tével. A gép Auto-stop rendszerrel van ellátva, ami lehetővé teszi, hogy a 
pisztoly kapcsoló felengedésével a motor is leáll. A könnyű mozgathatóság 
érdekében a gép vonómarkolattal és kerekekkel van ellátva.
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MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 180 BAR, 
TARTOZÉKOKKAL
A Scheppach HCE 2400 magasnyomású mosó egy nagyon magas teljesít-
ményű gép, mellyel az általános feladatok mellett az igényesebb mosási 
munkák is könnyen elvégezhetők. A standard 8-részes tartozék készletnek 
köszönhetően, nyugodtan belevághat bármilyen ház, telephely, műhely 
vagy garázs körüli munkába. Probléma nélkül lemoshatja vele autóját, 
motorkerékpárját, kerti gépeit, traktorját vagy hajóját. A megfelelő fúvóká-
val tisztíthat falakat, teraszt, kocsibeállót vagy akár a térkő fugákat. A mosó 
erős, 2400 W-os motorral van ellátva, amely lehetővé teszi a maximum 
180 bar-os nyomás elérését. Ez fontos a nehéz tisztítási munkák során. 
A könnyű használhatóság érdekében a tartozékok és tömlők egyszerű 
gyorsacsatlakozóval vannak ellátva. Az alap tartozékok, úgymint a magas-
nyomású pisztoly, elektromos kábel és tömlő a könnyű tárolás érdekében 
a gép tartóin helyezhetők el. A mosó önfelszívós funkcióval rendelkezik, 
így az nem csak vezetékes vízforrásról üzemeltethető, de akár vödörből, 
hordóból vagy más tartályból is származó vízzel is. Ezáltal a felhasználást 
nem korlátozza a vízhálózat megléte. E mellett a gép rendelkezik Auto Stop 
funkcióval is, amelynek köszönhetően a pisztoly nyomókapcsolója felenge-
désénél a motor is kikapcsol. A könnyű mozgatás és szállítás érdekében a 
mosó fogantyúval és két nagy kerékkel van ellátva.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 11 / 12 kg
Rendelési szám 5907705901
Vonalkód 4046664068419
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  55.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz 
Teljesítmény 2 400 W
Max. nyomás 180
Szivattyú alumínium, önfelszívós
Max. vízszállítás 450 l/óra
Auto stop rendszer igen
Max. víz hőmérséklet 50°C
Gép méretei 365 x 276 x 820 mm
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ASP15-ESASP15-ES ELEKTROMOS

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ, 15 LITERES
A Scheppach ASP 15-ES nagy teljesítményű, könnyű, kompakt, kiválóan fel-
szerelt 15 literes, nedves - száraz porszívó. Gazdagon felszerelt gép. Masz-
szív rozsdamentes acél tartállyal, négy forgó görgővel és nagy fogantyúval 
rendelkezik, amely megkönnyíti a kezelhetőségét. További jellemzői közé 
tartozik a kábel és a tartozékok számára beépített tartó, a beépített kimeneti 
fúvó funkció, a 38 mm-es nagy átmérőjű, hosszú tömlő, valamint a szerszám 
nélküli, egyszerű és gyors szűrőcsere. A kábel és a tömlő hosszúságának 
köszönhetően a gép ideális a nagy kiterjedésű munkákhoz is. Az egész 
porszívó nagyon kompakt kialakítású, így nem igényel nagy tárolási helyet. 
A padlószívó fejátkapcsolási lehetőséggel rendelkezik a sima padlókhoz és 
szőnyegekhez egyaránt. A porszívót gazdag tartozékokkal szállítjuk, me-
lyek szükségesek a nedves-száraz porszívózáshoz. Szükség esetén a mellé-
kelt habszűrőt kicserélheti a még hatékonyabb HEPA szűrőre. A porszívó 
kiválóan használható a háztartásokban, a műhelyekben, a garázsokban és 
ipari körülmények között is.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 3.8 / 4.2 kg
Rendelési szám 5907707901
Vonalkód 4046664068617
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  13.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz 
Teljesítmény 1 200 W 
Tartály kapacitás 15 l
Szívóteljesítmény 18 000 Pa
Tápkábel hossza 3,5 m
Szívótömlő hossza 2 m
Beépített fúvó funkció igen
Gép méretei 260 x 260 x 490 mm

 száraz 
porszívózás

 nedves 
porszívózás

 fúvó funkció
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HCE2400HCE2400
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MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 180 BAR, 
TARTOZÉKOKKAL
A Scheppach HCE 2400 magasnyomású mosó egy nagyon magas teljesít-
ményű gép, mellyel az általános feladatok mellett az igényesebb mosási 
munkák is könnyen elvégezhetők. A standard 8-részes tartozék készletnek 
köszönhetően, nyugodtan belevághat bármilyen ház, telephely, műhely 
vagy garázs körüli munkába. Probléma nélkül lemoshatja vele autóját, 
motorkerékpárját, kerti gépeit, traktorját vagy hajóját. A megfelelő fúvóká-
val tisztíthat falakat, teraszt, kocsibeállót vagy akár a térkő fugákat. A mosó 
erős, 2400 W-os motorral van ellátva, amely lehetővé teszi a maximum 
180 bar-os nyomás elérését. Ez fontos a nehéz tisztítási munkák során. 
A könnyű használhatóság érdekében a tartozékok és tömlők egyszerű 
gyorsacsatlakozóval vannak ellátva. Az alap tartozékok, úgymint a magas-
nyomású pisztoly, elektromos kábel és tömlő a könnyű tárolás érdekében 
a gép tartóin helyezhetők el. A mosó önfelszívós funkcióval rendelkezik, 
így az nem csak vezetékes vízforrásról üzemeltethető, de akár vödörből, 
hordóból vagy más tartályból is származó vízzel is. Ezáltal a felhasználást 
nem korlátozza a vízhálózat megléte. E mellett a gép rendelkezik Auto Stop 
funkcióval is, amelynek köszönhetően a pisztoly nyomókapcsolója felenge-
désénél a motor is kikapcsol. A könnyű mozgatás és szállítás érdekében a 
mosó fogantyúval és két nagy kerékkel van ellátva.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 11 / 12 kg
Rendelési szám 5907705901
Vonalkód 4046664068419
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  55.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz 
Teljesítmény 2 400 W
Max. nyomás 180
Szivattyú alumínium, önfelszívós
Max. vízszállítás 450 l/óra
Auto stop rendszer igen
Max. víz hőmérséklet 50°C
Gép méretei 365 x 276 x 820 mm
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SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ, 15 LITERES
A Scheppach ASP 15-ES nagy teljesítményű, könnyű, kompakt, kiválóan fel-
szerelt 15 literes, nedves - száraz porszívó. Gazdagon felszerelt gép. Masz-
szív rozsdamentes acél tartállyal, négy forgó görgővel és nagy fogantyúval 
rendelkezik, amely megkönnyíti a kezelhetőségét. További jellemzői közé 
tartozik a kábel és a tartozékok számára beépített tartó, a beépített kimeneti 
fúvó funkció, a 38 mm-es nagy átmérőjű, hosszú tömlő, valamint a szerszám 
nélküli, egyszerű és gyors szűrőcsere. A kábel és a tömlő hosszúságának 
köszönhetően a gép ideális a nagy kiterjedésű munkákhoz is. Az egész 
porszívó nagyon kompakt kialakítású, így nem igényel nagy tárolási helyet. 
A padlószívó fejátkapcsolási lehetőséggel rendelkezik a sima padlókhoz és 
szőnyegekhez egyaránt. A porszívót gazdag tartozékokkal szállítjuk, me-
lyek szükségesek a nedves-száraz porszívózáshoz. Szükség esetén a mellé-
kelt habszűrőt kicserélheti a még hatékonyabb HEPA szűrőre. A porszívó 
kiválóan használható a háztartásokban, a műhelyekben, a garázsokban és 
ipari körülmények között is.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 3.8 / 4.2 kg
Rendelési szám 5907707901
Vonalkód 4046664068617
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  13.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz 
Teljesítmény 1 200 W 
Tartály kapacitás 15 l
Szívóteljesítmény 18 000 Pa
Tápkábel hossza 3,5 m
Szívótömlő hossza 2 m
Beépített fúvó funkció igen
Gép méretei 260 x 260 x 490 mm

 száraz 
porszívózás

 nedves 
porszívózás

 fúvó funkció
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SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ, 20 LITERES
A Scheppach ASP 20-ES nagy teljesítményű, kiválóan felszerelt 20 literes, 
nedves - száraz porszívó.  Masszív rozsdamentes acél tartállyal, négy forgó 
görgővel és nagy fogantyúval rendelkezik, amely megkönnyíti a kezelhe-
tőségét. További jellemzői közé tartozik a kábel és a tartozékok számára 
beépített tartó, a beépített kimeneti fúvó funkció, a 38 mm-es nagy átmérő-
jű, hosszú tömlő, valamint a szerszám nélküli, egyszerű és gyors szűrőcse-
re. A kábel és a tömlő hosszúságának köszönhetően a gép ideális a nagy 
kiterjedésű munkákhoz is. Az egész porszívó nagyon kompakt kialakítású, 
így nem igényel nagy tárolási helyet. A padlószívó fejátkapcsolási lehető-
séggel rendelkezik a sima padlókhoz és szőnyegekhez egyaránt. A porszí-
vót gazdag tartozékokkal szállítjuk. Szükség esetén a mellékelt habszűrőt 
kicserélheti a még hatékonyabb HEPA szűrőre. A porszívó kiválóan hasz-
nálható a háztartásokban, a műhelyekben, a garázsokban és ipari körülmé-
nyek között is.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5.1 / 6.1 kg
Rendelési szám 5907708901
Vonalkód 4046664068624
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  17.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz 
Teljesítmény 1 200 W 
Tartály kapacitás 20 l Max.
Szívóteljesítmény 18 000 Pa
Tápkábel hossza 4,5 m 
Szívótömlő hossza 2 m
Beépített fúvó funkció igen
Gép méretei 260 x 260 x 490 mm

 száraz 
porszívózás

 nedves 
porszívózás

 fúvó funkció
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Szerszám 
csatlakoztató 
dugalj�2000�W

 ELEKTROMOS

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ, 30 LITERES
A Scheppach ASP 30-ES nagy teljesítményű, kiválóan felszerelt 30 literes, 
nedves - száraz porszívó. Gazdagon felszerelt gép. Masszív rozsdamentes, 
alsó vízleeresztésű acél tartállyal, négy forgó görgővel és nagy fogantyúval 
rendelkezik, amely megkönnyíti a kezelhetőségét. További jellemzői közé 
tartozik a kábel és a tartozékok számára beépített tartó, a beépített kimeneti 
fúvó funkció, amelynek segítségével könnyedén kifújhatja a szennyező-
déseket a nehezen hozzáférhető helyekről is, a 38 mm-es nagy átmérőjű 
hosszú tömlő, a 230 V-os dugalj automatikus kapcsolóval az elektromos 
szerszámok használatához, valamint a szerszám nélküli, egyszerű és gyors 
szűrőcsere. A kábel és a tömlő hosszúságának köszönhetően a gép ide-
ális a nagy kiterjedésű munkákhoz is. Az egész porszívó nagyon könnyű 
és egyszerűen kezelhető. A magassága miatt nem igényel nagyobb tároló 
helyet sem. A padlószívó fejátkapcsolási lehetőséggel rendelkezik a sima 
padlókhoz és szőnyegekhez egyaránt. A porszívót gazdag tartozékokkal 
szállítjuk, beleértve a nagyon hatékony Hepa szűrővel.   A porszívó kiváló-
an használható a háztartásokban, a műhelyekben, a garázsokban és ipari 
körülmények között is.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 7.0 / 8.0 kg
Rendelési szám 5907709901
Vonalkód 4046664068631
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  26.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz 
Teljesítmény 1 400 W
Max. 230 V-s csatlakozó dugalj teljesítménye 2000 W
Tartály kapacitás 30 l Max.
Max. szívóteljesítmény 20 000 Pa
Tápkábel hossza 4,5 m
Szívótömlő hossza 3 m
Beépített fúvó funkció igen
Alsó vízleeresztő igen
Gép méretei 260 x 260 x 490 mm

 száraz 
porszívózás

 nedves 
porszívózás

 fúvó funkció
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 6.8 / 8 kg
Rendelési szám 5907716903
Vonalkód 4046664091141
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  26.990 Ft

ASP30PLUSASP30PLUS

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 490 x 490 x 600 mm
Max. szívóteljesítmény 20 kpa
Tartály kapacitás 30 L
Tápkábel hossza 4 m
Szívótömlő hossza 3 m
Motor 220 – 240 V~
Teljesítmény 1200 W
Teljes névleges teljesítmény 3200 W

Szűrő tisztító 
funkció
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Max. 20 kPa 
vákum

30 literes 
tartály

 ELEKTROMOS

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ, 30 LITERES
A Scheppach ASP 30 PLUS egy erős, kiválóan felszerelt porszívó, nedves 
és száraz porszívózásra, 20 literes tartály kapacitással. A termékcsalád 
egyedülálló lehetőségeként a szűrő mechanikus koppintási funkcióval ren-
delkezik. Egyes anyagok porszívózásakor a szűrő eldugulhat. A mechani-
kus koppintások eltávolítják ezeket a részecskéket, és folytathatja a munkát 
a gép szétszerelése és a szűrő kézi tisztítása nélkül. A porszívó tartós, 
alsó vízkivezető nyílással rendelkező, rozsdamentes acélból készült. Négy 
forgó görgővel és nagy markolattal rendelkezik a könnyű kezelhetőség 
érdekében. A porszívó beépítet kábeltartóval és tartozékokkal van ellátva, 
valamint a szintén beépített fúvó funkció biztosítja a por és más szennyező-
dések kifújását a nehezen elérhető helyekről is. A gép további részei közé 
tartozik a hosszú, nagy átmérőjű szívótömlő, a 230 V-s aljzat elektromos 
kéziszerszámok csatlakoztatásához kiegészítve automatikus kapcsolóval, 
és a szerszám nélküli rendszer a szűrők gyors és egyszerű cseréjéhez.  A 
kábel hosszúságának köszönhetően a tömlő is hosszú elérhetőséggel 
rendelkezik. A porszívó nagyon könnyű és egyszerűen kezelhető. A függő-
leges konstrukciója miatt nem igényel nagy tároló helyet. A padlószívó fej 
kapcsolóval rendelkezik a sima padló és a szőnyegek számára. A porszívót 
gazdag kiegészítőkkel szállítjuk, köztük egy nagyon hatékony Hepa szűrő-
vel. A porszívó kiválóan alkalmas háztartásokba, műhelyekbe, garázsokba, 
vagy akár iparosok számára is.

 száraz 
porszívózás

 nedves 
porszívózás

 fúvó funkció
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CSD4-4LiCSD4-4Li

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 170 x 160 x 45 mm
Akkufeszültség 4 V
Akkukapacitás 1,5 Ah
Max. nyomaték 3,5 Nm
Max. fordulatszám 200 ford./perc
Nyomatékfokozat 6+1
Tokmány 6 mm-es, gyorsbefogó
Töltési idő 3-5 óra

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.45 / 1.0 kg
Rendelési szám 5909202900
Vonalkód 4046664070351
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 7.990 Ft 

IN
K

L
U

S
IV

E

 LITHIUM

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ 4 V
A Scheppach CSD4-4Li kéziszerszám ideális kisebb fúrási és csavarozási 
munkákhoz a műhelyekben vagy a háztartásokban, például a bútorok 
összeszereléséhez. A markolat két pozícióba állítható, így szűkebb 
helyeken is kiválóan használható.  A fogantyú csúszásgátló bevonattal 
rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja meg.  A modern, 
gyorsbefogó tokmánynak köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A 
hatfokozatú nyomatékszabályzó több lépésben beállítható az alkalmazott 
anyagtípusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van jobbos és balos 
forgásirányváltásra is. A működést minőségi 4 V-s akkumulátor biztosítja. 
A töltöttségi szintjelző a gép külső részén található. A gép tartozéka a 30 
db-os bit készlet.

6-fokozatú nyomaték 
állítás

LED
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CSD4-4LiCSD4-4Li

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 170 x 160 x 45 mm
Akkufeszültség 4 V
Akkukapacitás 1,5 Ah
Max. nyomaték 3,5 Nm
Max. fordulatszám 200 ford./perc
Nyomatékfokozat 6+1
Tokmány 6 mm-es, gyorsbefogó
Töltési idő 3-5 óra

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.45 / 1.0 kg
Rendelési szám 5909202900
Vonalkód 4046664070351
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 7.990 Ft 
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AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ 4 V
A Scheppach CSD4-4Li kéziszerszám ideális kisebb fúrási és csavarozási 
munkákhoz a műhelyekben vagy a háztartásokban, például a bútorok 
összeszereléséhez. A markolat két pozícióba állítható, így szűkebb 
helyeken is kiválóan használható.  A fogantyú csúszásgátló bevonattal 
rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja meg.  A modern, 
gyorsbefogó tokmánynak köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A 
hatfokozatú nyomatékszabályzó több lépésben beállítható az alkalmazott 
anyagtípusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van jobbos és balos 
forgásirányváltásra is. A működést minőségi 4 V-s akkumulátor biztosítja. 
A töltöttségi szintjelző a gép külső részén található. A gép tartozéka a 30 
db-os bit készlet.

6-fokozatú nyomaték 
állítás

LED
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CID27-12LiCID27-12Li

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 200 x 190 x 60 mm
Akkufeszültség 12 4 V-s
Akkukapacitás 2,0 Ah
Max. nyomaték 27 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat  0 – 350 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat  0 – 1300 ford./perc
Nyomatékfokozat 20+3
Tokmány 10 mm-es, gyorsbefogó
Töltési idő 3 óra

Max. Ø furatátmérő fában/fémben/
falazatban 20/8/6 mm

Ütésszám 5250/19500 1/perc

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.1 kg
Rendelési szám 5909201900
Vonalkód 4046664070344
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 22.990 Ft

 LITHIUM

AKKUS 2-SEBESSÉGES ÜTVECSAVAROZÓ / 
-FÚRÓ 12 V
A Scheppach CID27-12Li egy könnyű, kompakt és kiválóan felszerelt 
gép fúráshoz és csavarozáshoz a műhelyekben, vagy a háztartásokban. 
Két sebességfokozattal, elektronikusan állítható fordulatszabályzóval 
és magas ütéserővel rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja 
meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal rendelkezik. A modern 
gyorsbefogó tokmánynak köszönhetően gyors a tartozékok cseréje 
is. A nyomatékfokozat több lépésben beállítható az alkalmazott 
anyagtípusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van a jobbos és 
balos forgásirányváltásra is. A működést egy minőségi 12 V-s akkumulátor 
biztosítja. A töltöttségi szintjelző a gép része. A gépet műanyag kofferben, 
két akkumulátorral és gazdag felszereléssel szállítjuk.

2 sebesség

LED

1212VV P O W E R
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CID30-20LiCID30-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.3 / 3.1 kg
Rendelési szám 5909217900
Vonalkód 4046664070382
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  32.990 Ft

 LITHIUM

AKKUS 2-SEBESSÉGES 
ÜTVECSAVAROZÓ / -FÚRÓ 20 V
A Scheppach CID30-20 Li egy kompakt és kiválóan felszerelt gép 
fúráshoz és csavarozáshoz a műhelyekben, vagy a háztartásokban. Két 
sebességfokozattal, elektronikusan állítható fordulatszabályzóval és 
nagy ütéserővel rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja meg. A 
fogantyú csúszásgátló bevonattal rendelkezik.  A géphez fém övcsipesz 
is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó tokmánynak köszönhetően gyors 
a tartozékok cseréje is. A nyomatékfokozat több lépésben állítható, 
az alkalmazott anyagtípusnak megfelelően. Természetesen lehetőség 
van a jobbos és balos forgásirányváltásra is. A működést erős, 20 V-s 
akkumulátor biztosítja. A töltöttségi szintjelző az akkumulátor része. A 
gépet műanyag kofferben, két akkumulátorral és gazdag felszereléssel 
szállítjuk. A gép a Scheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.

2 sebesség
Ütvefúrás

LED
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 230 x 90 x 230 mm
Akkufeszültség 20 V
Akkukapacitás 1,5 Ah
Max. nyomaték 30 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat  0 – 350 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat  0 – 1300 ford./perc
Nyomatékfokozat 20+3
Tokmány 10 mm-es gyorsbefogó
Töltési idő: 2Ah/4Ah 75/150 perc

Max. Ø furatátmérő fában/fémben/
falazatban 25/10/8 mm

Ütésszám 5250/19500 1/perc
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CID27-12LiCID27-12Li

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 200 x 190 x 60 mm
Akkufeszültség 12 4 V-s
Akkukapacitás 2,0 Ah
Max. nyomaték 27 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat  0 – 350 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat  0 – 1300 ford./perc
Nyomatékfokozat 20+3
Tokmány 10 mm-es, gyorsbefogó
Töltési idő 3 óra

Max. Ø furatátmérő fában/fémben/
falazatban 20/8/6 mm

Ütésszám 5250/19500 1/perc

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.1 kg
Rendelési szám 5909201900
Vonalkód 4046664070344
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 22.990 Ft

 LITHIUM

AKKUS 2-SEBESSÉGES ÜTVECSAVAROZÓ / 
-FÚRÓ 12 V
A Scheppach CID27-12Li egy könnyű, kompakt és kiválóan felszerelt 
gép fúráshoz és csavarozáshoz a műhelyekben, vagy a háztartásokban. 
Két sebességfokozattal, elektronikusan állítható fordulatszabályzóval 
és magas ütéserővel rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja 
meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal rendelkezik. A modern 
gyorsbefogó tokmánynak köszönhetően gyors a tartozékok cseréje 
is. A nyomatékfokozat több lépésben beállítható az alkalmazott 
anyagtípusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van a jobbos és 
balos forgásirányváltásra is. A működést egy minőségi 12 V-s akkumulátor 
biztosítja. A töltöttségi szintjelző a gép része. A gépet műanyag kofferben, 
két akkumulátorral és gazdag felszereléssel szállítjuk.
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CID30-20LiCID30-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.3 / 3.1 kg
Rendelési szám 5909217900
Vonalkód 4046664070382
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  32.990 Ft

 LITHIUM

AKKUS 2-SEBESSÉGES 
ÜTVECSAVAROZÓ / -FÚRÓ 20 V
A Scheppach CID30-20 Li egy kompakt és kiválóan felszerelt gép 
fúráshoz és csavarozáshoz a műhelyekben, vagy a háztartásokban. Két 
sebességfokozattal, elektronikusan állítható fordulatszabályzóval és 
nagy ütéserővel rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja meg. A 
fogantyú csúszásgátló bevonattal rendelkezik.  A géphez fém övcsipesz 
is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó tokmánynak köszönhetően gyors 
a tartozékok cseréje is. A nyomatékfokozat több lépésben állítható, 
az alkalmazott anyagtípusnak megfelelően. Természetesen lehetőség 
van a jobbos és balos forgásirányváltásra is. A működést erős, 20 V-s 
akkumulátor biztosítja. A töltöttségi szintjelző az akkumulátor része. A 
gépet műanyag kofferben, két akkumulátorral és gazdag felszereléssel 
szállítjuk. A gép a Scheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 230 x 90 x 230 mm
Akkufeszültség 20 V
Akkukapacitás 1,5 Ah
Max. nyomaték 30 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat  0 – 350 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat  0 – 1300 ford./perc
Nyomatékfokozat 20+3
Tokmány 10 mm-es gyorsbefogó
Töltési idő: 2Ah/4Ah 75/150 perc

Max. Ø furatátmérő fában/fémben/
falazatban 25/10/8 mm

Ütésszám 5250/19500 1/perc
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 225 x 90 x 233 mm
Akkufeszültség 20 V
Akkukapacitás 1,5 Ah
Max. nyomaték 40 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat  0 – 450 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat  0 – 1600 ford./perc
Nyomatékfokozat 19+3

Tokmány 13 mm-s gyorsbefogó 
fémtokmány

Töltési idő: 2Ah/4Ah 30/60 min.

Max. Ø furatátmérő fában/fémben/
falazatban 30/13 mm

CSD40-20LiCSD40-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.7 / 3.2 kg
Rendelési szám 5909215900
Vonalkód 4046664070412
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 39.990 Ft

 LITHIUM

AKKUS 2-SEBESSÉGES 
FÚRÓCSAVAROZÓ 20 V
A Scheppach CSD40-20 Li egy robusztus és kiválóan felszerelt gép, amely 
alkalmas a nehezebb fúrási és csavarozási munkákhoz a műhelyekben, 
vagy a háztartásokban is. Két sebességfokozattal és elektronikusan 
állítható fordulatszabályzóval rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa 
világítja meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal van ellátva. A géphez 
fém övcsipesz is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó fémtokmánynak 
köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A nyomatékfokozat 
több lépésben állítható az alkalmazott anyagtípusnak megfelelően. 
Természetesen lehetőség van a jobbos és balos forgásirányváltásra is. 
A működést egy erős, 20 V-s akkumulátor biztosítja, amely gyorstöltővel 
akár 30 perc alatt feltölthető.  A töltöttségi szintjelző az akkumulátor része. 
A gépet műanyag kofferben, két akkumulátorral és gazdag felszereléssel 
szállítjuk. A gép a Sheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 225 x 90 x 233 mm
Akkufeszültség 20 V
Akkukapacitás 1,5 Ah
Max. nyomaték 40 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat  0 – 450 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat  0 – 1600 ford./perc
Nyomatékfokozat 16+3

Tokmány 13 mm-s, gyorsbefogó 
fémtokmány

Töltési idő: 2Ah/4Ah 30/60 min.

Max. Ø furatátmérő fában/fémben/
falazatban 30/13/10 mm

CID40-20LiCID40-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.69 / 3.4 kg
Rendelési szám 5909216900
Vonalkód 4046664070375
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  43.990 Ft

 LITHIUM

AKKUS 2-SEBESSÉGES 
ÜTVECSAVAROZÓ / -FÚRÓ 20 V
A Scheppach CSD40-20 Li egy robusztus és kiválóan felszerelt gép, amely 
alkalmas a nehezebb fúrási és csavarozási munkákhoz a műhelyekben, 
vagy a háztartásokban is. Két sebességfokozattal és elektronikusan 
állítható fordulatszabályzóval rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa 
világítja meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal van ellátva. A géphez 
fém övcsipesz is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó fémtokmánynak 
köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A nyomatékfokozat 
több lépésben állítható az alkalmazott anyagtípusnak megfelelően. 
Természetesen lehetőség van a jobbos és balos forgásirányváltásra is. 
A működést egy erős, 20 V-s akkumulátor biztosítja, amely gyorstöltővel 
akár 30 perc alatt feltölthető.  A töltöttségi szintjelző az akkumulátor része. 
A gépet műanyag kofferben, két akkumulátorral és gazdag felszereléssel 
szállítjuk. A gép a Sheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.

2 sebesség
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 225 x 90 x 233 mm
Akkufeszültség 20 V
Akkukapacitás 1,5 Ah
Max. nyomaték 40 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat  0 – 450 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat  0 – 1600 ford./perc
Nyomatékfokozat 19+3

Tokmány 13 mm-s gyorsbefogó 
fémtokmány

Töltési idő: 2Ah/4Ah 30/60 min.

Max. Ø furatátmérő fában/fémben/
falazatban 30/13 mm

CSD40-20LiCSD40-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.7 / 3.2 kg
Rendelési szám 5909215900
Vonalkód 4046664070412
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 39.990 Ft

 LITHIUM

AKKUS 2-SEBESSÉGES 
FÚRÓCSAVAROZÓ 20 V
A Scheppach CSD40-20 Li egy robusztus és kiválóan felszerelt gép, amely 
alkalmas a nehezebb fúrási és csavarozási munkákhoz a műhelyekben, 
vagy a háztartásokban is. Két sebességfokozattal és elektronikusan 
állítható fordulatszabályzóval rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa 
világítja meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal van ellátva. A géphez 
fém övcsipesz is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó fémtokmánynak 
köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A nyomatékfokozat 
több lépésben állítható az alkalmazott anyagtípusnak megfelelően. 
Természetesen lehetőség van a jobbos és balos forgásirányváltásra is. 
A működést egy erős, 20 V-s akkumulátor biztosítja, amely gyorstöltővel 
akár 30 perc alatt feltölthető.  A töltöttségi szintjelző az akkumulátor része. 
A gépet műanyag kofferben, két akkumulátorral és gazdag felszereléssel 
szállítjuk. A gép a Sheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 225 x 90 x 233 mm
Akkufeszültség 20 V
Akkukapacitás 1,5 Ah
Max. nyomaték 40 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat  0 – 450 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat  0 – 1600 ford./perc
Nyomatékfokozat 16+3

Tokmány 13 mm-s, gyorsbefogó 
fémtokmány

Töltési idő: 2Ah/4Ah 30/60 min.

Max. Ø furatátmérő fában/fémben/
falazatban 30/13/10 mm

CID40-20LiCID40-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.69 / 3.4 kg
Rendelési szám 5909216900
Vonalkód 4046664070375
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  43.990 Ft

 LITHIUM

AKKUS 2-SEBESSÉGES 
ÜTVECSAVAROZÓ / -FÚRÓ 20 V
A Scheppach CSD40-20 Li egy robusztus és kiválóan felszerelt gép, amely 
alkalmas a nehezebb fúrási és csavarozási munkákhoz a műhelyekben, 
vagy a háztartásokban is. Két sebességfokozattal és elektronikusan 
állítható fordulatszabályzóval rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa 
világítja meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal van ellátva. A géphez 
fém övcsipesz is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó fémtokmánynak 
köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A nyomatékfokozat 
több lépésben állítható az alkalmazott anyagtípusnak megfelelően. 
Természetesen lehetőség van a jobbos és balos forgásirányváltásra is. 
A működést egy erős, 20 V-s akkumulátor biztosítja, amely gyorstöltővel 
akár 30 perc alatt feltölthető.  A töltöttségi szintjelző az akkumulátor része. 
A gépet műanyag kofferben, két akkumulátorral és gazdag felszereléssel 
szállítjuk. A gép a Sheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.
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BID60-20LiBID60-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4.7 / 1.9 kg
Rendelési szám 5909213900
Vonalkód 4046664070368
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  54.990 Ft

 LITHIUM

AKKUS 2-SEBESSÉGFOKOZATÚ 
SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVAROZÓ / 
-FÚRÓ 20 V
A Scheppach BID 60-20Li egy robusztus, nagy teljesítményű és kiválóan 
felszerelt, kompakt méretekkel rendelkező gép, amely alkalmas a 
legnehezebb fúrási és csavarozási munkákhoz a műhelyekben, vagy a 
háztarásokban is. Súrlódásmentes, szénkefe nélküli motorja biztosítja a 
gép nagyobb teljesítményét, hosszabb működését és a meghosszabbított 
élettartamot. A gép két sebességfokozattal, elektronikusan állítható 
fordulatszabályzóval és nagyon erős ütésenergiával rendelkezik. A 
munkaterületet LED lámpa világítja meg. A fogantyú csúszásgátló 
bevonattal van ellátva. A fúró egy további oldalsó fogantyúval is 
rendelkezik. A géphez fém övcsipesz is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó 
fémtokmánynak köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. 
A nyomatékfokozat több lépésben állítható az alkalmazott anyagtípusnak 
megfelelően. Természetesen lehetőség van a jobbos és balos 
forgásirányváltásra is. A gép működését egy erős, 20 V-s akkumulátor 
biztosítja, amely gyorstöltővel akár 30 perc alatt feltölthető.  A töltöttségi 
szintjelző az akkumulátor része. A gépet műanyag, luxus kofferben, két 
akkumulátorral és gazdag felszereléssel szállítjuk. A gép a Scheppach 
1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 210 x 95 x 230 mm
Akkufeszültség 20 V
Akkukapacitás 2,0 Ah
Max. nyomaték 60 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat  0 – 500 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat  0 – 1800 ford./perc
Nyomatékfokozat 20+3
Tokmány 13 mm-es gyorsbefogó
Töltési idő: 2Ah/4Ah 30/60 min.

Max. Ø furatátmérő fában/fémben/
falazatban 35/13/15 mm

Ütésszám 28800 1/min.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei  210 x 65 x 210 mm
Akkufeszültség 20 V
Max. nyomaték 180 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 - 2800 ford./perc
Ütésszám percenként 0 – 3600 1/perc
Szerszámbefogó 1/4" (6,35 mm), hatszög
Használható tartomány: M5 – M12

CID180-20LiCID180-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.2 / 1.3 kg
Rendelési szám 5909218900
Vonalkód 4046664070399
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  17.290 Ft

 LITHIUM

AKKUS 1/4"-OS ÜTVECSAVAROZÓ 20 V
A Scheppach CID180-20Li egy modern, akkus ütvecsavarozó.  A 
teljesítményének és a konstrukciójának köszönhetően sokkal nagyobb 
nyomatékátvitelt eredményez, mint a hagyományos csavarozó, így nem 
csak általános csavarbehajtási és csavarlazítási munkához, hanem nagy 
igénybevételű csavarozáshoz is alkalmas. Ennek köszönhetően, nem csak 
a háztartásban, hanem pld. a műhelyben, műszaki termékek javításánál, 
vagy fém és fakonstrukciók szerelésénél is használható.  A csavarozóval 
kiválóan kilazítható a beragadt, vagy rozsdás csavar is. A visszarúgó 
képességének hiánya miatt (ami általános a csavarbehajtónál) a gép nem 
terheli a csuklót, azért nagyon kényelmesen lehet vele dolgozni.  A gép LED 
munkaterületet világítással, csúszásmentes, ergonomikus fogantyúval, 
1/4”-os gyorstokmánnyal, elektronikus fordulatszabályzóval, bal és jobb 
oldali menetirányváltással, levehető övkampóval, és fém hajtóművel 
rendelkezik.  Az ütvecsavarozó a Scheppach 1,5/2/4 Ah. akkumulátoraival 
használható. Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Fém hajtómű
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LED

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt
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BID60-20LiBID60-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 4.7 / 1.9 kg
Rendelési szám 5909213900
Vonalkód 4046664070368
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  54.990 Ft

 LITHIUM

AKKUS 2-SEBESSÉGFOKOZATÚ 
SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVAROZÓ / 
-FÚRÓ 20 V
A Scheppach BID 60-20Li egy robusztus, nagy teljesítményű és kiválóan 
felszerelt, kompakt méretekkel rendelkező gép, amely alkalmas a 
legnehezebb fúrási és csavarozási munkákhoz a műhelyekben, vagy a 
háztarásokban is. Súrlódásmentes, szénkefe nélküli motorja biztosítja a 
gép nagyobb teljesítményét, hosszabb működését és a meghosszabbított 
élettartamot. A gép két sebességfokozattal, elektronikusan állítható 
fordulatszabályzóval és nagyon erős ütésenergiával rendelkezik. A 
munkaterületet LED lámpa világítja meg. A fogantyú csúszásgátló 
bevonattal van ellátva. A fúró egy további oldalsó fogantyúval is 
rendelkezik. A géphez fém övcsipesz is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó 
fémtokmánynak köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. 
A nyomatékfokozat több lépésben állítható az alkalmazott anyagtípusnak 
megfelelően. Természetesen lehetőség van a jobbos és balos 
forgásirányváltásra is. A gép működését egy erős, 20 V-s akkumulátor 
biztosítja, amely gyorstöltővel akár 30 perc alatt feltölthető.  A töltöttségi 
szintjelző az akkumulátor része. A gépet műanyag, luxus kofferben, két 
akkumulátorral és gazdag felszereléssel szállítjuk. A gép a Scheppach 
1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 210 x 95 x 230 mm
Akkufeszültség 20 V
Akkukapacitás 2,0 Ah
Max. nyomaték 60 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat  0 – 500 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat  0 – 1800 ford./perc
Nyomatékfokozat 20+3
Tokmány 13 mm-es gyorsbefogó
Töltési idő: 2Ah/4Ah 30/60 min.

Max. Ø furatátmérő fában/fémben/
falazatban 35/13/15 mm

Ütésszám 28800 1/min.
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei  210 x 65 x 210 mm
Akkufeszültség 20 V
Max. nyomaték 180 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 - 2800 ford./perc
Ütésszám percenként 0 – 3600 1/perc
Szerszámbefogó 1/4" (6,35 mm), hatszög
Használható tartomány: M5 – M12

CID180-20LiCID180-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.2 / 1.3 kg
Rendelési szám 5909218900
Vonalkód 4046664070399
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  17.290 Ft

 LITHIUM

AKKUS 1/4"-OS ÜTVECSAVAROZÓ 20 V
A Scheppach CID180-20Li egy modern, akkus ütvecsavarozó.  A 
teljesítményének és a konstrukciójának köszönhetően sokkal nagyobb 
nyomatékátvitelt eredményez, mint a hagyományos csavarozó, így nem 
csak általános csavarbehajtási és csavarlazítási munkához, hanem nagy 
igénybevételű csavarozáshoz is alkalmas. Ennek köszönhetően, nem csak 
a háztartásban, hanem pld. a műhelyben, műszaki termékek javításánál, 
vagy fém és fakonstrukciók szerelésénél is használható.  A csavarozóval 
kiválóan kilazítható a beragadt, vagy rozsdás csavar is. A visszarúgó 
képességének hiánya miatt (ami általános a csavarbehajtónál) a gép nem 
terheli a csuklót, azért nagyon kényelmesen lehet vele dolgozni.  A gép LED 
munkaterületet világítással, csúszásmentes, ergonomikus fogantyúval, 
1/4”-os gyorstokmánnyal, elektronikus fordulatszabályzóval, bal és jobb 
oldali menetirányváltással, levehető övkampóval, és fém hajtóművel 
rendelkezik.  Az ütvecsavarozó a Scheppach 1,5/2/4 Ah. akkumulátoraival 
használható. Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Fém hajtómű

2020VV P O W E R
LI-ION

LED

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt
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MŰSZAKI ADATOK
Feszültség 20 V 
Ütésenergia 1,7 J 
Fordulatszám 0 - 1400 ford./perc. 
Ütésszám 0 – 4500 1/perc. 
Tokmány 2 – 10 mm, SDS + 
Oldalmarkolat igen 
Mélységütköző igen 
Gép méretei 310 x 90 x 201 mm 

AKKUS SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓ/VÉ-
SŐKALAPÁCS SDS PLUS 20 V 
A Scheppach BCRH170 20 ProS kiváló, kompakt, multifunkcionális, akku-
mulátoros kalapács, amely nagyszerű segítség minden általános építési 
feladatnál, még ott is, ahol nem biztosított az elektromos ellátás. A gép 
alapvető előnye az erős szénkefe nélküli motor, amelynek a teljesítménye 
lényegesen nagyobb a hagyományos, szénkefével működő gépeknél. 
Alacsonyabb súrlódással és lényegesen hosszabb élettartammal rendelke-
zik a szinte karbantartásmentes gép. Ennek is köszönhetően, a gép széles 
sebességfokozat beállítási lehetőséggel, max.1400 ford./ perc, és 1,7 J 
ütésenergiával rendelkezik. A kalapácsot négy üzemeltetési módba lehet 
beállítani: fúrás (fa, műanyag vagy fém), ütve fúrás (beton, tégla, falazat), 
vésés (csempe eltávolítása, felület tisztítása, kábelvezeték kialakítása), és 
vésés rögzített állapotban a kívánt pozícióban. Az SDS Plus szerszámbefo-
gási rendszer biztosítja az egyszerű és gyors szerszámcserét szerszámok 
nélkül. A géphez további oldalmarkolat és mélységütköző tartozik.  A gép a 
Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátorokkal használható. A gépet akkumulátor 
és töltő nélkül szállítjuk.

BCRH170-20ProSBCRH170-20ProS LITHIUM

4 működési funkció:
- fúrás
- ütvefúrás
- Bontás (zárás nélkül) 
- Bontás (zárással)

LED

SDS+ befogás
max. Ø 10 mm

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

A
J

Á
N

D
É

K

• kevesebb kopás
• magas hatékonysági 

arány
• hosszabb élettartam

előnyei

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2 / 2.2 kg

Rendelési szám 5909230900
Vonalkód 4046664084976
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 38 990 Ft

 Fúrás
 Ütvefúrás
 Bontás 
(zárás�nélkül)

 Bontás 
(zárással)

44AZAZ11
-BEN-BEN

A SZÉNKEFE 
NÉLKÜLI MOTOR
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MŰSZAKI ADATOK
Feszültség 20 V 
Ütésenergia 1,7 J 
Fordulatszám 0 - 1400 ford./perc. 
Ütésszám 0 – 4500 1/perc. 
Tokmány 2 – 10 mm, SDS + 
Oldalmarkolat igen 
Mélységütköző igen 
Gép méretei 310 x 90 x 201 mm 

AKKUS SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓ/VÉ-
SŐKALAPÁCS SDS PLUS 20 V 
A Scheppach BCRH170 20 ProS kiváló, kompakt, multifunkcionális, akku-
mulátoros kalapács, amely nagyszerű segítség minden általános építési 
feladatnál, még ott is, ahol nem biztosított az elektromos ellátás. A gép 
alapvető előnye az erős szénkefe nélküli motor, amelynek a teljesítménye 
lényegesen nagyobb a hagyományos, szénkefével működő gépeknél. 
Alacsonyabb súrlódással és lényegesen hosszabb élettartammal rendelke-
zik a szinte karbantartásmentes gép. Ennek is köszönhetően, a gép széles 
sebességfokozat beállítási lehetőséggel, max.1400 ford./ perc, és 1,7 J 
ütésenergiával rendelkezik. A kalapácsot négy üzemeltetési módba lehet 
beállítani: fúrás (fa, műanyag vagy fém), ütve fúrás (beton, tégla, falazat), 
vésés (csempe eltávolítása, felület tisztítása, kábelvezeték kialakítása), és 
vésés rögzített állapotban a kívánt pozícióban. Az SDS Plus szerszámbefo-
gási rendszer biztosítja az egyszerű és gyors szerszámcserét szerszámok 
nélkül. A géphez további oldalmarkolat és mélységütköző tartozik.  A gép a 
Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátorokkal használható. A gépet akkumulátor 
és töltő nélkül szállítjuk.

BCRH170-20ProSBCRH170-20ProS LITHIUM

4 működési funkció:
- fúrás
- ütvefúrás
- Bontás (zárás nélkül) 
- Bontás (zárással)

LED

SDS+ befogás
max. Ø 10 mm

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

A
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• kevesebb kopás
• magas hatékonysági 

arány
• hosszabb élettartam

előnyei

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2 / 2.2 kg

Rendelési szám 5909230900
Vonalkód 4046664084976
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 38 990 Ft

 Fúrás
 Ütvefúrás
 Bontás 
(zárás�nélkül)

 Bontás 
(zárással)

44AZAZ11
-BEN-BEN

A SZÉNKEFE 
NÉLKÜLI MOTOR
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MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 210 x 85 x 210 mm
Akkufeszültség 20 V
Max. nyomaték 350 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 – 2300 ford./perc
Ütésszám percenként  0 – 3300 1/perc
Szerszámbefogó 1/2", négyszög
Használható tartomány: M5 – M12

CIW350-20LiCIW350-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.6  / 1.7 kg
Rendelési szám 5909212900
Vonalkód 4046664070405
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  19.990 Ft 

 LITHIUM

AKKUS 1/2”-OS ÜTVECSAVAROZÓ 20 V
A Scheppach CIW350-20Li egy nagyon erőteljes akkus ütvecsavarozó.  A 
teljesítményének és a konstrukciójának köszönhetően nagyságrenddel 
nagyobb nyomatékátvitelt képez, mint a hagyományos csavarozó, így 
nem csak általános csavarbehajtáshoz és csavarlazításhoz, hanem 
nagy igénybevételű csavarozási munkához is használható. Ennek 
köszönhetően, nem csak háztartásokban és műhelyekben használható, 
hanem fémmegmunkáló gyártásban, szerviz munkáknál, fém és 
fakonstrukciók szerelésénél stb. A csavarozóval kiválóan lazítható a 
beragadt, vagy rozsdás csavar is. A visszarúgó képességének hiánya 
miatt (ami általános a csavarbehajtónál) a gép nem terheli a csuklót, ezért 
nagyon kényelmesen lehet vele dolgozni.  A gép LED munkaterületet 
világítással, csúszásmentes, ergonomikus fogantyúval, 1/2”-os négyszögű 
gyorstokmánnyal, elektronikus fordulatszám-szabályzóval, bal és jobb 
oldali menetirányváltással, levehető övkampóval és fém hajtóművel 
rendelkezik.  Az ütvecsavarozó a Scheppach 1,5/2/4 Ah. akkumulátoraival 
használható. Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Fém hajtómű

2020VV P O W E R
LI-ION

LED

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt
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CMT200-20ProSCMT200-20ProS

MŰSZAKI ADATOK
Feszültség 20 V 
Rezgésszög 3°
Sebesség 5000 – 15000 ford./perc
Gép méretei 275 x 115 x 110 mm 

AKKUS MULTIFUNKCIÓS GÉP 20 V  
A Scheppach CMT200 20 ProS nagyszerűen felszerelt multifunkcionális ak-
kus gép, amely kiválóan alkalmas festék és ragasztóanyag eltávolításához, 
csiszoláshoz, sarkokban vagy szűk helyeken történő vágásokhoz, szilikon 
tömítőanyagok eltávolításához, ablakkeretek felújításához, csövek, csem-
pék és kerámia lapok, gipszkartonok, műanyagok és lágy fémek vágásához, 
vagy kisebb felületek köszörüléséhez és reszeléséhez. Ezekhez a munkafo-
lyamatokhoz a gép nagy teljesítményű, szabályozható fordulatszámú mo-
torral, oszcilláló fejjel, gyorsan cserélhető tartozék rendszerrel (a fejet úgy 
alakították ki, hogy a piacon fellelhető legtöbb szabványos kiegészítőnek 
megfeleljen) valamint ergonomikus, csúszásmentes markolattal rendelke-
zik. A gép tartozéka egy fűrészlap adapter, egy kaparó adapter és egy delta 
adapter csiszolópapírral együtt. A gép Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumuláto-
rokkal használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Állítható sebesség

Gyors eszközbefogás

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt
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 LITHIUM

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.1 kg / 1.3 kg

Rendelési szám 5909224900
Vonalkód 4046664077275
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 15 990 Ft
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CCS165-20LiCCS165-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.9 / 6.5 kg
Rendelési szám 5901809900
Vonalkód 4046664070436
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  26.490 Ft

AKKUS KÖRFŰRÉSZ 20 V
A Scheppach CCS165-20Li akkus körfűrész alkalmas pld. hosszú, egyenes 
vágásokhoz, falapok kivágásához, konyhai és munkalapok méretre 
szabásához, padló és a gerenda keresztirányú vágásához is. A nagy 
teljesítményű motor, a magas fordulatszám, az alumínium ötvözetű alaplap, 
és a minőségi, 24 fogú, 165 mm-s keményfémlapkás fűrészlap, biztosítják a 
tökéletes és pontos vágást. A vágási mélység és a vágási szög 
beállításához nincs szükség szerszámra, az adott alkalmazás beállítását, 
a gépen elhelyezett, könnyen olvasható számskála segíti. A fogantyú 
csúszásmentes zónákkal rendelkezik, a sebesség elektronikusan állítható, 
és a porelszívó csatlakozásnak köszönhetően a géppel pormentes 
környezetben dolgozhat. A gép Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátoraival 
használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Minőségi HSS fűrészlap

 LITHIUM

2020VV P O W E R
LI-ION

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 320 x 190 x 230 mm
Akkufeszültség 20 V
Fordulatszám 3650 ford./perc
Fűrészlap átmérője 165 mm, 24 fogú
Tengely mérete 16 mm
Állítható vágási szög 0°– 45°
Max. mélység 90°-nál 50 mm
Max. mélység 45°-nál 35 mm
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CMT200-20ProSCMT200-20ProS

MŰSZAKI ADATOK
Feszültség 20 V 
Rezgésszög 3°
Sebesség 5000 – 15000 ford./perc
Gép méretei 275 x 115 x 110 mm 

AKKUS MULTIFUNKCIÓS GÉP 20 V  
A Scheppach CMT200 20 ProS nagyszerűen felszerelt multifunkcionális ak-
kus gép, amely kiválóan alkalmas festék és ragasztóanyag eltávolításához, 
csiszoláshoz, sarkokban vagy szűk helyeken történő vágásokhoz, szilikon 
tömítőanyagok eltávolításához, ablakkeretek felújításához, csövek, csem-
pék és kerámia lapok, gipszkartonok, műanyagok és lágy fémek vágásához, 
vagy kisebb felületek köszörüléséhez és reszeléséhez. Ezekhez a munkafo-
lyamatokhoz a gép nagy teljesítményű, szabályozható fordulatszámú mo-
torral, oszcilláló fejjel, gyorsan cserélhető tartozék rendszerrel (a fejet úgy 
alakították ki, hogy a piacon fellelhető legtöbb szabványos kiegészítőnek 
megfeleljen) valamint ergonomikus, csúszásmentes markolattal rendelke-
zik. A gép tartozéka egy fűrészlap adapter, egy kaparó adapter és egy delta 
adapter csiszolópapírral együtt. A gép Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumuláto-
rokkal használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Állítható sebesség

Gyors eszközbefogás

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.1 kg / 1.3 kg

Rendelési szám 5909224900
Vonalkód 4046664077275
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 15 990 Ft
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CCS165-20LiCCS165-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.9 / 6.5 kg
Rendelési szám 5901809900
Vonalkód 4046664070436
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  26.490 Ft

AKKUS KÖRFŰRÉSZ 20 V
A Scheppach CCS165-20Li akkus körfűrész alkalmas pld. hosszú, egyenes 
vágásokhoz, falapok kivágásához, konyhai és munkalapok méretre 
szabásához, padló és a gerenda keresztirányú vágásához is. A nagy 
teljesítményű motor, a magas fordulatszám, az alumínium ötvözetű alaplap, 
és a minőségi, 24 fogú, 165 mm-s keményfémlapkás fűrészlap, biztosítják a 
tökéletes és pontos vágást. A vágási mélység és a vágási szög 
beállításához nincs szükség szerszámra, az adott alkalmazás beállítását, 
a gépen elhelyezett, könnyen olvasható számskála segíti. A fogantyú 
csúszásmentes zónákkal rendelkezik, a sebesség elektronikusan állítható, 
és a porelszívó csatlakozásnak köszönhetően a géppel pormentes 
környezetben dolgozhat. A gép Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátoraival 
használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Minőségi HSS fűrészlap

 LITHIUM

2020VV P O W E R
LI-ION

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 320 x 190 x 230 mm
Akkufeszültség 20 V
Fordulatszám 3650 ford./perc
Fűrészlap átmérője 165 mm, 24 fogú
Tengely mérete 16 mm
Állítható vágási szög 0°– 45°
Max. mélység 90°-nál 50 mm
Max. mélység 45°-nál 35 mm
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CJS25-20LiCJS25-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.7 / 1.9 kg
Rendelési szám 5901807900
Vonalkód 4046664070450
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 18.590 Ft

AKKUS SZÚRÓFŰRÉSZ / DEKOPÍRFŰRÉSZ 
20 V
A Scheppach CJS25-20Li egy nagy teljesítményű, magas lökethosszal 
rendelkező akkus szúrófűrész, amely alkalmas műanyag, fém és faanyag 
vágására. A fűrészszerkezetnek köszönhetően a fűrésszel különböző 
szögű, hosszúságú, párhuzamos és ívvágásokat lehet elvégezni. A fűrész 
egyszerű egykezes működtetéssel, elektronikus sebesség beállítással, 
reteszelhető kapcsolóval, LED megvilágítással, és a vágási teljesítmény 
beállításhoz 4 fokozatú ingaelőtolással is rendelkezik. A vágás pontossá-
gát elősegíti a kiváló minőségű fűrészlapok mellet, az integrált sorja elleni 
védelem is. A minőségi alaplap könnyen beállítható akár 45 °-os gérvá-
gáshoz is. A gyorskioldó rendszernek köszönhetően egyszerű a fűrészlap 
cseréje. A fogantyú kényelmes csúszásgátló bevonattal rendelkezik. A gép 
Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A gépet akkumulátor 
és töltő nélkül szállítjuk.

 LITHIUM

2020VV P O W E R
LI-ION

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 250 x 65 x 165 mm
Akkufeszültség 20 V
Fordulatszám 0 – 2500 ford./perc
Löket hossza 25 mm
Fűrészlap állítása 0° – 45° (jobbra és balra is)
Ingaelőtolás 4 fokozat
Max. vágási mélység fában kb. 100 mm
Max. vágási mélység fémben kb.6 mm

LED világítás
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CJS25-20LiCJS25-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.7 / 1.9 kg
Rendelési szám 5901807900
Vonalkód 4046664070450
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 18.590 Ft

AKKUS SZÚRÓFŰRÉSZ / DEKOPÍRFŰRÉSZ 
20 V
A Scheppach CJS25-20Li egy nagy teljesítményű, magas lökethosszal 
rendelkező akkus szúrófűrész, amely alkalmas műanyag, fém és faanyag 
vágására. A fűrészszerkezetnek köszönhetően a fűrésszel különböző 
szögű, hosszúságú, párhuzamos és ívvágásokat lehet elvégezni. A fűrész 
egyszerű egykezes működtetéssel, elektronikus sebesség beállítással, 
reteszelhető kapcsolóval, LED megvilágítással, és a vágási teljesítmény 
beállításhoz 4 fokozatú ingaelőtolással is rendelkezik. A vágás pontossá-
gát elősegíti a kiváló minőségű fűrészlapok mellet, az integrált sorja elleni 
védelem is. A minőségi alaplap könnyen beállítható akár 45 °-os gérvá-
gáshoz is. A gyorskioldó rendszernek köszönhetően egyszerű a fűrészlap 
cseréje. A fogantyú kényelmes csúszásgátló bevonattal rendelkezik. A gép 
Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A gépet akkumulátor 
és töltő nélkül szállítjuk.

 LITHIUM

2020VV P O W E R
LI-ION

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 250 x 65 x 165 mm
Akkufeszültség 20 V
Fordulatszám 0 – 2500 ford./perc
Löket hossza 25 mm
Fűrészlap állítása 0° – 45° (jobbra és balra is)
Ingaelőtolás 4 fokozat
Max. vágási mélység fában kb. 100 mm
Max. vágási mélység fémben kb.6 mm

LED világítás

www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

CRS100-20LiCRS100-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.7 / 2.1 kg
Rendelési szám 5909219900
Vonalkód 4046664070467
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 19.990 Ft

AKKUS ORRFŰRÉSZ 20 V
A Scheppach CRS100-20Li könnyű és kompakt akkus orrfűrész, amely 
alkalmas különböző anyagok, például műanyag, fém, vagy fa vágására is. 
Kulcs nélküli szerszámbefogással rendelkezik, amelynek köszönhetően a 
fűrészlap gyorsan és könnyen cserélhető. A sebesség elektronikusan állít-
ható. A gép hatékony fékrendszerrel működik. A vezetőtalp állítható, így az 
meghosszabbítja a fűrészlap élettartamát. A markolat kényelmes csúszás-
gátló bevonattal rendelkezik. A gép Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátorai-
val használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk

 LITHIUM

2020VV P O W E R
LI-ION

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 340 x 265 x 115 mm
Akkufeszültség 20 V
Fordulatszám 0 - 3000 ford./perc
Löket hossza 20 mm
Max. vágási átmérő fában kb.180mm
Max. vágási átmérő fémben kb. 50 mm

Állítható sebesség 
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A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

CAD115-20LiCAD115-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.9 / 2 kg
Rendelési szám 5903806900
Vonalkód 4046664070429
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  18.590 Ft

AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20 V
A Scheppach CAD115-20Li egy erőteljes akkus sarokcsiszoló, amellyel, 
maximális kényelemmel elvégezhető minden általános vágás és csiszolás, 
a bosszantó kábelek használata nélkül. A kényelmes munkavégzéshez a 
sarokcsiszoló minőségi, fém hajtóművel, három különböző pozícióban 
állítható fogantyúval, beépített kulcstartóval, továbbá, könnyen, szerszám 
nélkül beállítható tárcsavédővel, a vágókorong egyszerű cseréjét biztosító 
orsózárral, és többfunkciós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelke-
zik. A fogantyú komfortos, csúszásmentes bevonattal rendelkezik. A gép 
Scheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható. A sarokcsiszolót akku 
és töltő nélkül szállítjuk.

 LITHIUM

2020VV P O W E R
LI-ION

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 340 x 265 x 115 mm
Akkufeszültség 20 V
Fordulatszám 8000 ford./perc
Tárcsaátmérő 115 mm
Orsó menete M14
Tengelyátmérő 22 mm

3-pozíciós markolat
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CPL60-20LiCPL60-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.9 / 2.4 kg
Rendelési szám 5909214900
Vonalkód 4046664070474
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 19.990 Ft 

AKKUS GYALU 20 V
A Scheppach CPL60-20Li egy modern, kiválóan felszerelt, kompakt, akkus 
gyalugép, amely nemcsak gyaluláshoz és felületegyengetéshez, hanem 
peremezéshez és leélezéshez is használható. Az erős öntvényből készül 
gyalutalp a leélezéshez integrált horonnyal rendelkezik. A gyalugép rendel-
kezik továbbá beépített porelszívó rendszerrel, kiegészítő elülső fogantyú-
val a gép jobb ellenőrzéséhez, oldalsó ütközősínnel a pontos gyaluláshoz, 
és egyszerű gyalulási mélység beállítási lehetőséggel. A meghajtást 
minőségi ékszíj és a fém ékszíjtárcsa biztosítja. A fogantyú ergonomikus 
kialakítású és kényelmes csúszásgátló zónákkal rendelkezik. A biztonsági 
kapcsoló megakadályozza a gép véletlen indítását. A gyalugép Scheppach 
1,5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A gépet akkumulátor és töltő 
nélkül szállítjuk.

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

 LITHIUM

2020VV P O W E R
LI-ION

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 280 x 135 x 180 mm
Akkufeszültség 20 V
Fordulatszám 10 000 ford./perc
Löket hossza 60 mm
Gyalulási mélység 0 – 1,5 mm
Falcolási mélység 12 mm

Masszív gyalutalp
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CPL60-20LiCPL60-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.9 / 2.4 kg
Rendelési szám 5909214900
Vonalkód 4046664070474
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 19.990 Ft 

AKKUS GYALU 20 V
A Scheppach CPL60-20Li egy modern, kiválóan felszerelt, kompakt, akkus 
gyalugép, amely nemcsak gyaluláshoz és felületegyengetéshez, hanem 
peremezéshez és leélezéshez is használható. Az erős öntvényből készül 
gyalutalp a leélezéshez integrált horonnyal rendelkezik. A gyalugép rendel-
kezik továbbá beépített porelszívó rendszerrel, kiegészítő elülső fogantyú-
val a gép jobb ellenőrzéséhez, oldalsó ütközősínnel a pontos gyaluláshoz, 
és egyszerű gyalulási mélység beállítási lehetőséggel. A meghajtást 
minőségi ékszíj és a fém ékszíjtárcsa biztosítja. A fogantyú ergonomikus 
kialakítású és kényelmes csúszásgátló zónákkal rendelkezik. A biztonsági 
kapcsoló megakadályozza a gép véletlen indítását. A gyalugép Scheppach 
1,5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A gépet akkumulátor és töltő 
nélkül szállítjuk.

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

 LITHIUM

2020VV P O W E R
LI-ION

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 280 x 135 x 180 mm
Akkufeszültség 20 V
Fordulatszám 10 000 ford./perc
Löket hossza 60 mm
Gyalulási mélység 0 – 1,5 mm
Falcolási mélység 12 mm

Masszív gyalutalp
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A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

CFS135-20LiCFS135-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.8 / 1.17 kg
Rendelési szám 5903807900
Vonalkód 4046664070443
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 10.590 Ft 

AKKUS REZGŐCSISZOLÓ 20 V
A Scheppach CFS135-20Li egy modern, könnyű és kompakt akkus rezgő-
csiszoló, amely ideális a különböző felületek csiszolásához, fi nom befejező 
munkához, vagy régi festék eltávolításhoz. A nagy rezgőkörtartomány miatt 
az anyag gyorsan és hatékonyan eltávolítható. A rezgőcsiszoló felületének 
háromszögű formája biztosítja a szélek és a sík területek felületkezelé-
sét, valamint a sarkok, és a szűk helyek csiszolását is. A Soft Start- lassú 
indíttatású rendszer-komfortossá teszi a munkát. A tépőzárnak köszönhe-
tően a csiszolópapír gyorsan rögzíthető, vagy cserélhető. A munkaterület 
tisztaságát elősegíti az integrált porelszívó rendszer, amely elvezeti a port 
a szűrővel ellátott gyűjtőtartályba. A kényelmes, ergonomikus fogantyú 
csúszásgátló zónákkal rendelkezik. A biztonsági kapcsoló reteszelhető. A 
rezgőcsiszoló a Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A 
gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

 LITHIUM

2020VV P O W E R
LI-ION

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 210 x 95 x 155 mm
Akkufeszültség 20 V
Fordulatszám 11 000 ford./perc
Csiszolólap 135 x 135 x 95 mm
Porelszívó tartály igen

Integrált porelszívó tartály 
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CIL270-20ProSCIL270-20ProS

MŰSZAKI ADATOK
Feszültség 20 V 
Led fényerősség 220 Lm
LED 3 W
Állítható fej 270°, 7 pozícióba állítható 0 - 180°
Gép méretei 188 x 61 x 111 mm

AKKUS LÁMPA 20 V  
A Scheppach CIL270 20 ProS kiválóan felszerelt univerzális lámpa, amely 
könnyen használható kézi lámpaként sötét helyiségek, csatlakozók, sarkok 
vagy szellőzők megvilágításához. Kiválóan használható kempingezés-
hez vagy esti beszélgetésekhez, és természetesen a műhelyben történő 
munkavégzéshez is, ahol kitűnően megvilágítja a munkaterületet, ezáltal 
hozzájárul a színek és a munkadarab szerkezetének reális érzékeléséhez, 
és egyben csökkenti a szem fáradtságát is. A lámpafej hét pozícióba dönt-
hető 180 °-on belül, és elforgatható 270 °- on belül, így a fényt mindig arra 
irányítja, ahol valóban szükséges. A LED világítás 220 lumen fényerősséget 
biztosít alacsony energia fogyasztás mellett. A lámpa fel van szerelve egy 
praktikus akasztókampóval. Az ergonomikus markolat csúszásgátló bevo-
nattal rendelkezik. A lámpát Scheppach 1,5 / 2/4 Ah akkumulátorokkal lehet 
használni. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk. 

220 lumen

7  pozíció 
0° – 180°

270° állítható fej

Praktikus 
markolat

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

 LITHIUM

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.3 kg / 0.4 kg

Rendelési szám 5909226900
Vonalkód 4046664077305
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 7 990 Ft 
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A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

CFS135-20LiCFS135-20Li

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.8 / 1.17 kg
Rendelési szám 5903807900
Vonalkód 4046664070443
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 10.590 Ft 

AKKUS REZGŐCSISZOLÓ 20 V
A Scheppach CFS135-20Li egy modern, könnyű és kompakt akkus rezgő-
csiszoló, amely ideális a különböző felületek csiszolásához, fi nom befejező 
munkához, vagy régi festék eltávolításhoz. A nagy rezgőkörtartomány miatt 
az anyag gyorsan és hatékonyan eltávolítható. A rezgőcsiszoló felületének 
háromszögű formája biztosítja a szélek és a sík területek felületkezelé-
sét, valamint a sarkok, és a szűk helyek csiszolását is. A Soft Start- lassú 
indíttatású rendszer-komfortossá teszi a munkát. A tépőzárnak köszönhe-
tően a csiszolópapír gyorsan rögzíthető, vagy cserélhető. A munkaterület 
tisztaságát elősegíti az integrált porelszívó rendszer, amely elvezeti a port 
a szűrővel ellátott gyűjtőtartályba. A kényelmes, ergonomikus fogantyú 
csúszásgátló zónákkal rendelkezik. A biztonsági kapcsoló reteszelhető. A 
rezgőcsiszoló a Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A 
gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

 LITHIUM

2020VV P O W E R
LI-ION

MŰSZAKI ADATOK
Gép méretei 210 x 95 x 155 mm
Akkufeszültség 20 V
Fordulatszám 11 000 ford./perc
Csiszolólap 135 x 135 x 95 mm
Porelszívó tartály igen

Integrált porelszívó tartály 
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CIL270-20ProSCIL270-20ProS

MŰSZAKI ADATOK
Feszültség 20 V 
Led fényerősség 220 Lm
LED 3 W
Állítható fej 270°, 7 pozícióba állítható 0 - 180°
Gép méretei 188 x 61 x 111 mm

AKKUS LÁMPA 20 V  
A Scheppach CIL270 20 ProS kiválóan felszerelt univerzális lámpa, amely 
könnyen használható kézi lámpaként sötét helyiségek, csatlakozók, sarkok 
vagy szellőzők megvilágításához. Kiválóan használható kempingezés-
hez vagy esti beszélgetésekhez, és természetesen a műhelyben történő 
munkavégzéshez is, ahol kitűnően megvilágítja a munkaterületet, ezáltal 
hozzájárul a színek és a munkadarab szerkezetének reális érzékeléséhez, 
és egyben csökkenti a szem fáradtságát is. A lámpafej hét pozícióba dönt-
hető 180 °-on belül, és elforgatható 270 °- on belül, így a fényt mindig arra 
irányítja, ahol valóban szükséges. A LED világítás 220 lumen fényerősséget 
biztosít alacsony energia fogyasztás mellett. A lámpa fel van szerelve egy 
praktikus akasztókampóval. Az ergonomikus markolat csúszásgátló bevo-
nattal rendelkezik. A lámpát Scheppach 1,5 / 2/4 Ah akkumulátorokkal lehet 
használni. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk. 

220 lumen

7  pozíció 
0° – 180°

270° állítható fej

Praktikus 
markolat

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

 LITHIUM

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.3 kg / 0.4 kg

Rendelési szám 5909226900
Vonalkód 4046664077305
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 7 990 Ft 
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ABP2.0-20LiABP2.0-20Li

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 110 x 75 x 55 mm
Kapacitás 2 Ah
Feszültség 20 V

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.39 / 0.45 kg
Rendelési szám 7909201703
Vonalkód 4046664070306
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 10.590 Ft

 LITHIUM

LI-ION AKKUMULÁTOR 20 V, 2 AH
HDSC technológia - a legújabb professzionális technológia a lítium 
akkumulátorok elektronikus vezérlésére és a töltés védelmére. Az 
eredmény nemcsak egy pontos töltési folyamat, ahol az akkumulátor 
minden egyes cellája folyamatosan monitorozásra kerül, és szükség 
szerint feltöltődik, hanem egy egyedülálló teljesítményszabályozás is, 
ahol az akkumulátor optimálisan alkalmazkodik bármelyik 20 V Scheppach 
kéziszerszám típusához, ezen kívül mindig maximális teljesítményt és 
maximális kapacitást biztosít. A HDSC- technológiának további jelentős 
előnyei közé tartozik az akkumulátor élettartamának növelése, a maximális 
gépüzemidő növelése egy töltési időn belül, és az akkumulátor védelme a 
túlterhelés vagy túlmelegedés ellen.

Töltöttségi szintjelző - az akkumulátor töltöttségi szintjének állapotát a 
beépített LED diódák jelzik. A kijelző nem a gépnek a része, hanem az 
akkumulátornak, így azonnal ellenőrizheti az akkumulátor pillanatnyi 
kapacitását anélkül is, hogy csatlakoztatná a géphez.

Erőteljes akkumulátor cellák - a kiváló minőségű lítiumioncellák 
az intelligens elektronikával együtt lehetővé teszik a szükséges 
energiamennyiség azonnali biztosítását a hirtelen megnövekedett 
teljesítményhez.

Egy 20V-os akkumulátor minden géphez - rengeteg olyan rendszer van, 
amely csak egy akkumulátorral rendelkezik egy sor szerszámhoz. A hiányzó 
vagy olcsó elektronika miatt gyakran előfordul, hogy egy bizonyos géppel 
az akkumulátor jól működik, de egy másikkal nem. Ennek az az oka, hogy 
a különböző típusú gépek eladási mennyiségeiben hatalmas különbségek 
vannak. A Scheppach akkumulátor a fejlett elektronikájának köszönhetően 
„felismeri”, hogy melyik gépben van elhelyezve, és ennek megfelelően 
tökéletesen alkalmazkodik is hozzá. Ezzel minden gépnél elérhető a 
maximális teljesítmény és üzemidő. 

1212VV P O W E R
LI-ION

Alacsony 
súly
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ABP2.0-20LiABP2.0-20Li

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 110 x 75 x 55 mm
Kapacitás 2 Ah
Feszültség 20 V

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.39 / 0.45 kg
Rendelési szám 7909201703
Vonalkód 4046664070306
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 10.590 Ft

 LITHIUM

LI-ION AKKUMULÁTOR 20 V, 2 AH
HDSC technológia - a legújabb professzionális technológia a lítium 
akkumulátorok elektronikus vezérlésére és a töltés védelmére. Az 
eredmény nemcsak egy pontos töltési folyamat, ahol az akkumulátor 
minden egyes cellája folyamatosan monitorozásra kerül, és szükség 
szerint feltöltődik, hanem egy egyedülálló teljesítményszabályozás is, 
ahol az akkumulátor optimálisan alkalmazkodik bármelyik 20 V Scheppach 
kéziszerszám típusához, ezen kívül mindig maximális teljesítményt és 
maximális kapacitást biztosít. A HDSC- technológiának további jelentős 
előnyei közé tartozik az akkumulátor élettartamának növelése, a maximális 
gépüzemidő növelése egy töltési időn belül, és az akkumulátor védelme a 
túlterhelés vagy túlmelegedés ellen.

Töltöttségi szintjelző - az akkumulátor töltöttségi szintjének állapotát a 
beépített LED diódák jelzik. A kijelző nem a gépnek a része, hanem az 
akkumulátornak, így azonnal ellenőrizheti az akkumulátor pillanatnyi 
kapacitását anélkül is, hogy csatlakoztatná a géphez.

Erőteljes akkumulátor cellák - a kiváló minőségű lítiumioncellák 
az intelligens elektronikával együtt lehetővé teszik a szükséges 
energiamennyiség azonnali biztosítását a hirtelen megnövekedett 
teljesítményhez.

Egy 20V-os akkumulátor minden géphez - rengeteg olyan rendszer van, 
amely csak egy akkumulátorral rendelkezik egy sor szerszámhoz. A hiányzó 
vagy olcsó elektronika miatt gyakran előfordul, hogy egy bizonyos géppel 
az akkumulátor jól működik, de egy másikkal nem. Ennek az az oka, hogy 
a különböző típusú gépek eladási mennyiségeiben hatalmas különbségek 
vannak. A Scheppach akkumulátor a fejlett elektronikájának köszönhetően 
„felismeri”, hogy melyik gépben van elhelyezve, és ennek megfelelően 
tökéletesen alkalmazkodik is hozzá. Ezzel minden gépnél elérhető a 
maximális teljesítmény és üzemidő. 

1212VV P O W E R
LI-ION

Alacsony 
súly
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ABP4.0-20LiABP4.0-20Li

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 110 x 76 x 65 mm
Kapacitás 4 Ah
Feszültség 20 V

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.68 / 0.7 kg
Rendelési szám 7909201704
Vonalkód 4046664070313
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 18.590 Ft

 LITHIUM

LI-ION AKKUMULÁTOR 20 V, 4 AH
HDSC technológia - a legújabb professzionális technológia a lítium 
akkumulátorok elektronikus vezérlésére és a töltés védelmére. Az 
eredmény nemcsak egy pontos töltési folyamat, ahol az akkumulátor 
minden egyes cellája folyamatosan monitorozásra kerül, és szükség 
szerint feltöltődik, hanem egy egyedülálló teljesítményszabályozás is, 
ahol az akkumulátor optimálisan alkalmazkodik bármelyik 20 V Scheppach 
kéziszerszám típusához, ezen kívül mindig maximális teljesítményt és 
maximális kapacitást biztosít. A HDSC- technológiának további jelentős 
előnyei közé tartozik az akkumulátor élettartamának növelése, a maximális 
gépüzemidő növelése egy töltési időn belül, és az akkumulátor védelme a 
túlterhelés vagy túlmelegedés ellen.

Töltöttségi szintjelző - az akkumulátor töltöttségi szintjének állapotát a 
beépített LED diódák jelzik. A kijelző nem a gépnek a része, hanem az 
akkumulátornak, így azonnal ellenőrizheti az akkumulátor pillanatnyi 
kapacitását anélkül is, hogy csatlakoztatná a géphez.

Erőteljes akkumulátor cellák - a kiváló minőségű lítiumioncellák 
az intelligens elektronikával együtt lehetővé teszik a szükséges 
energiamennyiség azonnali biztosítását a hirtelen megnövekedett 
teljesítményhez.

Egy 20V-os akkumulátor minden géphez - rengeteg olyan rendszer van, 
amely csak egy akkumulátorral rendelkezik egy sor szerszámhoz. A hiányzó 
vagy olcsó elektronika miatt gyakran előfordul, hogy egy bizonyos géppel 
az akkumulátor jól működik, de egy másikkal nem. Ennek az az oka, hogy 
a különböző típusú gépek eladási mennyiségeiben hatalmas különbségek 
vannak. A Scheppach akkumulátor a fejlett elektronikájának köszönhetően 
„felismeri”, hogy melyik gépben van elhelyezve, és ennek megfelelően 
tökéletesen alkalmazkodik is hozzá. Ezzel minden gépnél elérhető a 
maximális teljesítmény és üzemidő. 

1212VV P O W E R
LI-ION

Magas 
kapacitás
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BFC2-20LiBFC2-20Li

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 180 x 115 x 85 mm
töltési feszültség 20 V
Töltési áram 4 A
Töltési idő 2 Ah kb. 30 perc
Töltési idő 4 Ah kb. 60 perc
Ajánlott töltési hőmérséklet 0°C – 40°C
Kábel hossza 1,8 m

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.35 / 0.45 kg
Rendelési szám 7909201702
Vonalkód 4046664070320
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 5.290 Ft

 LITHIUM

20 V AKKU TÖLTŐ 1,65 A
A Scheppach BFC2-20Li egy kompakt és gyors töltő, mely alkalmas minden 
Scheppach 20 V-os akkumulátor töltésére. Ez egy modern és intelligens 
töltő, amely fi gyeli az egyes cellák állapotát, hőmérsékletét és feszültségét, 
és ennek megfelelően vezérli azok töltését. Ennek következtében jelentősen 
megnövekszik az akkumulátor élettartama és maximalizálódik annak töltési 
ciklusainak száma. A töltő természetesen rendelkezik LED-es töltöttség- 
és hiba kijelzővel.

20V20V P O W E R
LI-ION
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BFC2-20LiBFC2-20Li

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 180 x 115 x 85 mm
töltési feszültség 20 V
Töltési áram 4 A
Töltési idő 2 Ah kb. 30 perc
Töltési idő 4 Ah kb. 60 perc
Ajánlott töltési hőmérséklet 0°C – 40°C
Kábel hossza 1,8 m

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.35 / 0.45 kg
Rendelési szám 7909201702
Vonalkód 4046664070320
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 5.290 Ft

 LITHIUM

20 V AKKU TÖLTŐ 1,65 A
A Scheppach BFC2-20Li egy kompakt és gyors töltő, mely alkalmas minden 
Scheppach 20 V-os akkumulátor töltésére. Ez egy modern és intelligens 
töltő, amely fi gyeli az egyes cellák állapotát, hőmérsékletét és feszültségét, 
és ennek megfelelően vezérli azok töltését. Ennek következtében jelentősen 
megnövekszik az akkumulátor élettartama és maximalizálódik annak töltési 
ciklusainak száma. A töltő természetesen rendelkezik LED-es töltöttség- 
és hiba kijelzővel.

20V20V P O W E R
LI-ION
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BFC4-20LiBFC4-20Li

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 180 x 115 x 85 mm
töltési feszültség 20 V
Töltési áram 4 A
Töltési idő 2 Ah kb. 30 perc
Töltési idő 4 Ah kb. 60 perc
Ajánlott töltési hőmérséklet 0°C – 40°C
Kábel hossza 1,8 m

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 0.65 / 0.75 kg
Rendelési szám 7909201705
Vonalkód 4046664070337
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  9.290 Ft

 LITHIUM

20 V AKKU GYORSTÖLTŐ 4 A
A Scheppach BFC4-20Li egy kompakt gyorstöltő, amely alkalmas minden 
Scheppach 20 V-os Li-Ion akkumulátor töltésére. Ez egy gyors, modern 
és intelligens töltő, amely fi gyeli az egyes cellák állapotát, hőmérsékletét 
és feszültségét, és ennek megfelelően vezérli azok töltését. Ennek 
következtében jelentősen megnövekszik az akkumulátor élettartama és 
maximalizálódik annak töltési ciklusainak száma. A töltő természetesen 
rendelkezik LED-es töltöttség- és hiba kijelzővel.

20V20V P O W E R
LI-ION

Gyorstöltés
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ABP2.0-20Li + BFC2-20Li Kit AABP2.0-20Li + BFC2-20Li Kit A

AZ AKKU MŰSZAKI ADATAI
Méretek 110 x 75 x 55 mm
Kapacitás 2 Ah
Feszültség 20 V
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  13.490 Ft 

A TÖLTŐ MŰSZAKI ADATAI
Méretek 125 x 100 x 80 mm
Töltési feszültség 20 V
Töltési áram 1,65 A
Töltési idő 2 Ah kb. 75 perc
Töltési idő 4 Ah k. 150 perc
Ajánlott töltési hőmérséklet 0°C - 40°C
Kábel hossza 1,9 m

 LITHIUM

20 V TÖLTŐ 1,65 A + AKKU 2 AH SZETT
A Scheppach ABP2.0-20Li KIT A egy akciós induló szett kimagaslóan 
kedvező áron. Tartalmaz egy Scheppach BFC2-20Li gyorstöltőt és egy 2 
Ah-ás Scheppach ABP2.0-20Li Li-Ion akkumulátort. Ez az univerzális szett 
alkalmas minden 20 V-os akkus géphez.

1212VV P O W E R
LI-ION

Kiváló ár
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ABP2.0-20Li + BFC2-20Li Kit AABP2.0-20Li + BFC2-20Li Kit A

AZ AKKU MŰSZAKI ADATAI
Méretek 110 x 75 x 55 mm
Kapacitás 2 Ah
Feszültség 20 V
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  13.490 Ft 

A TÖLTŐ MŰSZAKI ADATAI
Méretek 125 x 100 x 80 mm
Töltési feszültség 20 V
Töltési áram 1,65 A
Töltési idő 2 Ah kb. 75 perc
Töltési idő 4 Ah k. 150 perc
Ajánlott töltési hőmérséklet 0°C - 40°C
Kábel hossza 1,9 m

 LITHIUM

20 V TÖLTŐ 1,65 A + AKKU 2 AH SZETT
A Scheppach ABP2.0-20Li KIT A egy akciós induló szett kimagaslóan 
kedvező áron. Tartalmaz egy Scheppach BFC2-20Li gyorstöltőt és egy 2 
Ah-ás Scheppach ABP2.0-20Li Li-Ion akkumulátort. Ez az univerzális szett 
alkalmas minden 20 V-os akkus géphez.

1212VV P O W E R
LI-ION

Kiváló ár
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ABP40-20Li + BFC4-20Li Kit BABP40-20Li + BFC4-20Li Kit B

AZ AKKU MŰSZAKI ADATAI
Méretek 110 x 76 x 65 mm
Kapacitás 4 Ah
Feszültség 20 V
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  21.490 Ft

A TÖLTŐ MŰSZAKI ADATAI
Méretek 180 x 115 x 85 mm
Töltési feszültség 20 V
Töltési áram 4 A
Töltési idő 2 Ah kb. 30 perc
Töltési idő 4 Ah kb. 60 perc
Ajánlott töltési hőmérséklet 0°C - 40°C
Kábel hossza 1,8 m

 LITHIUM

20 V GYORSTÖLTŐ + AKKUMULÁTOR 
4 AH SZETT
A Scheppach ABP4.0-20Li KIT B egy akciós kezdő szett kimagaslóan 
kedvező áron. Tartalmaz egy Scheppach BFC4-20Li gyorstöltőt és 
Scheppach ABP4.0-20Li 4 Ah-s Li-Ion akkumulátort. Ez az nagy 
teljesítményű szett alkalmas minden 20 V-os akkus géphez.

1212VV P O W E R
LI-ION

Remek ár

199www. .hu

LITHIUM ABP4.0-20LI  + BFC4-20LABP4.0-20LI  + BFC4-20Li i KIT BKIT B

Li-ion�Akkus_und_ladegerät�Ende



KERTIKERTI
GÉPEK

200 www. .hu

garten



www. .hu Kiadás 2020.03.10�|�A�változások�jogát�fenntartjuk.

BPS25-40LBPS25-40Lii

Alacsony súly

 LITHIUM

40 V LI-ION AKKUMULÁTOR 2,5 AH
HDSC technology – a legújabb professzionális technológia a lítium akku-
mulátorok elektronikus vezérlésére és a töltés védelmére. Az eredmény 
nemcsak egy pontos töltési folyamat, ahol az akkumulátor minden egyes 
cellája folyamatosan monitorozásra kerül, és szükség szerint feltöltődik, 
hanem egy egyedülálló teljesítményszabályozás is, ahol az akkumulátor 
optimálisan alkalmazkodik bármelyik 40 V-os Scheppach kerti szerszám 
típusához, ezen kívül mindig maximális teljesítményt és maximális kapaci-
tást biztosít. A HDSC technológiának további jelentős előnyei közé tartozik 
az akkumulátor élettartamának növelése, a maximális gépüzemidő növelése 
egy töltési időn belül, és az akkumulátor védelme a túlterhelés vagy túlme-
legedés ellen.

Töltöttségi szintjelző - az akkumulátor töltöttségi szintjének állapotát a be-
épített LED diódák jelzik. A kijelző nem a gépnek a része, hanem az akkumu-
látornak, így azonnal ellenőrizheti az akkumulátor pillanatnyi kapacitását 
anélkül is, hogy csatlakoztatná a géphez.

Erőteljes akkumulátor cellák - a kiváló minőségű lítiumioncellák az intelli-
gens elektronikával együtt lehetővé teszik a szükséges energiamennyiség 
azonnali biztosítását a hirtelen megnövekedett teljesítményhez.

Egy 40 V-os akkumulátor minden géphez - rengeteg olyan rendszer van, 
amely csak egy akkumulátorral rendelkezik egy sor szerszámhoz. A hiányzó 
vagy olcsó elektronika miatt gyakran előfordul, hogy egy bizonyos géppel 
az akkumulátor jól működik, de egy másikkal nem. Ennek az az oka, hogy 
a különböző típusú gépek eladási mennyiségeiben hatalmas különbségek 
vannak. A Scheppach akkumulátor a fejlett elektronikájának köszönhetően 
„felismeri”, hogy melyik gépben van elhelyezve, és ennek megfelelően töké-
letesen alkalmazkodik is hozzá. Ezzel minden gépnél elérhető a maximális 
teljesítmény és üzemidő. 

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 174 x 82 x 89 mm
Feszültség 40 V
Kapacitás 2,5 Ah

LOGISZTIKAI ADATOK
Rendelési szám 7909203702
Vonalkód 4046664072317
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  23.990 Ft 
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BPS40-40LBPS40-40Lii

Hosszú üzemidő

 LITHIUM

40 V LI-ION AKKUMULÁTOR 4,0 AH
HDSC technology – a legújabb professzionális technológia a lítium akku-
mulátorok elektronikus vezérlésére és a töltés védelmére. Az eredmény 
nemcsak egy pontos töltési folyamat, ahol az akkumulátor minden egyes 
cellája folyamatosan monitorozásra kerül, és szükség szerint feltöltődik, 
hanem egy egyedülálló teljesítményszabályozás is, ahol az akkumulátor 
optimálisan alkalmazkodik bármelyik 40 V-os Scheppach kerti szerszám 
típusához, ezen kívül mindig maximális teljesítményt és maximális kapaci-
tást biztosít. A HDSC technológiának további jelentős előnyei közé tartozik 
az akkumulátor élettartamának növelése, a maximális gépüzemidő növelése 
egy töltési időn belül, és az akkumulátor védelme a túlterhelés vagy túlme-
legedés ellen.

Töltöttségi szintjelző - az akkumulátor töltöttségi szintjének állapotát a be-
épített LED diódák jelzik. A kijelző nem a gépnek a része, hanem az akkumu-
látornak, így azonnal ellenőrizheti az akkumulátor pillanatnyi kapacitását 
anélkül is, hogy csatlakoztatná a géphez.

Erőteljes akkumulátor cellák - a kiváló minőségű lítiumioncellák az intelli-
gens elektronikával együtt lehetővé teszik a szükséges energiamennyiség 
azonnali biztosítását a hirtelen megnövekedett teljesítményhez.

Egy 40 V-os akkumulátor minden géphez - rengeteg olyan rendszer van, 
amely csak egy akkumulátorral rendelkezik egy sor szerszámhoz. A hiányzó 
vagy olcsó elektronika miatt gyakran előfordul, hogy egy bizonyos géppel 
az akkumulátor jól működik, de egy másikkal nem. Ennek az az oka, hogy 
a különböző típusú gépek eladási mennyiségeiben hatalmas különbségek 
vannak. A Scheppach akkumulátor a fejlett elektronikájának köszönhetően 
„felismeri”, hogy melyik gépben van elhelyezve, és ennek megfelelően töké-
letesen alkalmazkodik is hozzá. Ezzel minden gépnél elérhető a maximális 
teljesítmény és üzemidő.

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 174 x 82 x 89 mm
Feszültség 40 V
Kapacitás 4,0 Ah

LOGISZTIKAI ADATOK
Rendelési szám 7909203701
Vonalkód 4046664072300
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  35.990 Ft 
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BCA22-40LBCA22-40Lii

Gyorstöltés

 LITHIUM

AKKU GYORSTÖLTŐ 40 V
A Scheppach BCA 2240Li egy kompakt gyorstöltő, amely alkalmas minden 
40 V-os Scheppach Li-Ion akkumulátor töltésére. A készülék egy gyors, mo-
dern és intelligens töltő, mely fi gyeli az egyes cellák állapotát, hőmérsékle-
tét, feszültségét, és ez alapján vezérli azok töltését. Ennek következtében 
jelentősen megnövekszik az akkumulátor élettartama és maximalizálódik 
annak töltési ciklusainak száma. A töltő természetesen rendelkezik LED-es 
töltöttség- és hiba kijelzővel.

MŰSZAKI ADATOK
Méretek 195 x 115 x 70 mm
Töltési feszültség 40 V
Töltési áram 2 A
Töltési idő 2,5 Ah kb. 75 perc
Töltési idő 4 Ah kb. 120 perc
Kábel hossza 1,25 m

LOGISZTIKAI ADATOK
Rendelési szám 7909203703
Vonalkód 4046664072348
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  9.290 Ft 
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MP43-40LMP43-40Lii

6 fokozat

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

Összecsukható 
tolószár

Nagy, 45 literes 
gyűjtőkosár

Műanyag 
alváz

Nagy átmérőjű 
hátsó kerekek

Kényelmes 
puhított 
markolat

Alacsony zajszint

  LITHIUM

43 cm

AKKUS FŰNYÍRÓ 40 V MULCSOZÓ 
FUNKCIÓVAL
A Scheppach MP 43-40Li egy csendes és nagy teljesítményű 40 V-os 
akkumulátoros fűnyíró, mely alkalmas kis és közepes méretű területek 
nyírására. A kábel hiányának köszönhetően az akkus technológia a kert-
gondozás legkényelmesebb módja. Precízen, gyorsan, ill. felesleges zaj 
és károsanyag kibocsátás nélkül vághatja a füvet, úgy, hogy a szomszédot 
sem zavarja. A fűnyíró nem csupán vágás és gyűjtés funkcióval rendelkezik, 
hanem mulcsozásra is alkalmas. A könnyű manőverezést és a komfortos 
munkát a nagyobb hátsó kerekek, puhított bevonatú markolat, könnyen 
összecsukható tolószár, központi, 6-fokozatú vágásmagasság állítás, nagy, 
telítettség jelzővel ellátott gyűjtőkosár és a könnyű, de masszív műanyag 
alváz biztosítják. Mind minden akkus gép esetében, ennél is nagy előnyt 
jelent az egyszerű indítás gombnyomással, károsanyag kibocsátás mentes, 
csendes üzemmód és az alacsony vibráció. Mindez további rezsianyag (olaj, 
szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) szükséglet nélkül. A gép használható 
Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akkumulátoraival. A gép nem tartalmazza az 
akkut és a töltőt.

33AZ11
-BEN 

FUNKCIÓ

 Vágás
 Gyűjtés

 Mulcsozás

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 14.2 / 16.2 kg
Rendelési szám 5911405900
Vonalkód 4046664072270
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  52.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Akku feszültség 40 V
Munkaszélesség 43 cm
Gyűjtőkosár 45 l
Központi magasság állítás 6 pozíció, 20 – 70 mm
Alváz masszív műanyag
Méretek 1320 x 480 x 1035 mm
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MP46-40LMP46-40Lii

8 fokozat

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

Nagy, 55 literes 
gyűjtőkosár

Fém alváz

Nagy 
átmérőjű 
hátsó kerekek

Kényelmes 
puhított 
markolat

Alacsony 
zajszint

Összecsukható 
tolószár

  LITHIUM

46 cm

AKKUS FŰNYÍRÓ 40 V OLDALKIDOBÓ ÉS 
MULCSOZÓ FUNKCIÓVAL
A Scheppach MP 46-40Li egy kiválóan felszerelt csendes és nagy telje-
sítményű 40 V-os akkumulátoros fűnyíró, mely alkalmas kis és közepes 
méretű területek nyírására. A kábel hiányának köszönhetően az akkus 
technológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Precízen, gyorsan, ill. 
felesleges zaj és károsanyag kibocsátás nélkül vághatja a füvet, úgy, hogy a 
szomszédot sem zavarja. A fűnyíró nem csupán vágás és gyűjtés funkcióval 
rendelkezik, hanem mulcsozásra és oldalkidobásra is alkalmas. A könnyű 
manőverezést és a komfortos munkát a nagyobb hátsó kerekek, puhított 
bevonatú markolat, könnyen összecsukható tolószár, központi, 8-fokozatú 
vágásmagasság állítás, nagy, telítettség jelzővel ellátott gyűjtőkosár és a 
könnyített acél alváz biztosítják. Az akku burkolata alatt két slot-tal rendel-
kezik, egyik a gép aktuális meghajtását végzi, a másikba pedig egy tartalék 
akku helyezhető, amely igény esetén mindig kéznél van. Mind minden akkus 
gép esetében, ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyo-
mással, károsanyag kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony 
vibráció. Mindez további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya 
stb.) szükséglet nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion 
akkumulátoraival. A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

44AZ11
-BEN 

FUNKCIÓ

 Vágás
 Gyűjtés

 Mulcsozás
 Oldalkidobás

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 20.8 / 22.4 kg
Rendelési szám 5911404900
Vonalkód 4046664072263
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 79.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Akku feszültség 40 V
Munkaszélesség 46 cm
Gyűjtőkosár 55 l
Központi magasság állítás 8 pozíció, 25 – 75 mm
Alváz acél
Méretek 1050 x 570 x 1380 mm
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MP43-40LMP43-40Lii

6 fokozat

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

Összecsukható 
tolószár

Nagy, 45 literes 
gyűjtőkosár

Műanyag 
alváz

Nagy átmérőjű 
hátsó kerekek

Kényelmes 
puhított 
markolat

Alacsony zajszint

  LITHIUM

43 cm

AKKUS FŰNYÍRÓ 40 V MULCSOZÓ 
FUNKCIÓVAL
A Scheppach MP 43-40Li egy csendes és nagy teljesítményű 40 V-os 
akkumulátoros fűnyíró, mely alkalmas kis és közepes méretű területek 
nyírására. A kábel hiányának köszönhetően az akkus technológia a kert-
gondozás legkényelmesebb módja. Precízen, gyorsan, ill. felesleges zaj 
és károsanyag kibocsátás nélkül vághatja a füvet, úgy, hogy a szomszédot 
sem zavarja. A fűnyíró nem csupán vágás és gyűjtés funkcióval rendelkezik, 
hanem mulcsozásra is alkalmas. A könnyű manőverezést és a komfortos 
munkát a nagyobb hátsó kerekek, puhított bevonatú markolat, könnyen 
összecsukható tolószár, központi, 6-fokozatú vágásmagasság állítás, nagy, 
telítettség jelzővel ellátott gyűjtőkosár és a könnyű, de masszív műanyag 
alváz biztosítják. Mind minden akkus gép esetében, ennél is nagy előnyt 
jelent az egyszerű indítás gombnyomással, károsanyag kibocsátás mentes, 
csendes üzemmód és az alacsony vibráció. Mindez további rezsianyag (olaj, 
szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) szükséglet nélkül. A gép használható 
Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akkumulátoraival. A gép nem tartalmazza az 
akkut és a töltőt.

33AZ11
-BEN 

FUNKCIÓ

 Vágás
 Gyűjtés

 Mulcsozás

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 14.2 / 16.2 kg
Rendelési szám 5911405900
Vonalkód 4046664072270
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  52.990 Ft 

MŰSZAKI ADATOK
Akku feszültség 40 V
Munkaszélesség 43 cm
Gyűjtőkosár 45 l
Központi magasság állítás 6 pozíció, 20 – 70 mm
Alváz masszív műanyag
Méretek 1320 x 480 x 1035 mm
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MP46-40LMP46-40Lii

8 fokozat

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

Nagy, 55 literes 
gyűjtőkosár

Fém alváz

Nagy 
átmérőjű 
hátsó kerekek

Kényelmes 
puhított 
markolat

Alacsony 
zajszint

Összecsukható 
tolószár

  LITHIUM

46 cm

AKKUS FŰNYÍRÓ 40 V OLDALKIDOBÓ ÉS 
MULCSOZÓ FUNKCIÓVAL
A Scheppach MP 46-40Li egy kiválóan felszerelt csendes és nagy telje-
sítményű 40 V-os akkumulátoros fűnyíró, mely alkalmas kis és közepes 
méretű területek nyírására. A kábel hiányának köszönhetően az akkus 
technológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Precízen, gyorsan, ill. 
felesleges zaj és károsanyag kibocsátás nélkül vághatja a füvet, úgy, hogy a 
szomszédot sem zavarja. A fűnyíró nem csupán vágás és gyűjtés funkcióval 
rendelkezik, hanem mulcsozásra és oldalkidobásra is alkalmas. A könnyű 
manőverezést és a komfortos munkát a nagyobb hátsó kerekek, puhított 
bevonatú markolat, könnyen összecsukható tolószár, központi, 8-fokozatú 
vágásmagasság állítás, nagy, telítettség jelzővel ellátott gyűjtőkosár és a 
könnyített acél alváz biztosítják. Az akku burkolata alatt két slot-tal rendel-
kezik, egyik a gép aktuális meghajtását végzi, a másikba pedig egy tartalék 
akku helyezhető, amely igény esetén mindig kéznél van. Mind minden akkus 
gép esetében, ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyo-
mással, károsanyag kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony 
vibráció. Mindez további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya 
stb.) szükséglet nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion 
akkumulátoraival. A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

44AZ11
-BEN 

FUNKCIÓ

 Vágás
 Gyűjtés

 Mulcsozás
 Oldalkidobás

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 20.8 / 22.4 kg
Rendelési szám 5911404900
Vonalkód 4046664072263
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 79.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Akku feszültség 40 V
Munkaszélesség 46 cm
Gyűjtőkosár 55 l
Központi magasság állítás 8 pozíció, 25 – 75 mm
Alváz acél
Méretek 1050 x 570 x 1380 mm
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BCH3300-40LBCH3300-40Lii

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

Elfordítható 
fej

Dupla menet 
automatikus 
adagolással

  LITHIUM

AKKUS FŰKASZA 40 V
A Scheppach BCH 3300-40Li egy praktikus és remekül felszerelt 40 V-os 
akkumulátoros szegélyvágó. A kábel hiányának köszönhetően az akkus 
technológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Kényelmesen, gyor-
san és fáradtság nélkül levághatja a füvet olyan helyeken, ahová nem fér 
hozzá fűnyíróval, bokrok körül, padkák mentén stb. Az elfordítható vágó-
fejnek és oldalsó kiskeréknek köszönhetően könnyedén karban tarthatja a 
gyepet a járdák, medence, terasz stb. mentén. A gép tengelye osztható, így 
egyszerűen szállítható és tárolható. A fűkasza 33 cm-es munkaszélesség-
gel, rezgés csillapító markolattal és automatikus damilhossz állítású dupla 
damilos vágófejjel. A motor forgónyomatéka elegendő a sűrűbb és magas 
fűben történő munkához is. Mind minden akkus gép esetében, ennél is nagy 
előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, károsanyag kibocsátás 
mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. Mindez további rezsi-
anyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) szükséglet nélkül. A gép 
használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akkumulátoraival. A gép nem 
tartalmazza az akkut és a töltőt.

22AZ11
-BEN 

FUNKCIÓ

 Szegélyvágó
�Fűkasza

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.92 / 3.2 kg
Rendelési szám 5910902900
Vonalkód 4046664072331
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  23.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Akku feszültség 40 V
Max. fordulatszám 6 500 ford. /perc
Munkaszélesség 33 cm
Damil méret 2 x 1,6 mm
Damil fej automatikus damil hossz adagolás
Markolat D, állítható
Elfordítható fej igen
Méretek 1650 x 310 x 380 mm
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BHT560-40LBHT560-40Lii

0° – 90°0° – 90°

Markolat

Elfordítható 
markolat

630 mm

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

24 mm-es max. 
vágásszélesség

  LITHIUM

AKKUS SŐVÉNYVÁGÓ 40 V
A Scheppach BHT 560-40Li egy magas teljesítményű, remekül felszerelt 
40 V-os akkumulátoros sövényvágó. A kábel hiányának köszönhetően az 
akkus technológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Kényelmesen, 
gyorsan és fáradtság nélkül levághatja vagy alakíthatja sövényét stb. Nagy, 
24 mm-es, vágási teljesítményének köszönhetően még a vastagabb ágakkal 
is elbán. Az lézerrel kivágott ellentétes irányú, edzett acélból készült és 
gyémántcsiszolt vágókések garantálják a tiszta vágást. A gép markolata 
90°-ban elforgatható, így kényelmes munkát biztosít mind vertikális, mind 
horizontális pozícióban is. Az átlátszó védőburkolat jó rálátást tesz lehe-
tővé a munkaterületre. A heavy-duty acél penge tartó és a fém meghajtás 
garantálják a gép hosszú élettartamát. Mind minden akkus gép esetében, 
ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, károsanyag 
kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. Mindez 
további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) szükséglet 
nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akkumulátoraival. 
A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.9 / 4.5 kg
Rendelési szám 5910604900
Vonalkód 4046664072324
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 25 490 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Akku feszültség 40 V
Max. fordulatszám 1 600 ford. /perc
Vágáshossz 630 mm
Vágásvastagság 24 mm
Elfordítható markolat igen
Méretek 1045 x 230 x 160 mm
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BCH3300-40LBCH3300-40Lii

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

Elfordítható 
fej

Dupla menet 
automatikus 
adagolással

  LITHIUM

AKKUS FŰKASZA 40 V
A Scheppach BCH 3300-40Li egy praktikus és remekül felszerelt 40 V-os 
akkumulátoros szegélyvágó. A kábel hiányának köszönhetően az akkus 
technológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Kényelmesen, gyor-
san és fáradtság nélkül levághatja a füvet olyan helyeken, ahová nem fér 
hozzá fűnyíróval, bokrok körül, padkák mentén stb. Az elfordítható vágó-
fejnek és oldalsó kiskeréknek köszönhetően könnyedén karban tarthatja a 
gyepet a járdák, medence, terasz stb. mentén. A gép tengelye osztható, így 
egyszerűen szállítható és tárolható. A fűkasza 33 cm-es munkaszélesség-
gel, rezgés csillapító markolattal és automatikus damilhossz állítású dupla 
damilos vágófejjel. A motor forgónyomatéka elegendő a sűrűbb és magas 
fűben történő munkához is. Mind minden akkus gép esetében, ennél is nagy 
előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, károsanyag kibocsátás 
mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. Mindez további rezsi-
anyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) szükséglet nélkül. A gép 
használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akkumulátoraival. A gép nem 
tartalmazza az akkut és a töltőt.

22AZ11
-BEN 

FUNKCIÓ

 Szegélyvágó
�Fűkasza

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.92 / 3.2 kg
Rendelési szám 5910902900
Vonalkód 4046664072331
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  23.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Akku feszültség 40 V
Max. fordulatszám 6 500 ford. /perc
Munkaszélesség 33 cm
Damil méret 2 x 1,6 mm
Damil fej automatikus damil hossz adagolás
Markolat D, állítható
Elfordítható fej igen
Méretek 1650 x 310 x 380 mm
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BHT560-40LBHT560-40Lii

0° – 90°0° – 90°

Markolat

Elfordítható 
markolat

630 mm

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

24 mm-es max. 
vágásszélesség

  LITHIUM

AKKUS SŐVÉNYVÁGÓ 40 V
A Scheppach BHT 560-40Li egy magas teljesítményű, remekül felszerelt 
40 V-os akkumulátoros sövényvágó. A kábel hiányának köszönhetően az 
akkus technológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Kényelmesen, 
gyorsan és fáradtság nélkül levághatja vagy alakíthatja sövényét stb. Nagy, 
24 mm-es, vágási teljesítményének köszönhetően még a vastagabb ágakkal 
is elbán. Az lézerrel kivágott ellentétes irányú, edzett acélból készült és 
gyémántcsiszolt vágókések garantálják a tiszta vágást. A gép markolata 
90°-ban elforgatható, így kényelmes munkát biztosít mind vertikális, mind 
horizontális pozícióban is. Az átlátszó védőburkolat jó rálátást tesz lehe-
tővé a munkaterületre. A heavy-duty acél penge tartó és a fém meghajtás 
garantálják a gép hosszú élettartamát. Mind minden akkus gép esetében, 
ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, károsanyag 
kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. Mindez 
további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) szükséglet 
nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akkumulátoraival. 
A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.9 / 4.5 kg
Rendelési szám 5910604900
Vonalkód 4046664072324
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 25 490 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Akku feszültség 40 V
Max. fordulatszám 1 600 ford. /perc
Vágáshossz 630 mm
Vágásvastagság 24 mm
Elfordítható markolat igen
Méretek 1045 x 230 x 160 mm
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BBPPTT770000-40L-40Lii

MŰSZAKI ADATOK
Akku feszültség 40 V 

Sövényvágó
Max. fordulatszám 1 500 ford. /perc
Vágáshossz 430 mm
Vágásvastagság 24 mm
Lehajtható fej 9 fokozat (-20° / +75°)
Hossz 2060-2710 mm (hosszabbító szárral)

Ágvágó láncfűrész
Lánc sebessége 8,8 m/s
Láncvezető 24 cm, Oregon
Olaj tartály 0,065 l
Automatikus lánc kenés igen
Hossz 1885-2535 mm (hosszabbító szárral)

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

Hosszabbítószár 
65 cm 

Alumínium szár 
puhított markolattal

8” Oregon 
lánc és láncvezető                                                                                            
                                                                                                                      

Automatikus 
lánckenés

Láncsebesség: 8,8 m/mp

  LITHIUM

2 AZ 1-BEN AKKUS MAGASSÁGI ÁG- 
ÉS SÖVÉNYVÁGÓ 40 V
A Scheppach BPT 700-40Li egy praktikus 40 V-os magassági ág- és sö-
vényvágót tartalmazó szerszám szett. A kábel hiányának köszönhetően az 
akkus technológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Kényelmesen, 
gyorsan és fáradtság nélkül levághatja vagy alakíthatja sövényét stb. Nagy, 
24 mm-es, vágási teljesítményének köszönhetően még a vastagabb ágakkal 
is elbán. Az lézerrel kivágott ellentétes irányú, edzett acélból készült és 
gyémántcsiszolt vágókések garantálják a tiszta vágást. A fej 9 fokozatban 
lehajtható. Az ágvágó automatikus kenéssel és minőségi Oregon lánccal 
és láncvezetővel van ellátva. A szett tartozéka a 65 cm-es hosszabbító szár, 
mellyel akár 3,5-4 méter magasságig dolgozhat. Mind minden akkus gép 
esetében, ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, 
károsanyag kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. 
Mindez további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) 
szükséglet nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akku-
mulátoraival. A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

22AZ11
-BEN 

FUNKCIÓ

 Sövényvágó
 Láncfűrész

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5.44 / 7 kg
Rendelési szám 5912403900
Vonalkód 4046664072294
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 46.490 Ft 
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MŰSZAKI ADATOK
Akku feszültség 40 V
Max. fordulatszám 12 000 ford./perc
Levegőáramlás 10,4 m³/perc
Max. levegő sebesség 162 km/óra
Turbo mód igen
Méretek 935 x 170 x 245 mm

EASY
START

Erős 40 V-os 
motor

BAB150-40LBAB150-40Lii

Magas teljesítményű 
turbómód

Állítható sebesség

  LITHIUM

AKKUS LOMBFÚVÓ 40 V
A Scheppach BAB 150-40Li egy könnyű és magas teljesítményű 40 V-os 
akkumulátoros lombfúvó. A kábel hiányának köszönhetően az akkus tech-
nológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Kényelmesen, gyorsan és 
fáradtság nélkül lefújhatja a leveleket a gyepről, járdákról, kocsi beállóról, 
verandáról stb. Kifújhatja a fű maradványokat a port a nehezen elérhető 
helyekről a fűnyírójában vagy a fűnyíró traktorjában. Számos felhasználási 
lehetőség akad. Arra az esetre, ha igazán erős levegő áramlás szükséges, 
a gép rendelkezik turbó üzemmód lehetőséggel is. Mind minden akkus gép 
esetében, ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, 
károsanyag kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. 
Mindez további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) 
szükséglet nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akku-
mulátoraival. A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.36 / 3.8 kg
Rendelési szám 5912102900
Vonalkód 4046664072355
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 19.990 Ft 

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt
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BBPPTT770000-40L-40Lii

MŰSZAKI ADATOK
Akku feszültség 40 V 

Sövényvágó
Max. fordulatszám 1 500 ford. /perc
Vágáshossz 430 mm
Vágásvastagság 24 mm
Lehajtható fej 9 fokozat (-20° / +75°)
Hossz 2060-2710 mm (hosszabbító szárral)

Ágvágó láncfűrész
Lánc sebessége 8,8 m/s
Láncvezető 24 cm, Oregon
Olaj tartály 0,065 l
Automatikus lánc kenés igen
Hossz 1885-2535 mm (hosszabbító szárral)

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

Hosszabbítószár 
65 cm 

Alumínium szár 
puhított markolattal

8” Oregon 
lánc és láncvezető                                                                                            
                                                                                                                      

Automatikus 
lánckenés

Láncsebesség: 8,8 m/mp

  LITHIUM

2 AZ 1-BEN AKKUS MAGASSÁGI ÁG- 
ÉS SÖVÉNYVÁGÓ 40 V
A Scheppach BPT 700-40Li egy praktikus 40 V-os magassági ág- és sö-
vényvágót tartalmazó szerszám szett. A kábel hiányának köszönhetően az 
akkus technológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Kényelmesen, 
gyorsan és fáradtság nélkül levághatja vagy alakíthatja sövényét stb. Nagy, 
24 mm-es, vágási teljesítményének köszönhetően még a vastagabb ágakkal 
is elbán. Az lézerrel kivágott ellentétes irányú, edzett acélból készült és 
gyémántcsiszolt vágókések garantálják a tiszta vágást. A fej 9 fokozatban 
lehajtható. Az ágvágó automatikus kenéssel és minőségi Oregon lánccal 
és láncvezetővel van ellátva. A szett tartozéka a 65 cm-es hosszabbító szár, 
mellyel akár 3,5-4 méter magasságig dolgozhat. Mind minden akkus gép 
esetében, ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, 
károsanyag kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. 
Mindez további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) 
szükséglet nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akku-
mulátoraival. A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

22AZ11
-BEN 

FUNKCIÓ

 Sövényvágó
 Láncfűrész

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5.44 / 7 kg
Rendelési szám 5912403900
Vonalkód 4046664072294
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 46.490 Ft 
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MŰSZAKI ADATOK
Akku feszültség 40 V
Max. fordulatszám 12 000 ford./perc
Levegőáramlás 10,4 m³/perc
Max. levegő sebesség 162 km/óra
Turbo mód igen
Méretek 935 x 170 x 245 mm

EASY
START

Erős 40 V-os 
motor

BAB150-40LBAB150-40Lii

Magas teljesítményű 
turbómód

Állítható sebesség

  LITHIUM

AKKUS LOMBFÚVÓ 40 V
A Scheppach BAB 150-40Li egy könnyű és magas teljesítményű 40 V-os 
akkumulátoros lombfúvó. A kábel hiányának köszönhetően az akkus tech-
nológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Kényelmesen, gyorsan és 
fáradtság nélkül lefújhatja a leveleket a gyepről, járdákról, kocsi beállóról, 
verandáról stb. Kifújhatja a fű maradványokat a port a nehezen elérhető 
helyekről a fűnyírójában vagy a fűnyíró traktorjában. Számos felhasználási 
lehetőség akad. Arra az esetre, ha igazán erős levegő áramlás szükséges, 
a gép rendelkezik turbó üzemmód lehetőséggel is. Mind minden akkus gép 
esetében, ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, 
károsanyag kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. 
Mindez további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) 
szükséglet nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akku-
mulátoraival. A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 2.36 / 3.8 kg
Rendelési szám 5912102900
Vonalkód 4046664072355
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 19.990 Ft 

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt
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CS350-40LCS350-40Lii

Kézvédő

Erős 40 V-os 
motor35 cm

14" 

Automatikus 
lánckenés

A gép nem tartalmazza 
az akkut és a töltőt

Okos vágás

  LITHIUM

AKKUS LÁNCFŰRÉSZ 40 V SZÉNKEFE 
NÉLKÜLI MOTORRAL
A Scheppach CS 350-40Li egy kimagasló teljesítményű, modern szénkefe 
nélküli motorral rendelkező, 40 v-os akkus láncfűrész. A motor jellegze-
tessége az egyszerűbb és könnyebb konstrukció, aminek következtében 
halkabb, 50%-kal hatásosabb, akár 70%-kal alacsonyabb vibrációszinttel 
rendelkezik, hosszabb az élettartama és – az elektronikus vezérlésnek 
köszönhetően – az üzemideje egy töltéssel. A gép hatásos rezgéscsil-
lapítással, minőségi Oregon lánccal és láncvezetővel rendelkezik, ami 
tökéletes és gyors vágást tesz lehetővé. A láncfeszítéshez nincs szükség 
szerszámra. Természetes az automatikus lánckenés, a hatásos láncfék, 
amely a másodperc töredéke alatt képes leállítani a láncot. A láncfűrész 
SMART CUT rendszerrel is rendelkezik, amely automatikusan szabályozza a 
forgónyomatékot, a rányomás erejének függvényében, így optimalizálva az 
adott pillanatban szükséges megfelelő erőt. Ez nagyban megnöveli az akku, 
és ezáltal a fűrész üzemidejét. Így probléma nélkül elvégezhető akár 120 
vágás egy töltéssel (10x10 cm-es fában, 4 Ah-ás akkuval). A kábel hiányá-
nak köszönhetően az akkus technológia a kertgondozás legkényelmesebb 
módja. Mind minden akkus gép esetében, ennél is nagy előnyt jelent az 
egyszerű indítás gombnyomással, károsanyag kibocsátás mentes, csendes 
üzemmód és az alacsony vibráció. Mindez további rezsianyag (olaj, szű-
rő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) szükséglet nélkül. A gép használható 
Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akkumulátoraival. A gép nem tartalmazza az 
akkut és a töltőt. 

MŰSZAKI ADATOK
Akku feszültség 40 V
Láncvezető 35 cm
Max. fordulatszám 5 500 ford. /perc
Lánc sebessége 19 m/s
Automatikus lánc kenés igen
Láncfék igen
Rezgéscsillapító rendszer igen
Méretek 770 x 230 x 210 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 3.7 / 5.7 kg
Rendelési szám 5910303900
Vonalkód 4046664072287
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 49.990 Ft 
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MS161-46MS161-46

MULTIFUNKCIÓS ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ 6 AZ 
1-BEN
A Scheppach MS 161-46 benzines fűnyíró ideális kisebb és közepes méretű 
területek vágásához. A fűnyírót felesleges dizájn nélkül tervezték, azonban 
minden praktikus tulajdonsággal felszerelték, és hosszú élettartammal 
rendelkezik.  E kategória alapja a nagyon erős motor 161 ccm-es teljesít-
ménnyel, amely kiválóan megbirkózik a magasabb vagy nedvesebb fűvel, 
esetleg az erősebb és sűrűbb gyomnövénnyel is. A fűnyíróval levágott 
fű többféle módon kezelhető. Vagy klasszikusan összegyűjtheti a füvet a 
nagy gyűjtőkosárba, vagy a mulcsozásnak köszönhetően (mulcsozó ék 
alaptartozéka a gépnek) a fű visszakerülhet a talajba trágyaként, továbbá 
lehetőség van a fű oldalsó és hátsó kidobására is.  A fűnyírót szilárd acél 
alvázzal és kiváló minőségű GT Transmission váltóval látták el. Továbbá 
a gépnek nagy hátsó kerekei vannak, melyek megkönnyítik a géppel 
történő manőverezést, rendelkezik telítettség kijelzővel ellátott tágas 
gyűjtőkosárral, központi vágási magasság beállítási lehetőséggel, ergono-
mikus, lágy bevonatú és állítható tolókarral, elülső markolattal és fúvókával 
az alváz tisztántartásához. A könnyű szállíthatóság és tárolás érdekében a 
tolókar gyorsan összecsukható. A fűnyíróval 46 cm-s vágási szélességgel 
óránként kb. 1000 m2 terület vágható le.

 ÖNJÁRÓ

Kemény�fedelű�
fűgyűjtő�kosár4-ütemű�OHV�motor

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 13,5 / 15,9 kg
Rendelési szám 5911238904
Vonalkód 4046664070542
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 83 990 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Motor: 4-ütemű OHV 
Hengerűrtartalom 161 cm³ 
Max. teljesítmény 3,0 kW / 4,1 LE
Vágási szélesség 46 cm 
Gyűjtőkosár 55 l, telítettség kijelzővel
Vágási magasság beállítás központi 7 fokozatban, 25-75 mm
Alváz acél 
Mulcsozás igen
Oldalsó kidobás igen 
Golyóscsapágy kerekekben 

Tolókar ergonomikus, lágy bevonatú, 
összecsukható

Gép méretei 1460 x 651 x 1150 mm 

46 cm

Puhított 
markolat

Állítható 
tolószár

Magas nyomaték, 
nagy hatásfokú 
motor

Nagy, 55 
literes 
gyűjtőkosár

Nagy hátsó 
kerekek

Fém alváz

66AZ11
-BEN

 Vágás
 Gyűjtés
 Mulcsozás
 Oldalkidobás
 Vágótér mosás 
csatlakozó

 Önjáró
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MS161-46MS161-46

MULTIFUNKCIÓS ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ 6 AZ 
1-BEN
A Scheppach MS 161-46 benzines fűnyíró ideális kisebb és közepes méretű 
területek vágásához. A fűnyírót felesleges dizájn nélkül tervezték, azonban 
minden praktikus tulajdonsággal felszerelték, és hosszú élettartammal 
rendelkezik.  E kategória alapja a nagyon erős motor 161 ccm-es teljesít-
ménnyel, amely kiválóan megbirkózik a magasabb vagy nedvesebb fűvel, 
esetleg az erősebb és sűrűbb gyomnövénnyel is. A fűnyíróval levágott 
fű többféle módon kezelhető. Vagy klasszikusan összegyűjtheti a füvet a 
nagy gyűjtőkosárba, vagy a mulcsozásnak köszönhetően (mulcsozó ék 
alaptartozéka a gépnek) a fű visszakerülhet a talajba trágyaként, továbbá 
lehetőség van a fű oldalsó és hátsó kidobására is.  A fűnyírót szilárd acél 
alvázzal és kiváló minőségű GT Transmission váltóval látták el. Továbbá 
a gépnek nagy hátsó kerekei vannak, melyek megkönnyítik a géppel 
történő manőverezést, rendelkezik telítettség kijelzővel ellátott tágas 
gyűjtőkosárral, központi vágási magasság beállítási lehetőséggel, ergono-
mikus, lágy bevonatú és állítható tolókarral, elülső markolattal és fúvókával 
az alváz tisztántartásához. A könnyű szállíthatóság és tárolás érdekében a 
tolókar gyorsan összecsukható. A fűnyíróval 46 cm-s vágási szélességgel 
óránként kb. 1000 m2 terület vágható le.

 ÖNJÁRÓ

Kemény�fedelű�
fűgyűjtő�kosár4-ütemű�OHV�motor

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 13,5 / 15,9 kg
Rendelési szám 5911238904
Vonalkód 4046664070542
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 83 990 Ft

MŰSZAKI ADATOK
Motor: 4-ütemű OHV 
Hengerűrtartalom 161 cm³ 
Max. teljesítmény 3,0 kW / 4,1 LE
Vágási szélesség 46 cm 
Gyűjtőkosár 55 l, telítettség kijelzővel
Vágási magasság beállítás központi 7 fokozatban, 25-75 mm
Alváz acél 
Mulcsozás igen
Oldalsó kidobás igen 
Golyóscsapágy kerekekben 

Tolókar ergonomikus, lágy bevonatú, 
összecsukható

Gép méretei 1460 x 651 x 1150 mm 

46 cm

Puhított 
markolat

Állítható 
tolószár

Magas nyomaték, 
nagy hatásfokú 
motor

Nagy, 55 
literes 
gyűjtőkosár

Nagy hátsó 
kerekek

Fém alváz

66AZ11
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 Vágás
 Gyűjtés
 Mulcsozás
 Oldalkidobás
 Vágótér mosás 
csatlakozó

 Önjáró
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MS225-53MS225-53

MULTIFUNKCIÓS ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ 6 AZ 
1-BEN 
A Scheppach MS 225-53 benzines fűnyíró ideális közepes és nagyobb 
területek vágásához. Kemény munkára, hosszú élettartamra tervezték, 
fi gyelembe véve a praktikus és komfortos elemeket is, amelyek megkön-
nyítik a munkát. A fűnyíró nagy 53 cm-es vágási szélességgel és egy 
nagyon erős 224 cm³- es motorral rendelkezik, amely kiválóan meg-
birkózik a magasabb vagy nedvesebb fűvel, esetleg az erősebb és sűrűbb 
gyomnövénnyel is. A fűnyíróval levágott fű többféle módon kezelhető. 
Vagy klasszikusan összegyűjtheti a füvet a nagy gyűjtőkosárba, vagy a 
mulcsozásnak köszönhetően (mulcsozó ék alaptartozéka a gépnek) a fű 
visszakerülhet a talajba trágyaként, továbbá lehetőség van a fű oldalsó és 
hátsó kidobására is.  A fűnyírót szilárd acél alvázzal és kiváló minőségű 
GT Transmission váltóval látták el. Továbbá a gépnek nagy hátsó kerekei 
vannak, melyek megkönnyítik a géppel történő manőverezést, rendelkezik 
telítettség kijelzővel ellátott tágas gyűjtőkosárral, központi vágási ma-
gasság beállítási lehetőséggel, ergonomikus, lágy bevonatú és állítható 
tolókarral, elülső markolattal és fúvókával az alváz tisztántartásához. A 
könnyű szállíthatóság és tárolás érdekében a tolókar gyorsan összec-
sukható. A fűnyíróval 53 cm-s vágási szélességgel óránként kb. 1600 m2 
terület vágható le.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 4-ütemű, OHV 
Hengerűrtartalom 224 cm³ 
Max. teljesítmény 5,2 kW / 7 LE 
Vágási szélesség 53 cm
Gyűjtőkosár 65 l, telítettség kijelzővel
Vágási magasság beállítás központi 7 fokozatban, 25-75 mm
Alváz acél 
Mulcsozás igen
Oldalsó kidobás igen
Golyóscsapágy kerekekben 

Tolókar ergonomikus, lágy bevonatú, 
összecsukható

53 cm

Puhított markolat

Állítható 
tolószár

Magas nyomaték, 
nagy hatásfokú 
motor

Nagy, 
65 literes 
gyűjtőkosár Nagy hátsó 

kerekek Föm alváz

 ÖNJÁRÓ

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 38 / 40 kg
Rendelési szám 5911241903
Vonalkód 4046664070566
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 105 990 Ft

66AZ11
-BEN

 Vágás
 Gyűjtés
 Mulcsozás
 Oldalkidobás
 Vágótér mosás 
csatlakozó

 Önjáró
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MS225-53EMS225-53E

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 39,0  kg
Rendelési szám 5911245903 
Vonalkód 4046664080763 
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 127 990  Ft

53 cm

Puhított markolat

Állítható 
tolószár

Nagy, 
65 literes 
gyűjtőkosár

Nagy hátsó 
kerekek

Fém alváz

 ÖNJÁRÓ

MULTIFUNKCIÓS ÖNJÁRÓ ELEKTROMOS 
INDÍTÁSÚ FŰNYÍRÓ 7 AZ 1-BEN
A Scheppach MS 225-53 E benzines fűnyíró ideális közepes és nagyobb 
területek levágásához. Kemény munkára, hosszú élettartamra tervezték, 
fi gyelembe véve a praktikus és komfortos elemeket is, amelyek 
megkönnyítik a munkát. A fűnyíró talán legkényelmesebb eleme az egy 
gombnyomással történő elektromos indítási lehetőség. Az indítás előtt 
nincs szükség manuális üzemanyag befecskendezésre, mert a motort 
automata üzemanyag szivatóval látták el. Szükség esetén lehetőség van 
arra, hogy a gépet a klasszikus módszerrel, a berántó zsinór segítségével 
indítsák el. A fűnyíró nagy 53 cm-es vágási szélességgel és egy nagyon 
erős 224 cm³- es motorral rendelkezik, amely kiválóan megbirkózik a ma-
gasabb vagy nedvesebb fűvel, esetleg az erősebb és sűrűbb gyomnövén-
nyel is. A fűnyíróval levágott fű többféle módon kezelhető. Vagy klasszi-
kusan összegyűjtheti a füvet a nagy gyűjtőkosárba, vagy a mulcsozásnak 
köszönhetően (mulcsozó ék alaptartozéka a gépnek) a fű visszakerülhet a 
talajba trágyaként, továbbá lehetőség van a fű oldalsó és hátsó kidobására 
is.  A fűnyírót szilárd acél alvázzal és kiváló minőségű GT Transmission 
váltóval látták el. Továbbá a gépnek nagy hátsó kerekei vannak, melyek 
megkönnyítik a géppel történő manőverezést, rendelkezik telítettség 
kijelzővel ellátott tágas gyűjtőkosárral, központi vágási magasság beállí-
tási lehetőséggel, ergonomikus, lágy bevonatú és állítható tolókarral, 
elülső markolattal és fúvókával az alváz tisztántartásához. A könnyű 
szállíthatóság és tárolás érdekében a tolókar gyorsan összecsukható. 
A fűnyíróval óránként 53 cm vágási szélességgel kb. 1600 m2 terület 
vágható le.

• Automata fojtószelep
• Nincs berántás
• Lítiumos akkumulátor
• Két funkció: e-start és 

manuális indítás

előnyei
Magas nyomaték, 
nagy hatásfokú motor

MŰSZAKI ADATOK
Motor: 4-ütemű OHV 
Hengerűrtartalom 224 cm³ 
Max. teljesítmény 5,2 kW / 7 hp 
Indítás elektromos és berántó zsinórral is
Akku az elektromos indításhoz lithium-ion
Vágási szélesség 53 cm 
Gyűjtőkosár 65 l, telítettség kijelzővel
Vágási magasság beállítás központi 7 fokozatban, 25-75 mm
Alváz acél 
Mulcsozás igen
Oldalsó kidobás igen 
Golyóscsapágy kerekekben 

Tolókar ergonomikus, lágy bevonatú, 
összecsukható

Gép méretei 1610 x 695 x 1055-1140 mm 

77AZ11
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 Oldalkidobás
 Vágótér mosás 
csatlakozó
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LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 39,0  kg
Rendelési szám 5911245903 
Vonalkód 4046664080763 
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 127 990  Ft

53 cm

Puhított markolat

Állítható 
tolószár

Nagy, 
65 literes 
gyűjtőkosár

Nagy hátsó 
kerekek

Fém alváz

 ÖNJÁRÓ

MULTIFUNKCIÓS ÖNJÁRÓ ELEKTROMOS 
INDÍTÁSÚ FŰNYÍRÓ 7 AZ 1-BEN
A Scheppach MS 225-53 E benzines fűnyíró ideális közepes és nagyobb 
területek levágásához. Kemény munkára, hosszú élettartamra tervezték, 
fi gyelembe véve a praktikus és komfortos elemeket is, amelyek 
megkönnyítik a munkát. A fűnyíró talán legkényelmesebb eleme az egy 
gombnyomással történő elektromos indítási lehetőség. Az indítás előtt 
nincs szükség manuális üzemanyag befecskendezésre, mert a motort 
automata üzemanyag szivatóval látták el. Szükség esetén lehetőség van 
arra, hogy a gépet a klasszikus módszerrel, a berántó zsinór segítségével 
indítsák el. A fűnyíró nagy 53 cm-es vágási szélességgel és egy nagyon 
erős 224 cm³- es motorral rendelkezik, amely kiválóan megbirkózik a ma-
gasabb vagy nedvesebb fűvel, esetleg az erősebb és sűrűbb gyomnövén-
nyel is. A fűnyíróval levágott fű többféle módon kezelhető. Vagy klasszi-
kusan összegyűjtheti a füvet a nagy gyűjtőkosárba, vagy a mulcsozásnak 
köszönhetően (mulcsozó ék alaptartozéka a gépnek) a fű visszakerülhet a 
talajba trágyaként, továbbá lehetőség van a fű oldalsó és hátsó kidobására 
is.  A fűnyírót szilárd acél alvázzal és kiváló minőségű GT Transmission 
váltóval látták el. Továbbá a gépnek nagy hátsó kerekei vannak, melyek 
megkönnyítik a géppel történő manőverezést, rendelkezik telítettség 
kijelzővel ellátott tágas gyűjtőkosárral, központi vágási magasság beállí-
tási lehetőséggel, ergonomikus, lágy bevonatú és állítható tolókarral, 
elülső markolattal és fúvókával az alváz tisztántartásához. A könnyű 
szállíthatóság és tárolás érdekében a tolókar gyorsan összecsukható. 
A fűnyíróval óránként 53 cm vágási szélességgel kb. 1600 m2 terület 
vágható le.

• Automata fojtószelep
• Nincs berántás
• Lítiumos akkumulátor
• Két funkció: e-start és 

manuális indítás

előnyei
Magas nyomaték, 
nagy hatásfokú motor

MŰSZAKI ADATOK
Motor: 4-ütemű OHV 
Hengerűrtartalom 224 cm³ 
Max. teljesítmény 5,2 kW / 7 hp 
Indítás elektromos és berántó zsinórral is
Akku az elektromos indításhoz lithium-ion
Vágási szélesség 53 cm 
Gyűjtőkosár 65 l, telítettség kijelzővel
Vágási magasság beállítás központi 7 fokozatban, 25-75 mm
Alváz acél 
Mulcsozás igen
Oldalsó kidobás igen 
Golyóscsapágy kerekekben 

Tolókar ergonomikus, lágy bevonatú, 
összecsukható

Gép méretei 1610 x 695 x 1055-1140 mm 
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Puhított markolat

36 cm

Kényelmes 
transzport markolat

Erős, 
1500 
W-os 
motor

Biztonsági 
kapcsoló

Nagy, 45 
literes 
gyűjtőkosár

Központi 
állítás

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1500 W
Munkaszélesség 36 cm
Magasság állítás központi, 5 pozíció, -15-től +12 mm-ig
Marás 16 acélkéses henger
Szellőztetés 24 acéltűs henger
Gyűjtőkosár 45 l
Gép méretei 1130 x 605 x 1085 mm

Teljesen 
összecsukható 
tolószár

5 fokozat
Összecsukható 
tolószár

 ELEKTROMOS

ELEKTROMOS GYEPSZELLŐZTETŐ 
3 AZ 1-BEN
A Scheppach SC 36 elektromos gyepszellőztető hasznos segítőtársa azok-
nak, akik szeretik a gyönyörű, dús és egészséges gyepet. A két cserélhető 
henger lehetővé teszi a hagyományos acélkéses marást, ill. a tűhenger 
segítségével a moha és más szennyeződés eltávolítását. A gyep ezáltal 
megtisztul, jobban lélegzik és jobb nedvesség befogadást tesz lehetővé. A 
gép méretes, 45 literes  gyűjtőkosárral, praktikus emelőfogantyúval,  ösz-
szecsukható tolószárral, központi magasság állítással, puhított markolattal, 
kábel tartóval, biztonsági kapcsolóval  és nagy teljesítményű, 1500 W-os 
motorral rendelkezik. A gép kb. 900 m2-es felületekig ajánlott.

33AZ11
-BEN 

FUNKCIÓ

 Talajlazítás
 Gyep-

����szellőztetés
�Gyűjtés

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 13.5 / 15.9 kg
Rendelési szám 5912005952
Vonalkód 4046664064886
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  36.790 Ft
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8 fokozat

SC40PSC40P BENZINES

Erős 4-ütemű 
benzinmotor

45 literes 
gyűjtőkosár

8 fokozatú 
munkamélység 
állítás

Összecsukható tolószár

BENZINMOTOROS GYEPSZELLŐZETŐ 
40 CM
A Scheppach SC 40 P elektromos gyepszellőztető hasznos segítőtársa 
azoknak, akik szeretik a gyönyörű, dús és egészséges gyepet. A gép alapját 
a függőlegesen forgó kések alkotják, melyek a talaj felső rétegének felma-
rásával lehetővé teszik az oxigén, nedvesség és tápanyagok jobb eljutását 
egészen a gyökerekig. Ugyanakkor a kések az ártalmas mohát és más 
szennyeződéseket is eltávolíthatja. A fű így könnyebben lélegzik és nő. A 
robusztus gép komfortos munkát tesz lehetővé. A lazítás mélységének állí-
tása könnyedén, egy kar állításával lehetséges. A négy nagy kerék könnyű 
mozgást biztosít akar egyenletlen terepen is. A nagy teljesítményű motor 
megbírkózik még a hosszú ideje ápolatlan gyeppel is. A széles kidobó nyí-
lás pedig lehetővé teszi a kidobást, vagy a gyűjtést a tágas gyűjtőkosárba. 
A gép összecsukható tolószárral rendelkezik, ami megkönnyíti a tárolást 
és szállítást. A 40 cm-es munkaszélesség alkalmassá teszi akár 1500 m2-es 
területeken történő alkalmazáshoz.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 4-ütemű  OHV
Hengerűrtartalom 118 cm³
Teljesítmény 2,2 kW / 3 LE
Munkaszélesség 40 cm
Központi munkamélység állítás 6-fokozat, -15-től +5 mm-ig
Marás 18 acélkéses henger
Gyűjtőkosár 45 l
Üzemanyag tartály 2,5 l
Kerekek 180 mm
Alváz acél
Gép méretei 1260 x 610 x 1130 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 31.7 / 35.8 kg
Rendelési szám 5911901903
Vonalkód 4046664089063
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 104.990 Ft
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Puhított markolat

36 cm

Kényelmes 
transzport markolat

Erős, 
1500 
W-os 
motor

Biztonsági 
kapcsoló

Nagy, 45 
literes 
gyűjtőkosár

Központi 
állítás

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1500 W
Munkaszélesség 36 cm
Magasság állítás központi, 5 pozíció, -15-től +12 mm-ig
Marás 16 acélkéses henger
Szellőztetés 24 acéltűs henger
Gyűjtőkosár 45 l
Gép méretei 1130 x 605 x 1085 mm

Teljesen 
összecsukható 
tolószár

5 fokozat
Összecsukható 
tolószár

 ELEKTROMOS

ELEKTROMOS GYEPSZELLŐZTETŐ 
3 AZ 1-BEN
A Scheppach SC 36 elektromos gyepszellőztető hasznos segítőtársa azok-
nak, akik szeretik a gyönyörű, dús és egészséges gyepet. A két cserélhető 
henger lehetővé teszi a hagyományos acélkéses marást, ill. a tűhenger 
segítségével a moha és más szennyeződés eltávolítását. A gyep ezáltal 
megtisztul, jobban lélegzik és jobb nedvesség befogadást tesz lehetővé. A 
gép méretes, 45 literes  gyűjtőkosárral, praktikus emelőfogantyúval,  ösz-
szecsukható tolószárral, központi magasság állítással, puhított markolattal, 
kábel tartóval, biztonsági kapcsolóval  és nagy teljesítményű, 1500 W-os 
motorral rendelkezik. A gép kb. 900 m2-es felületekig ajánlott.
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 Talajlazítás
 Gyep-

����szellőztetés
�Gyűjtés

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 13.5 / 15.9 kg
Rendelési szám 5912005952
Vonalkód 4046664064886
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  36.790 Ft
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8 fokozat

SC40PSC40P BENZINES

Erős 4-ütemű 
benzinmotor

45 literes 
gyűjtőkosár

8 fokozatú 
munkamélység 
állítás

Összecsukható tolószár

BENZINMOTOROS GYEPSZELLŐZETŐ 
40 CM
A Scheppach SC 40 P elektromos gyepszellőztető hasznos segítőtársa 
azoknak, akik szeretik a gyönyörű, dús és egészséges gyepet. A gép alapját 
a függőlegesen forgó kések alkotják, melyek a talaj felső rétegének felma-
rásával lehetővé teszik az oxigén, nedvesség és tápanyagok jobb eljutását 
egészen a gyökerekig. Ugyanakkor a kések az ártalmas mohát és más 
szennyeződéseket is eltávolíthatja. A fű így könnyebben lélegzik és nő. A 
robusztus gép komfortos munkát tesz lehetővé. A lazítás mélységének állí-
tása könnyedén, egy kar állításával lehetséges. A négy nagy kerék könnyű 
mozgást biztosít akar egyenletlen terepen is. A nagy teljesítményű motor 
megbírkózik még a hosszú ideje ápolatlan gyeppel is. A széles kidobó nyí-
lás pedig lehetővé teszi a kidobást, vagy a gyűjtést a tágas gyűjtőkosárba. 
A gép összecsukható tolószárral rendelkezik, ami megkönnyíti a tárolást 
és szállítást. A 40 cm-es munkaszélesség alkalmassá teszi akár 1500 m2-es 
területeken történő alkalmazáshoz.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 4-ütemű  OHV
Hengerűrtartalom 118 cm³
Teljesítmény 2,2 kW / 3 LE
Munkaszélesség 40 cm
Központi munkamélység állítás 6-fokozat, -15-től +5 mm-ig
Marás 18 acélkéses henger
Gyűjtőkosár 45 l
Üzemanyag tartály 2,5 l
Kerekek 180 mm
Alváz acél
Gép méretei 1260 x 610 x 1130 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 31.7 / 35.8 kg
Rendelési szám 5911901903
Vonalkód 4046664089063
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 104.990 Ft
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Komfortos markolat

Állítható 
tolószár

365 mm

1,36 LE-s motor

MTE370MTE370

ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP 1000 W
A Scheppach MTE 370 elektromos kapálógép ideális segítőtárs a vetés, ül-
tetés előtti talaj előkészítéshez, felásás utáni eldolgozáshoz, ill. trágya vagy 
komposzt beforgatásához. Kompakt méreteinek köszönhetően alkalmas 
kisebb területekre vagy akár üvegházakba is. A gép 16 különlegesen kiala-
kított késsel, erős, 1000 W-os motorral, hosszú élettartamot biztosító fém 
meghajtással, a tárolást és szállítást megkönníytő összecsukható toloszár-
ral, ergonomikus markolatokkal, kábeltartóval és biztonsági kapcsolóval 
rendelkezik. Alacsony súlyának köszönhetően könnyen használható, akár 
hölgyek számára is. Alacsony zajterhelése alkalmassá teszi az használatát 
akár sűrűbben lakott területeken is.

 ELEKTROMOS

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1000 W
Munkaszélesség 365 mm
Kések átmérője 180 mm
Munkamélység 200 mm-ig
Kések száma 16
Gép méretei 540 x 365 x 1350 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 8.4 / 9.7 kg
Rendelési szám 5912308901
Vonalkód 4046664066231
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 29.990 Ft 
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MTE450MTE450

Transzport 
markolat

Erős 
fém 
keret

2 LE-s motor

Kényelmes 
markolat

Állítható 
tolószár

450 mm

 ELEKTROMOS

ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP 1500 W
A Scheppach MTE 450 elektromos kapálógép ideális segítőtárs a vetés, 
ültetés előtti talaj előkészítéshez, felásás utáni eldolgozáshoz, ill. trágya 
vagy komposzt beforgatásához. 45 cm-es munkaszélességánek 
köszönhetően alkalmas kisebb és közepes területekre vagy akár 
üvegházakba is. A gép 24 különlegesen kialakított késsel, erős, 1500 W-os 
motorral, hosszú lettartamot biztosító fém meghajtással, a tárolást és 
szállítást megkönníytő összecsukható toloszárral, ergonomikus 
markolatokkal, kábeltartóval és biztonsági kapcsolóval rendelkezik. 
Alacsony súlyának köszönhetően könnyen használható, akár hölgyek 
számára is. Alacsony zajterhelése alkalmassá teszi az használatát akár 
sűrűbben lakott területeken is.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1500 W
Munkaszélesség 450 mm
Kések átmérője 200 mm
Munkamélység 10-20 cm
Kések száma 6 (3x2)
Gép méretei 530 x 465 x 1300 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 11.5 / 14.8 kg
Rendelési szám 5912307901
Vonalkód 4046664066224
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 44.990 Ft 
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Komfortos markolat

Állítható 
tolószár

365 mm

1,36 LE-s motor

MTE370MTE370

ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP 1000 W
A Scheppach MTE 370 elektromos kapálógép ideális segítőtárs a vetés, ül-
tetés előtti talaj előkészítéshez, felásás utáni eldolgozáshoz, ill. trágya vagy 
komposzt beforgatásához. Kompakt méreteinek köszönhetően alkalmas 
kisebb területekre vagy akár üvegházakba is. A gép 16 különlegesen kiala-
kított késsel, erős, 1000 W-os motorral, hosszú élettartamot biztosító fém 
meghajtással, a tárolást és szállítást megkönníytő összecsukható toloszár-
ral, ergonomikus markolatokkal, kábeltartóval és biztonsági kapcsolóval 
rendelkezik. Alacsony súlyának köszönhetően könnyen használható, akár 
hölgyek számára is. Alacsony zajterhelése alkalmassá teszi az használatát 
akár sűrűbben lakott területeken is.

 ELEKTROMOS

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1000 W
Munkaszélesség 365 mm
Kések átmérője 180 mm
Munkamélység 200 mm-ig
Kések száma 16
Gép méretei 540 x 365 x 1350 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 8.4 / 9.7 kg
Rendelési szám 5912308901
Vonalkód 4046664066231
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 29.990 Ft 
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MTE450MTE450

Transzport 
markolat

Erős 
fém 
keret

2 LE-s motor

Kényelmes 
markolat

Állítható 
tolószár

450 mm

 ELEKTROMOS

ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP 1500 W
A Scheppach MTE 450 elektromos kapálógép ideális segítőtárs a vetés, 
ültetés előtti talaj előkészítéshez, felásás utáni eldolgozáshoz, ill. trágya 
vagy komposzt beforgatásához. 45 cm-es munkaszélességánek 
köszönhetően alkalmas kisebb és közepes területekre vagy akár 
üvegházakba is. A gép 24 különlegesen kialakított késsel, erős, 1500 W-os 
motorral, hosszú lettartamot biztosító fém meghajtással, a tárolást és 
szállítást megkönníytő összecsukható toloszárral, ergonomikus 
markolatokkal, kábeltartóval és biztonsági kapcsolóval rendelkezik. 
Alacsony súlyának köszönhetően könnyen használható, akár hölgyek 
számára is. Alacsony zajterhelése alkalmassá teszi az használatát akár 
sűrűbben lakott területeken is.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 1500 W
Munkaszélesség 450 mm
Kések átmérője 200 mm
Munkamélység 10-20 cm
Kések száma 6 (3x2)
Gép méretei 530 x 465 x 1300 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 11.5 / 14.8 kg
Rendelési szám 5912307901
Vonalkód 4046664066224
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 44.990 Ft 
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–90° –0°–90° –0°

Lézerrel vágott 
edzett acél penge

HT600HT600

Könnyen megfogható markolat

20 mm-s vágás 
szélesség

Elfordítható 
markolat

600 mm

ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ 620 W
A Scheppach HT 600 sövényvágó pótolhatatlan segítőtárs a bokrok és 
sövények karbantartásához. Nagy teljesítményű, 620 W-os motorral, hosz-
szú elnetétes iránymozgású keményített acél pengével rendelkezik, mely 
könnyedén elbánik akár 2 cm -es gallyakkal is. A munkakomfortot növeli, 
hogy a markolat 90°-os szögben elfordítható. A nagyméretű kapcsolók 
könnyű kezelhetőséget biztosítanak. Az hosszú életartam elérése érdeké-
ben, a gép fémfogas meghajtással van ellátva. Rendelkezik továbba elülső 
védőpajzzsal, kapcsoló biztosítóval, sérülést megadályozó kábeltartóval és 
pengevédő tokkal.

 ELEKTROMOS

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 620 W
Pengehossz 60 cm
Vágásszélesség 2,4 cm
Fordulatszám 1400  ford./perc
Elfordítható markolat igen, 90°
Ellentétesen mozgó kések igen
Gép méretei 1100 x 183 x 185 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 3,6 / 4,3 kg
Rendelési szám 5910506901
Vonalkód 4046664066255
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 19.990 Ft
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CSE2500CSE2500

46 cm

Automatikus 
lánckenés

Kábeltartó

Erős, 3,3 LE-s 
motor

Szerszám nélküli 
láncfeszítés
Egyszerűen a tekerőgombbal 
megfeszítheti a láncot

Könnyű 
súly

Túlterhelés 
jelző

Kézvédő

18" Oregon  
láncvezető és 
lánc

 ELEKTROMOS

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ 
2400 W MOTORRAL
A Scheppach CSE 2500 elektromos láncfűrész a piacon található legna-
gyobb teljesítményűek közé tartozik. Kiválóan alkalmas tűzifa előkészítésé-
hez, fák vagy bokros vágáshoz, gerendák szabásához stb. Minőségi Oregon 
láncvezetővel és lánccal van ellátva. A vágás így gyors, biztonságos és 
sima. További előnyei: az automatikus lánckenés, Soft-Start indítás, motor-
fék, szerszám nélküli láncfeszítés, biztonsági kapcsoló, olajszint kémlelő és 
kábeltartó. A gép kiválóan súlyozott és a fogantyú könnyű tartást biztosít 
különböző pozíciókban is. A láncvezető védőtok standard tartozék.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 2400  W
Láncvezető hossza 46 cm
Láncsebesség 13 m/s
Lánc 3/8, Oregon
Olajtartály 0,125 l
Automatikus lánckenés igen
Gép méretei 980 x 230 x 210 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5.5 / 6.4 kg
Rendelési szám 5910203901
Vonalkód 4046664066194
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  30.990 Ft
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–90° –0°–90° –0°

Lézerrel vágott 
edzett acél penge

HT600HT600

Könnyen megfogható markolat

20 mm-s vágás 
szélesség

Elfordítható 
markolat

600 mm

ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ 620 W
A Scheppach HT 600 sövényvágó pótolhatatlan segítőtárs a bokrok és 
sövények karbantartásához. Nagy teljesítményű, 620 W-os motorral, hosz-
szú elnetétes iránymozgású keményített acél pengével rendelkezik, mely 
könnyedén elbánik akár 2 cm -es gallyakkal is. A munkakomfortot növeli, 
hogy a markolat 90°-os szögben elfordítható. A nagyméretű kapcsolók 
könnyű kezelhetőséget biztosítanak. Az hosszú életartam elérése érdeké-
ben, a gép fémfogas meghajtással van ellátva. Rendelkezik továbba elülső 
védőpajzzsal, kapcsoló biztosítóval, sérülést megadályozó kábeltartóval és 
pengevédő tokkal.

 ELEKTROMOS

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 620 W
Pengehossz 60 cm
Vágásszélesség 2,4 cm
Fordulatszám 1400  ford./perc
Elfordítható markolat igen, 90°
Ellentétesen mozgó kések igen
Gép méretei 1100 x 183 x 185 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 3,6 / 4,3 kg
Rendelési szám 5910506901
Vonalkód 4046664066255
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 19.990 Ft
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CSE2500CSE2500

46 cm

Automatikus 
lánckenés

Kábeltartó

Erős, 3,3 LE-s 
motor

Szerszám nélküli 
láncfeszítés
Egyszerűen a tekerőgombbal 
megfeszítheti a láncot

Könnyű 
súly

Túlterhelés 
jelző

Kézvédő

18" Oregon  
láncvezető és 
lánc

 ELEKTROMOS

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ 
2400 W MOTORRAL
A Scheppach CSE 2500 elektromos láncfűrész a piacon található legna-
gyobb teljesítményűek közé tartozik. Kiválóan alkalmas tűzifa előkészítésé-
hez, fák vagy bokros vágáshoz, gerendák szabásához stb. Minőségi Oregon 
láncvezetővel és lánccal van ellátva. A vágás így gyors, biztonságos és 
sima. További előnyei: az automatikus lánckenés, Soft-Start indítás, motor-
fék, szerszám nélküli láncfeszítés, biztonsági kapcsoló, olajszint kémlelő és 
kábeltartó. A gép kiválóan súlyozott és a fogantyú könnyű tartást biztosít 
különböző pozíciókban is. A láncvezető védőtok standard tartozék.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 2400  W
Láncvezető hossza 46 cm
Láncsebesség 13 m/s
Lánc 3/8, Oregon
Olajtartály 0,125 l
Automatikus lánckenés igen
Gép méretei 980 x 230 x 210 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5.5 / 6.4 kg
Rendelési szám 5910203901
Vonalkód 4046664066194
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  30.990 Ft
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CSP2540CSP2540

Erős, 0,95 LE-s 
motor

Kézvédő

Alacsony 
súly

Automatikus 
lánckenés

10" Oregon 
láncvezető 
és lánc

25 cm

 BENZINES

BENZINMOTOROS ÁGNYESŐ 
LÁNCFŰRÉSZ 25,4 CM3 MOTORRAL
 A Scheppach CSP 2540 benzinmotors láncfűrész egy kicsi, kompakt gép, 
mely alkalmas tűzifa előkészítéshez, fák vágásához, ács munkákhoz, külön-
böző kertészeti, vagy más ház körüli munkákhoz. Minőségi Oregon lánc-
vezetővel és lánccal van ellátva. A vágás így gyors, biztonságos és sima. 
További előnyei: az automatikus lánckenés, indítást könnyítő befecskende-
ző, motor életartamát hosszabító heavy-duty levegőszűrő, karabiner csat-
lakoztató és rezgéscsillapító rendszer.  A gép könnyű, kiválóan súlyozott és 
a fogantyú könnyű tartást biztosít különböző pozíciókban is. A láncvezető 
védőtok standard tartozék.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 2-ütemű
Hengerűrtartalom 25,4 ccm
Max. teljesítmény 0,9 kW / 1,2 LE
Láncvezető hossza 25 cm
Lánc 3/8, Oregon
Léncfék igen
Üzemeanyag befecskendező igen
Üzemanyag tartály 0,23 l
Gyújtás elektromos
Olajtartály 0,16 l
Automatikus lánckenés igen
Rezgéscsillapító rendszer igen
Szerszám nélküli láncfeszítés igen
Gép méretei 250 x 230 x 220 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 3.5 / 4.5 kg
Rendelési szám 5910108903
Vonalkód 4046664040699
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  33.990 Ft 
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CSH46CSH46 BENZINES

46 cm

Kézvédő

Oregon 
láncvezető és 
lánc

Automatikus 
lánckenés

Erős, 2,45 LE-s 
motor

BENZINMOTOROS  LÁNCFŰRÉSZ
A Scheppach CSH 46 benzinmotors láncfűrész egy magas teljesítményű 
„farmer” osztályú gép, mely alkalmas tűzifa előkészítéshez, fák vágásához, 
vagy más ház körüli munkákhoz. Minőségi Oregon láncvezetővel és lánc-
cal van ellátva. A vágás így gyors, biztonságos és sima. További előnyei 
közé tartozik: a modern elektromos gyújtás, az automatikus lánckenés, 
indítást könnyítő befecskendező, motor életartamát hosszabító heavy-duty 
levegőszűrő, olajszint kémlelő és rezgéscsillapító rendszer. A gép erős 
motorral rendelkezik, ugyanakkor kiválóan súlyozott és a fogantyú könnyű 
tartást biztosít különböző pozíciókban is. A láncvezető védőtok standard 
tartozék.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 2-ütemű
Hengerűrtartalom 46 ccm
Max. teljesítmény 2 kW / 2,7 LE
Láncvezető hossza 46 cm
Lánc 3/8, Oregon
Léncfék igen
Üzemeanyag befecskendező igen
Üzemanyag tartály 0,55 l
Gyújtás elektromos
Olajtartály 0,26 l
Automatikus lánckenés igen
Rezgéscsillapító rendszer igen
Szerszám nélküli láncfeszítés igen
Gép méretei 430 x 255 x 250 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 6.0 / 7.2 kg
Rendelési szám 5910109903
Vonalkód 4046664040705
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 43.990 Ft 
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CSP2540CSP2540

Erős, 0,95 LE-s 
motor

Kézvédő

Alacsony 
súly

Automatikus 
lánckenés

10" Oregon 
láncvezető 
és lánc

25 cm

 BENZINES

BENZINMOTOROS ÁGNYESŐ 
LÁNCFŰRÉSZ 25,4 CM3 MOTORRAL
 A Scheppach CSP 2540 benzinmotors láncfűrész egy kicsi, kompakt gép, 
mely alkalmas tűzifa előkészítéshez, fák vágásához, ács munkákhoz, külön-
böző kertészeti, vagy más ház körüli munkákhoz. Minőségi Oregon lánc-
vezetővel és lánccal van ellátva. A vágás így gyors, biztonságos és sima. 
További előnyei: az automatikus lánckenés, indítást könnyítő befecskende-
ző, motor életartamát hosszabító heavy-duty levegőszűrő, karabiner csat-
lakoztató és rezgéscsillapító rendszer.  A gép könnyű, kiválóan súlyozott és 
a fogantyú könnyű tartást biztosít különböző pozíciókban is. A láncvezető 
védőtok standard tartozék.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 2-ütemű
Hengerűrtartalom 25,4 ccm
Max. teljesítmény 0,9 kW / 1,2 LE
Láncvezető hossza 25 cm
Lánc 3/8, Oregon
Léncfék igen
Üzemeanyag befecskendező igen
Üzemanyag tartály 0,23 l
Gyújtás elektromos
Olajtartály 0,16 l
Automatikus lánckenés igen
Rezgéscsillapító rendszer igen
Szerszám nélküli láncfeszítés igen
Gép méretei 250 x 230 x 220 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 3.5 / 4.5 kg
Rendelési szám 5910108903
Vonalkód 4046664040699
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  33.990 Ft 
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CSH46CSH46 BENZINES

46 cm

Kézvédő

Oregon 
láncvezető és 
lánc

Automatikus 
lánckenés

Erős, 2,45 LE-s 
motor

BENZINMOTOROS  LÁNCFŰRÉSZ
A Scheppach CSH 46 benzinmotors láncfűrész egy magas teljesítményű 
„farmer” osztályú gép, mely alkalmas tűzifa előkészítéshez, fák vágásához, 
vagy más ház körüli munkákhoz. Minőségi Oregon láncvezetővel és lánc-
cal van ellátva. A vágás így gyors, biztonságos és sima. További előnyei 
közé tartozik: a modern elektromos gyújtás, az automatikus lánckenés, 
indítást könnyítő befecskendező, motor életartamát hosszabító heavy-duty 
levegőszűrő, olajszint kémlelő és rezgéscsillapító rendszer. A gép erős 
motorral rendelkezik, ugyanakkor kiválóan súlyozott és a fogantyú könnyű 
tartást biztosít különböző pozíciókban is. A láncvezető védőtok standard 
tartozék.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 2-ütemű
Hengerűrtartalom 46 ccm
Max. teljesítmény 2 kW / 2,7 LE
Láncvezető hossza 46 cm
Lánc 3/8, Oregon
Léncfék igen
Üzemeanyag befecskendező igen
Üzemanyag tartály 0,55 l
Gyújtás elektromos
Olajtartály 0,26 l
Automatikus lánckenés igen
Rezgéscsillapító rendszer igen
Szerszám nélküli láncfeszítés igen
Gép méretei 430 x 255 x 250 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 6.0 / 7.2 kg
Rendelési szám 5910109903
Vonalkód 4046664040705
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 43.990 Ft 
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CSH56CSH56 BENZINES

Erős, 3,1 LE-s 
motor

Kézvédő

Automatikus 
lánckenés Oregon 

láncvezető és lánc

51 cm

BENZINMOTOROS  LÁNCFŰRÉSZ
A Scheppach CSH 46 benzinmotors láncfűrész egy magas teljesítményű 
„farmer” osztályú gép, mely alkalmas tűzifa előkészítéshez, fák vágásához, 
vagy más ház körüli munkákhoz. Minőségi Oregon láncvezetővel és lánc-
cal van ellátva. A vágás így gyors, biztonságos és sima. További előnyei 
közé tartozik: a modern elektromos gyújtás, az automatikus lánckenés, 
indítást könnyítő befecskendező, motor életartamát hosszabító heavy-duty 
levegőszűrő, olajszint kémlelő és rezgéscsillapító rendszer. A gép erős, 56 
cm3-s motorral rendelkezik, ugyanakkor, modern komponens anygoknak 
köszönhetően, alacsony a súlya, kiválóan súlyozott és a fogantyú könnyű 
tartást biztosít különböző pozíciókban is. A láncvezető védőtok standard 
tartozék.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 2-ütemű
Hengerűrtartalom 56 ccm
Max. teljesítmény 2,3 kW / 3 LE
Láncvezető hossza 51 cm
Lánc 0,325 Oregon
Léncfék igen
Üzemeanyag befecskendező igen
Üzemanyag tartály 0,55 l
Gyújtás elektromos
Olajtartály 0,26 l
Automatikus lánckenés igen
Rezgéscsillapító rendszer igen
Szerszám nélküli láncfeszítés igen
Gép méretei 430 x 255 x 250 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5.5 / 8.5 kg
Rendelési szám 5910114903
Vonalkód 4046664069065
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  52.990 Ft
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Alacsony súly

100 mm-es élezőkorong

Széles 
védőburkolat

KS1200KS1200 ELEKTROMOS

ELEKTROMOS LÁNCÉLEZŐ
Az elektromos láncfűrésszel végzett munka során nélkülözhetetlen a 
rendszeres, időközönkénti láncélezés elvégzése. A láncot tulajdonképpen 
minden használat után, az üzemanyag kiürítésével egyidejűleg, szüksé-
ges ellenőrizni, és a kisebb hibákat még a helyszínen orvosolni kell a kézi 
reszelő segítségével. A vágott fa típusától függően idővel azonban minden 
lánc megtompul annyira, hogy szükségessé válik a komolyabb karbantar-
tás elvégzése. Ehhez nyújt segítséget a Scheppach univerzális láncélező 
gépe, amely a kevésbé gyakorlott felhasználok számára is lehetővé teszi a 
tökéletes láncélezést, és ennek köszönhetően nemcsak az elvégzett munka 
lesz lényegesen könnyebb, de meghosszabbítható az egész láncfűrész 
élettartama is. A láncélező alkalmas a piacon megtalálható láncok túlnyomó 
többségéhez. Kompakt dizájnja mellett, pontos szögbeállítást tesz lehetővé 
és nagy biztonsági védőburkolattal rendelkezik.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 220 W
Fordulatszám 7500 ford./perc
Élező korong átmérője 100 mm
Élező korong szélessége 3,2 mm
Belső átmérő 10 mm
Pontos szögbeállítás igen
Biztonsági burkolat igen
Gép méretei 350 x 140 x 200 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.8 / 2.1 kg
Rendelési szám 5903602901
Vonalkód 4046664063940
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 10.990 Ft
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CSH56CSH56 BENZINES

Erős, 3,1 LE-s 
motor

Kézvédő

Automatikus 
lánckenés Oregon 

láncvezető és lánc

51 cm

BENZINMOTOROS  LÁNCFŰRÉSZ
A Scheppach CSH 46 benzinmotors láncfűrész egy magas teljesítményű 
„farmer” osztályú gép, mely alkalmas tűzifa előkészítéshez, fák vágásához, 
vagy más ház körüli munkákhoz. Minőségi Oregon láncvezetővel és lánc-
cal van ellátva. A vágás így gyors, biztonságos és sima. További előnyei 
közé tartozik: a modern elektromos gyújtás, az automatikus lánckenés, 
indítást könnyítő befecskendező, motor életartamát hosszabító heavy-duty 
levegőszűrő, olajszint kémlelő és rezgéscsillapító rendszer. A gép erős, 56 
cm3-s motorral rendelkezik, ugyanakkor, modern komponens anygoknak 
köszönhetően, alacsony a súlya, kiválóan súlyozott és a fogantyú könnyű 
tartást biztosít különböző pozíciókban is. A láncvezető védőtok standard 
tartozék.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 2-ütemű
Hengerűrtartalom 56 ccm
Max. teljesítmény 2,3 kW / 3 LE
Láncvezető hossza 51 cm
Lánc 0,325 Oregon
Léncfék igen
Üzemeanyag befecskendező igen
Üzemanyag tartály 0,55 l
Gyújtás elektromos
Olajtartály 0,26 l
Automatikus lánckenés igen
Rezgéscsillapító rendszer igen
Szerszám nélküli láncfeszítés igen
Gép méretei 430 x 255 x 250 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 5.5 / 8.5 kg
Rendelési szám 5910114903
Vonalkód 4046664069065
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  52.990 Ft
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Alacsony súly

100 mm-es élezőkorong

Széles 
védőburkolat

KS1200KS1200 ELEKTROMOS

ELEKTROMOS LÁNCÉLEZŐ
Az elektromos láncfűrésszel végzett munka során nélkülözhetetlen a 
rendszeres, időközönkénti láncélezés elvégzése. A láncot tulajdonképpen 
minden használat után, az üzemanyag kiürítésével egyidejűleg, szüksé-
ges ellenőrizni, és a kisebb hibákat még a helyszínen orvosolni kell a kézi 
reszelő segítségével. A vágott fa típusától függően idővel azonban minden 
lánc megtompul annyira, hogy szükségessé válik a komolyabb karbantar-
tás elvégzése. Ehhez nyújt segítséget a Scheppach univerzális láncélező 
gépe, amely a kevésbé gyakorlott felhasználok számára is lehetővé teszi a 
tökéletes láncélezést, és ennek köszönhetően nemcsak az elvégzett munka 
lesz lényegesen könnyebb, de meghosszabbítható az egész láncfűrész 
élettartama is. A láncélező alkalmas a piacon megtalálható láncok túlnyomó 
többségéhez. Kompakt dizájnja mellett, pontos szögbeállítást tesz lehetővé 
és nagy biztonsági védőburkolattal rendelkezik.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 220 W
Fordulatszám 7500 ford./perc
Élező korong átmérője 100 mm
Élező korong szélessége 3,2 mm
Belső átmérő 10 mm
Pontos szögbeállítás igen
Biztonsági burkolat igen
Gép méretei 350 x 140 x 200 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 1.8 / 2.1 kg
Rendelési szám 5903602901
Vonalkód 4046664063940
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 10.990 Ft
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Erős, 4,4 LE-s, 
4-ütemű motor
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200 BAR-OS BENZINMOTOROS
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
A Scheppach HCP2600 benzinmotoros magasnyomású mosó egy kiváló 
teljesítményű univerzális segítőtárs a háztartásokban, mezőgazdasági 
üzemekben, építkezéseken, szervizekben és más helyeken, ahol igény van 
a kemény burkolatok, beállók, udvarok, gépek, járművek, hajók vagy más 
felületek tisztítására. A lehetőségek szinte határtalanok. A hosszú életar-
tam alapja az erős, 4,4 LE-s motor, a nagyon stabil felszínkezelt acélkeret, a 
heavy-duty réz szivattyú és pisztoly csatlakozó. A nagy kerekek, a benzin-
motornak köszönhető áram ellátástol való függetlenség, a hosszú, 7,5 m-es 
minőségi magasnyomású tömlő, a pisztoly és az 5 fúvóka könnyű elhe-
lyezhetősége és a mosószertartály nagyon kényelmessé teszik a munkát a 
géppel. A nagyon magas, 522 l/óra vízszállítási sebesség lehetővé teszi még 
a nagyon komoly szennyeződések eltávolítását is, akár a nehéz körülmé-
nyek között dolgozó mezőgazdasági gépekről vagy terepjárókról, ill. kiváló 
öblítése teljesítményt nyújt nagyobb területek, felületek mosásánál is.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 4-ütemű OHV, 173 cm3

Teljesítmény 3,2 kW / 4,4 LE
Max. nyomás 200 bar
Munkanyomás 180 bar
Max. vízátfolyás 522 l/óra
Max. vízhőmérséklet 50°C
Gyűjtőkosár 10 bar
Fúvókák 0°/15°/25°/40°/mosószeres
Üzemanyag tartály 0,9 l
Gép méretei 670 x 490 x 1000 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 26 / 29.9 kg
Rendelési szám 5907701903
Vonalkód 4046664045502
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 110.990 Ft 
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A�szitált�komposzt�ideális�új�virágágyá-
sokhoz,�valamint�a�kemény,�régi�talaj�
fi�nomításához�és�osztályozásához.

A�standard�kefecsík�biztosítja�a�szitadob�
megbízható�tisztítását,�különösen�
nedves�anyag�szitálásakor.

Szitadob átm. 
400 mm

A dob különböző 
szögekben 
állítható

Kerekek

RS400RS400

ELEKTROMOS ROSTAGÉP
Az RS400 rotációs rostagép helyettesíthetetlen segítség minden olyan hely-
zetben, ahol föld, homok, komposzt vagy más anyagok gyors átrostálása 
szükséges, ami akár 3 m3 / óra. A rostaháló 2 cm-es nyílásainak átmérője 1 
cm-esre szűkíthető a standard tartozék rostaháló betéttel. A rostadob dőlé-
si szöge állítható és kefével ellátott, ami folyamatosan tisztítja a nyílásokat, 
így azok a nedves anyagok rostálásánál sem tömődnek el. A gép kerekekkel 
is rendelkezik, ami nagyban megkönnyíti a mozgatását.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 360 W
Dob fordulatszáma 42 ford./perc
Dob dőlése 10°, két pozíció
Dob átmérője 400 mm
Dob hossza 900 mm
Rostaháló nyílások átmérője: 20 mm, betéttel 10 mm
Gép méretei 1080 x 740 x 1400 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 37 / 44 kg
Rendelési szám 42030000
Vonalkód 4014915010975
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  123.990 Ft 
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200 BAR-OS BENZINMOTOROS
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
A Scheppach HCP2600 benzinmotoros magasnyomású mosó egy kiváló 
teljesítményű univerzális segítőtárs a háztartásokban, mezőgazdasági 
üzemekben, építkezéseken, szervizekben és más helyeken, ahol igény van 
a kemény burkolatok, beállók, udvarok, gépek, járművek, hajók vagy más 
felületek tisztítására. A lehetőségek szinte határtalanok. A hosszú életar-
tam alapja az erős, 4,4 LE-s motor, a nagyon stabil felszínkezelt acélkeret, a 
heavy-duty réz szivattyú és pisztoly csatlakozó. A nagy kerekek, a benzin-
motornak köszönhető áram ellátástol való függetlenség, a hosszú, 7,5 m-es 
minőségi magasnyomású tömlő, a pisztoly és az 5 fúvóka könnyű elhe-
lyezhetősége és a mosószertartály nagyon kényelmessé teszik a munkát a 
géppel. A nagyon magas, 522 l/óra vízszállítási sebesség lehetővé teszi még 
a nagyon komoly szennyeződések eltávolítását is, akár a nehéz körülmé-
nyek között dolgozó mezőgazdasági gépekről vagy terepjárókról, ill. kiváló 
öblítése teljesítményt nyújt nagyobb területek, felületek mosásánál is.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 4-ütemű OHV, 173 cm3

Teljesítmény 3,2 kW / 4,4 LE
Max. nyomás 200 bar
Munkanyomás 180 bar
Max. vízátfolyás 522 l/óra
Max. vízhőmérséklet 50°C
Gyűjtőkosár 10 bar
Fúvókák 0°/15°/25°/40°/mosószeres
Üzemanyag tartály 0,9 l
Gép méretei 670 x 490 x 1000 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 26 / 29.9 kg
Rendelési szám 5907701903
Vonalkód 4046664045502
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár 110.990 Ft 
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 ELEKTROMOS

A�szitált�komposzt�ideális�új�virágágyá-
sokhoz,�valamint�a�kemény,�régi�talaj�
fi�nomításához�és�osztályozásához.

A�standard�kefecsík�biztosítja�a�szitadob�
megbízható�tisztítását,�különösen�
nedves�anyag�szitálásakor.

Szitadob átm. 
400 mm

A dob különböző 
szögekben 
állítható

Kerekek

RS400RS400

ELEKTROMOS ROSTAGÉP
Az RS400 rotációs rostagép helyettesíthetetlen segítség minden olyan hely-
zetben, ahol föld, homok, komposzt vagy más anyagok gyors átrostálása 
szükséges, ami akár 3 m3 / óra. A rostaháló 2 cm-es nyílásainak átmérője 1 
cm-esre szűkíthető a standard tartozék rostaháló betéttel. A rostadob dőlé-
si szöge állítható és kefével ellátott, ami folyamatosan tisztítja a nyílásokat, 
így azok a nedves anyagok rostálásánál sem tömődnek el. A gép kerekekkel 
is rendelkezik, ami nagyban megkönnyíti a mozgatását.

MŰSZAKI ADATOK
Motor 230 V/50 Hz
Teljesítmény 360 W
Dob fordulatszáma 42 ford./perc
Dob dőlése 10°, két pozíció
Dob átmérője 400 mm
Dob hossza 900 mm
Rostaháló nyílások átmérője: 20 mm, betéttel 10 mm
Gép méretei 1080 x 740 x 1400 mm

LOGISZTIKAI ADATOK
Súly 37 / 44 kg
Rendelési szám 42030000
Vonalkód 4014915010975
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár  123.990 Ft 
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Rollsieb anfang und ende
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KERTKERT
KATALÓGUS

Scheppach egy fogalom! Már több mint 90 éve kínál kompromisszummentes, 
professzionális�szerszámokat�a�műhelymunkákhoz.�Hagyományos�német�precizitás,�

kifinomult részletkidolgozás, több mint 70 szabadalom és kiváló szervizhálózat 
csúcsra�emelte�a�márkát.�A�Scheppach�márka�alatt�most�már�megjelentek�az�igényes�
barkácsszerszámok is, melyek ötvözik az évtizedes mérnöki tapasztalatokat és extra 

ráadásként�-�az�elérhetőséget�mindenki�számára.�Amennyiben�csak�barkácsol,�
de�mégis�kiváló�minőségű,�4�év�garanciával*�rendelkező�gépre�van�szüksége,�

akkor�ez�a�katalógus�pont�Önnek�készült.
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A Scheppach termékek magyarországi forgalmazója:
GARLAND distributor s.r.o.

Hradecká 1136, 506 01 Jičín, Csehország
www.garland.hu

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
D-89335 Ichenhausen | Fon 0049/8223/4002-0 | Fax 0049/8223/4002-93

export@scheppach.com | www.scheppach.com Re
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*A�4�év�meghosszabbított�garancia�feltételeiről�érdeklődjön�kereskedőjénél�vagy�a�www.scheppach.hu�weboldalon.


