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Akciová ponuka

od 29.5. do 31.12. 2019, príp. do vypredania zásob

Obj.č.

07753000 0 - 390 ot./min.

0 - 450 ot./min.

0 - 450 ot./min.

07760000

077E1000

Popis

EHR 14.1 SK SET 960 W

EHR 15.1 SB SET 1050 W

EHR 18.1 S SET 1100 W

Men. otáčky
množstvoMax.

miešanej hmoty

Brúska na steny
jednoduché brúsenie stien a stropov, povrchov tmelu a izolácie

ľahká, vyvážená a ergonomická konštrukcia

jednoduchá manipulácia, bezúdržbová práca, početné zábery 

vymeniteľný flexibilný hnací hriadeľ bez náradia

optimálne prispôsobenie sklonu a uhla

sací odsávací kryt s tesnením

priemer kotúča : 225 mm

výkon : 590 W napájanie : 230 V hmotnosť : 4,9 kg

menovité otáčky : 1050 - 1600 ot. / min.

bez náradia (žiaden rebrík, lešenie ... )

tesniaci okraj je možné vymeniť za kruhový krúžok pre iné brúsne práce

rozšírenie pre vyššie stropy / steny až do vzdialenosti cca 3 m

elektronická ochrana proti preťaženiu

obj. č. : 0620N000

ELS 225.1

EHR 14.1 SK SET

EHR 15.1 SB SET EHR 18.1 S SET

718,80 €

2,9 kg

3,1 kg

4,1 kg

178,80 €

208,80 €

238,80 €

Hmotnosť Cena €

30 l

40 l

40 l

Narimex spol. s.r.o.
Jungmannova 6

851 01 Bratislava

tel.: 02/67201411
www.narimex.sk



Stroj na hladenie omietky

EPG 400obj. č. : 06509000
pre vyhladzovanie povrchov, škrabanie

a štruktúrovanie omietky, brúsenie panelov

pre tepelné izolácie

veľké rukoväte, ergonomický dizajn, pohodlná práca

elektronický spínač (plynulé ovládanie rýchlosti)

špeciálna trojitá prevodovka - výkonný, odolný

pripojenie vretena na suchý zips

menovité otáčky : 0 - 60 ot. / min. rýchlosť bez záťaže : 0 - 110 ot. / min.

priemer kotúča : 370 mm

výkon : 500 W napájanie : 230 V hmotnosť : 3,5 kg

516,00 €

645,60 €

Sanačná fréza EPF 1503
obj. č. : 0651I000

pre odstránenie lepidla z dlaždíc, omietok, farieb, náterov

elektronický systém - softstart, zníženie rýchlosti v prípade

preťaženia, regulácia teploty a obmedzenie nadmerného prúdu

mäkká uchopovacia rukoväť bez vibrácií, bez sklzu

nastaviteľný vodiaci krúžok upínanie M 14

priemer frézovej hlavy : 140 mm úprava hĺbky : 0,5 - 4,0 mm

menovité otáčky : 4 000 ot. / min.

výkon : 1 500 W napájanie : 230 V hmotnosť : 3,9 kg



Papier brúsny na suchý zips (25 ks)

Pílové pláty pre pílu EDB 480.1 (2 ks)

Špongiový disk na suchý zipsNásada so štetinami

Zásobník so 16 nožmi - ohnuté

brúsny papier so 6 otvormi

robustný dizajn s odolným a výkonným motorom

dodávané pílové pláty sú univerzálne na rezanie pálených

na porobetón, drevo a izolačné materiály

perforovaných tehál (poroton) do triedy pevnosti 20 N/m

ergonomická rukoväť - možnosť montáže na dve strany

napájanie : 230 V hmotnosť : 6,1 kg

2

ochrana ventilátora proti prachu prevodovky

dĺžka rezu 480 mm jednoduchá výmena pílových listov

s výkonom 1 800 W pre najťažšie aplikácie

použiteľný pre stroj na hladenie

omietky EPG 400

určené pre sanačnú frézu EPF 1503

určené pre sanačnú

frézu EPF 1503

použiteľný pre brúsku ELS 225.1
37644000
37645000

37646000

Papier brúsny P80 (25 ks)
Papier brúsny P100 (25 ks)

Papier brúsny P120 (25 ks)

Obj.č. Popis Cena €
31,20 €

31,20 €
31,20 €

obj. č. : 37722000

obj. č. : 37425000

obj. č. : 37452000

obj. č. : 37428000

Cena : 19,20 €Cena : 22,80 €

Cena : 164,40 €

www.katalogprofesionalnehonaradia.sk
Akciová cena je PC s DPH.

Píla na stavebné materiály EDB 480.1

obj. č. : 06644000
574,80 €

Cena : 118,80 €


