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Scheppach je  pojem! Viac ako 80 rokov ponúka profesionálne  strojepre prácu v dielni .Tradičná nemecká precíznosť , prepracovanosť každého detailu , viac 
ako  70 patentov a excelentný servis priviedli túto značku na samý vrchol. Teraz  pod značkami Scheppach Special Edition , Woodster a Kity , fy Scheppach  

ponúka stroje pre náročné  hobby  použitie . V strojoch sa odrážajú  mnohoročné skúsenosti technikov fy Scheppach a pridávajú niečo na viac – dostupnosť 
pre každého . Pokiaľ nie ste  profesionál  ale si potrpíte na stroje vysokej kvality s možnosťou  4 ročnej  záruky , tento katalóg je tu  práve  pre Vás.    

AKČNÝ KATALÓG
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Bočné rozšírenie

Skladací rozširovací stolík

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 200 W
Počet otáčok:  4 800 ot./min.
Priemer kotúča:  TCT, 210 mm
Vnútorný priemer kotúča:  30 mm
Počet zubov kotúča:  20
Rozmery stroja:  490 × 320 × 575 mm
Rozmery stola:  525 × 400 – 620 mm
Hĺbka rezu pri 90°:  48 mm
Hĺbka rezu pri 45°:  45 mm
Rozsah nastavenia:  45°- 90°
Hmotnosť:  16 kg 
Doporučená cena: 139 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 800 W
Počet otáčok:  5 700 ot./min.
Priemer kotúča:  254 mm
Vnútorný priemer kotúča:  30 mm
Počet zubov kotúča:  24
Rozmery stroja:  900 x 650 x 910 mm
Rozmery stola bez rozšírenia:  615 x 430 mm
Výška stola:  910 mm
Hĺbka rezu pri 90°:  80 mm
Hĺbka rezu pri 45°:  60 mm
Rozsah nastavenia:  45° – 90°
Hmotnosť:  31 kg 
Doporučená cena: 297 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 500 W
Počet otáčok:  2 000 ot./min.
Priemer kotúča:  TCT, 254 mm
Vnútorný priemer kotúča:  30 mm
Počet zubov kotúča:  24
Rozmery stroja:  950 × 850 × 1200 mm
Rozmery stola:  640 × 445 mm
Výška stola:  850 mm
Hĺbka rezu pri 90°:  75 mm
Hĺbka rezu pri 45°:  65 mm
Rozsah nastavenia:  45°- 90°
Hmotnosť:  24,5 kg 
Doporučená cena: 169 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  2 200 W
Počet otáčok:  2 800 ot./min.
Priemer kotúča:  TCT, 315 mm
Vnútorný priemer kotúča:  30 mm
Počet zubov kotúča:  24
Rozmery stroja:  1110 × 600 × 1050 mm
Rozmery stola:  800 × 550 mm
Výška stola:  850 mm
Hĺbka rezu pri 90°:  83 mm
Hĺbka rezu pri 45°:  49 mm
Rozsah nastavenia:  45°- 90°
Dĺžka vodiacej lišty:  960 mm
Hmotnosť:  44 kg
Doporučená cena: 269 €

Stolová píla HS 80 bola navrhnutá s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu mobilitu pri minimálnych 
nárokoch na skladovanie. Píla je aj pri svojich kompaktných rozmeroch stále dosť výkonná na 
to, aby vyhovovala požiadavkám skúseného hobby používateľa a dosahovala dobré výsledky 
pri práci s rôznymi druhmi dreva. K tomu prispieva aj silný motor s výkonom 1200 W a kotúč 
z tvrdokovu so zubami zušľachtenými SK plátkami pre vyššiu životnosť. Píla HS 80 je na svoju 
veľkosť bohato vybavená. Nechýba skladacie bočné rozšírenie stola, posuvné pravítko, uholník 
pre šikmé rezy alebo ochrana pílového kotúča s integrovaným nástavcom na odsávanie pilín.

Táto stolová píla má mnoho prvkov, ktoré nájdete i na omnoho drahších strojoch. Ľahká, ale pev-
ná konštrukcia, robustné dorazy, špičkový TCT rezný kotúč, výkonný motor 1 800 W a laserový 
ukazovateľ dovoľujú absolútne presný a hladký rez pri rôznych uhloch nastavenia. Štandardne 
dodávaný ľavý i pravý rozširovací stôl vám dovolí úpravu píly presne podľa práce, ktorú vy-
konávate. Nohy, ktoré sa dajú ľahko zložiť a manipulačné kolesá uľahčujú transport, možnosť 
pripojenia odsávania pomáha udržať vašu dielňu čistú. Veľký bezpečnostný kryt vám zabráni 
v nechcenom kontakte s pílovým kotúčom. Prídavné oporné nohy zvyšujú stabilitu pri rezaní  
a zabraňujú riziku prevrátenia stroja i pri veľkom tlaku na kotúč.

Stolová píla je základným vybavením každej dielne. Woodster st 10 e je kvalitné a dostupné 
riešenie pre každého, kto nechce investovať viac peňazí do silnejších modelov a technické para-
metre stroja plne postačujú jeho potrebám. Vďaka dostatočne silnému motoru 1 500 W môžete 
na píle vykonávať všetky obvyklé druhy jednoduchých aj zložených rezov, TCT kotúč má tvrdené 
zuby a maximálny prierez má veľmi solídnu hodnotu 75 mm. V štandardnej výbave píly nechýba 
bočný doraz, uhlové pravítko, bezpečnostný kryt rezného kotúča, nadstavec na odsávanie pilín 
a dokonca ani podstavec z pevných kovových profilov so zábranou proti prevráteniu stroja. Ne-
oceniteľným pomocníkom je potom možnosť bočného (vpravo aj vľavo) rozšírenia stola, vďaka 
ktorému si pracovnú plochu upravíte presne podľa okamžitej potreby.

Táto stolová píla v špeciálnej edícii Scheppach je výbornou cenovou alternatívou pre tých užíva-
teľov, ktorí nepotrebujú posuvný stolík či uhlové pravítko, ale stále vyžadujú presný rez a vysoký 
výkon. Píla je ideálna na rezanie drevených trámov, hranolov, dosiek a pod. doma, v dielni či 
vonku na stavenisku. Široká možnosť nastavenia dorazu a rezného kotúča spolu s možnosťou 
predĺženia pracovnej plochy robí z tejto píly naozaj univerzálneho pomocníka. Minimálna vôľa, 
uloženie dôležitých častí v ložiskách a kvalitný TCT kotúč z tvrdokovu dovoľujú úplne presný 
rez. Pomocné kolieska potom uľahčia transport. Samozrejmosťou je kompletná bezpečnostná 
výbava a tiež možnosť odsávania pilín.

Ako u profesionálnych strojov:

Vedenie pílového kotúča ako pri profesionálnych 

strojoch: Pílový kotúč je vedený nie na jednom, 

ale na dvoch paralelných vodičoch. Rez je tak pri 

akomkoľvek nastavení výšky stále absolútne pres-

ný a ani pri bočnom tlaku na kotúč nedochádza  

k jeho nežiaducim výchylkám.

Stolová píla
HS 80

Stolová píla s laserom
ST 10 L2

Stolová píla
ST 10 e

Stolová píla
HS 120 o

97,99 € 245 €

139 € 225 €

Možnosť predĺžiť alebo 

rozšíriť pracovnú plochu
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Pozdĺžny prerez 

340 mm

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  2 200 W
Otáčky:  2 800 ot./min.
Priemer kotúča:  315 mm
Vnútorný priemer kotúča:  30 mm
Počet zubov kotúča:  24
Rozmery stroja:  870 x 600 x 450 mm
Rozmery stola:  800 x 550 mm
Výška stola:  850 mm
Hĺbka rezu pri 90°:  82 mm
Hĺbka rezu pri 45°:  49 mm
Rozsah nastavenia:  45° – 90°
Dĺžka vodiacej lišty:  960 mm
Hmotnosť:  54 kg 
Doporučená cena: 349 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 500 W
Otáčky:  5000 ot. / min.
Priemer kotúča:  TCT, 210 mm, 24 zubov
Vnútorný priemer:  30 mm
Nastavenie stola (zarážky):
 45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Rozsah otáčania stola:  45° vľavo, 45° vpravo
Náklon píly:  45°
Prerez  90°/90°: 120 × 60 mm
Prerez  90°/45°: 80 × 60 mm
Rozmery:  690 × 550 × 440 mm
Hmotnosť:  7,5 kg
Doporučená cena: 84,90 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 800 W
Otáčky:  4800 ot. / min.
Priemer kotúča:  TCT, 254 mm, 60 zubov
Vnútorný priemer:  30 mm
Nastavenie stola (zarážky):
 45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Rozsah otáčania stola:  45° vľavo, 45° vpravo
Sklon píly:  45°
Prerez 90°/90°:  305 × 75 mm
Prerez 90°/45°:  210 × 75 mm
Prerez 45°/90°:  305 × 45 mm
Prerez 45°/45°:  210 × 45 mm
Rozmery:  510 × 500 × 430 mm
Hmotnosť:  22 kg 
Doporučená cena: 191 €

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  1 800 W
Otáčky:  5000 ot. / min.
Průměr kotouče:  TCT, 210 mm, 24 zubů
Vnitřní průměr:  30 mm
Nastavení stolu (zarážky): 45°/30°/22,5°/15°/ 
 0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Rozsah otáčení stolu:  45° vlevo, 45° vpravo
Náklon pily:  45°
Prořez 90°/90°:  340 x 58 mm
Prořez 90°/45°:  240 x 58 mm
Prořez 45°/90°:  340 x 32 mm
Prořez 45°/45°:  240 x 32 mm
Rozměry (dxšxv):  780 x 460 x 485 mm
Hmotnost:  13,5 kg
Doporučená cena: 159 €

Píla je ideálna na rezanie drevených trámov, hranolov, dosiek a pod., doma v dielni či vonku 
na stavenisku. Široké možnosti nastavenia dorazov a rezného kotúča spolu s možnosťou 
rozšírenia či predĺženia pracovnej plochy robia z tejto píly naozaj univerzálneho pomocníka. 
Minimálna vôľa, uloženie dôležitých častí v ložiskách a kvalitný TCT kotúč z tvrdokovu 
umožňujú vytvárať dokonale presný rez. Pomocné kolieska potom uľahčia prepravu. 
Samozrejmosťou je možnosť odsávania.

Pokosová píla HM 80 L je výborným pomocníkom doma v dielni aj na stavbách. Je z novej 
generácie pokosových píl Woodster, ktoré ju stavajú na špičku vo svojom segmente. Je navrhnutá 
na presné rezanie tvrdých i mäkkých druhov dreva, drevených profilov i plastov. Je vyrobená  
z veľmi pevnej, ale ľahkej zliatiny hliníka, takže sa dobre prenáša. Dôležitá je tiež dlhá životnosť 
tohto typu materiálu a odolnosť voči externým vplyvom. Veľkou výhodou je silný motor 1 500 W, 
ktorý má dosť sily aj na profily veľké až 120 × 60 mm. Kotúč s priemerom 210 mm je vyrobený 
z kvalitného materiálu a má štandardne 24 zubov z tvrdokovu, čo zaisťuje veľmi dobrú kvalitu 
rezu. Na pohodlnú a presnú prácu je píla osadená laserom a plný kryt pílového kotúča zaisťuje 
maximálnu bezpečnosť obsluhy.

Pokosová píla HM 100 LU je výborným pomocníkom doma v dielni aj na stavbách. Je navrhnutá 
na presné rezanie tvrdých i mäkkých druhov dreva, drevených profilov i plastov. Je vyrobená  
z veľmi pevnej, ale ľahkej zliatiny hliníka, takže sa dobre prenáša. Dôležitá je tiež dlhá životnosť 
tohto typu materiálu a odolnosť voči externým vplyvom. Veľkou výhodou je silný motor 1 800 W 
v spojení s poťahom a rezným kotúčom s priemerom 254 mm, vďaka ktorému stroj zvládne rezy 
s výškou 75 mm a dĺžkou až 305 mm. Kotúč je vyrobený z kvalitného materiálu a má štandardne 
60 zubov z tvrdokovu, čo zaisťuje veľmi presný a hladký rez. Pre presnú prácu je píla osadená 
laserom a plný kryt pílového kotúča zaisťuje maximálnu bezpečnosť obsluhy. Píla je taktiež 
vybavená prípojkou na odsávanie pilín. Aby vám píla nezaberala miesto na pracovnom stole, je 
model Hm 100 LU štandardne vybavený praktickým oceľovým podstavcom.

Pokosová píla HM 80 Lxu je výborným pomocníkom doma, v dielni aj na stavbách. Je  
z novej generácie pokosových píl Scheppach, ktoré ju stavajú na špičku vo svojom segmente. 
Je navrhnutá na presné rezanie tvrdých i mäkkých druhov dreva, drevených profilov  
i plastov. Je vyrobená z veľmi pevnej, ale ľahkej zliatiny hliníka, takže sa dobre prenáša. 
Dôležitá je tiež dlhá životnosť tohto typu materiálu a odolnosť voči externým vplyvom. 
Veľkou výhodou je silný motor 1800 W v spojení s poťahom, vďaka ktorému zvládne 
stroj rezy s výškou 58 mm a dĺžkou až 340 mm. Kotúč je vyrobený z kvalitného materiálu  
a štandardne má 24 zubov z tvrdokovu, čo zaisťuje veľmi dobrú kvalitu rezu. Pre presnú prácu 
je píla osadená laserom a plný kryt pílového kotúča zaisťuje maximálnu bezpečnosť obsluhy.

Stolová píla
ST 12

Pokosová píla s laserom
HM 80 L

Pokosová píla 
s poťahom a laserom
HM 100 LU

Pokosová píla 
s poťahom a laserom
HM 80 Lxu

289 € 68,99 €

155 €
133 €

Možnosť predĺžiť alebo 

rozšíriť pracovnú plochu

Posuvný stolík  

v štandarde
Kovová
základna
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Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 700 W
Otáčky:  3 800/5 000 ot./min.
Priemer kotúča:  TCT, 216 mm, 40 zubov
Vnútorný priemer:  30 mm
Rozsah otáčania stola:  47° vľavo, 47° vpravo
Náklon píly:  45°
Prerez 90°/90°:  305 × 65 mm
Prerez 90°/45°:  215 × 65 mm
Prerez 45°/90°:  305 × 36 mm
Prerez 45°/45°:  215 × 36 mm
Rozmery (d × š × v):  735 × 535 × 330 mm
Hmotnosť:  14,2 kg
Doporučená cena: 229 €

Pokosová píla HM 80 MP je absolútnym vrcholom vo svojej triede. Ak hľadáte univerzálneho 
pomocníka do dielne, je tento model to najlepšie, čo môže dnešný trh ponúknuť. Základom 
je špičkový univerzálny kotúč z tvrdokovu, osadený už v štandarde 40 zubmi pre veľmi 
hladký rez. Ten je schopný bez problémov rezať ako mäkké alebo tvrdé drevo, tak aj ďalšie 
materiály, ako sú hliník, meď alebo plasty. Pre tento kotúč nie je ani problém bez poškodenia 
prerezať drevo, v ktorom sú klince. Pri požiadavke na rezanie s prevahou kovu je možné 
pílu dodatočne vybaviť profesionálnym rezným kotúčom na kov. Aby stroj zvládol rezanie  
v rôznych materiáloch vo výbornej kvalite, je vybavený dvoma rýchlosťami. Takisto ostatná 
výbava ponúka len to najlepšie: robustnú, stabilnú a napriek tomu stále ľahkú konštrukciu 
vďaka využitiu zliatiny hliníka, prakticky nerozbitný kryt kotúča zo zliatiny hliníka a s vodiacim 
kolieskom (kryt tak nikdy nezadrhne o materiál pri využití poťahu), bohato dimenzované 
nastaviteľné bočné rozšírenie zo zliatiny hliníka a s integrovaným 
výsuvným dorazom na oboch stranách, jednoduché nastavenie 
uhla rezu pomocou komfortného rýchloupínača, nastaviteľnú 
svorku, systém dvoch tyčí pojazdu s ložiskami v oboch 
puzdrách pre výbornú presnosť rezu, vysoký 
liatinový doraz s meradlom, silný motor  
1700 W, nastaviteľný laser, integrované 
prachové vrecúško z materiálu, ktorý 
odoláva aj iskrám pri rezaní 

kovov a reznú kapacitu 
305 × 65 mm.

Dvojrýchlostná 
multifunkčná pokosová píla 
s poťahom a laserom
HM 80 MP

163 €
Rezanie dreva Rezanie hliníka

Rezanie plastov Rezanie dreva s klincami

Rezanie medi
Rezanie kovu 
(s príplatkovým kotúčom 7901200703) 

7
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Kompaktné rozmeryUniverzálne 

použitie – drevo, kov, 

plast...

Pozdĺžny prerez 

340 mm

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  2 400 W
Otáčky:  5 000 ot. / min.
Priemer kotúča:  TCT, 254 mm, 60 zubov
Vnútorný priemer:  30 mm
Nastavenie stola (zarážky):
 45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Rozsah otáčania stola:  45° vľavo, 45° vpravo
Náklon píly:  45°
Prerez 90°/90°:  340 × 78 mm
Prerez 90°/45°:  240 × 78 mm
Prerez 45°/90°:  340 × 42 mm
Prerez 45°/45°:  240 × 42 mm
Rozmery:  810 × 460 × 395 mm
Hmotnosť:  17 kg
Doporučená cena: 185 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 800 W
Otáčky:  5 000 ot. / min.
Priemer kotúča:  TCT, 305 mm, 40 zubov
Vnútorný priemer:  30 mm
Nastavenie stola (zarážky):
 45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°
Rozsah otáčania stola: :  600 vľavo / 52,50 vpravo
Náklon píly:  2 × 45°
Prerez 90°/90°:  315 × 109 mm
Prerez 90°/45°:  220 × 109 mm
Prerez 45°/90°:  315 × 66 mm
Prerez 45°/45°:  220 × 39 mm
Rozmery (d/š/v):  780 × 460 × 485 mm
Priemer otočného stola:  250 mm
Hmotnosť:  23 kg
Doporučená cena: 369 €

Motor:  230 V /50 Hz
Prikon:  2 250 W
Otáčky:  2 500 ot./min.
Priemer kotúča:  254 mm, 48 zubov
Vnútorný priemer:  30 mm
Nastavenie stola (zarážky):
 45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Posun stola L/P:  45°/45°
Náklon píly:  45°
Prerez 90°/90°:  305 × 75 mm
Prerez 90°/45°:  210 × 75 mm
Prerez 45°/90°:  305 × 75 mm
Prerez 45°/45°:  210 × 45 mm
Rozmery:  795 × 760 × 600 mm
Hmotnosť:  17,4 kg 
Doporučená cena: 233 €

Motor:  230 V/50 Hz, indukčný
Príkon:  250 W
Rýchlosť pílového pása:  1490 m/min
Priemer kolesa zotrvačníka:  205 mm
Rozmer pílového pása:  1400 × 6,35 × 0,35 mm
Šírka pílového pása:  min. 3,5/max. 12 mm
Max. rezná výška:  80 mm
Max. rezná šírka:  200 mm
Rozmer pracovného stolíka:  300 × 300 mm, liatina
Nastavenie uhla pracovného stolíka:  0° až +45°
Priemer odsávacieho konektora:  100 mm
Rozmery stroja:  710 × 270 × 360 mm
Hmotnosť:  20 kg 
Doporučená cena: 139 €

Pokosová píla HM 100 Lxu je výborným pomocníkom doma, v dielni aj na stavbách. Je z novej 
generácie pokosových píl Scheppach, ktoré ju stavajú na špičku vo svojom segmente. Je navrh-
nutá na presné rezanie tvrdých i mäkkých druhov dreva, drevených profilov i plastov. Je vyrobená  
z veľmi pevnej, ale ľahkej zliatiny hliníka, takže sa dobre prenáša. Dôležitá je tiež dlhá životnosť 
tohto typu materiálu a odolnosť voči externým vplyvom. Veľkou výhodou je veľmi silný motor 2 400 
W v spojení s poťahom a rezným kotúčom s priemerom 254 mm, vďaka ktorému stroj zvládne rezy 
s výškou 78 mm a dĺžkou až výborných 340 mm. Kotúč je vyrobený z kvalitného materiálu a má 
štandardne 60 zubov z tvrdokovu, čo zaisťuje veľmi presný a hladký rez. Pre presnú prácu je píla 
osadená laserom a plný kryt pílového kotúča zaisťuje maximálnu bezpečnosť obsluhy.

Robustná a presná pokosová píla KITY MS 305 DB je výborným pomocníkom v ktorejkoľvek dielni aj 
na stavbách. Je z novej generácie pokosových píl, ktoré ju zaraďujú na špičku vo svojom segmente. 
Je navrhnutá na presné rezanie tvrdých i mäkkých druhov dreva, drevených profilov, laminátových 
dosiek a podobných druhov materiálov. Základnou prednosťou je veľký priemer pílového kotúča  
305 mm a tým pádom aj vysoké hodnoty prerezu 315 × 109 mm. Výnimočnou funkciou vo svojej 
kategórii je tiež možnosť nakláňania píly na obe strany, čo veľmi spríjemňuje a uľahčuje obsluhu 
stroja pri vykonávaní zložitejších rezov. Píla je vyrobená z veľmi pevnej, ale ľahkej zliatiny hliníka, 
takže sa ľahko prenáša. Dôležitá je tiež dlhá životnosť tohto typu materiálu a odolnosť voči externým 
vplyvom. Tyče pojazdu sú veľmi robustné a sú uložené v kvalitných ložiskách, čo umožňuje vykonávať  
i zložené rezy s veľkou presnosťou. Prémiový materiál je použitý aj na svorky či ramená bočného 
rozšírenia. Na pohodlnú prácu je píla osadená laserom a priehľadný kryt pílového kotúča zaisťuje 
maximálnu bezpečnosť obsluhy a dokonalý prehľad nad pracovným miestom. Jednoduchá je aj 
kontrola obsahu pilín v prachovom vrecúšku, ktorý je vyrobený taktiež z priehľadného materiálu.

Robustná a presná pokosová píla Scheppach HM 100 zl je výborným pomocníkom v ktorejkoľ-
vek dielni i na stavbách. Je z novej generácie pokosových píl Scheppach, ktoré ju stavajú na 
špičku vo svojom segmente. Je navrhnutá na presné rezanie tvrdých i mäkkých druhov dreva, 
drevených profilov, plastov i hliníkových zliatin. Tomu je špeciálne prispôsobený silný motor 2,25 
kW a sprevodovanie, vďaka ktorému sú otáčky znížené na 2 500 ot./ min. To spolu s kvalitným 
kotúčom so zubami z tvrdokovu umožňuje rezanie nielen dreva a plastov, ale tiež celej škály 
kovových zliatin. Píla sama je vyrobená z veľmi pevnej, ale ľahkej zliatiny hliníka, takže sa ľahko 
prenáša. Dôležitá je tiež dlhá životnosť tohto typu materiálu a odolnosť voči externým vplyvom. 
Samotné tyče pojazdu majú až o 30 % väčší priemer, než je v tejto kategórii bežné a píla tak 
umožňuje vykonávať i zložené rezy s maximálnou presnosťou. Pre pohodlnú prácu je píla osa-
dená laserom a plný kryt pílového kotúča zaisťuje maximálnu bezpečnosť obsluhy.

Pásová píla Scheppach HBS 20 je ideálnym 
riešením pre náročných hobby používateľov 
alebo poloprofesionálne dielne, ktoré 
vyžadujú rýchle a presné rezanie materiálov, 
ako je plast či tvrdé alebo mäkké drevo. 
Základom stroja je výkonný indukčný motor, 
rám z ocele a pevný liatinový stôl, ktorý sa dá 
naklápať v rozmedzí 0o až 45o. Pre presné 
rovné rezy je stôl vybavený posuvným 
pravítkom s rýchloupínacou pákou. 
Vodiace kladky pílového pása nedovoľujú 
odchýlenie pílového listu a tak sú rezy aj 
na tomto základnom modeli veľmi presné. 
Vďaka konštrukcii rámu je dostačujúca aj 
rezná kapacita 80 mm. Výmena pílového 
pása je taktiež veľmi jednoduchá vďaka 
systému vyklopenia celej bočnej steny. 
Kompaktné rozmery stroja sú výhodou 
hlavne pre menšie dielne, ale vďaka nim 
sa zase so strojom dobre manipuluje  
a ľahko sa preváža. V základni sú pripravené 
otvory na pevné prichytenie pásovej píly  
k pracovnej doske.

Pokosová píla 
s poťahom a laserom
HM 100 Lxu

Pokosová píla s poťahom, 
laserom a obojstranným 
nastavením náklonu
MS 305 DB

Univerzální pokosová píla 
s laserom a poťahom
HM 100 zl

Pásová píla 
HBS 20

163 €
325 €

189 € 119 €
+ pílový kotúč 

60 zubov za 25,99 € 
zadarmo

+ další pílový kotúč 
24 zubov za 25,99 € 

zadarmo

www.drevarskestroje.sk
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Sada príslušenstvo v cene 

19,99 € ZADARMO

Ofukovanie pracovného 

priestoru

Úhlový doraz 

ve štandarde

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  740 W
Počet otáčok:  1440 ot./min
Rýchlosť pílového pásu: 2 rýchlosti - 340 a 740 m/min.
Priemer kolesa zotrvačníka:  315 mm
Dĺžka pílového pásu:  2240 mm
Šírka pílového pásu:  min. 6 / max. 15 mm
Max. rezná výška:  175 mm
Max. rezná šírka:  306 mm
Rozmer pracovného stolíka:  545 × 400 mm liatina
Výška pracovného stolíka:  850 mm
Nastavenie uhla pracovného stolíka:  0° až +45°
Priemer odsávacieho konektora:  100 mm
Rozmery stroja:  490 × 360 × 1125 mm
Hmotnosť:  75 kg
Doporučená cena: 479 €

Motor:  230 V/50 Hz, indukčný
Príkon:  90 W
Počet kmitov:  550 – 1650 za min.
Zdvih:  15 mm
Nastavenie stola:  90o do 45°
Rozmer stolíka:  priemer 415 × 255 mm
Rezná kapacita (výška, dĺžka):  50 / 405 mm
Jednoduchá výmena pílového plátku:  ÁNO
Odsávací konektor:  priemer 35 mm
Rozmery stroja:  630 × 320 × 380 mm
Dĺžka ohybného hriadeľa:   107 cm
Upínacia klieština:  3,2 mm
Nastaviteľné otáčky hriadeľa:  1650 – 4950 za min.
Hmotnosť:  12,5 kg
Doporučená cena: 179 €

Motor:  indukčný 230 V/50 Hz
Príkon:  120 W
Počet kmitov:  1 425 za min.
Zdvih:  15 mm
Nastavenie stola:  90° do 45°
Rozmer stolíka:  priemer 255 × 410 mm
Rezná kapacita (výška, dĺžka):  50 / 405 mm
Ľahká výmena pílového plátku:  ÁNO
Odsávací konektor:  priemer 35 mm
Rozmery stroja:  640 × 280 × 325 mm
Hmotnosť:  10,1 kg
Doporučená cena: 119 €

Motor:  220 V/50 Hz
Príkon:  1000 W
Počet otáčok:  5500 ot./min.
Rezná rýchlosť:  42 m/sek
Priemer kotúča:  TCT, 145 mm, 24 zubov
Vnútorný priemer:  20 mm
Nastavenie sklonu:  0° až 45°
Dĺžka vodiacej lišty:  800 mm
Nastavenie hĺbky rezu:  plynule, 0 až 45 mm
Max. prerez pri 90° bez vodiacej lišty:  45 mm
Max. prerez pri 90° s vodiacou lištou:  40,5 mm
Max. prerez pri 45° bez vodiacej lišty:  35 mm
Max. prerez pri 45° s vodiacou lištou:  30,5 mm
Min. vzdialenosť stena - rezný kotúč:  16 mm
Priemer odsávacieho nástavca:  38 mm
Rozmery stroja (d × š × v):  305 × 230 × 245 mm
Hmotnosť:  4,2 kg
Doporučená cena: 159 €

Pásové píly materskej spoločnosti 
Scheppach dostali v minulosti mnoho oce-
není ako v anketách koncových zákazníkov, 
tak od odbornej verejnosti. Mnohé zo svojho 
know-how Scheppach preniesol aj na páso-
vú pílu určenú pre širokú verejnosť. Wood-
ster sb 12 je ideálnou kombináciou výkonu a 
dobrej ceny pre všetkých domácich majstrov 
alebo menšie odborné dielne. Vďaka veľmi 
solídnej celokovovej konštrukcii, veľkému 
liatinovému pracovnému stolíku s presným 
paralelným dorazom vrátane uholníka a 
hlavne vďaka perfektne vycentrovaným a 
lešteným vodičom pílového pásu, budete 
prekvapení presnosťou rezu. Dlhé priame 
rezy, oblúky, rezy pod uhlom, zložené rezy, 
to všetko zvláda píla Woodster s prehľadom. 
Vďaka nastaveniu rýchlosti pásu a veľmi sil-
nému motoru, môžete pracovať s rozličnými 
materiálmi – mäkké či tvrdé drevo, polysty-
rén, plast a pod. Vďaka možnosti pripojenia 
odsávania sa vo vašej dielni výrazne zredu-
kuje prašnosť. Pre ešte príjemnejšiu prácu v 
ideálnej výške je stroj štandardne vybavený 
pevným oceľovým podstavcom.

Lupienková píla Scheppach Deco-flex spája dva stroje do jedného. Lupienková píla zaručuje presné 
rezy a systém FlexiDrive, ktorý tvorí ohybný rotujúci hriadeľ, zastane funkciu priamej brúsky (brúsenie, 
rezanie, vŕtanie, rytie, kefovanie alebo leštenie). Tento stroj tak tvorí perfektnú univerzálnu jednotku 
skvelú do dielní, pre modelárov alebo do školských učební. Základom je veľmi silný a tichý indukčný 
motor s nastaviteľnými otáčkami. Veľmi pevné paralelné rameno a takmer bezvibračné uloženie 
pílového plátku potom dovoľuje, spolu so správne zvolenou rýchlosťou, rezať dokonale čisté rezy 
v rôznych materiáloch – drevo, plasty, kovy, plexisklo, sadra, materiály na báze Kydexu a pod. Pre 
presný rez je nutná dokonalá vizuálna kontrola obrobku. Tú zabezpečuje priehľadný bezpečnostný 
kryt pílového plátku, nastaviteľná pracovná lampa s oddeleným vypínačom a systém odsávania pilín  

z reznej dráhy. Pracovný stolík je nastaviteľný v uhle až +45°. Veľkou výhodou je aj systém rýchlej a jednoduchej výmeny pílového listu pomocou rýchloupínacieho 
gombíka a možnosť namontovať na pílu pílový plátok ako s poistným kolíkom, tak aj s hladkým koncom. Stroj má aj konektor na odsávanie pilín odsávačom  
a montážne otvory v podstavci na pevné prichytenie k pracovnej doske.

Táto lupienková pílka je výborným univerzálnym doplnkom do mnohých domácich dielní, pre 
modelárov a pod. Výkonný indukčný motor je nevyhnutnou podmienkou pre prácu s tak rôznymi 
materiálmi, akými sú kovy, plasty, drevo, plexisklo alebo sadrokartón. Základom presného rezu 
je silné paralelné rameno. Rovné rezy zvládne takmer ktorákoľvek pílka, ale pevnosť celej 
konštrukcie sa ukáže práve pri zložitých rezoch, ktoré pílka Woodster zvláda veľmi dobre. Aby 
mal používateľ perfektný prehľad o dianí na pracovnej ploche, je bezpečnostný kryt vyrobený  
z priehľadného plastu. Navyše je stroj vybavený ventilátorom, ktorý zo stopy rezu odfukuje piliny 
a umožňuje tak perfektnú vizuálnu kontrolu rezu počas celej práce. Dôležitým prvkom, veľmi 
rozširujúcim možnosti použitia stroja, je naklápacia funkcia stolíka v rozmedzí 90° až 45°. Veľmi 
komfortným prvkom je veľmi jednoduchý systém výmeny pílového plátku. Systém uchytenia 
navyše dovoľuje využívať obidva najrozšírenejšie tvary pílového plátku. Pílka je tiež vybavená 
odsávacím konektorom.

Ponorná píla DIVAR 45 je mladším bratom modelu DIVAR 55 a platia pre ňu všetky prednosti 
tejto ponornej píly (viac na ďalšej strane). Zastane funkciu bežnej okružnej píly, vďaka vodiacej 
lište stolovej píly a vďaka voliteľnej výške prerezu aj ponornej píly. Oproti väčšiemu modelu má 
DIVAR 45 kompaktnejšie rozmery, menší pílový kotúč s vynikajúcim prerezom 45 mm a ochranu 
proti preklopeniu píly pri rezaní pod veľkým uhlom integrovanú už v ráme stroja. Dodáva sa 
vrátane vodiacej lišty s dĺžkou 80 cm, ktorú je možné pomocou voliteľného príslušenstva 
ďalej predlžovať.

Pásová píla 
s podstavcom
SB 12

Lupienková píla 
so systémom 
FlexiDrive
Deco-Flex

Lupienková pílka
SD 16

Ponorná píla  
Divar 45

409 €
159 €

99,99 €

95,99 €

Systém proti 

preklopeniu píly 

ako štandard

www.drevarskestroje.sk
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Motor:  220 V/50 Hz
Príkon:  1 200 W
Počet otáčok:  5 500 ot./min.
Rezná rýchlosť:  46 m/s
Priemer kotúča:  TCT, 160 mm, 24 zubov
Vnútorný priemer:  20 mm
Nastavenie sklonu:  0° až 45°
Dĺžka vodiacej lišty:  1 400 mm
Nastavenie hĺbky rezu:  plynulo, 0 až 55 mm
Max. prerez pri 90° bez vodiacej lišty:  55 mm
Max. prerez pri 90° s vodiacou lištou:  49,5 mm
Max. prerez pri 45° bez vodiacej lišty:  41 mm
Max. prerez pri 45° s vodiacou lištou:  36,5 mm
Min. vzdialenosť stena-rezný kotúč:  15,5 mm
Priemer odsávacieho násadca:  38 mm
Rozmery stroja (d × š × v):  340 × 260 × 235 mm
Hmotnosť:  4,8 kg

Doporučená cena: 239 €

Mnoho ľudí stále verí, že kvalitný dlhý rez bez ostrín sa dá zvládnuť iba s drahou formátovacou 
alebo stolovou pílou. Skutočnosť je však taká, že presný rez sa dá bez ťažkostí zvládnuť aj omnoho 
jednoduchšie a lacnejšie. Ak sa spýtate profesionálnych remeselníkov, radi vám toto tajomstvo 
prezradia. Volá sa ponorná píla. Profesionálne ponorné píly stoja zlomok toho, čo najlacnejšia 
formátovacia píla, problém je v tom, že pre normálneho užívateľa je aj cena okolo pätsto euro 
stále veľmi vysoká. Spoločnosť Woodster prichádza ako prvá na svete s veľmi kvalitnou ponornou 
pílou za cenu bežnej ručnej okružnej píly. Teraz môže každý pracovať tak ľahko a efektívne ako 
profesionál. Veľmi zjednodušene sa dá ponorná píla opísať ako okružná píla, ktorá môže byť 
presne vedená na vodiacej lište. Celkovo je však celý systém píla-lišta ďaleko sofistikovanejší 
a ponúka výrazne viac možností a individuálnych riešení. Na rozdiel od bežnej okružnej píly je 
ponorná píla, ako už názov napovedá, schopná pracovať s plynulo nastaviteľnou hĺbkou rezu. 
Vďaka tomu môžete začať rez na ktoromkoľvek mieste dosky, môžete do nej bez problémov 
vyrezať otvor (ideálne pre otvory na umývadlo či varnú dosku), môžete bez problémov vyrezať 
parketu bez poškodenia povrchu pod ňou atď. V spojení s vodiacou lištou potom dosiahnete 
presný rovný rez bez ostrín, môžete rezať pod presnými uhlami, môžete perfektne zarovnávať 
okraje, môžete skracovať dvere, môžete ryhovať dosky a pod. Ponornú pílu môžete samozrejme 
používať aj bez vodiacej lišty ako úplne bežnú ručnú okružnú pílu.

Píla Divar 55 je výborne vybavená. Ergonomické držadlo je potiahnuté špeciálnou mäkkou 
protišmykovou vrstvou, píla má integrovaný vývod na odsávanie prachu, sklon píly môžeme 
nastaviť v rozmedzí 0o až 45o, hĺbku rezu môžeme nastavovať plynulo až do 55 mm a za kotúčom 
je integrovaný rozperný klin, ktorý udržuje reznú drážku otvorenú a bráni tak nebezpečnému 
odmršteniu píly pri priškripnutí kotúča. Dôležitá je tiež veľmi chytrá konštrukcia píly, vďaka ktorej 
môžete robiť rezy tesne pri stene (iba 15,5 mm). Pílu môžete tiež dodatočne vybaviť širokou 
škálou príslušenstva.

Divar 55 sa dodáva spolu s vodiacou lištou s dĺžkou 1 400 mm. Tá zaisťuje dokonale rovné 
a bezpečné vedenie píly a zároveň chráni obrobok pred poškodením. Je vybavená gumovou 
lištou, vďaka ktorej je rez čistý, bez zbytočných ostrín. Zospodu sú umiestnené adhézne prúžky, 
zaisťujúce dobrú priľnavosť aj na hladkých materiáloch. Pomocou spojovacieho článku je možné 
spojiť niekoľko líšt a robiť aj veľmi dlhé rezy.

Ponorná píla Divar
Divar 55

149 €

Funkcia ponorené píly

Funkcia okružnej píly

Funkcia stolovej píly

Možnosť rezania tesne pri múre

Stiahnite si video 
do mobilu

Ponorná píla, ktorá v sebe spája tri funkcie:
1. ponorná píla
2. stolová píla
3. okružná píla
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Vhodná aj na rezanie dlaž-

díc veľkých formátov

Záber 254 mm

Záber 204 mm

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 250 W
Počet otáčok:  8 000 ot./min.
Záber:  204 mm
Uberanie:  0 – 2 mm
Výška pretiahnutia:  120 mm
Počet nožov:  2
Rozmery stroja:  815 x 450 x 425 mm
Rozmery stola – hobľovanie:  737 x 210 mm
Rozmery stola – preťahovanie:  250 x 204 mm
Hmotnosť:  25 kg
Doporučená cena: 314 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 kW
Hmotnosť:  44 kg
Rozmery stroja:  840/635/475 mm
Doporučená cena: 1. 149 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 500 W
Počet otáčok:  9 000 ot./min.
Istič motora:  áno
Počet nožov:  2
Rozmery stroja:  950 × 490 × 480 mm
Hobľovanie:
Max. záber:  254 mm
Max. úber:  2,5 mm
Rozmer hobľovacieho stola:  445 × 263 mm
Rozmer zarážky:  635 × 127 mm
Rozmer druhej časti stola:  450 × 263 mm
Preťahovanie:
Max. záber:  252 mm
Výška pretiahnutia:  5 – 120 mm
Max. úber:  2,0 mm
Rozmer základne:  270 × 303 mm
Hmotnosť:  30,5 kg
Doporučená cena: 479 €

Motor:  230 V / 50 Hz
Príkon:  1 250 W
Otáčky:  2 950 ot. / min.
Priemer rezného kotúča: 180 mm, diamantový
Vnútorný priemer:  22,2 mm
Uhol natočenia kotúča:  0 – 45°
Rozmer rezného stola:  680 × 465 mm
Výška rezu  90°: 40 mm
Výška rezu 45°:  14 mm
Max. dĺžka rezu:  850 mm
Max. veľkosť dlažby pri diagonálnom reze:  640 × 640 mm
Integrované vodné čerpadlo:  áno
Objem nádržky na vodu:  18 l
Trieda izolácie:  B
Druh ochrany:  IP 54
Rozmery stroja:  1 250 × 530 × 1 090 mm
Hmotnosť:  40 kg
Doporučená cena: 319 €

Ako všetky stroje Woodster aj tento kombinovaný stroj je špičkou vo svojej kategórii. Má silný motor, 
robustnú konštrukciu kombinujúcu prvky ocele a liatiny, stabilné nohy zabezpečujúce stabilitu stroja 
i pri spracovaní dlhých kusov a dva kvalitné nože HSS umožňujúce hladké a rýchle opracovanie 
dreva. Široký pracovný priestor umožní spracovanie drevených kusov až do veľkosti 204 x 120 mm. 
Bezpečnostný spínač a možnosť odsávať hobliny patria k samozrejmému štandardu

Tento unikátny stroj je ideálny univerzálny partner každého vlastníka rodinného domu, chaty či 
chalupy. Nezaberá takmer žiadne miesto a urobíte s ním väčšinu úloh, ktoré si vyžaduje bežná 
údržba každej nehnuteľnosti.
• vďaka kompaktnému dizajnu a váhe do 50 kg je to ideálny stroj nielen na domáce 

použitie, ale ako mobilný stroj aj na použitie stavbách apod.
• robustná konštrukcia
• silný motor s výkonom 1 kW zabezpečuje dostatočnú silu vo všetkých režimoch
• vďaka šiestim združeným funkciám ušetrí priestor i náklady spojené s kúpou niekoľkých 

strojov s jednou funkciou
• jeden stroj v sebe spája funkcie hobľovania, preťahovania, stolovej píly, frézky a dlabačky

Tento stroj Scheppach HMS 1070 svojimi parametrami a spracovaním predstavuje úplný vrchol vo 
svojej kategórii. Dômyselná kombinácia možnosti hobľovania aj preťahovania a kompaktný dizajn 
umožňujú minimalizovať priestorové nároky v dielni. Robustná konštrukcia zvláda bez problémov 
prácu s hranolmi so šírkou až 254 mm. Silný motor 1 500 W spolu s dvoma oceľovými nožmi 
rotujúcimi rýchlosťou až 9 000 ot./min. sa starajú o veľmi čistý a presný rez, čo v praxi znamená 
ešte jemnejšie opracovanie plochy. Nože sa dajú veľmi ľahko vymeniť a celé ovládanie stroja je 
veľmi jednoduché a komfortné. Na presnosti opracovania sa podieľa aj veľmi kvalitný hobľovací 
stôl a presná hobľovacia zarážka s možnosťou nastavenia až do 45°. Bezpečnostný spínač  
a možnosť odsávania je pri strojoch Scheppach samozrejmosťou. Stabilitu stroja aj pri obrábaní 
dlhších trámov zaisťujú štyri kovové nohy vybavené gumovými protišmykovými podložkami.

Táto rezačka je výborným pomocníkom všetkých profesionálnych remeselníkov alebo náročných 
domácich majstrov pracujúcich často s obkladmi či dlažbou. Silný indukčný motor s tepelnou 
ochranou si hravo poradí s rezaním dlažby, obkladačiek, kabrincových obkladačiek, žuly, mramoru  
a pod. Zásadnou výhodou v tejto cenovej kategórii je vynikajúca dĺžka rezu 850 mm, čo tejto rezačke 
umožňuje pracovať i s veľmi obľúbenými veľkoformátovými dlaždicami až do rozmeru 640 × 640 mm. 
Priemer kotúča 180 mm redukuje vibrácie a spolu s precíznym vedením na dvoch vodičoch umož-
ňuje maximálne presný a čistý rez. Ten je podmienený i veľmi robustnou celokovovou konštrukciou 
stroja i podstavca. Rezačka umožňuje rezy na pokos a na dvojitý pokos. Stôl je vybavený presnou 
milimetrovou stupnicou, uhlovým dorazom a pozdĺžnym dorazom. Chladenie rezného kotúča vodou 
a bezprašnú prácu zaisťuje integrované čerpadlo. Výhodou je aj veľká nádržka na vodu s objemom 
18 l. Stroj je vybavený najmodernejšou bezpečnostnou ochranou proti úrazu elektrickým prúdom a aj 
zásuvka je vybavená prúdovým chráničom.

Hobľovačka/
preťahovačka
PT 85

Multifunkčný obrábací stroj 
so šiestimi funkciami
COMBI 6

Hobľovačka/
preťahovačka
HMS 1070

Rezačka na dlažbu a obklady
FS 8500

239 €

899 €

389 € 275 €

Stolová píla
Rozmery stola: 620 x 325 mm
Priemer kotúča: 200 mm
Výška rezu: 60 mm
Počet otáčok: 4 200 ot./min.

Hobľovačka
Záber: 154 mm
Dĺžka stola: 620 mm
Uberanie: 1,5 mm
Počet nožov: 2
Počet otáčok: 6 000 ot./min.

Preťahovačka
Šírka pretiahnutia: 154 mm
Výška pretiahnutia: 100 mm
Uberanie: 2 mm
Rýchlosť posuvu: 7 m/min.

Frézka
Upínacie kliešte: 6/8/12 mm
Nastavenie výšky vretena: 
42 mm
Počet otáčok: 9 000 ot./min.

Dlabačka
Rozmery stola: 260 x 125 mm
Skľučovadlo: do 13 mm
Dĺžka zdvihu v osiach
x/y/z: 45/60/95 mm

Posuvný stôl
Rozmery stola: 120 x 740 mm
Max. dráha posúvania: 500 mm

Dlaždíce
85 cm
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Vysoko kvalitná hadica 

s kovovou výstužou

5-dielna redukcia v hodnote 

13,99 Eur ZADARMO

5-dielna redukcia v hodnote 

13,99 Eur ZADARMO

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 100 W
Prietok vzduchu:  183 m3/hod
Kapacita kontajnera:  50 l
Filtrácia:  0,5 mm3
Výška stroja:  670 mm
O stroja:  400 mm
Dĺžka hadice:  1 500 mm
Priemer hadice:  100 mm
Hmotnosť:  10kg
Doporučená cena: 149 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 200 W
Nasávací výkon:  120 m3/h
Objem vrecka:  5 l
Rozmer filtra:  340 × 250 mm
Dĺžka a priemer hadice:  2000/40 mm
Filtračná účinnosť:  3 µm
Rozmery stroja:  450 / 350 / 227 mm
Hmotnosť:  5,5 kg
Doporučená cena: 101 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  550 W
Počet otáčok:  2 840 ot./min.
Podtlak:  700 Pa
Prietok vzduchu:  1 150 m3/hod
Kapacita vaku:  1 m3
Filtrácia:  0,5 mm3
Rozmery stroja:  920 x 510 x 1 550 mm
Dĺžka hadice:  2 000 mm
Priemer hadice:  100 mm
Hmotnosť:  25 kg
Doporučená cena: 233 €

Aby sa stroj nezanášal jemným prachom, je dobré vždy používať odsávač. Nie každý má však v dielni dostatok priestoru na veľký odsávač typu dc 12, alebo 
sa mu nechce manipulovať s veľkým strojom. Pre týchto používateľov má Woodster riešenie – unikátny mini odsávač dc 04. Kompaktné rozmery nezname-
najú akúkoľvek ujmu na výkone. Motor s výkonom 1 100 W Vás ohromí svojou silou. S dc 04 získate skladný, ale plnohodnotný odsávač.

Scheppach HD2p je výborným pomocníkom pre váš byt, dom, chatu či remeselnú živnosť. Spája  
v sebe hneď tri funkcie:
• odsávač pilín pre vaše bežné náradie (vŕtačky, píly, brúsky, hoblíky, ...),
• výkonný vysávač (domácnosť, garáž, dielňa, automobil, ...),
• kompresor (nafukovacie matrace, bazény, ležadlá, lode, detské hračky, ...).
Výhodou sú kompaktné rozmery, jednoduché prenášanie a systém úložných priestorov, do ktorých 
ľahko schováte celé príslušenstvo, ktoré sa vám nestratí a máte ho vždy po ruke. Štandardná výbava 
obsahuje nasávaciu dýzu, nástavec pre bezprachové vŕtanie, nafukovaciu dýzu, nasávaciu hadicu 
s konektorom na pripojenie k elektrickému náradiu a prachové vrecko, ktoré nie je iba na jedno 
použitie, ale po vysypaní ho môžete použiť znovu a znovu. Stroj je taktiež vybavený účinným filtrom so 
schopnosťou zachytiť častice veľké iba 3 mikrometre.

Pri práci s drevom je nutný výkonný odsávač. Vašu dielňu potom ľahko udržíte v čistote, bude 
sa Vám v nej príjemnejšie pracovať a neohrozíte svoje zdravie jemným prachom. Odsávač 
Woodster je na túto prácu ideálny vďaka výkonnému motoru a veľmi kvalitnému zbernému vaku 
s veľkým objemom a výbornou kvalitou filtrácie vzduchu. Ideálny pomocník za skvelú cenu.

Odsávač
DC 04

Multifunkčný 
vysávač/kompresor 3v1
HD2p

Odsávač
DC 12

115 €
79,99 €

159 €

Kompaktné rozmery, 

kovové telo

17

www.drevarskestroje.sk



18 19

Indukčný motor

Indukčný motor

Indučný motor

Indučný motor

Motor:  indukčný 230 V/50 Hz
Príkon:  370 W
Počet otáčok:  2850 ot./min.
Priemer brúsneho kotúča:  150 mm
Hrubosť zrna kotúča:  K 36 / K 60
Rozmery stroja:  385 × 240 × 280 mm
Hmotnosť:  11,5 kg
Doporučená cena:  84,99 €

Motor:  230 V/50 Hz, indukčný
Príkon:  550 W
Počet otáčok:  2850 ot./min.
Priemer brúsneho kotúča:  200 mm
Hrubosť zrna kotúča:  K 36 / K 100
Rozmery stroja:  393 × 342 × 327 mm
Hmotnosť:  25 kg
Doporučená cena: 155 €

Motor:  indukčný 230 V/50 Hz
Príkon:  550 W
Počet otáčok:  2850 ot./min.
Priemer brúsneho kotúča:  200 mm
Hrubosť zrna kotúča:  K 36 / K 60
Rozmery stroja:  440 × 280 × 340 mm
Hmotnosť:  21 kg  
Doporučená cena:  119 €

Motor:  230 V/50 Hz, indukčný
Príkon:  360 W
Počet otáčok:  2 850 ot./min.
Priemer brúsneho kotúča:  150 mm
Brúsny pás (d × š):  686 × 50 mm
Rýchlosť pása:  15 m/s
Rozmery stroja:  370 × 280 × 340 mm
Hmotnosť:  11 kg 
Doporučená cena: 115 €

Či už je práca v dielni iba vaším koníčkom, alebo vaším zamestnaním, viete, že vaše stroje budú dobre fungovať iba s dobre nabrúsenými nástrojmi. Na 
to môžete použiť napríklad túto malú, ale výkonnú brúsku BG 150 od Scheppachu. Základom je veľmi stabilná konštrukcia, dôležitá na potlačenie vibrácií  
a hádzavosti kotúčov. Tá vám, v spojení s bezúdržbovým a veľmi tichým indukčným motorom, zaručí perfektné výsledky brúsenia. Veľké sklopné priehľadné 
kryty, ktoré chránia vaše oči, sú vyrobené z kvalitného materiálu eliminujúceho skreslenie, takže máte vždy perfektný prehľad o brúsenom nástroji. Opierky 
nástrojov sú nastaviteľné a vďaka nim výrazne predĺžite životnosť celého brúsneho kotúča. Nevyhnutným doplnkom pri brúsení je výborné osvetlenie 
pracovnej plochy. Integrované výkonné svetlo je uložené na flexibilnom ramene, a tak si ho môžete nastaviť vždy do optimálneho uhla. Kryty kotúčov tiež 
slúžia ako zásobáreň na vodu, takže brúsený materiál je vždy dokonale ochladzovaný a nedochádza u neho k zmene fyzikálnych vlastností. Brúska má 
jeden hrubý a jeden jemný kotúč. Na zarovnanie prednej hrany kotúča slúži integrovaný zarovnávač hrán. Ako opora slúžia štyri pogumované nohy alebo 
je možné využiť úchyty na primontovanie k pracovnej ploche napevno (skrutkami).

Brúska BG 200 AL sa vďaka špeciálnemu bielemu kameňu hodí nielen na odstraňovanie povrchových 
vrstiev na rôznych materiáloch, ale je skvelá aj na veľmi precízne brúsenie nástrojov. Základom je veľmi stabilná kovová konštrukcia, dôležitá na potlačenie vibrácií 
a hádzavosti kotúčov. Tá vám, v spojení s bezúdržbovým a veľmi tichým indukčným motorom, zaručí perfektné výsledky brúsenia. Veľké sklopné priehľadné kryty, 
ktoré chránia vaše oči, sú vyrobené z kvalitného materiálu eliminujúceho skreslenie, takže máte vždy perfektný prehľad o brúsenom nástroji. Opierky nástrojov 
sú nastaviteľné a vďaka nim výrazne predĺžite životnosť celého brúsneho kotúča. Nevyhnutným doplnkom pri brúsení je výborné osvetlenie pracovnej plochy. 
Integrované výkonné svetlo je uložené na flexibilnom ramene, a tak si ho môžete nastaviť vždy do optimálneho uhla. Kryty kotúčov tiež slúžia ako zásobáreň na 
vodu, takže brúsený materiál je vždy dokonale ochladzovaný a nedochádza u neho k zmene fyzikálnych vlastností. Brúska má jeden hrubý a jeden jemný, 4 cm 
široký biely kotúč so špeciálnymi prímesami zaisťujúcimi dokonalé obrúsenie materiálu. Na zarovnanie prednej hrany kotúča slúži integrovaný zarovnávač hrán. 
Ako opora slúžia štyri pogumované nohy alebo je možné využiť úchyty na pripevnenie k pracovnej ploche napevno (skrutkami).

Na brúsenie nástrojov alebo na odstraňovanie povrchových vrstiev pri kovových materiáloch potrebujete výkonnú brúsku, ako je napríklad model BG 200 
od Scheppachu. Základom je veľmi stabilná konštrukcia, dôležitá na potlačenie vibrácií a hádzavosti kotúčov. Tá vám, v spojení s bezúdržbovým a veľmi 
tichým indukčným motorom, zaručí perfektné výsledky brúsenia. Veľké sklopné priehľadné kryty, ktoré chránia vaše oči, sú vyrobené z kvalitného materiálu 
eliminujúceho skreslenie, takže máte vždy perfektný prehľad o brúsenom nástroji. Opierky nástrojov sú nastaviteľné a vďaka nim výrazne predĺžite 
životnosť celého brúsneho kotúča. Nevyhnutným doplnkom pri brúsení je výborné osvetlenie pracovnej plochy. Integrované výkonné svetlo je uložené na 
flexibilnom ramene, a tak si ho môžete nastaviť vždy do optimálneho uhla. Kryty kotúčov tiež slúžia ako zásobáreň na vodu, takže brúsený materiál je vždy 
dokonale ochladzovaný a nedochádza u neho k zmene fyzikálnych vlastností. Brúska má jeden hrubý a jeden jemný kotúč. Na zarovnanie prednej hrany 
kotúča slúži integrovaný zarovnávač hrán. Ako opora slúžia štyri pogumované nohy alebo je možné využiť úchyty na primontovanie k pracovnej ploche 
napevno (skrutkami).

Kombinovaná brúska BGS 700 skvelo zlučuje vlastnosti dvoch strojov do jedného. Je ideálna na brúsenie ako kovových, tak aj nekovových, drevených  
a plastových materiálov.  Základom je veľmi stabilná kovová konštrukcia, dôležitá na potlačenie vibrácií a hádzavosti hriadeľa s príslušenstvom. Tá vám,  
v spojení s bezúdržbovým a veľmi tichým indukčným motorom, zaručí perfektné výsledky brúsenia. Veľký sklopný priehľadný kryt kotúča chráni vaše oči  
a je vyrobený z kvalitného materiálu eliminujúceho skreslenie, takže máte vždy perfektný prehľad o brúsenom nástroji. Opierky nástrojov na kotúči aj brúsnom 
páse sú nastaviteľné a vďaka nim výrazne predĺžite životnosť celého brúsneho kotúča alebo pása. Nevyhnutným doplnkom pri brúsení je výborné osvetlenie 
pracovnej plochy. Integrované výkonné svetlo je uložené na flexibilnom ramene, a tak si ho môžete nastaviť vždy do optimálneho uhla. Kryty kotúča  
a pása slúžia aj ako zásobáreň na vodu, takže brúsený materiál sa vždy dokonale ochladzuje a nedochádza na ňom k zmene fyzikálnych 
vlastností. Brúska má jeden hrubší kotúč 150 mm a jeden jemný, široký brúsny pás. Na zarovnanie prednej hrany kotúča slúži integrovaný zarovnávač 
hrán. Ako opora slúžia štyri pogumované nohy alebo je možné využiť úchyty na pripevnenie k pracovnej ploche napevno (skrutkami).

Dvojkotúčová brúska
BG 150

Dvojkotúčová brúska 
s bielym kameňom 
BG 200 AL

Dvojkotúčová brúska
BG 200

Kombinovaná kotúčová 
a pásová brúska
BGS 700

71,99 € 135 €

103 € 97,99 €

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL
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Krížový laser

Rýchloupínacie 

skľučovadlo 16 mm

Rýchloupínacie 

skľučovadlo 13 mm

Brúsny papier aj pás K80 

sú súčasťou dodávky

Motor:  230 V/50 Hz, indukčný
Príkon:  450 W
Počet otáčok:  2 850 ot./min.
Brúsny pás:  915 × 100 mm
Veľkosť brúsnej plochy:  215 × 100 mm
Rýchlosť pása:  7,5 m/s
Brúsny disk:  priemer 150 mm
Rýchlosť disku:  2850 ot./min.
Rozmer stola:  215 × 145 mm
Nastavenie stola:  90° - 45°
Odsávací konektor:  priemer 63 mm
Rozmery stroja:  475 × 365 × 325 mm
Hmotnosť:  21,5 kg
Doporučená cena: 179 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  520 W
Počet otáčok:  12 rýchlostí od 230 do 2470 ot./min.
Rozmer vŕtacieho stolíka:  196 × 196 mm
Nastavenie uhla vŕtacieho stolíka:  45° – 0°– 45°
Skľučovadlo:  16 mm / rýchloupínacie
Max. vzdialenosť skľučovadlo-stolík:  350 mm
Max. vzdialenosť skľučovadlo-záklaňa:  470 mm
Rozmery stroja:  290 × 480 × 840 mm
Hmotnosť:  30 kg
Doporučená cena:  219 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  350 W
Počet otáčok:  5 rýchlostí od 500 do 2500 ot./min.
Rozmer vŕtacieho stolíka: 164 × 164 mm
Nastavenie uhla vŕtacieho stolíka:  45° – 0°– 45°
Skľučovadlo:  13 mm/rýchloupínacie
Max. vzdialenosť skľučovadlo-stolík:  175 mm
Max. vzdialenosť skľučovadlo-základňa:  255 mm
Rozmery stroja:  210 × 420 × 580 mm
Hmotnosť:  15 kg
Doporučená cena: 119 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  550 W
Počet otáčok:  5 rýchlostí od 460 do 2480 ot./min.
Rozmer vŕtacieho stolíka:  195 × 195 mm
Nastavenie uhla vŕtacieho stolíka:  45°-0°-45°
Skľučovadlo:  16 mm
Max. vzdialenosť skľučovadlo - stolík:  175 mm
Max. vzdialenosť skľučovadlo - základňa:  360 mm
Rozmery stroja:  260 × 500 × 740 mm
Hmotnosť:  28 kg
Doporučená cena:  199 €

Multifunkčná brúska Scheppach BTS 800 dokáže vďaka spojeniu brúsneho pása a klasickej 
kotúčovej brúsky vyriešiť všetky úlohy spojené s brúsením vo vašej dielni. Zdrojom sily je indukčný 
motor, ktorého prednosťou je aj veľmi tichý chod. Veľkou výhodou celej brúsky je jej variabilita. 
Celá jednotka s brúsnym pásom sa môže naklopiť o 90° z horizontálnej až do vertikálnej polohy. 
Prídavný stolík s uhlovým pravítkom sa jednak môže sklopiť v rozmedzí 45°, alebo môže byť 
posunutý na zadnú stranu stroja a využitý aj na brúsenie na pásovej brúske. Brúsny papier sa na 
kotúčovú brúsku prilepí jednoducho pomocou suchého zipsu. Celá základňa stroja je vyrobená  
z liatiny, čo celej brúske dodáva výbornú stabilitu bez ohľadu na to, aký tlak na brúsnu plochu vaša 
práce vyžaduje. Výsledok je vždy vynikajúci. Stroj je vybavený odsávacím nástavcom a podstavec 
je vybavený otvormi na pripevnenie stroja k pracovnej doske.

Stojanová vŕtačka Scheppach DP 16 je výborný stroj použiteľný pre náročného 
domáceho majstra, do remeselných dielní či školiacich stredísk. Bohatá výbava 
tu však nie je, ako je u značky Woodster zvykom, vykúpená príliš vysokou cenou. 
Stroj má robustnú konštrukciu z odolnej liatiny, rýchloupínacie 16 mm skľučovadlo 
v štandardnej výbave, dvanásť rýchlostných stupňov na prácu s tvrdým a mäkkým 
drevom, kovmi aj plastmi a výkonný motor 520 W. Stroj samozrejme spĺňa posledné 
požiadavky Európskej únie na bezpečnosť, ako je napr. hlavný vypínač umiestnený 
na čele stroja, kryt skľučovadla a pod. Stroj je umiestnený na stabilnom podstavci  
s možnosťou pevného uchytenia skrutkami k pracovnej doske.

Stojanová vŕtačka Scheppach DP 13 je výborný stroj pre 
domáceho majstra alebo do menšej remeselnej dielne. Výborný 
pomer výkonu a ceny nie je vykúpený nedostatkom výbavy. 
Naopak, stroj má konštrukciu z odolnej liatiny, rýchloupínacie 
13 mm skľučovadlo v štandardnej výbave, päť rýchlostných 
stupňov na prácu s tvrdým a mäkkým drevom, kovmi aj plastmi a 
silný motor s výkonom 350 W. Stroj samozrejme spĺňa posledné 
požiadavky Európskej únie na bezpečnosť, ako je napr. hlavný 
vypínač umiestnený na čele stroja, kryt skľučovadla a pod. Stroj 
je umiestnený na stabilnom podstavci s možnosťou pevného 
uchytenia skrutkami k pracovnej doske.

Stojanová vŕtačka Scheppach DP 16 SL je výborne vybavený model vhodný hlavne 
pre náročných domácich majstrov, do dielní a pod. Zásadnou odlišnosťou od ostatných 
modelov je krížový laser, ktorý umožňuje veľmi jednoduchú orientáciu pri vŕtaní a urýchli 
prácu pri vŕtaní väčších sérií obrobkov. Stroj má robustnú konštrukciu z odolnej liatiny, 
skľučovadlo 16 mm v štandardnom vybavení, päť stupňov rýchlosti pre prácu s tvrdým  
a mäkkým drevom, kovmi aj plastmi, zverák na pridržanie obrobku na pracovnom stole a silný 
motor 550 W, ktorý si poradí s akýmkoľvek materiálom. Stroj samozrejme spĺňa najnovšie 
požiadavky Európskej únie na bezpečnosť, ako je napr. hlavný vypínač umiestnený na 
čele stroja, priehľadný kryt skľučovadla a pod. Stroj je umiestnený na stabilnom podstavci  
s možnosťou pevného uchytenia skrutkami k pracovnej doske alebo podlahe.

Multifunkčná pásová 
a kotúčová brúska
BTS 800

Stojanová vŕtačka
DP 16

Stojanová vŕtačka
DP 13

Stojanová vŕtačka 
s krížovým laserom  
DP 16 SL

149 €

195 €

105 €
179 €
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VARIO

system

VARIO

system

Bohaté príslušenstvo v cene

Motor:  indukčný 230 V/50 Hz
Príkon (W):  120 W
Počet otáčok:  120 ot./min.
Rozmery brúsneho kotúča:  200 x 40 mm
Rozmery honovacieho kotúča:  200 x 30 mm
Zrnitosť:  K 220
Materiál:  vysoko kvalitný brúsny kotúč so 
 zrnkami oxidu hliníka
Rozmer stroja:  360 x 285 x 275 mm
Hmotnosť:  13,5 kg

Doporučená cena: 179 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 500 W
Počet otáčok:  2 850 ot./min.
Pracovný tlak:  160 bar
Štiepací tlak:  4 t
Priemer polena:  5 – 25 cm
Dĺžka polena:  25 – 37 cm
Rozmery stroja:  810 × 270 × 460 mm
Hmotnosť:  41 kg

Doporučená cena: 219 €

Brúsny systém značky Woodster využíva systém tzv. mokrého kameňa a honovacieho kotúča. 
Je ideálny ako na domáce použitie, tak aj pre menšie prevádzkarne. Správne brúsenie vyžaduje 
množstvo skúseností a každá chyba môže znamenať zničenie drahého nástroja. Systém značky 
Woodster umožňuje docieliť profesionálne výsledky aj úplným začiatočníkom, a to vďaka systému 
vodiacich puzdier určených pre jednotlivé skupiny nástrojov (nože, nožnice, dláta, a pod.). Tieto 
vodiace puzdrá zabezpečia správny uhol ostrenia. Dokonalý výsledok potom zabezpečí kožený 
honovací kotúč, ktorý perfektne vyhladí všetky mikroskopické výrony vznikajúce pri brúsení 
pomalobežným brúsnym kotúčom. Veľkou výhodou je použitie indukčného motora. Súčasťou 
je aj 1,75 m dlhý napájací kábel odolný proti striekajúcej vode a nárazuvzdorná vanička na vodu.

Ak radi využívate krb alebo používate drevo na vykurovanie svojej chaty alebo domu, 
horizontálna štiepačka na drevo Scheppach HL 450 sa vám stane neoceniteľným 
pomocníkom. S ľahkosťou naštiepe aj čerstvé drevo rýchlosťou až 100 polien za 
hodinu. Pracuje ticho a na rozdiel od klasickej sekery aj úplne bezpečne. Nepotrebuje 
mazanie a navzdory svojim kompaktným rozmerom vyvinie vysoký tlak až 4 tony. Má 
poistku uvoľnenia polena pri výpadku prúdu a vďaka držadlám a kolesám je taktiež 
plne mobilná. Unikátny v tejto cenovej kategórie je taktiež vysokokvalitný štiepací klin 
z kovanej ocele. Štiepačka je vybavená systémom VARIO, čo v praxi znamená, že 
si môžete nastaviť dráhu piesta podľa dĺžky polena a nemusíte tak zakaždým čakať, 
až sa piest vráti do najzadnejšej polohy. Dajú sa tak ušetriť až desiatky percent času  
a nemalá časť elektrickej energie.

Brúsny systém
WG 08

Štiepačka na drevo
HL 450

145 €

169 €

• Abrazivna pasta
  obj. č.: 89490703

• Kamenný vyrovnávač vyhladzuje zrná na brúsnom kotúči pre jemné obrusovanie 
  obj. č.: 89490707

• Vodiace puzdro 60 pre malé nože s čepeľou od 40 mm do 100 mm
  obj. č.: 89490708

• Vodiace puzdro 120 určené pre nože s dĺžkou čepele od 100 mm do 200 mm 
  obj. č.: 89490709

• Vodiace puzdro 70 je ideálne pre rovné hrany, železa z hoblíkov, poškodené dláta a škrabky 
  obj. č.: 89490716

• Merací prostriedok 200/250 sa používa na meranie uhlov a nastavovanie 
   obj. č.: 89490717

• Vodiace puzdro 160 koncipované pre nožnice a plotové nožnice
   obj. č.: 89490710

• Vodiace puzdro 40 na pripevnenie sekier s ostrím do 170 mm
   obj. č.: 89490712

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  2 200 W
Počet otáčok:  2 850 ot./min.
Štiepací tlak:  6,5 t
Rýchlosť štiepania:  3,2 cm/s
Rýchlosť späť:  4,7 cm/s
Priemer polena:  max. 25 cm
Dĺžka polena:  max. 52 cm
Rozmery stroja:  950 × 270 × 500 mm
Hmotnosť:  46,5 kg 
Doporučená cena: 279 €
Ak radi používate kozub alebo používate drevo na vykurovanie svojej chalupy alebo domčeka, horizontálna štiepačka na 
drevo Scheppach HL 650 sa vám stane neoceniteľným pomocníkom. S ľahkosťou naštiepe aj čerstvé drevo rýchlosťou až 
100 polien za hodinu. Pracuje ticho a na rozdiel od klasickej sekery aj úplne bezpečne, pretože obojručné ovládanie stroja 
vylučuje akúkoľvek možnosť úrazu. Stroj vyžaduje iba minimálnu údržbu, má kompaktné rozmery a vďaka zosilneným 
komponentom zubového čerpadla vyvinie veľmi vysoký tlak až 6,5 tony, čo je veľmi výhodné pri štiepaní tvrdších druhov 
dreva. Má poistku uvoľnenia polena pri výpadku prúdu a vďaka držadlám a kolesám je taktiež plne mobilná. Unikátny v tejto 
cenovej kategórii je tiež vysokokvalitný štiepací klin z kovanej ocele a veľmi stabilná konštrukcia, ktorá zabraňuje krúteniu 
stroja aj pri využití maximálneho prevádzkového tlaku. Štiepačka je vybavená systémom VARIO, čo v praxi znamená, že si 
môžete nastaviť dráhu piesta podľa dĺžky polena a nemusíte tak zakaždým čakať, až sa piest vráti do najkrajnejšej polohy. 
Dajú sa tak ušetriť až desiatky percent času. Stroj sa dodáva s veľmi praktickým podstavcom, ktorý umožňuje prácu aj  
v pohodlnejšej vzpriamenej polohe.

Štiepačka na drevo  
HL 650

215 €

Päťdielna súprava prípravkov na brúsenie 

najbežnejších nástrojov ZADARMO

4 TUNY

Podstavoc v cene

30,99 € ZADARMO

6,5 TUNY

Štandardné príslušenstvo k WG 08

www.drevarskestroje.sk



24 25

Štiepačka na drevo Scheppach  
HL 800e je ideálnou voľbou pre stredne 
náročného zákazníka, ktorý sa v praxi 
nemusí bežne stretávať s polenami  
s extrémnym priemerom či tvrdosťou. 
Taký zákazník naopak skôr ocení 
jednoduchú manipulovateľnosť stroja 
vďaka transportnému držadlu, kolesám 
a prijateľnej hmotnosti stroja, ďalej veľ-
mi rýchly pohyb piesta, ktorý významne 
kráti čas potrebný na prácu, premyslené 
bezpečnostné prvky dokonale chránia-
ce obsluhu stroja, robustnú konštrukciu 
zaručujúcu dlhú životnosť stroja  
a servisné zázemie najväčšieho 
výrobcu štiepačiek v Európe. Stroj je 

vybavený posuvným štiepacím stolom, ktorý sa dá nastaviť do troch polôh, a umožní tak jedno-
ducho štiepať polená s rôznymi dĺžkami. K stroju je možné dokúpiť prídavný rozširovací alebo 
štvorramenný klin, ktorý výborne poslúži na delenie hrubších alebo dlhých polien. Premyslená 
technológia Scheppach vám vždy šetrí čas aj vaše vrecko. Základom je veľmi vysoká rýchlosť 
spätného pohybu piesta 19 cm/s, ďalším prvkom je systém VARIO, vďaka ktorému si môžete 
presne nastaviť pracovnú dĺžku piesta podľa dĺžky polena, a tretím prvkom je nová generácia čer-
padiel, ktoré vyvinú rovnaký tlak pri nižšom nároku na výkon motora. Vďaka týmto trom výhodám 
zvládnete za jednotku času oveľa viac štiepacích cyklov než na iných strojoch. Práca je tak nielen 
rýchlejšie hotová, ale ušetríte aj významné množstvo elektrickej energie.

8 TUN

Prídavný štvorramenný klin  

v cene 29,99 € ZADARMO

VARIO

system

VARIO

system

VARIO

system

VARIO

system

4-ramenný klin 

Scheppach  

v cene 29,99 €

ZADARMO

Štiepačka na drevo Scheppach 
HL 710 je ideálnou voľbou na 
bežnú domácu prípravu palivo-
vého dreva. Vďaka novej kon-
štrukcii Scheppach je aj táto zá-
kladná štiepačka veľmi výkonná  
a stabilná aj pri štiepaní veľkých 
polien. Vďaka transportnému 
držadlu, kolesám a prijateľnej 
hmotnosti stroja sa so štiepač-
kou jednoducho manipuluje. 
Veľmi rýchly pohyb piesta tam 
i späť významne kráti čas po-
trebný na prácu a premyslené 
bezpečnostné prvky dokonale 
chránia obsluhu stroja. Stroj je 

vybavený posuvným štiepacím stolom, ktorý sa dá nastaviť do troch polôh, a umožní tak 
jednoducho štiepať polená s rôznymi dĺžkami. K stroju je možné dokúpiť prídavný rozši-
rovací alebo štvorramenný klin, ktorý výborne poslúži na delenie hrubších alebo dlhých 
polien. Premyslená technológia Scheppach vám vždy šetrí čas aj vaše vrecko. Zákla-
dom je veľmi vysoká rýchlosť spätného pohybu piesta 20 cm/s, ďalším prvkom je systém  
VARIO, vďaka ktorému si môžete presne nastaviť pracovnú dĺžku piesta podľa dĺžky polena,  
a tretím prvkom je nová generácia čerpadiel, ktoré vyvinú rovnaký tlak pri nižšom nároku 
na výkon motora. Vďaka týmto trom výhodám zvládnete za jednotku času oveľa viac štie-
pacích cyklov než na iných strojoch. Práca je tak nielen rýchlejšie hotová, ale ušetríte aj 
významné množstvo elektrickej energie.

Motor:  230 V / 50 Hz
Príkon:  2 050 W
Počet otáčok:  2 800 ot./min.
Štiepací tlak:  6 t
Dĺžka polena:  23 až 52 cm
Odporúčaný priemer polena max.:  25 cm
Rozmery stroja (d/š/v):  1 240/620/990 mm
Pracovná výška:  990 mm
Olejová náplň:  cca 2,4 l
Hmotnosť:  62 kg

Doporučená cena: 340 €

Motor:  400 V / 50 Hz
Príkon:  2 100 W
Počet otáčok:  2 800 ot./min.
Štiepací tlak:  7 t
Rýchlosť štiepania:  4 cm/s
Rýchlosť späť:  20 cm/s
Dĺžka polena:  56 / 81,5 / 107 cm
Odporúčaný priemer polena:  max. 300 mm
Rozmery stroja:  900 / 1 190 / 1 500 mm
Výška štiepacieho stola:  280 / 535 / 790 mm
Olejová náplň:  cca 5 l
Hmotnosť:  101 kg
Doporučená cena: 499 €

Motor:  400 V/50 Hz
Príkon:  3 500 W
Počet otáčok:  1 420 ot./min.
Štiepací tlak:  8 t
Dĺžka polena:  58/78/104 cm
Priemer polena max.:  320 mm
Rozmery stroja:  830 x 930 x 1 470 mm
Rozmery štiepacieho stola:  400 x 330 mm
Výška štiepacieho stola:  315/575/760 mm
Olejová náplň:  cca 6 l
Hmotnosť:  115 kg
Doporučená cena: 620 €

Tento stroj je najsilnejším a najlepšie vybaveným modelom z celého radu horizontálnych štiepačiek. 
Iba s týmto modelom dosiahnete niekoľkonásobnú úsporu času pri štiepaní. Po prvé je to vďaka 
štandardne dodávanému štvorramennému klinu, ktorý spracuje poleno (odporúčame skôr mäkšie 
drevo) na štyri časti počas jedného pracovného cyklu a po druhé je to systémom, ktorý umožňuje 
9 rôznych nastavení dĺžky pracovného cyklu piesta podľa dĺžky polena. Nemusíte tak zakaždým 
čakať (ako pri iných strojoch), až sa piest po každom pracovnom cykle vráti úplne späť do základ-
nej polohy. Ďalšou výhodou stroja je štandardne dodávaný podstavec, ktorý vám dovolí pracovať  
v omnoho pohodlnejšej vzpriamenej pozícii. Podstavec je demontovateľný a je vybavený pevnými 
kolesami pre ľahký transport celej jednotky. Výkonný motor je uložený vertikálne, čo zlepšuje prenos 
sily s minimálnymi stratami. Obojručné bezpečnostné ovládanie potom chráni vás i vašich blízkych 
pred nechceným úrazom.

Vertikálna štiepačka Woodster preberá množstvo prvkov od svojich profesionálnych 
bratov z rodiny Scheppach. To ju stavia na samý vrchol vo svojej cenovej kategórii. 
Vysoká rýchlosť a tlak piesta zabezpečujú vysokú produktivitu práce. Pracovný 
stôl sa dá nastaviť do troch polôh, vďaka čomu vždy pracuje veľmi efektívne. 
Robustná konštrukcia a vysoko kvalitný štiepací klin zaručujú dlhú životnosť stroja  
a bezporuchovú prevádzku. Samozrejmosťou je obojručné bezpečnostné ovládanie  
a kolesá umožňujúce ľahkú manipuláciu so strojom. Systém VARIO umožňuje nastaviť 
dráhu chodu piestu podľa dĺžky polena a usporiť tak pri práci nezanedbateľné množstvo 
času aj elektrickej energie.

Štiepačka na drevo
LS 600

Štiepačka na drevo 
HL 800e

Štiepačka na drevo
HL 710

Štiepačka na drevo  
HL 800

279 €

449 €

369 € 519 €

6,5 TUNY

7 TUN

8 TUN

+4-ramenný klin 
ZADARMO
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Motor:  400 V / 50 Hz
Príkon:  3 300 W
Počet otáčok:  1420 ot./min.
Štiepací tlak:  8 t
Rýchlosť štiepania:  6 cm/s
Rýchlosť späť:  19 cm/s
Dĺžka polena:  56 / 81 / 105 cm
Odporúčaný priemer polena:  max. 320 mm
Rozmery stroja:  850 / 750 / 1470 mm
Výška štiepacieho stola:  270 / 520 / 770 mm
Olejová náplň:  cca 6 l
Hmotnosť:  110 kg

Doporučená cena: 599 €

www.drevarskestroje.sk
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Hydraulická štiepačka HL 1010 je konštrukčne 
odvodená od väčšieho modelu HL 1100 a je 
tak vhodná aj pre náročnú prácu. Veľmi ľahko 
si poradí aj s tvrdšími typmi dreva, a to až do 
dĺžky 137 cm. Veľký tlak 10 ton má základ v 
novej konštrukcii stroja, na ktorú boli použité 
oceľové plechy s hrúbkou až 6 mm, čo je v 
tomto segmente úplne unikátne. Podobne ako na 
silnejšom type bola špeciálne vystužená základ-
ňa stroja, ktorá má významný podiel na stabilite  
a tuhosti celého stroja. Vďaka tomu má stroj 
dlhšiu životnosť a výborne odoláva všetkým 
deformáciám pri štiepaní aj veľmi tvrdých druhov 
dreva. Pretože sa pri tejto štiepačke predpokla-
dá práca aj s veľmi ťažkými polenami, je stroj 
vybavený extrémne nízkou základňou, vďaka 
ktorej nemusíte dvíhať ťažké polená do výšky. 
Pre prácu s kratšími polenami je stroj vybavený 
odnímateľným pracovným stolom, ktorý sa dá 
upevniť v dvoch výškach. K stroju je možné 

dokúpiť prídavný rozširovací alebo štvorramenný klin, ktorý výborne poslúži na delenie hrubších alebo 
dlhých polien. Vďaka technológii Scheppach môžete pri štiepaní ušetriť aj mnoho času a elektrickej 
energie. Základom je veľmi vysoká rýchlosť spätného pohybu piesta 22 cm/s a druhým prvkom je systém 
VARIO, vďaka ktorému si môžete nastaviť pracovnú dĺžku piesta podľa veľkosti polena. Vďaka týmto 
dvom výhodám zvládnete za jednotku času oveľa viac štiepacích cyklov než s inými strojmi a práca je 
oveľa rýchlejšie hotová. Veľké kolesá a transportné držadlo dovoľujú ľahkú manipuláciu s celým strojom.

VARIO

system

Prídavný 4-ramenný klin v 

cene 59,99 Eur 

ZADARMO

11 TUN

VARIO

system

10 TUN

VARIO

system

Hydraulický štiepač HL 1500 je 
špičkový model ideálny pre veľmi 
náročných užívateľov. Budete 
prekvapení, s akou ľahkosťou 
si poradí s akýmkoľvek typom 
dreva, a to až do dĺžky 135 cm. 
Mohutný tlak 15 ton má základ  
v novej konštrukcii stroja, na 
ktoré boli použité oceľové plechy 
s hrúbkou až 7 mm, čo je v tomto 
segmente úplne unikátne. Vďaka 
tomu má stroj dlhšiu životnosť 
a výborne odoláva všetkým 
deformáciám pri štiepaní veľmi 
tvrdých druhov dreva. Pretože 
sa u tohto štiepače predpokladá 

práce is veľmi ťažkými polenami, je stroj vybavený extrémne nízkou základňou, vďaka ktorej 
nemusíte zdvíhať ťažké polená do výšky. Pre kratšie polená je stroj vybavený sklápacím 
stolíkom a pre ešte menšie guľatina je tu aj ďalší odnímací pracovný stôl. Prepracovaný 
bezpečnostný systém spĺňa aj tie najprísnejšie nemecké normy a takmer vylučuje možnosť 
nechceného spustenia stroja. Obojručné systém spúšťania stroja zaručuje, že vaše paže 
budú vždy v bezpečnej vzdialenosti od pracovnej dráhy štiepacieho klinu. Veľké kolesá 
a transportné madlo uľahčujú manipuláciu s celým strojom. Systém VARIO umožňuje 
nastaviť dráhu chodu piestu podľa dĺžky polena a usporiť tak pri práci nezanedbateľné 
množstvo času aj elektrickej energie.

Hydraulická štiepačka HL 1100 je 
ideálnou voľbou pre náročných 
používateľov. Veľmi ľahko si poradí 
s akýmkoľvek typom dreva, a to až 
do dĺžky 137 cm. Mohutný tlak 11 ton 
má základ v novej konštrukcii stroja, 
na ktorú boli použité oceľové plechy 
s hrúbkou až 6 mm, čo je v tomto 
segmente úplne unikátne. Podobne 
ako na silnejšom type bola špeciálne 
vystužená základňa stroja, ktorá 
má významný podiel na stabilite  
a tuhosti celého stroja. Vďaka tomu 
má stroj dlhšiu životnosť a výborne 
odoláva všetkým deformáciám pri 
štiepaní aj veľmi tvrdých druhov 
dreva. Pretože sa pri tejto štiepačke 
predpokladá práca aj s veľmi 
ťažkými polenami, je stroj vybavený 

extrémne nízkou základňou, vďaka ktorej nemusíte dvíhať ťažké polená do výšky. Pre prácu  
s kratšími polenami je stroj vybavený výklopným a ďalším odnímateľným pracovným stolom.  
K stroju je možné dokúpiť prídavný rozširovací alebo štvorramenný klin, ktorý výborne poslúži 
na delenie hrubších alebo dlhých polien. Vďaka technológii Scheppach môžete pri štiepaní 
ušetriť aj mnoho času a elektrickej energie. Základom je veľmi vysoká rýchlosť spätného 
pohybu piesta 22 cm/s a druhým prvkom je systém VARIO, vďaka ktorému si môžete nastaviť 
pracovnú dĺžku piesta podľa veľkosti polena. Vďaka týmto dvom výhodám zvládnete za 
jednotku času oveľa viac štiepacích cyklov než s inými strojmi a práca je oveľa rýchlejšie 
hotová. Veľké kolesá a transportné držadlo dovoľujú ľahkú manipuláciu s celým strojom.

Motor:  400 V/50 Hz
Príkon:  3 300 W
Počet otáčok:  2800 ot./min.
Štiepací tlak:  10 t
Rýchlosť štiepania:  5,2 cm/s
Rýchlosť späť:  22 cm/s
Dĺžka polena:  61,5 / 89 / 137 cm
Odporúčaný priemer polena:  12 – 40 cm
Rozmery stroja:  860/550/1110-1650 mm
Výška štiepacieho stola:  70 / 545 / 830 mm
Olejová náplň:  cca 7 l
Hmotnosť:  147 kg

Doporučená cena: 630 €

Motor:  400 V/50 Hz
Príkon:  4 100 W
Počet otáčok:  1 450 ot/min.
Štiepací tlak:  15 t
Rýchlosť dole:  4,5 cm/s
Rýchlosť hore:  18 cm/s
Dĺžka polena:  59 / 88 / 135 cm
Priemer polena max.:  40 cm
Rozmery stroja:  860 / 550 / 1110-1650 mm
Výška štiepacieho stola:  70 / 550 / 820 mm
Olejová náplň:  cca 8 l
Hmotnosť:  220 kg

Doporučená cena: 999 €

Motor:  400 V/50 Hz
Príkon:  3 500 W
Počet otáčok:  2800 ot./min.
Štiepací tlak:  11 t
Rýchlosť štiepania:  5,2 cm/s
Rýchlosť späť:  22 cm/s
Dĺžka polena:  61,5 / 89 / 137 cm
Odporúčaný priemer polena:  12 – 40 cm
Rozmery stroja:  860/550/1110-1650 mm
Výška štiepacieho stola:  70 / 550 / 830 mm
Olejová náplň:  cca 7 l
Hmotnosť:  165 kg

Doporučená cena: 759 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  180 W
Počet otáčok:  6 300 ot./min.
Priemer brúsneho kotúča (vonkajší):  100 mm
Hrúbka brúsneho kotúča:  3,2 mm
Presné nastavenie uhlov:  áno
Bezpečnostný kryt kotúča:  áno
Rozmery:  410 × 160 × 210 mm
Hmotnosť:  2,3 kg
Doporučená cena: 41,99 €

Pri práci s motorovou pílou je nevyhnutné dodržiavať pravidelné 
intervaly ostrenie reťaze. Správne by sa mal reťaz prekontrolovať po 
každej spotrebovanej nádrži paliva a drobné chyby opraviť ručným 
pilníkom ihneď na mieste. Podľa typu rezaného dreva sa potom každá 
reťaz časom otupí natoľko, že je potrebná náročnejšia údržba. Na to 
slúži univerzálna ostrička reťazí Woodster, ktorá dovolí i priemerne 
zručnému používateľovi reťaz dobre naostriť a pracovať tak vždy  
s perfektne pripravenou reťazou, vďaka ktorej bude nielen práca výrazne 
ľahšia, ale výrazne sa predĺži aj životnosť celej píly.

Štiepačka na drevo 
HL 1010

Štiepačka na drevo
HL 1500

Štiepačka na drevo 
HL 1100

Ostrička 
na pílové reťaze  
CS 03

589 €

779 €

699 €
31,99 €

15 TUN

+4-ramenný klin 
ZADARMO
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Tento kompresor je ideálnym pomocníkom do každej domácej alebo i remeselné dielne. Pumpa kompresora je mazanie olejom, čo predlžuje životnosť celého 
stroja aj pri častom používaní. Aby bola kontrola oleja jednoduchá, je kompresor vybavený optickým ukazovateľom jeho stavu. Vzdušník slúži ako zásobáreň 
stlačeného vzduchu a motor sa tak zapína len v prípade, že tlak vzduchu klesne pod požadovanú úroveň. Vďaka vzdušníka môžete s kompresorom vykonávať 
aj náročnejšie operácie, ako je bežné hustenia alebo ofukovanie. Môžete k nemu pripojiť sponkovačky, umývacie pištoľ alebo zvládne aj menej náročné 
striekacia práce s farbou či ďalšími pneumatickými nástrojmi. Pri dofukovanie pneumatík ap. zase oceníte jednoduché nastavenie výšky tlaku, ktorý môžete 
ľahko kontrolovať pomocou vstavaného manometra. Prídavná rukoväť a kolieska umožní ľahkú manipuláciu so strojom.

Tento kompresor je ideálnym pomocníkom do 
každej domácej dielne. Vďaka novej bezolejové 
technológii je v podstate bezúdržbový. Vzdušník 
slúži ako zásobáreň stlačeného vzduchu a motor 
sa tak zapína len v prípade, že tlak vzduchu 
klesne pod požadovanú úroveň. Vďaka vzdušníka 
môžete s kompresorom vykonávať i náročnejšie 
operácie, ako je bežné hustenia alebo ofukovanie. 
Môžete k nemu pripojiť sponkovačky, umývacie 
pištoľ alebo zvládne aj menej náročné striekacie 
práce s farbou či ďalšími pneumatickými 
nástrojmi. Pri dofukovanie pneumatík ap. zase 
oceníte jednoduché nastavenie výšky tlaku, ktorý 
môžete ľahko kontrolovať pomocou vstavaného 
manometra. Prídavná rukoväť a kolieska umožní 
ľahkú manipuláciu so strojom.

Unikátny kompresor Woodster je výborný 
pomocník do každej domácnosti či dielne. 
Je veľmi ľahký a má kompaktné rozmery, 
takže ho môžete ľahko prenášať. 
Pretože jeho konštrukcia nevyžaduje 
žiadne mazanie, nikdy sa neušpiníte  
a nebudete bojovať s vytekajúcim olejom. 
Vďaka štandardne dodávanému držiaku 
na stenu Vám nikdy nebude prekážať  
a vždy bude po ruke. Súčasťou dodávky 
je i dlhá hadica s manometrom. Vďaka 
výkonnému motoru s ním nielen ľahko 
nahustíte pneumatiku Vášho vozidla 
alebo záhradný bazén, ale môžete ho 
pripojiť napríklad aj na striekaciu pištoľ.

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  900 W
Počet otáčok:  3 000 ot./min.
Sací výkon:  160 l/min.
Pracovný tlak max.:  8 bar
Rozmery stroja:  350/350/200 mm
 Integrované príslušenstvo 
 + špirálová hadica (3 m) s ofukovacou pištoľou 
   + manometer + držiak na stenu:  áno
Hmotnosť:  4,5 kg

Doporučená cena: 99,99 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 500 W / 2,0 PS
Počet otáčok:  2 850 ot./min.
Pracovný tlak max.:  8,9 bar
Objem vzdušníka:  24 l
Sací výkon:  220 l/min.
Plniace množstvo:  160 l/min.
Regulácia pracovného tlaku:  ANO
Množstvo oleja:  0,3 l
Rozmery stroja d/š/v:  575/270/605 mm
Hmotnosť cca:  25,5 kg

Doporučená cena: 148 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 100 W / 1,5 PS
Počet otáčok:  18 000 ot./min.
Pracovný tlak max.:  9 bar
Objem vzdušníka:  24 l
Sací výkon:  190 l/min.
Plniace množstvo:  160 l/min.
Regulácia pracovného tlaku:  áno
Rozmery stroja d/š/v:  540/289/465 mm
Hmotnosť cca:  14 kg

Doporučená cena: 127 €

 manometer, 
rýchlospojka, 
redukčný ventil, 
tlakový spínač, 
odkaľovacou ventil, 

 manometer vzdušníka, 
manometer pre kontrolu nastaveného pracovného tlaku, 
redukčný ventil, 
tlakový spínač, 
odkalovaciu ventil, 

 manometer vzdušníka, 
manometer na kontrolu nastaveného pracovného tlaku, 
rýchlospojka, 
redukčný ventil, 
tlakový spínač, 
odkaľovací ventil, 

spätný ventil, 
poistný ventil, 
vzduchový filter,
pojazdové kolesá, 
rukoväť

spätný ventil, 
poistný ventil, 
vzduchový filter, 
optický ukazovateľ stavu oleja, 
kolieska, 
rukoväť

spätný ventil, 
poistný ventil, 
vzduchový filter, 
optický ukazovateľ stavu oleja, 
pojazdové kolesá, 
držadlo

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 500 W / 2,0 PS
Počet otáčok:  2 850 ot./min.
Pracovný tlak max.:  8 bar
Objem vzdušníka:  50 l
Nasávací výkon:  220 l/min.
Plniace množstvo:  158 l/min.
Počet výstupov na vzduch:  1
Regulácia pracovného tlaku:  ÁNO
Množstvo oleja:  0,25 l
Rozmery stroja d/š/v:  760 × 320 × 650 mm
Hlučnosť:  91,2 dB (A)
Hmotnosť cca:  31 kg
Doporučená cena: 159 €

Výkonný kompresor Scheppach HC 54 je ideálnym pomocníkom do každej domácej dielne alebo 
garáže. Vďaka veľkému vzdušníku s objemom 50 litrov ide o výkonného a mnohostranného 
pomocníka. Pumpa kompresora je mazaná olejom, čo predlžuje životnosť celého stroja aj pri častom 
používaní. Aby bola kontrola oleja jednoduchá, je kompresor vybavený optickým ukazovateľom 
jeho stavu. Vzdušník slúži ako zásobáreň stlačeného vzduchu a motor sa tak zapína len v prípade, 
že tlak vzduchu klesne pod požadovanú úroveň. Vďaka veľkému objemu vzdušníka môžete  
s kompresorom okrem bežného hustenia a ofukovania vykonávať aj náročnejšie operácie s použitím 
rôznych druhov pneumatického náradia (sponkovačka, klincovačka, uťahovač...), je vhodný na 
pripojenie umývacej pištole, striekacej pištole, pieskovacej dýzy ap. Pri dofukovaní pneumatík 

oceníte jednoduché nastavenie výšky tlaku, ktorý 
môžete ľahko kontrolovať pomocou prehľadného 
manometra. Prídavné držadlo a kolieska umožnia 
jednoduchú manipuláciu so strojom.

Bezolejový kompresor 
CP 16

Olejový kompresor
CB 24

Bezolejový kompresor 
HC 24 o Olejový kompresor  

HC 54

115 €

105 €
119 €

Bohaté príslušenstvo 

v hodnote  11,99 € v cene

Ďalšia výbava

Dalšia výbava

Dalšia výbava

79,99 €

9 BAR

8 BAR

8 BAR

8 BAR
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manometer vzdušníka, 
manometer na kontrolu nastaveného 
pracovného tlaku, 
rýchlospojky, 
redukčný ventil, 
tlakový spínač, 
odkaľovací ventil, 
spätný ventil, 
poistný ventil, 
vzduchový filter, 
optický ukazovateľ stavu oleja, 
pojazdové kolesá, 
rukoväť

Dalšia výbava

Päťdielna sada príslušenstva 

v hodnote 33,90 Eur ZADARMO

Kompresor HC 50 je ideálnym pomocníkom do dielne každého náročného majstra a vďaka veľkému 
obsahu vzdušníka nájde uplatnenie iv mnohých remeselných dielňach. Pumpa kompresora je mazanie 

olejom, čo predlžuje životnosť celého stroja aj pri častom používaní. Aby bola kontrola oleja jednoduchá, je kompresor vybavený optickým ukazovateľom jeho 
stavu. Vzdušník slúži ako zásobáreň stlačeného vzduchu a motor sa tak zapína len v prípade, že tlak vzduchu klesne pod požadovanú úroveň. Vďaka veľkému 
objemu vzdušníka môžete s kompresorom mimo bežného hustenia a ofukovánie vykonávať aj náročnejšie operácie s použitím rôznych druhov pneumatického 
náradia (sponkovačka, klincovačka, uťahovák ,...), je vhodný pre pripojenie umývacie pištole, striekacie pištole, pískovací trysky ap. Pri dofukovanie pneumatík 
ap. zase oceníte jednoduché nastavenie výšky tlaku, ktorý môžete ľahko kontrolovať pomocou prehľadného manometra. Prídavná rukoväť a kolieska umožní 
ľahkú manipuláciu so strojom.

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 500 W / 2,0 PS
Počet otáčok:  2 850 ot./min.
Pracovný tlak max.:  8,9 bar
Objem vzdušníka:  50 l
Sací výkon:  220 l/min.
Plniace množstvo:  160 l/min.
Regulácia pracovného tlaku:  ANO
Množstvo oleja:  0,5 l
Rozmery stroja d/š/v:  755/325/730 mm
Hmotnosť cca:  29,5 kg
Doporučená cena: 209 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  2 200 W / 3,0 PS
Počet otáčok:  2 850 ot./min.
Pracovný tlak max.:  8 bar
Objem vzdušníka:  50 l
Nasávací výkon:  412 l/min.
Plniace množstvo:  272 l/min.
Počet výstupov na vzduch:  2
Regulácia pracovného tlaku:  ÁNO
Množstvo oleja:  0,25 l
Rozmery stroja d/š/v:  760 × 370 × 720 mm
Hlučnosť:  97 dB (A)
Hmotnosť cca:  44 kg
Doporučená cena: 279 €

Dvojvalcový kompresor HC 52 dc je ideálnym pomocníkom 
do dielne každého náročného domáceho majstra a vďaka 
veľkému obsahu vzdušníka nájde uplatnenie aj v mnohých 
remeselných dielňach. Pumpa kompresora je mazaná olejom, 
čo predlžuje životnosť celého stroja aj pri častom používaní. 
Aby bola kontrola oleja jednoduchá, je kompresor vybavený 
optickým ukazovateľom jeho stavu. Vzdušník slúži ako 
zásobáreň stlačeného vzduchu a motor sa tak zapína len  
v prípade, že tlak vzduchu klesne pod požadovanú úroveň. 
Opätovné natlakovanie 50-litrovej nádrže má na starosti silný 

dvojvalcový motor s vysokým maximálnym výkonom 3 HP. Vďaka veľkému objemu vzdušníka môžete s kompresorom 
okrem bežného hustenia a ofukovania vykonávať aj náročnejšie operácie s použitím rôznych druhov pneumatického 
náradia a je vhodný aj na pripojenie umývacej pištole, striekacej pištole, pieskovacej trysky ap. Pri dofukovaní pneumatík 
zase oceníte jednoduché nastavenie hodnoty tlaku, ktorý môžete ľahko kontrolovať pomocou prehľadného manometra. 
Prídavná rukoväť a kolieska umožnia jednoduchú manipuláciu so strojom.

Olejový kompresor 
HC 50

Olejový dvojvalcový 
kompresor   
HC 52 dc

165 €

235 €

manometer vzdušníka, 
manometer pre kontrolu nastaveného pracovného tlaku, 
redukčný ventil, 
tlakový spínač, 
odkaľovacou ventil, 
spätný ventil, 

poistný ventil, 
vzduchový filter, 
optický ukazovateľ stavu oleja, 
pojazdové kolesá, 
rukoväť

Dalšia výbava

manometer vzdušníka, 
manometer na kontrolu nastaveného pracovného tlaku, 
redukčný ventil, 
tlakový spínač, 
odkalovací ventil, 
spätný ventil, 
poistný ventil, 
vzduchový filter, 
optický ukazovateľ stavu oleja, 
kolesá na pohyb, 
rukoväť

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 800 W / 2,5 PS
Počet otáčok:  2 850 ot./min.
Pracovný tlak max.:  10 bar
Objem vzdušníka:  50 l
Sací výkon:  256 l/min.
Plniace množstvo:  179 l/min.
Regulácia pracovného tlaku:  ÁNO
Množstvo oleja:  0,5 l
Rozmery stroja d/š/v:  880/395/700 mm
Hmotnosť cca:  30 kg

Doporučená cena: 233 € Kompresor HC 51 spĺňa jeden zásadný 
parameter, ktorý ho stavia do triedy 

strojov vhodných i na profesionálne použitie v mnohých dielňach a tým je pracovný tlak 10 
barov. Rozdiel v sile poznáte hlavne pri práci s pneumatickým príslušenstvom. Sponkovanie, 
nastreľovanie klincov či nitovanie sa tak stane ľahkou úlohou. Zosilnená pumpa kompresora je 
mazaná olejom, čo predlžuje životnosť celého stroja i pri častom používaní. Aby bola kontrola oleja 
jednoduchá, je kompresor vybavený optickým ukazovateľom jeho stavu. Vzdušník slúži ako zásobáreň stlačeného vzduchu a motor sa tak zapína len v prípade, 
že tlak vzduchu klesne pod požadovanú úroveň. Celý proces je kontrolovaný plne automatickým tlakovým spínačom. Vďaka veľkému objemu vzdušníka je 
kompresor ďalej vhodný na ofukovanie, na pripojenie umývacej pištole, striekacej pištole, pieskovacej trysky a pod. Pri dofukovaní pneumatík a pod. zase 
oceníte jednoduché nastavenie výšky tlaku, ktorý môžete ľahko kontrolovať pomocou prehľadného manometra. Prídavná rukoväť a kolieska umožnia ľahkú 
manipuláciu so strojom.

Olejový kompresor  
HC 51

189 €

Dalšia výbava

Špeciálny model kompresora HC 16 je bez akýchkoľvek kompromisov určený hlavne pre profesionálov alebo náročných majstrov. Je ideálny do dielní, servisov 
či pre rôzne montážne partie. Znesie dlhodobé kontinuálne zaťaženie, má nízku hlučnosť a vďaka vysokému pracovnému tlaku je ideálny na použitie s mnohými 
druhmi pneumatických nástrojov. Základným predpokladom pre profi použitie je dosiahnutie stáleho tlaku 10 barov, čo je nevyhnutné na dokonalé nastrelenie 
dlhých klincov (100 mm), na sponkovanie, nitovanie, na uvoľňovanie skrutiek áut, na striekacie práce a pod. Ďalším predpokladom je kovový vzduchový filter, 
ktorý je na rozdiel od plastových takmer nezničiteľný. Špeciálne pre niektoré aplikácie (ako napr. pri použití klincovacej pištole) je nevyhnutný regulátor so 
separátorom vlhkosti vzduchu. Pre mnohé aplikácie je nevyhnutná ľahká mobilita stroja. Tento kompresor je pri svojich výkonoch stále kompaktný, môže byť 
prepravovaný v automobile v rôznych polohách (olej nevyteká) a vďaka veľkým nafukovacím pneumatikám, unikátnemu rámu s pohodlným držadlom a nízkej 
váhe ho ľahko dopravíte po schodoch na poschodie.

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 800 W / 2,5 PS
Počet otáčok:  2 850 ot./min.
Pracovný tlak max.:  10 bar
Objem vzdušníka:  16 l
Sací výkon:  280 l/min.
Plniace množstvo:  220 l/min.
Regulácia pracovného tlaku:  ÁNO
Množstvo oleja:  0,3 l
Rozmery stroja d/š/v:  480/400/795 mm
Hlučnosť:  71 dB
Hmotnosť cca:  22 kg

Doporučená cena: 253 €

manometer vzdušníka, 
manometer na kontrolu nastaveného pracovného tlaku, 
redukčný ventil, 
tlakový spínač, 
odkaľovací ventil, 
spätný ventil, 

poistný ventil, 
kovový vzduchový filter, 
regulátor so separátorom vlhkosti, 
optický ukazovateľ stavu oleja, 
nafukovací kolesá na pohyb, 
rukoväť

Olejový kompresor
HC 16

Olejový kompresor
HC 50 199 €

Dalšia výbava

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

DVOJVAlcOVý MOtOR 3 HP

8 BAR

PROFESSIONAL

10 BAR

10 BAR

8 BAR
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Regulácia napájení AVR

10 BAR

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre nákup elektrocentrály Scheppach SG 3000. Stále 
existuje mnoho oblastí, kde prúd nie je k dispozícii, inokedy hrozia pri výpadku energie veľké hmotné straty, 
ľudia potrebujú elektrinu pri svojich záhradných domčekoch, chatkách, karavanoch, lodiach, nevyhnutný 
je prísun energie na stavbách. Elektrocentrála od Scheppachu má už vzhľadom na výkon veľmi solídny 
rozsah použitia. Trvalý výkon 2 500 W už dáva používateľovi možnosť napájať nielen elektrospotrebiče 
odporového typu (žiarovky, výhrevné telesá, kávovary a pod.), ale aj celú škálu elektrospotrebičov 
indukčného typu, pri ktorých je nutné počítať s väčšou výkonovou rezervou kvôli rozbehu a stratám 
vo vinutí elektromotora pri prevádzke (el. ručné náradie, el. čerpadlá, stroje s väčšími elektromotormi a 
pod.). Pre kvalitu elektrocentrály je kľúčovým prvkom motor a alternátor. Scheppach používa výbornú 
kvalitu týchto komponentov, certifikovanú aj na použitie s motormi Briggs & Stratton a certifikované 
nemeckou skúšobňou TÜV pre 300 hodinový nepretržitý záťažový test. Navyše sú elektrocentrály 
Scheppach vybavené špičkovou kvalitou napájania s automatickou reguláciou AVR (Automatic 
Voltage Regulator), takže nepoškodia ani spotrebiče náročnejšie na kvalitu napájacieho prúdu. Veľká  
13 l nádrž je chránená rámovou konštrukciou aj zhora a dovolí používateľovi mnohohodinovú 
bezstarostnú prevádzku. Veľké nafukovacie kolesá a rukoväť výrazne uľahčujú transport stroja.

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa 
rozhodnúť pre nákup elektrocentrály 
Scheppach SG 2500. Stále existuje 
mnoho oblastí, kde prúd nie je k 
dispozícii, inokedy hrozia pri výpadku 
energie veľké hmotné straty, ľudia 
potrebujú elektrinu pri svojich záhradných 
domčekoch, chatkách, karavanoch, 
lodiach, nevyhnutný je prísun energie na 
stavbách. Najmenšia elektrocentrála od 
Scheppachu nie je zďaleka najmenšou 
na trhu, avšak z hľadiska rozumnej 
využiteľnosti by zákazník nemal o 
menšom výkone uvažovať. Trvalý 
výkon 2000 W už dáva používateľovi 
možnosť napájať nielen elektrospotrebiče 
odporového typu (žiarovky, výhrevné 
telesá, kávovary a pod.), ale aj celú škálu 
elektrospotrebičov indukčného typu, 
pri ktorých je nutné počítať s väčšou 
výkonovou rezervou kvôli rozbehu 
a stratám vo vinutí elektromotora pri 
prevádzke (el. ručné náradie, el. čerpadlá 
a pod.). Pre kvalitu elektrocentrály je 
kľúčovým prvkom motor a alternátor. Scheppach používa výbornú kvalitu týchto komponentov, 
certifikovanú aj na použitie s motormi Briggs & Stratton a certifikované nemeckou skúšobňou 
TÜV pre 300 hodinový nepretržitý záťažový test. Navyše sú elektrocentrály Scheppach vybavené 
špičkovou kvalitou napájania s automatickou reguláciou AVR (Automatic Voltage Regulator), takže 
nepoškodia ani spotrebiče náročnejšie na kvalitu napájacieho prúdu. Veľká 13 l nádrž je chránená 
rámovou konštrukciou aj zhora a dovolí používateľovi mnohohodinovú bezstarostnú prevádzku.

Motor:  1-valec, štvortaktný, vzduchom chladený
Objem:  196 cm3

Výkon:  4,8 kW/6,5 hp pri 3 000 ot./min
Štartovanie:  ručné, pomocou štartovacieho lanka
Palivo:  bezolovnaté
Objem nádrže:  13 l
Objem nádrže na olej:  0,6 l
Spotreba paliva:  0,54 l/kWh
Čas prevádzky na 1 nádrž:  až 13 hod
Druh regulácie napájania:  automatická AVR
Výkon maximálny/trvalý:  2 200 / 2 000 W
Výstupné napätie (zásuvky):  2 × 230 V
Výstupná frekvencia:  50 Hz
Účinník:  1
Ochrana proti preťaženiu:  áno
Ochrana motora pri nedostatku oleja:  áno
Voltmeter:  áno
Trieda krytia:  IP 23
Rozmery stroja:  620 × 470 × 480 mm
Hmotnosť:  40,5 kg
Doporučená cena:  279 €

Motor:  1-valec, štvortaktný, vzduchom chladený
Objem:  196 cm3

Výkon:  4,8 kW/6,5 hp pri 3 000 ot./min
Štartovanie: ručné, pomocou štartovacieho lanka
Palivo:  bezolovnaté
Objem nádrže:  13 l
Objem nádrže na olej:  0,6 l
Spotreba paliva:  0,54 l/kWh
Čas prevádzky na 1 nádrž:  až 11 hod
Druh regulácie napájania:  automatická AVR
Výkon maximálny/trvalý:  2 800 / 2 500 W
Výstupné napätie (zásuvky):  2 × 230 V
Výstupná frekvencia:  50 Hz
Účinník:  1
Ochrana proti preťaženiu:   áno
Ochrana motora pri nedostatku oleja:  áno
Voltmeter:  áno
Trieda krytia:  IP 23
Rozmery stroja:  615 × 460 × 470 mm
Hmotnosť:  43,5 kg

Doporučená cena: 349 €

Motor:  1-valec, štvortaktný, vzduchom chladený
Objem:  390 cm3

Výkon:  9,6 kW/13 hp pri 3 000 ot./min
Štartovanie: ručné, pomocou štartovacieho lanka
Palivo:  bezolovnaté
Objem nádrže:  25 l
Objem nádrže na olej:  1,1 l
Spotreba paliva:  2,6 l/kWh
Čas prevádzky na 1 nádrž:  cca 8,5 hod
Druh regulácie napájania:  automatická AVR
Výkon maximálny/trvalý:  5 500 / 5 000 W
Výstupné napätie (zásuvky): 3 × 230 V/1 × 400 V/1x 12V
Výstupný prúd pre 220 V/400 V:  8,3 A/7,9 A
Výstupná frekvencia:  50 Hz
Účinník:  1
Ochrana proti preťaženiu:  áno
Ochrana motora pri nedostatku oleja:  áno
Voltmeter:  áno
Trieda krytia:  IP 23
Rozmery stroja:  725 × 530 × 575 mm
Hmotnosť:  80 kg

Doporučená cena: 699 €

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre nákup elektrocentrály. Stále existuje mnoho oblastí, kde 
prúd nie je k dispozícii, inokedy hrozia pri výpadku energie veľké hmotné straty, ľudia potrebujú elektrinu 
pri svojich záhradných domčekoch, chatkách, karavanoch, lodiach, nevyhnutný je prísun energie na 
stavbách. Elektrocentrála Scheppach SG  6500 je top model v rade elektrocentrál s veľmi širokým rozsahom 
použitia. Trvalý výkon 5 000 W a možnosť trojfázového výstupu 400 V dáva používateľovi možnosť 
napájať väčšinu bežne používaných spotrebičov alebo strojov s elektromotorom. Tzv. elektrospotrebiče 
odporového typu (žiarovky, výhrevné telesá, kávovary a pod.), ale aj väčšinu elektrospotrebičov indukčného typu, pri ktorých je nutné počítať s väčšou výkonovou 
rezervou kvôli rozbehu a stratám vo vinutí elektromotora pri prevádzke (el. ručné náradie, vŕtacie či búracie kladivá, el. čerpadlá, stroje s väčšími elektromotormi 
a pod.). Pre kvalitu elektrocentrály je kľúčovým prvkom motor a alternátor. Scheppach používa výbornú kvalitu týchto komponentov, certifikovanú aj na použitie  
s motormi Briggs & Stratton a certifikované nemeckou skúšobňou TÜV pre 300 hodinový nepretržitý záťažový test. Navyše sú elektrocentrály Scheppach 
vybavené špičkovou kvalitou napájania s automatickou reguláciou AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodia ani spotrebiče náročnejšie 
na kvalitu napájacieho prúdu. Veľká 25 l nádrž je chránená rámovou konštrukciou aj zhora a dovolí používateľovi mnohohodinovú 
bezstarostnú prevádzku. Veľké nafukovacie kolesá a obojručná rukoväť výrazne uľahčujú transport stroja. 

Rámová elektrocentrála 
2800 W s AVR reguláciou 
SG 3000

Rámová elektrocentrála 2200 W 
s AVR reguláciou 
SG 2500

Rámová elektrocentrála 
5500 W s AVR reguláciou 
SG 6500

275 €

235 €

589 €

Dvojvalcový kompresor HC 53 dc je fantastickým riešením pre väčšinu dielní, servisov, stolárov 
alebo aj náročných domácich majstrov. Znesie dlhodobé kontinuálne zaťaženie a vďaka vysokému 
pracovnému tlaku a vzdušníku o objeme 50 l je ideálny pre použitie s takmer akýmkoľvek druhom 

pneumatických nástrojov. Nevyhnutným predpokladom pre profesionálne použitie je dosiahnutie stáleho tlaku 10 barov, čo je dôležité pre dokonalé nastrelenie 
dlhých klincov (100 mm), pre sponkovanie, nitovanie pre uvoľňovanie skrutiek u áut, pre striekacie práce ap. Dvojvalcový motor má vysoký výkon 3 HP, ktorý 
zaručuje veľmi rýchle opätovné natlakovanie 50 litrovej nádrže. Všeobecnou a dôležitou vlastnosťou dvouválcových motorov je potom ich dlhšia životnosť. 
Pre mnohé aplikácie je potrebná jednoduchá mobilita stroja. Tento kompresor je aj pri svojich výkonoch stále pomerne kompaktný a jeho prepravu uľahčujú 
pojazdové kolesá a veľké madlo.

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  2 200 W / 3,0 PS
Počet otáčok:  2.850 ot./min.
Pracovný tlak max.:  10 bar
Objem vzdušníka:  50 l
Sací výkon:  412 l/min.
Plniace množstvo:  272 l/min.
Počet výstupov na vzduch:  2
Regulácia pracovného tlaku:  ÁNO
Množstvo oleja:  0,25 l
Rozmery stroja:  880/370/710 mm
Hlučnost:  97 dB
Hmotnost cca:  45 kg

Doporučená cena: 339 €

Olejový dvojvalcový 
kompresor
HC 53 dc

275 €

manometer vzdušníka, 
manometer na kontrolu nastaveného pracovného tlaku, 
rýchlospojky, 
redukčný ventil, 
tlakový spínač, 
odkaľovací ventil,

spätný ventil, 
poistný ventil, 
vzduchový filter, 
optický ukazovateľ stavu oleja, 
pojazdové kolesá, 
rukoväť

Dalšia výbava

PROFESSIONAL

Dvojvalcový motor 10 BAR, 

50 l vzdušník

Regulácia napájení AVR

Kompletná príprava na 

elektroštart

Regulácia napájení AVR
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PC 13 je univerzálny hutniaci stroj kategórie 87 kg 
vhodný na hutnenie zemín, živičných vrstiev, zámkovej 

dlažby, stláčanie zeminy v záhradách, opravy ciest a ďalšie 
terénne práce. Je tiež vhodný na práce pozdĺž základov, 

stien či podperných pilierov. Vyznačuje sa jednoduchou, 
nenáročnou, ale veľmi robustnou konštrukciou, ideálne sa hodiacou 

na ťažké podmienky, v ktorých podobné stroje bežne pracujú. Základnou 
prednosťou tohto stroja je mohutná hutniaca doska odliata z jedného kusa tvárnej 

liatiny a teda maximálne odolná voči prasknutiu (bežne majú stroje tejto kategórie bočné hrany iba 
navarené). Jej tvar navyše umožňuje pohodlnú prácu i v rohových priestoroch. Bezkonkurenčné je tiež 
vyváženie stroja a jeho posuv vpred s minimálnym bočným kĺzaním. Posuv vpred je navyše dimenzovaný 
iba natoľko silne, aby obsluha mohla bez väčšieho úsilia posúvať stroj i vzad. Stroj sa dodáva v štandarde 
kompletne vybavený, takže obsahuje i prvky, ktoré inde nájdete za príplatok – plastová transparentná 
podložka na hutnenie dlažby (vďaka farbe vhodná i na svetlé odtiene dlažby – nezostanú na nej čierne 
gumové stopy), podvozok s kolesami pre ľahkú manipuláciu na stavenisku. Podvozok sa dá v prípade 
potreby zo stroja jednoducho odobrať.

PC 11 je univerzálny hutniaci stroj kategórie 65 kg vhodný 
na hutnenie zemín, živičných vrstiev, zámkovej dlažby, 

stláčanie zeminy v záhradách, opravy ciest a ďalšie terénne 
práce. Je tiež vhodný na práce v stiesnených priestoroch, ako 
sú úzke výkopy alebo pozdĺž základov, stien či podperných 

pilierov. Vyznačuje sa jednoduchou, nenáročnou, ale veľmi 
robustnou konštrukciou, ideálne sa hodiacou na ťažké podmienky, 
v ktorých podobné stroje bežne pracujú. Základnou prednosťou 

tohto stroja je mohutná hutniaca doska odliata z jedného kusa tvárnej 
liatiny a teda maximálne odolná voči prasknutiu (bežne majú stroje tejto 

kategórie bočné hrany iba navarené). Jej tvar navyše umožňuje pohodlnú prácu 
i v rohových priestoroch. Bezkonkurenčné je tiež vyváženie stroja a jeho posuv vpred 

s minimálnym bočným kĺzaním. Posuv vpred je navyše dimenzovaný iba natoľko silne, aby obsluha 
mohla bez väčšieho úsilia posúvať stroj i vzad. Stroj sa dodáva v štandarde kompletne vybavený, takže 
obsahuje i prvky, ktoré inde nájdete za príplatok – plastová transparentná podložka na hutnenie dlažby 
(vďaka farbe vhodná i na svetlé odtiene dlažby – nezostanú na nej čierne gumové stopy), podvozok  
s kolesami pre ľahkú manipuláciu na stavenisku. Podvozok sa dá v prípade potreby zo stroja 
jednoducho odobrať.

Stále viac sme obklopení elektronikou a nechceme sa jej vzdať ani na chate, chalupe, na záhrade,  
v karavane alebo trebárs na lodi. Nie vždy je však v dosahu kvalitný zdroj prúdu alebo výpadky prúdu na 
takých miestach môžu byť častejšie, než je obvyklé. Napájanie ako bežných elektrospotrebičov (žiarovky, 
kávovary, el. ručné náradie, el. čerpadlá, a pod.), tak aj citlivých, elektronicky riadených spotrebičov 
(moderné televízory, počítače, laptopy, elektronické prístroje, a pod.) môžete teraz vyriešiť veľmi 
jednoducho. Scheppach, v spolupráci s jedným z lídrov v odbore, predstavuje prvú skutočne výkonnú 
a zároveň cenovo dostupnú digitálnu invertorovú elektrocentrálu. Iba digitálna invertorová technológia 
dokáže podľa stavu napájanej techniky vhodne prispôsobiť stabilitu napätia aj frekvencie. Výstupom je 
presný a hladký priebeh napájacieho napätia, ktoré citlivé spotrebiče potrebujú pre svoje fungovanie. 
Použitím digitálnej invertorovej elektrocentrály tak zabránite poškodeniu alebo zničeniu týchto 
elektrospotrebičov. Scheppach DG 30 sa vo svojej cenovej kategórii môže pýšiť aj bezkonkurenčným 
trvalým výkonom 2 800 W, ktorý používateľovi postačí na väčšinu bežných aplikácií. Plné zakrytovanie 
elektrocentrály má, okrem dokonalého vzhľadu, aj priaznivý vplyv na výrazné zníženie hlučnosti oproti 
štandardným strojom. Veľká 14 l nádrž dovolí používateľovi mnohohodinovú bezstarostnú prevádzku. 
Dve veľké držadlá výrazne uľahčujú prenášanie elektrocentrály.

Motor:  1-valec, štvortaktný, OHV, vzduchom chladený
Objem:  196 cm3

Výkon:  4,8 kW/6,5 HP
Štartovanie:  ručné, pomocou štartovacieho lanka
Palivo:  bezolovnaté
Objem nádrže:  14 l
Objem nádrže na olej:  0,6 l
Spotreba paliva:  cca 1,75 l/h
Čas prevádzky na 1 nádrž:  až 13 hod
Druh regulácie napájania:  digitálny invertor
Výkon maximálny/trvalý:  3 000 / 2 800 W
Výstupné napätie (zásuvky):  2 × 230 V
Výstupná frekvencia:  50 Hz
Účinník:  1
Ochrana proti preťaženiu:  áno
Ochrana motora pri nedostatku oleja:  áno
Voltmeter:  áno
Trieda krytia:  IP 23
Rozmery stroja:  450 × 480 × 610 mm
Hmotnosť:  33 kg

Doporučená cena: 629 €

Motor:  4-taktný, OHV
Objem motora:  196 cm3

Výkon:  4,8 kW / 6,5 hp
Objem nádrže:  3,8 l
Rozmer dosky:  540 × 420 mm
Odstredivá sila:  13 000 N
Hĺbka stlačenia:  30 cm
Vibračné údery:  5 500 úderov/min
Akustický tlak (LWA):  93 dB
Pohyb:  vpred
Rýchlosť pohybu:  15 m/min.
Krytý klinový remeň motora:  ÁNO
Páčka plynu na rukoväti:  ÁNO
Skladacia rukoväť:  ÁNO
Riadidlá s účinným tlmičom vibrácií:  ÁNO
Hmotnosť:  86,5 kg

Doporučená cena: 579 €

Motor:  4-taktný, OHV
Objem motora:  163 cm3

Výkon: 4,0 kW / 5,5 hp
Objem nádrže:  3,8 l
Rozmer dosky:  530 × 350 mm
Odstredivá sila:  11 000 N
Hĺbka stlačenia:  25 cm
Vibračné údery:  5 500 úderov/min
Akustický tlak (LWA):  93 dB
Pohyb:  vpred
Rýchlosť pohybu:  25 m/min.
Krytý klinový remeň motora:  ÁNO
Páčka plynu na rukoväti:  ÁNO
Skladacia rukoväť:  ÁNO
Riadidlá s účinným tlmičom vibrácií:  ÁNO
Hmotnosť:  64,5 kg

Doporučená cena: 479 €

Motor:  Loncin, 4-taktný, OHV, 270 cm3

Výkon:  6,6 kW/9 HP
Max. náklon motora:  20°
Rozmery dosky:  730 × 450 mm
Rýchlosť pojazdu:  20 – 25 m/min.
Hĺbka zhutnenia:  50 cm
Zhutňovacia sila:  30,5 kN
Vibrácie:  4 000 1/min.
Počet rýchlostí:  1 vpred / 1 vzad
Štartovanie:  ručné (ťahom)
Objem nádrže:  6 l
Palivo:  Natural 95
Rozmer stroja:  775 × 480 × 1120 mm
Hmotnosť:  162 kg
Doporučená cena: 1 249 €
Obojsmerná vibračná doska Scheppach HP 3000 S je svojou veľkosťou a parametrami 
univerzálnym a ideálnym strojom na stredne ťažké až náročné stavebné práce, úpravy 
terénu, krajinárske práce ap. Hodí sa na zhutňovanie zemín, živičných vrstiev, sypaného 
kameňa alebo na kladenie chodníkov. Široké spektrum použitia má aj pri výkopových prácach. Vďaka 
veľmi jednoduchej ovládateľnosti a rozmerom sa hodí aj do stiesnených priestorov. Stroj má veľmi stabilnú konštrukciu 
a jednoduché ovládacie prvky s jednoduchým prepínaním, ktoré zaisťuje plynulý prechod medzi pohybom vpred  
a vzad. Zhutňovacia, perfektne plochá doska je vyrobená zo 6 mm hrubého oceľového výlisku, ktorý sa vyznačuje 
veľkou odolnosťou proti opotrebeniu a deformáciám. Stroj má účinné tlmenie vibrácií, takže práca je s ním dostatočne 
pohodlná aj dlhší čas. Stroj je už v základe vybavený všetkým potrebným. Ochranným rámom, prepravným podvozkom, 
veľmi kvalitnou polyuretánovou podložkou na zhutňovanie dlažby, skladacou rukoväťou či ochranou pred nízkym stavom 
oleja. Pohonnú jednotku tvorí veľmi obľúbený a rozšírený motor Loncin s veľmi dlhou životnosťou, vysokým výkonom  
a nízkymi nárokmi na údržbu.

Digitálna invertorová 
elektrocentrála 3000 W 
DG 30

Vibračná doska
PC 13

Vibračná doska  
PC 11

Obojsmerná vibračná doska 
HP 3000 S

499 €

439 €

349 €

1 129 €

Možnosť napájať citlivé 

elektronické zariadenia

65 kg

87 kg

Podvozok a plastová 

podložka v štandarde

Podvozok a plastová 

podložka v štandarde

ZADARMO

162 kg
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Výkonné búracie kladivo Scheppach 
AB 1600 je primárne určené na búracie 
a demolačné práce v súkromnom 
sektore alebo krátkodobé nasadenie 
v profesionálnom stavebníctve. Štíhly 
tvar tela stroja dovoľuje pracovať 
i v stiesnených podmienkach. Sila 
úderu 47 joulov nie je len tabuľková 
hodnota. Mohutný a vyspelý 
systém úderníka produkuje naozaj 
mohutný ráz, pocitovo porovnateľný  
i s výrazne drahšími strojmi. Dôkladné 
tesniace prvky zase veľmi dobre 
chránia pred prachom a výrazne 
zvyšujú životnosť celého vnútorného 
ústrojenstva. Obzvlášť pri dlhšom 
použití sú výrazným komfortným 

prvkom mäkčené zóny na rukoväti. Upnutie šesťhranom zaistí jednoduchú  
a pohodlnú výmenu nástroja. Stroj sa štandardne dodáva s pevným oceľovým 
kufrom, prídavnou rukoväťou, súpravou uhlíkov a dvoma sekáčmi.

Tento kompaktný lanový navijak je určený na zdvíhanie a spúšťanie 
bremien do hmotnosti až 250 kg. Výborne poslúži ako obslužné 
zdvíhadlo na montážne a údržbárske práce v dielňach, garážach alebo 
remeselných prevádzkach. Výhodou je ľahká údržba aj obsluha. Celá 
konštrukcia je z veľmi kvalitných materiálov, obsahuje všetky dôležité 
bezpečnostné prvky, je pomerne ľahká a ľahko premiestniteľná. 
Obslužný spínač s núdzovým vypínaním má dlhý prívodný kábel, 
bremenový hák má bezpečnostnú poistku, motor je vybavený termospínačom, automatickým prerušovačom 
odvíjania a automatickou brzdou. Špeciálne upevňovacie spony sú súčasťou dodávky.

Tento heavy duty lanový navijak je určený na zdvíhanie a spúšťanie 
bremien do hmotnosti až 400 kg. Výborne poslúži ako obslužné 
zdvíhadlo na montážne a údržbárske práce v dielňach, garážach alebo 
remeselných prevádzkach. Výhodou je ľahká údržba aj obsluha. Celá 
konštrukcia je z veľmi kvalitných materiálov, obsahuje všetky dôležité 
bezpečnostné prvky, je pomerne ľahká a ľahko premiestniteľná. 
Obslužný spínač s núdzovým vypínaním má dlhý prívodný kábel, 
bremenový hák má bezpečnostnú poistku, motor je vybavený 
termospínačom, automatickým prerušovačom odvíjania a automatickou 
brzdou. Špeciálne upevňovacie spony sú súčasťou dodávky.

Ak chcete postaviť plot, ohradu, základy 
pre záhradný domček alebo trebárs 
vysadiť väčšie množstvo stromčekov, 
môžete si veľmi uľahčiť prácu použitím 
pôdneho vrtáka. Nie je problém skrátiť 
čas hĺbenia dier až o 80 % a ušetriť si 
tak aj kopec zbytočného úsilia. Správny 
nástroj by pre vás mohol byť model EB 
1650. Regulácia otáčok aj vypínač sú 
pohromade na pravej rukoväti a spolu s praktickou rukoväťou a priaznivou hmotnosťou robia stroj 
veľmi pohodlným na ovládanie. Robustný rám stroja chráni nielen vás, ale aj stroj samotný pri jeho 
položení na zem. Srdcom stroja je silný motor s odstredivou spojkou a elektronickým zapaľovaním 
pre jednoduché štarty a s dostatočne objemnou nádržou. Má membránový karburátor, takže z neho 
nevytečie palivo ani pri tom najväčšom sklone. Stroj sa dodáva vrátane pôdneho vrtáka 100 mm. Max. 
odporúčaný priemer vŕtania pre tento stroj je 255 mm.

Ak staviate dom, upravujete okolie chalupy 
alebo vás stavebná práca živí, mohla by 
vás zaujímať vibračná ubíjačka VS 1000  

s vynikajúcim pomerom ceny a úžitkovej 
hodnoty. Ubíjačka sa výborne hodí na 
ubíjanie piesku, štrku, ílu, zmiešaných a 
súdržných zemín, a to aj v miestach 
inými strojmi ťažko prístupnými – práca 

okolo múrov, potrubí, výkopy pre rôzne vedenia, priekopy ap. Stroj má veľmi 
pohodlné a jednoduché ovládanie združené na robustnom oceľovom ráme. Ten 
taktiež chráni citlivejšie časti motora a prevodovky pred možným poškodením. 
Celý stroj je výborne hmotnostne vybalancovaný a vďaka tomu je aj smerové 
vedenie stroja pri práci v tejto cenovej kategórii vysoko nadpriemerné. Vďaka 
vysokej hutniacej sile 1000 kg sa hodí na veľké množstvo rôznych aplikácií. 
Pohonná jednotka od jedného z najväčších výrobcov motorov na svete má 
vylepšený filter pre prácu v prašných podmienkach, ľahko sa štartuje, je tichá, 
spoľahlivá a vyznačuje sa priaznivou spotrebou. Pre zvýšenie komfortu práce je rám uložený na mohutných antivibračných 
gumových segmentoch. Stroj sa dodáva s pojazdovými kolesami, ktoré výrazne uľahčia transport.

Pásový prepravník Scheppach DP 5000 vám umožní 
veľmi pohodlnú prepravu až 500 kg sypkých aj pevných 
materiálov aj na veľmi zle prístupných miestach. Skvelo 

sa hodí na prepravu zeminy, piesku, štrku, kameňov, dlažby, tehál, ale napr. aj dreva alebo trávy.  Hojne sa využíva 
na staveniskách, pri demoláciách či rekonštrukciách objektov, pri výkopových prácach, v poľnohospodárstve, 
záhradníctve, lesníctve ap. Výhodou je nielen väčšia bezpečnosť a priechodnosť aj v ťažšom teréne, ale aj vý-
razne vyššia produktivita práce oproti bežným manuálnym prepravným prostriedkom. Ďalšou výhodou je to, že 
široké pásy lepšie rozkladajú hmotnosť nákladu, takže stroj zanecháva výrazne menšie stopy a ryhy než kolesové 
prostriedky. Ak zakladáte novú záhradu alebo naopak prepravujete materiál už na udržiavanom pozemku, túto 
vlastnosť veľmi oceníte. Obsluha všetkých ovládacích prvkov je veľmi jednoduchá. Páčkami na rukoväti jednodu-
cho ovládate otáčanie, brzda sa aktivuje automaticky pri uvoľnení páky spojky a tiež páka ovládania hydraulického 
zdvihu korby a radenia trojstupňovej prevodovky je v ľahkom dosahu obsluhy. Na pohon je použitý veľmi obľúbený 
motor Loncin s vysokým výkonom 6,5 HP, ktorý patrí k najobľúbenejším a najspoľahlivejším pohonným jednotkám 
vôbec. Pásový prepravník Scheppach DP 5000 svojím pomerom medzi skvelou cenou, bohatou výbavou a nos-
nosťou 500 kg nastavuje nové pravidlá v tejto kategórii.

Motor:  Loncin, 4-taktný, OHV, 196 cm3

Výkon:  4,1 kW/6,5 HP
Prevodovka:  mechanická
Počet rýchlostí:  3 vpred / 1 vzad
Rýchlosť vpred podľa prevodu: 
 max. 1,57 – 2,93 – 3,66 km/h
Rýchlosť vzad:  1,14 km/h
Sklápanie korby:  hydraulické
Rozmer korby:  950 × 680 × 465 mm
Max. nosnosť:  500 kg
Bočná ochrana kolies:  áno
Šírka pásu:  180 mm
Rám:  oceľový
Rozmer stroja:  1 600 × 715 × 1 030 mm
Hmotnosť:  255,5 kg
Doporučená cena:  2 349 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  1 600 W
Otáčky:  5 000 ot. / min.
Sila úderu:  47 J
Počet úderov:  1 500 1/min.
Upínanie:  šesťhran
Oceľový kufor:  áno
Sekáč špicatý:  30 × 410 mm
Sekáč plochý:  30 × 410 mm
Olejnička:  áno
Servisné náradie:  áno
Prídavná rukoväť:  áno
Hmotnosť bez príslušenstva:  cca 17 kg
Doporučená cena: 214 €

Motor:   230 V/50 Hz
Príkon:  780 W
Nosnosť bez pomocnej kladky:  max. 125 kg
Nosnosť s pomocnou kladkou:  max. 250 kg
Zdvih bez pomocnej kladky:  12 m
Zdvih s pomocnou kladkou:  6 m
Rozmery stroja:  380 x 205 x 115 mm
Hmotnosť:  cca 11,5 kg 
Doporučená cena:  134 €

Motor:  230 V/50 Hz
Príkon:  780 W
Nosnosť bez pomocnej kladky:  max. 200 kg
Nosnosť s pomocnou kladkou:  max. 400 kg
Zdvih bez pomocnej kladky:  12 m
Zdvih s pomocnou kladkou:  6 m
Rozmery stroja:  438 x 240 x 140 mm
Hmotnosť:  cca 17 kg 
Doporučená cena:  174 €

Motor: 2-taktný jednovalec s membránovým karburátorom
Objem motora:  49 cm3

Výkon:  1,65 kW / 2,25 hp
Zapaľovanie:  elektronické
Otáčky vrtáka:  0 – 250 ot./min.
Objem nádrže:  cca 1,2 l
Priemer vŕtania:  0 – 250 mm
Systém tlmenia vibrácií:  ÁNO
Úroveň vibrácií na rukoväti:  6,3 m/s2

Ochranný rám:  ÁNO
Rozmery stroja:  600 × 380 × 1070 mm
Celková hmotnosť:  cca 13 kg
Doporučená cena: 279 €

Motor:  4-taktný jednovalec
Objem motora:  196 cm3

Výkon:  4,0 kW / 5,4 hp
Zapaľovanie:  elektronické
Objem nádrže:  cca 3,6 l
Veľkosť stopy ubíjania:  310 × 300 mm
Výška zdvihu.  40 – 66 mm
Počet rázov:  600 – 700 1/min.
Hutniaca sila:  10 kN (1 000 kg)
Hĺbka hutnenia:  40 – 60 cm
Systém tlmenia vibrácií:  ÁNO
Ochranný rám:  ÁNO
Rozmery stroja:  780 × 480 × 1150 mm
Celková hmotnosť:  cca 78 kg

Doporučená cena: 849 €

Pásový prepravník 500 kg 
s hydraulickým 
sklápaním korby 
DP 5000

Demolačné kladivo
AB 1600

Lanový navijak 
elektrický
HRS 250

Lanový navijak 
elektrický
HRS 400

Pôdny vrták 
EB 1650

Vibračná ubíjačka 

1 999 €

169 €

113 €

145 €
739 €

Vrátane vrtáka 

Ø 100 mm, dĺžka 800 mm

229 €

Hutniaca sila 1000 kg

ZADARMO 2 sekáče

Nosnosť 125/250 kg

Nosnosť 200/400 kg

VS 1000

www.drevarskestroje.sk
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Tyto ručně ovládané kladkostroje jsou určeny ke zvedání a spouštění břemen do hmotnosti jedné tuny. Výborně poslouží jako obslužné zdvihadlo 
pro montážní a údržbářské práce v dílnách nebo garážích. Výhodou je snadná údržba i obsluha a rovněž nezávislost na elektrickém proudu. 
Celá robustní konstrukce obsahující veškeré důležité bezpečnostní prvky je poměrně lehká, snadno přemístitelná, má dlouhý obslužný řetěz  
a je vyrobena z velmi kvalitních materiálů.  Velkou výhodou je i minimální vzdálenost mezi oběma háky pouhých 30 cm.

Hmotnosť bremena:  1 000 kg
Zdvih:  3 m
Minimálna konštrukčná výška:  30 cm
Rozmery stroja:  250 x 180 x 170 mm
Hmotnosť:  cca 9,5 kg
Doporučená cena: 79,99 €

Hmotnosť bremena:  2 000 kg
Zdvih:  3,8 m
Minimálna konštrukčná výška:  30 cm
Rozmery stroja:  250 x 180 x 170 mm
Hmotnosť:  cca 12 kg 
Doporučená cena:  109,99 €

Reťazové kladkostroje 
ručné 
CB 01

 
CB 02

63,99 €

89,99 €

Zdvih 3 m

Př
ís

lu
še

ns
tv

í Model Popis technické parametry, obj. číslo cena

st 10 l2 rezný kotúč
TCT Ø254/30, 60 zubov, obj.č. 3901203701 25,99

TCT Ø254/30, 30 zubov, obj.č. 3901102701 15,99

st 10 e rezný kotúč
TCT Ø254/30, 60 zubov,, obj.č. 3901203701 25,99

TCT Ø254/30, 30 zubov,, obj.č. 3901102701 15,99

st 12 rezný kotúč
TCT Ø315/30, 24 zubov, obj.č. 3901302701 25,99

TCT Ø315/30, 20 zubov, orig. Sheppach, obj.č. 51005102 25,99

HS 120 o rezný kotúč
TCT Ø315/30, 24 zubov, obj.č. 3901302701  25,99

TCT Ø315/30, 20 zubov, orig. Sheppach, obj.č. 51005102 29,99

HM 100 lxu
HM 100 lu

rezný kotúč
TCT Ø254/30, 60 zubov, obj.č. 3901203701 25,99

TCT Ø254/30, 30 zubov, obj.č. 3901102701 15,99

HM 80 l
HS 80

rezný kotúč TCT Ø210/30, 24 zubov, obj.č. 3901101701 14,99

HM 80 lxu rezný kotúč TCT Ø210/30, 24 zubov, obj.č. 3901101701 14,99

HM 80 MP

rezný kotúč 
univerzálny (drevo, 
plasty, hliník, meď)

TCT Ø216/30/2,8, 40 zubov, obj.č. 7901200701 17,99

rezný kotúč 
univerzálny 
+ rezanie kovu

TCT Ø216/3/1,8, 40 zubov, obj.č. 7901200703 27,99

rezný kotúč na drevo TCT Ø216/30/2,8, 48 zubov, obj.č. 7901200705 13,99

HM 100 zl rezný kotúč
TCT Ø254/30, 60 zubov, obj.č. 3901203701 25,99

TCT Ø254/30, 30 zubov, obj.č. 3901102701 15,99

HBS 20   pás Univerzálny, obj.č. 3901504037 31,99

SB 12 pílový pás
na drevo, obj. č.: 3901502702 31,99

na drevo a plasty, obj. č.: 3901502703 31,99

Zdvih 3,8 m

štvorramenný klin                          

 šestiramenny klin                                    

rozširovací klin           

profesionálny rozširovací klin

Zubehörpaket für Kombimaschine c6 06

Accessory package for combined 

woodworking machine c6 06
Carton d‘accessoires pour  

combiné à bois c6 06

+

woodster GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

+

+ +

Zubehörpaket für  

Kombimaschine c6 06

Accessory package for 

combined woodworking  

machine c6 06

Carton d‘accessoires 

pour combiné à bois  

c6 06

Art.-Nr.
390 2403 711

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Model Popis technické parametry, obj. číslo cena

sd 16
Deco-flex

pílový plátek

univerzálny, obj. č. 88000011, sada 6 ks 15,99

na drevo a plasty, obj. č. 88000012, sada 6 ks 15,99

na drevo, obj. č. 88000013, sada 6 ks 15,99

 DIVAR 45

Vodiaca lišta 
800 mm obj. č.: 3901803701 31,99

pílový kotúč TCT 24 zubov, 145/20 mm, obj. č.: 3901803703 15,99

pílový kotúč TCT 48 zubov, 145/20 mm, obj. č.: 3901803704 19,99

set príslušenstvo 1x spojka vodiacich líšt, 2x kovová svorka, 1x 
doraz, obj. č.: 3901803705 19,99

DIVAR 55

Vodiaca lišta 
1400 mm obj. č.: 3901802701 49,99

pílový kotúč TCT 24 zubov, 160/20 mm, obj. č.: 3901802704 21,99

pílový kotúč TCT 48 zubov, 160/20 mm, obj. č.: 3901802705 25,99

ochrana proti 
preklopeniu stroja obj. č.: 3901802703 9,99

set príslušenstvo 1x spojka vodiacich líšt, 2x kovová svorka, 1x 
doraz, obj. č.: 3901802702 21,99

pt 85 sada nožov sada nožov HSS, obj.č. 3902202701 21,99

HMS 1070 sada nožov sada nožov HSS, obj. č. 3902204701 39,99

cOMBI 6

sada príslušenstvo sada nožov do protahovačky, pílový kotúč, frézky, 3x 
dlabací bity, obj. č. 390 2403 711 75,99

pílový kotúč pílový kotúč 200 mm, obj. č. 390 2403 701 33,99

sada nožov sada 2 nožov do hoblovky, obj. č. 390 2403 702 25,99

FS 8500 rezný kotúč diamantovy kotúč, 180/22,2/2,5 mm, obj.č. 3906705050 21,99

dc 04

redukcia sací 
hadice

päťdielna sada, obj.č. 75200701 13,99

filtračny vak obj.č. 75100702 2,99

Model Popis technické parametry, obj. číslo cena

dc 12

redukcia sací 
hadice

päťdielna sada, obj.č. 75200701 13,99

plastový vak na 
piliny

obj.č. 75001500 3,99

prachový vak obj.č. 3906301013 21,99

sací hadice obj.č. 3906301015 29,99

BG 150
BGS 700 brusný kotúč

150 x 25 x 12,7, zrnitosť 36, obj. č.: 88000892 3,99

150 x 25 x 12,7, zrnitosť 60, obj. č.: 88000893 3,99

150 x 20 x 12,7, zrnitosť 46, obj. č.: 3838913781801 8,49

150 x 20 x 12,7, zrnitosť 80, obj. č: 3838913781818 8,49

BG 200
BG 200 Al brusný kotúč

200 x 25 x 16 mm, zrnitosť 36, obj. č.: 88000870 3,99

200 x 25 x 16 mm, zrnitosť 60, obj. č.: 88000869 3,99

200 x 20 x 16 mm, zrnitosť 46, obj. č.: 3838913598393 12,99

200 x 20 x 16 mm, zrnitosť 80, obj. č.: 3838913781849 13,99

BG 200 Al brusný kotúč 200x40x16 mm, zrnitosť 100, obj. č.: 88002593 (biely) 27,99

BtS 800

brusný papier 
Ø150 mm zrnitosť K80, 10 ks, obj. č.: 88000208 12,99

brusný papier 
Ø150 mm zrnitosť K120, 10 ks, obj. č.: 88000209 18,99

brusný papier 
Ø150 mm zrnitosť K220, 10 ks, obj. č.: 88000220 12,99

brusný papier 100 x 
914 mm zrnitosť K80, 3 ks, obj. č.: 88000211 10,99

brusný papier 100 x 
914 mm zrnitosť K120, 3 ks, obj. č.: 88000212 12,99

brusný papier 100 x 
914 mm zrnitosť K220, 3 ks, obj. č.: 88000221 9,99

Hl 650
lS 600 štiepací klin

šestiramenný štiepací klin, obj. č. 16040717 51,99

štvorramenný štiepací klin, obj. č. 16040730 29,99

Hl 710
Hl 800 e
Hl 800

štiepací klin
štvorramenný štiepací klin, obj. č. 3905301701 29,99

rozširovacie klin, obj. č. 3905301702 41,99

Hl 1010
Hl 1100

štiepací klin štvorramenný klin, obj. č.: 5905409998 43,99

štiepací klin rozširovacie klin, obj. č.: 5905409999 39,99

štiepací klin profesionálny rozširovacie klin, obj. č.: 5905409997 65,99

Hl 1500 štiepací klin

štvorramenný štiepací klin, obj. č. 3905402702 59,99

rozširovacie klin, obj. č. 16040727 41,99

profesionálny rozširovacie klin, obj.č.3905402701 81,99

štiepače olej
hydraulický olej 1l, obj. č. 16020280 9,99

hydraulický olej 5l, obj. č. 16020281 29,99

cs 03 brusný kotúč 3,5 mm, obj.č. 3903602701 5,99

kompresory sada päťdielne-
ho príslušenstva

špirálová hadica s pištoľou, manometer, ofukovacia pištoľ, 
pištoľ na dutiny, striekacie pištole, obj. č. 3906101702 33,99

kompresory olej kompresorový olej 1 l, obj. č.: 3906100701 6,49

EB 1650
pôdne 
vrtáky

pôdny vrták Ø 100mm, dĺžka 80 cm: obj.č. 
3904701122 45,99

pôdny vrták Ø 150mm, dĺžka 80 cm: obj.č. 
3014701701 49,99

pôdny vrták Ø 200mm, dĺžka 80 cm: obj.č. 
3014701702 53,99

AB 1600
sekáč plochý 30 x 410 mm, obj. č.: 3908201108 25,99

sekáč špičatý 30 x 410 mm, obj. č.: 3908201109 25,99
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DREVÁRSKE CENTRUM PREBENA: 
Zvolenská cesta - pri ihrisku Kremniÿka, Banská Bystrica
 
tel./fax:.048/4133184, 0905603139
e-mail: prebena@prebena.sk

www.prebena.sk
www.drevarskestroje.sk/
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