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výrobek dodáván v kufru

Výrobce si vyhrazuje právo na změny 
konstrukce, designu, výbavy 
a parametry.

Obrázky se mohou lišit od reálného 
produktu.

Uvedené ceny jsou doporučené a 
mohou se lišit v prodejních místech 
v souvislostí změn materiálových 
vstupů, kurzu a dopravy. Tiskové 
chyby vyhrazeny.

výrobek dodáván v krabici

dvojitá izolace

funkce pozvolného rozběhu

funkce plynulé regulace otáček

průměr kotouče

možnost připevnění ke stolu

vrtání s příklepem

funkce obousměrnécho chodu

typ motoru: Bezuhlíkový

rychloupínací sklíčidlo

regulace teploty

udrženi otáček i při zatíženi stroje

počet akumulátorů v příslušenství 

snadné uzamčení-aretace 

způsob upínání nástroje

LED osvětleni pracovního prostoru

délka přívodního kabelu

součástí výrobku je LASER

120mm

1x

SDS
PLUS

SDS
MAX

LAZER

Konvence

2m

vrtání

šroubování

příklep

regulace svařovacího proudu

HEX

způsob upínání nástroje

způsob upínání nástroje

vícerychlostní

Výhradní dovozce do České republiky:
Vegatools s.r.o. 
Sídlo firmy: Křižovnická 86/6, Staré Město, 
110 00 Praha. 
Sklad a kancelář: Havlíčkova 261, 280 02 Kolín.
www.procraft.cz      
info@procraft.cz

Copyright© 2023 Vegatools s.r.o.
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AKU NÁŘADÍ
AKU nářadí

AKU vrtací šroubovák 
Procraft 

HO
BB

Y

AKU vrtací šroubovák Procraft PA12Li 
je praktický pomocník pro hobby použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být 
omezováni přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod 
a točivým momentem 22Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů s použitým 1/4» 
nástavců - bitů. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 
10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček 
Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky 
jsou 2 akumulátory, nabíječka. Balení karton.

PA12Li COMPACT

ergonomicky 
tvarovaná rukojeť 
s protiskluzným, 
pogumovaným 
povrchem

spínač

ventilační 
mřížka

rychloupínací sklíčidlo

přepínač směru otáčení L - P

LED osvětlení 

dobíjecí 
akumulátor

přepínač  rychlosti 
1.- 2. stupeň

Typ PA12Li COMPACT
Akumulátor:  LI-ion 12V, 1,5Ah (součástí balení)   
Počet akumulátorů (ks) 2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min-1) 0-350/0-1400
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)  10
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo: 10/20
Doba nabíjení:  60min
Max. kroutící moment (Nm) 22
cena  vč. DPH 735
Hmotnost (kg) 1,3

počet akumulátorů 
- 2 ks

2x
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AKU NÁŘADÍ
AK

U 
ná
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PA12Li PA12DFR

AKU vrtací šroubovák Procraft PA12Li 
je praktický pomocník pro hobby použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete 
být omezováni přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý 
chod a točivým momentem 22Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů s použitým 
1/4» nástavců - bitů. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů 
do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou 
regulací otáček Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí 
dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr.

přepínač  rychlosti 
1.- 2. stupeň

ventilační 
mřížka

ventilační 
mřížka

spínač

přepínač směru 
otáčení L - P

přepínač směru 
otáčení L - P

rychloupínací sklíčidlo

spínač

počet akumulátorů 
- 2 ks

AKU vrtací šroubovák Procraft PA12DFR
je poloprofesionální praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování 
nechcete být omezováni přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček 
pravý/levý chod a točivým momentem 22Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a 
šroubů s použitým 1/4» nástavců - bitů. Rychloupínací sklíčidlo systém QUICK umožňuje 
upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. 
rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Pro zvýšení kompaktnosti stroje 
při šroubování lze pomocí červeného posuvného kroužku odejmout rychloupínací sklíčidlo 
a 1/4» nástavce upínáme přímo do 6 hranného unašeče. Stroj je vybaven integrovaným 
LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, 
nabíječka a transportní plastový kufr.

počet akumulátorů - 2 ks

DFR aretační kroužek 
rychlovýměnného sklíčidla - 
systém QUICK

dobíjecí 
akumulátor

dobíjecí akumulátor

rychloupínací 
sklíčidlo

přepínač  rychlosti 1.- 2. 
stupeň

PR
OF

I

PR
OF

I

Typ PA12Li
Akumulátor: LI-ion 12V,  2Ah (součástí balení)     
Počet akumulátorů (ks) 2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min-1)  0-350/0-1200
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)  10
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo 10/20
Max. kroutící moment (Nm) 22
cena  vč. DPH 1450
Hmotnost (kg) 2,7

Typ PA12DFR
Akumulátor: LI-ion 12V,  1,5Ah (součástí balení)   
Počet akumulátorů (ks) 2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min-1) 0-350/0-1200
Použitelný průměr vrtáku (mm)  0,8-10
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)  10
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo 10/20
Max. kroutící moment (Nm) 22
cena  vč. DPH 1580
Hmotnost (kg) 2,7

2x 2x
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AKU NÁŘADÍ
AKU nářadí

HO
BB

Y PA18C PA18DFR

AKU vrtací šroubovák Procraft PA18C
 je praktický pomocník pro hobby použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete 
být omezováni přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý 
chod a točivým momentem 32Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů s použitým 
1/4» nástavců - bitů. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů 
do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou 
regulací otáček Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí 
dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka. Balení karton.

AKU vrtací šroubovák Procraft PA18DFR
je poloprofesionální praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování 
nechcete být omezováni přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček 
pravý/levý chod a točivým momentem 38Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů 
s použitým 1/4» nástavců - bitů. Možnost nastavení utahovacího momentu v 18 stupních. 
Rychloupínací sklíčidlo systém QUICK umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do 
průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou 
regulací otáček. Pro zvýšení kompaktnosti stroje při šroubování lze pomocí červeného 
posuvného kroužku odejmout rychloupínací sklíčidlo a 1/4» nástavce upínáme přímo do 6 
hranného unašeče. Stroj je vybaven integrovaným LED osvětlením pracovní plochy s funkcí 
dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr. Sada 
obsahuje jako bonus flexibilní prodlužovací nástavec  1/4» - držák bitů -  pro práci pod úhlem 
a na těžko přístupných místech.

spínač

spínač

přepínač směru 
otáčení L - P

přepínač směru 
otáčení L - P

ventilační mřížka přepínač rychlosti 
1.- 2. stupeň

přepínač  rychlosti 
1.- 2. stupeň

ventilační 
mřížka

Ergonomicky tvarovaná rukojeť 
s protiskluzným, pogumovaným 
povrchem

Počet akumulátorů 
- 2 ks

rychloupínací 
sklíčidlo

DFR aretační kroužek rychlovýměnného 
sklíčidla - systém QUICK

LED osvětlení 

LED osvětlení 

dobíjecí 
akumulátor

dobíjecí akumulátor

tlačítko pro odjištění akumulátoru

Tlačítko pro odjištění akumulátoru

Sklíčidlo bez klíče

PR
OF

I

Typ PA18C
Akumulátor: LI-ion 12V,  2Ah (součástí balení)    
Počet akumulátorů (ks) 2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min-1) 0-350/0-1200
Použitelný průměr vrtáku (mm)  0,8-10
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)  10
Max. kroutící moment (Nm) 32
cena  vč. DPH 1144
Hmotnost (kg) 2

Typ PA18DFR
Akumulátor: LI-ion 20V,  2Ah (součástí balení)    
Počet akumulátorů (ks) 2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min-1) 0-350/0-1400
Použitelný průměr vrtáku (mm)  0,8-10
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)  10
Max. kroutící moment (Nm) 38
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo 10/20
cena  vč. DPH 2100
Hmotnost (kg) 2,9

2x

2x
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AKU NÁŘADÍ
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PA18BL PA20BL

AKU vrtací šroubovák Procraft PA18BL
je poloprofesionální praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování 
nechcete být omezováni přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček 
pravý/levý chod a točivým momentem 60Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů 
s použitým 1/4» nástavců - bitů. Možnost nastavení utahovacího momentu ve 20 stupních. 
Rychloupínací sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 13mm. 
Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Pro 
zvýšení  pracovního komfortu a stability je stroj vybaven přídavnou rukojetí a integrovaným 
LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, 
nabíječka a transportní plastový kufr. Bezuhlíkový motor.

ventilační mřížka

 spínač

přepínač směru otáčení 
L - P

rychloupínací sklíčidlo

přepínač  rychlosti 
1.- 2. stupeň

přepínač 
směru 
otáčení 
L - P

spínač

LED osvětlení LED osvětlení 

tlačítko pro odjištění 
akumulátoru

 tlačítko pro odjištění 
akumulátoru

 rychloupínací 
sklíčidlo

ventilační 
mřížka

AKU vrtací šroubovák Procraft PA20BL
je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při vrtání a šroubování nechcete být 
omezováni přívodním kabelem. Šroubovák s možností změny směru otáček pravý/levý chod 
a točivým momentem 38Nm je vhodný ke šroubování vrutů, matic a šroubů s použitým 1/4» 
nástavců - bitů. Možnost nastavení utahovacího momentu. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje 
upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. 
rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. Stroj je vybaven integrovaným LED 
osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka 
a transportní plastový kufr. Bezuhlíkový motor.

dobíjecí akumulátor

dobíjecí 
akumulátor

PR
OF

I

PR
OF

I

Typ PA18BL
Akumulátor: LI-ion 20V,  4Ah (součástí balení)    
Počet akumulátorů (ks) 2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min-1) 0-600/0-2100
Použitelný průměr vrtáku (mm)  0,8-13
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)  13
Max. kroutící moment (Nm) 60
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo 13/25
cena  vč. DPH 3600
Hmotnost (kg) 4

Typ PA20BL
Akumulátor: LI-ion 20V,  2Ah (součástí balení)    
Počet akumulátorů (ks) 2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min-1) 0-400/0-1400
Použitelný průměr vrtáku (mm)  10
Max. upínací průměr rychlosklíčidla (mm)  10
Max. kroutící moment (Nm) 38
Vrtací výkon (mm) ocel/dřevo 10/20
cena  vč. DPH 2496
Hmotnost (kg) 3

přepínač  rychlosti 1.- 
2. stupeň

AK
U 

ná
řa

dí

2x

2x
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AKU NÁŘADÍ
AKU nářadí

AKU úhlová bruska Procraft PWA 216
je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání, broušení nebo leštění materiálu 
nechcete být omezováni přívodním kabelem. Bruska s možností změny regulace otáček a 
montáží přídavné rukojeti ve 3 pozicích.  Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a 
transportní plastový kufr. Betuhlíkový motor. 

PWA216 Aku úhlová bruska

Typ PWA216
Akumulátor:   LI-ion 20V,  4Ah (součástí balení)  
Počet akumulátorů (ks) 2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min-1) 3200/8000
Průměr kotouče (mm) 125
cena  vč. DPH 4350
Hmotnost (kg) 4,6

 spínač  

stavitelný 
ochranný kryt

rukojeť s protiskluzným, 
pogumovaným povrchem

měkčená

aretační tlačítko 
upínacího vřetene 

dobíjecí 
akumulátor tlačítko pro odjištění 

akumulátoru

 kotouč

příruba, upínací matice a klíč z kalené oceli

PR
OF

I

2x 125mm
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PGA12 Mini úhlová bruska

AKU úhlová bruska Procraft PGA12 je lehký praktický pomocník pro použití všude tam, kde při 
řezání, broušení nebo leštění materiálu nechcete být omezováni přívodním kabelem. Balení 
karton.

dobíjecí akumulátor

bezuhlíkový
motor

aretační tlačítko 
upínacího vřetene 

spínač

kotouč

PR
OF

I

Typ PGA12
Akumulátor: LI-ion 12V,  2Ah (součástí balení)   
Počet akumulátorů (ks) 1
Otáčky (min-1) 20000
Průměr kotouče (mm)    76
Hmotnost (kg) 0,85

stavitelný ochranný 
kryt 

Kombinované AKU kladivo Procraft PHA20 s upínáním SDS Plus  je určeno k vrtání a lehkým 
bouracím pracem. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché 
- špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály,  hadovité (spitálové) vrtáky a dláta 
do dřeva. Bezuhlíkový motor.

upínací sklíčidlo SDS Plus

PHA20 Aku sekací a vrtací kladivo 

přepínač 
pracovního 
režimu 

bezuhlíkový
motor

přepínač směru 
otáčení L - P

 spínač

 přídavná otočná 
rukojeť

PR
OF

I

Typ PHA20
Akumulátor: LI-ion 20V,  4Ah (není součástí) 
Vrtací výkon - beton/ocel/dřevo (mm) 22/13/28 
Otáčky (ot./min)  0-1400
Síla jednotlivého úderu (J)     1,7
cena  vč. DPH 2830
Hmotnost (kg) 4,2

250mm

SDS
PLUS

1x
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AKU NÁŘADÍ
AKU nářadí

PGA20 Aku úhlová bruska

AKU úhlová bruska Procraft PGA20 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při 
řezání, broušení nebo leštění materiálu nechcete být omezováni přívodním kabelem. Bruska 
s možností změny regulace otáček a montáží přídavné rukojeti ve 3 pozicích.  Součástí 
dodávky jsou 2 akumulátory, nabíječka a transportní plastový kufr.

přídavná rukojeť

kotouč

aretační tlačítko 
upínacího vřetene 

spínač 

tlačítko pro odjištění akumulátoru

rukojeť s protiskluzným, 
pogumovaným povrchem

bezuhlíkový
motor

PR
OF

I

stavitelný 
ochranný kryt  

Typ PGA20
Akumulátor: LI-ion 20V,  4Ah ( součástí balení)   
Počet akumulátorů (ks) 2
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min-1) 400/7000
Průměr kotouče (mm)    125
cena  vč. DPH 4222
Hmotnost (kg) 4,6

AKU vysavač umožňuje mobilní vysávání bez závislosti na síťové přípojce elektrického 
proudu. Jeho mobilita je užitečná zejména při drobných montážních pracech - vrtání otvorů 
do stavebních konstrukcí v interiéru, čištění vnitřního prostoru vašeho vozu a jiné úklidové 
činnosti menšího rozsahu. Příslušenství je tvořeno sací hadicí, úzkou štěrbinovou a širokou 
sací hubicí. Vysavač je dodáván bez nabíječky a akumulátoru.
Typ VP20
Akumulátor:  LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Objem zásobníku (L)        10
Sací výkon:   15Kpa  
Výkon motoru:  200W   
cena  vč. DPH 1647
Hmotnost (kg)        3,5

VP20 Průmyslové vysavače

PR
OF

I

kryt akumulátoru

rukojeťhadice

zásobník

jednoduché 
čištění

připojovací 
konektorpojezdová otočná kolečka

NOVINKA

125mm 2x

dobíjecí akumulátor
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AKU NÁŘADÍ
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120mm

PCA18 Aku kotoučová pila PCA20 Aku kotoučová pila

ergonomicky tvarovaná rukojeť s 
protiskluzným pogumovaným povrchem

kalený upínací 
šroub a příruba 
řezného 
kotouče

kovový kryt pilového 
kotouče s integrovaným 
hrdlem odsávání 

kotouč okružní 
pily 185mm

tlačítko aretace 
zapnutí

stůl ze slitiny hliníku

stůl ze slitiny hliníku

kotouč 
okružní pily

spínač

AKU okružní pila Procraft PCA18 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání 
nechcete být omezováni přívodním kabelem. Okružní pila je dodávaná v sestavě s pilovým 
kotoučem o průměru 120mm a montážním klíčem. Nabíječka a akumulátor není součástí 
balení. Bezuhlíkový motor. 

AKU okružní pila Procraft PCA20 je praktický pomocník pro použití všude tam, kde při řezání 
nechcete být omezováni přívodním kabelem. Okružní pila je dodávaná v sestavě s pilovým 
kotoučem o průměru 185mm a montážním klíčem. Nabíječka a akumulátor není součástí 
balení. Bezuhlíkový motor.  

PR
OF

I

PR
OF

I

Typ PСA18
Akumulátor: LI-ion 20V,  4Ah (není součástí) 
Průměr pilového kotouče (mm) 120
Maximální hloubka řezu 90° (mm) 0-41  
Maximální hloubka řezu 45° (mm)    0-29 
Úhel řezu:  0-45° 
Otáčky pilového kotouče bez zatížení (min.-1) 0-6500 
cena  vč. DPH 2245
Hmotnost (kg) 3,25

dobíjecí akumulátor

Typ PСA20
Akumulátor: LI-ion 20V,  4Ah (není součástí) 
Napětí akumulátoru (V) 20
Průměr pilového kotouče (mm) 185  
Maximální hloubka řezu 90° (mm)    0-64 
Maximální hloubka řezu 45° (mm)  0-49  
Úhel řezu:    0-56° 
Otáčky pilového kotouče bez zatížení (min.-1)  0-5200    
cena  vč. DPH 2480
Hmotnost (kg) 3,25

185mm

kalený upínací šroub 
a příruba řezného 
kotouče

ergonomicky tvarovaná rukojeť s 
protiskluzným, pogumovaným povrchem

tlačítko aretace 
zapnutí
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AKU NÁŘADÍ
AKU nářadí

PWA20 Akumulátorový rázový utahovák 

AKU rázový utahovák s 1/2» upínáním a kroutícím momentem 350Nm je praktický pomocník 
do každé dílny. Je vybaven moderním výkonným bezuhlíkový motorem prodlužujícím 
interval nabíjení akumulátoru.  Je dodávaný v sestavě s nosným popruhem, bez nabíječky 
a akumulátoru v kartonu. 

PWA50 Akumulátorový rázový utahovák 

AKU rázový utahovák s 1/2» upínáním a kroutícím momentem 560Nm je praktický pomocník 
do každé dílny. Je vybaven moderním výkonným bezuhlíkový motorem prodlužujícím 
interval nabíjení akumulátoru.  Je dodávaný v sestavě s nosným popruhem, bez nabíječky a 
akumulátoru v kartonu. 

Typ PWA20
Akumulátor: LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Maximální kroutící moment (Nm) 350
Připojitelné příslušenství: 1/2»
Typ motoru: Bezuhlíkový
Otáčky (min.-1) 0-2000 / 2200
Počet utahovacích rázů (min.-1) 0-3000
cena  vč. DPH 1290
Hmotnost (kg) 1,79

spínač
spínač

LED osvětlení přepínač směru 
otáčení L - P přepínač 

směru 
otáčení 
L - P

přepínání síly 
utahovacího 
rázu

přepínání síly 
utahovacího rázu

PZA20 Aku nůžky na živý plot PTA20/2 Sekačka strunová aku 

nástavec na 
řezání větví

nůžky na živý plot dvojitá stříhací lišta

dvouramenný popruh

PR
OF

I

PR
OF

I

PR
OF

I

PR
OF

I

pínací popruh

zajišťovací křídlové 
matky

NOVINKA

funguje jako kosa

 olejničkana 

Typ PWA50
Akumulátor: LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Maximální kroutící moment (Nm) 560 
Připojitelné příslušenství: 1/2»
Typ motoru bezuhlíkový
Otáčky (min.-1) 0-2500
Počet utahovacích rázů (min.-1) 0-3000
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 1,9

upínací popruh

LED osvětlení

Typ PZA20
Akumulátor: LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Délka nůžek (mm)  410
Frekvence střihu (min.-1) 1200-1740 
cena  vč. DPH 2500
Hmotnost (kg) 1,98

Typ PTA20/2
Akumulátor: 2xLI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Průměr trubky (mm)    26
Záběr (mm)     360
Otáčky (ot./min) 0-7000 
cena  vč. DPH 6070
Hmotnost (kg) 11,32

klíč na výměnu stříhací lišty

AKU jednoruční nůžky na stříhání a tvarování keřů a živých plotů se sílou nezaschlých výhonů 
až 20 mm. Možnost regulace plynulé frekvence střihu v závislosti na hustotě a síle porostu a 
požadavku na přesnost práce. Stroj je dodávaný v kartonu s montážním klíčem a nádobou na 
mazací olej - bez akumulátoru a nabíječky.

AKU sekačka Procraft PTA20/2 je kombinovaný multifunkční přístroj se 4 funkcemi: 
křovinořez vyžínač, odvětvovač a nůžky na živý plot. Silný a tichý motor s otáčkami až 
7000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Možnost regulace plynulé frekvence střihu v 
závislosti na hustotě a síle porostu a požadavku na přesnost práce. Stroj je dodávaný v 
kartonu s nástavcem na řezání větví, nástavcem pro nůžky na živý plot, nástavcem na sečení, 
dvouramenným popruhem a montážním klíčem – bez akumulátoru a nabíječky.

nástavec na sečení ochranný kryt 
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PGH1300 Akumulátorové nůžky na trávu a keře PGH1500 Akumulátorové nůžky na trávu a keře

AKU nůžky na trávu a keře s prodlužovací ergonomickou rukojetí. Nástroj vhodný zejména k 
dosekávání okrajů trávníků v blízkosti obrubníků a jiných překážek. S nástavcem pro úpravu 
keřů umožňuje díky svým kompaktním rozměrům a malé hmotnosti detailní tvarování zeleně. 
Prodlužovací rukojeť /96 až 139cm/ zvyšuje pracovní pohodlí a výškovou dostupnost. Na 
plné nabití můžete pracovat až 40minut. Doba nabíjení 3 až 5 hodin. Sada obsahuje nástavc 
na stříhání trávníku, nástavec na úpravu a tvarování zeleně, prodlužovací rukojeť a nabíječku 
- balení v kartonu.

PR
OF

I

PR
OF

I

spínač

tlačítko zámku spínače nabíjecí zásuvka

LED indikátor stavu 
nabíjení

pojisstka spínače

spínač

Prodlužovací pracovní 
rukojeť 96 - 139cm

Typ PGH1300
Akumulátor: LI-ion 3,6V, 1,3Ah
Délka nástavec na úpravu keřů (mm)  100
Šířka nástavce na trávník (mm)        68
Frekvence střihu (min.-1)      1000
cena  vč. DPH 1623
Hmotnost (kg) 2,2

AKU nůžky na trávu a keře. Nástroj vhodný zejména k dosekávání okrajů trávníků v blízkosti 
obrubníků a jiných překážek. S nástavcem pro úpravu keřů umožňuje díky svým kompaktním 
rozměrům a malé hmotnosti detailní tvarování zeleně. Na plné nabití můžete pracovat až 30 
minut. Doba nabíjení cca 240minut. Sada obsahuje nástavc na stříhání trávníku, nástavec na 
úpravu a tvarování zeleně a nabíječku - balení v kartonu.

Typ PGH1500
Akumulátor: LI-ion 3,6V, 1,3Ah
Délka nástavec na úpravu keřů (mm)  100
Šířka nástavce na trávník (mm)        70
Frekvence střihu (min.-1)     950
cena  vč. DPH 774
Hmotnost (kg) 1,1

AS-12 AKU postřikovač AS-16 AKU postřikovač

PR
OF

I

PR
OF

I

AKU postřikovač Procraft AS-12 je určen ke stříkání desinfekčních prostředků, a ošetření rostlin. Lithium-
iontová baterie s vysokou výdrží zaručí až 4 hodiny práce.  Dlouhá pracovní doba a velká nádrž o objemu 
12 litrů usnadňují a zrychlují práci. Regulace tlaku pohodlně otáčením ventilu v rozsahu 0,15-0,5МPa. Balení 
karton.

Typ AS-12
Akumulátor:   LI-ion 12V, 12Ah
Objem nádrže (l)         12
Pracovní tlak:                  0,15-0,5МPa  
Pracovní doba akumulátoru:        3-4 hodiny
Rukojeť:         z nerezové oceli,47-84cm
Rozměry:        33x19,5x46cm
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 5,3

regulace intenzity 
postřiku 

sada trysek v balení
teleskopická rukojeť z 
nerezové oceli

AKU postřikovač Procraft AS-16 je určen ke stříkání desinfekčních prostředků, a ošetření 
rostlin. Lithium-iontová baterie s vysokou výdrží zaručí až 4 hodiny práce.  Dlouhá pracovní 
doba a velká nádrž o objemu 16 litrů usnadňují a zrychlují práci. Regulace tlaku pohodlně 
otáčením ventilu v rozsahu 0,15-0,5МPa. Balení karton.
Typ AS-16
Akumulátor:   LI-ion 12V, 12Ah
Objem nádrže (l)         16
Pracovní tlak:                    0,15-0,5МPa
Pracovní doba akumulátoru:        3-4 hodiny
Rukojeť:         z nerezové oceli, 47-84cm
Rozměry:        38x18,5x52cm
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 5,5

sada trysek v 
balení

vyměnitelné trysky

spoušť zajištěná
pojistkou

NOVINKA
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AKU NÁŘADÍ
AKU nářadí

PKA16 AKU ruční pilka

HO
BB

Y PKA18 AKU řetězová pilkaPKA20 AKU řetězová pilka

AKU jednoruční řetězová pila je díky svým kompaktím rozměrům užitečným pomocníkem při prořezávání stromů a keřů při práci v omezeném prostoru. Její provoz je v porovnání s většími 
stroji tichý. Je vybavena bezpečnostním krytem pilového řetězu. Stroj je dodávaný včetně vodící lišty a pilového řetězu v kartonu s montážním klíčem a nádobou na mazací olej a 2ks 
akumulátorů 2Ah, 16V.           

Typ PKA16
Akumulátor: 2ks (součástí balení 2 ks)
Délka lišty: 4» /100mm
Typ motoru:   Bezuhlíkový
Otáčky, (min.-1 )             4600
Řezná rychlost řetězu (m sec.-1) 6,7
cena  vč. DPH 2995
Hmotnost (kg) 1,5

vodící řetězová lišta

rukojeť s protiskluzným, 
pogumovaným povrchem

rukojeť s protiskluzným, 
pogumovaným povrchem

spínač

kryt řetězu

kryt řetězu

Řetěz s vysokou tvrdostí 1,3mm

1,1mm 28 článků

spínač

PR
OF

I

PR
OF

I

Typ PKA20
Akumulátor: LI-ion 20V, 4Ah (není součástí balení)
Délka lišty: 8»/203mm
Typ motoru:   Bezuhlíkový
Otáčky (min.-1) 3600
Řezná rychlost řetězu (m sec.-1) 12
Doba řezání na jedno nabití akumulátoru cca 12 minut se 4 Amp baterií
cena  vč. DPH 2650
Hmotnost (kg) 1,8

Typ PKA18
Akumulátor:  LI-ion 20V, 4Ah (není součástí balení)
Délka lišty:  4» /100mm
Typ motoru:   Uhlíkový
Otáčky (min.-1) 2200
Doba řezání na jedno nabití akumulátoru cca 10 minut se 4Amp baterií
cena  vč. DPH 697
Hmotnost (kg) 1,9

Řetěz s vysokou 
tvrdostí

spínač

rukojeť s 
protiskluzným, 
pogumovaným 
povrchem

Dodává se bez AKU bateri. (baterie a nabíječky)Aku pila je vybacena napínání řetězu, olejovou nádobkou. Dodává se 
bez AKU baterie a nabíječky.
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PKA40Li Akumulátorová řetězová pila  PCA40/2 Akumulátorová řetězová pila 

AKU řetězová pila je užitečným pomocníkem při zpracování palivového dřeva, menších 
tesařských pracech i prořezávání stromů. Její provoz je v porovnání s benzinovými stroji 
tichý. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového 
řetězu. Integrovaná nádržka na mazací olej. Stroj je dodávaný včetně vodící lišty a pilového 
řetězu v kartonu s montážním klíčem - bez akumulátoru a nabíječky.

Typ PCA40/2
Akumulátor: LI-ion 40V, /2x20V/ 4Ah  (není součástí)
Délka lišty (mm) 350
Otáčky (min.-1) 3600
cena  vč. DPH 3760
Hmotnost (kg)  4,8

řetěz Oregon

AKU řetězová pila je užitečným pomocníkem při zpracování palivového dřeva, menších 
tesařských pracech i prořezávání stromů. Její provoz je v porovnání s benzinovými stroji 
tichý. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového 
řetězu. Integrovaná nádržka na mazací olej. Stroj je dodávaný včetně vodící lišty a pilového 
řetězu v kartonu včetně akumulátoru a nabíječky.

PR
OF

I

PR
OF

I

regulační spínač rozběhu 
řezného řetězu

bezklířové 
zajištění krytu

tlačítko zobrazení stavu 
nabití akumulátoru

LP20 LED reflektor

PR
OF

I

rukojeť s protiskluzovým 
povrchem

aretační šrouby 
nastavení náklonu 
reflektoru

NOVINKA

Typ LP20
Akumulátor: LI-ion 20V, 2Ah, 4Ah, 8Ah (není součástí)
Délka síťového kabelu, m 2.0,4.0,8.0
Provozní teplota prostředí - 20 až +45°C
Typy napájení    AKU i síťový 230V
cena  vč. DPH 1263
Hmotnost (kg) 2,2

AKU LED reflektor je vhodný k mobilnímu nasvícení pracovního prostoru všude tam, kde není 
možnost síťového připojení eleltrického proudu. Je výborným pomocníkem i při kempování 
a chalupaření. Je kompatibilní se všemi aukumulátory Procraft 20V a je vybaven možností 
regulace intenzity svitu v závislosti na účelu použití. Součástí svítidla je 3m dlouhý síťový 
kabel. Dodává se v kartonu bez akumulátoru a nabíječky.

slot pro připojení akumulátoru potenciometr - 
regulace intenzity 
svitu

Řetěz  Oregon

regulační spínač rozběhu 
řezného řetězu

umístění 
akumulátorů

kvalitní vodící řetězová lišta

protiskluzovou 
úpravou

bezpečnostní nárazová brzda 
řetězu s ochranným štítem

Typ PKA40Li
Akumulátor: LI-ion 40V, 4Ah (sooučástí balení) 
Délka lišty (mm) 350
Otáčky (min.-1) 5500
cena  vč. DPH 5650
Hmotnost (kg)  7,6

bezklíčovénapínání 
řetězu

Napájení kabelem 
i baterií

3m

1x
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AKU NÁŘADÍ
AKU nářadí

Typ LP20
Akumulátor: LI-ion 20V, 2Ah, 4Ah, 8Ah (není součástí)
Délka síťového kabelu, m 2.0,4.0,8.0
Provozní teplota prostředí - 20 až +45°C
Typy napájení    AKU i síťový 230V
cena  vč. DPH 1263
Hmotnost (kg) 2,2

ES20Li Akumulátorové zahradní nůžkyES16Li Akumulátorové zahradní nůžky

Aku nůžky na větve jsou určeny ke stříhání  především ovocných stromů a vinné révy. Díky 
optimálnímu převodu střižné síly je max. průměr stříhaného dřevnatého materiálu až 25mm. 
Stroj je dodávaný v kartonu včetně dvou akumulátorů, nabíječky a sady nářadí a příslušenství.

Typ ES16Li
Akumulátor: LI-ion 16V, 2Ah (2ks součástí balení) 
Průměr střihu (mm)  25
cena  vč. DPH 3430
Hmotnost (kg)   1,3

HO
BB

Y ES16Li/ES20Li blades

Aku nůžky na větve jsou určeny ke stříhání  především ovocných stromů a vinné révy. Díky 
optimálnímu převodu střižné síly je max. průměr stříhaného dřevnatého materiálu až 37mm. 
Stroj je dodávaný v plastovém kufru včetně dvou akumulátorů, nabíječky a sady nářadí a 
příslušenství.

PR
OF

I

PR
OF

I

pohyblivá čepel pohyblivá  
a pevná 
čepel

pevná čelist

západka západka

spínač
spínač

sada nářadí a příslušenství

Typ ES20Li
Akumulátor: LI-ion 20V, 2Ah (2ks součástí balení)
Průměr střihu (mm)  37
cena  vč. DPH 4273
Hmotnost (kg)   2,6

Typ ES16Li ES20Li
cena  vč. DPH 209 283
Hmotnost (kg)   1,35 1,6

vysoce odolné 
čepele

2x 2x



16

AKU NÁŘADÍ
AK

U 
ná

řa
dí

PSS20 Aku pila ocaskaPSS22 Aku pila ocaska

AKU pila ocaska je užitečný pomocník pro veškeré rychlé řezy v domácí dílně i na zahradě. 
S použitím vhodného pilového listu můžete řezat dřevo do síly 50mm, ocel, neželezné kovy 
a plasty do 10mm. Jenoduchá výměna pilového listu bez použití nářadí. Součástí dodávky 
jsou 2x pilový list na dřevo. Balení v kartonu bez akumulátoru a nabíječky. Bezuhlíkový motor.

AKU pila ocaska je užitečný pomocník pro veškeré rychlé řezy v domácí dílně i na zahradě. 
S použitím vhodného pilového listu můžete řezat dřevo do síly 150mm, ocel, neželezné kovy 
a plasty do 10mm. Jenoduchá výměna pilového listu bez použití nářadí. Součástí dodávky 
jsou 2x pilový list na dřevo. Balení v kartonu bez akumulátoru a nabíječky. Bezuhlíkový motor.

PR
OF

I

PR
OF

I

Pilový list na dřevo 2ks

nárazuvzdorný plastový 
kryt

spínač

tlačítko zámku spínače 

pilový list 3ks

LED svítilna

NOVINKA

LK20 Akumulátorový kompresor 

PR
OF

I

displej s možností 
podsvícení

plastové držáky výměnných 
trysek

Aku kompresor je určen ke kontrole a k doplnění potřebného tlaku v pneumatikách. Součástí 
balení jsou pneu adaptery k nafouknutí sportovních míčů, nafukovacích lehátek, matrací a 
hraček. Na displeji kompresoru je možnost volby požadovaných jednotek a cílové hodnoty 
tlaku při kterém se kompresor automaticky vypne.  Spínač kompresoru je vybaven pojistkou 
proti samovolnému spuštění a aretací spínače v poloze zapnuto. Stroj je dodávaný v kartonu 
bez akumulátoru a nabíječky.

funkce automatického vypnutí při 
dosažení nastaveného tlaku

spínač

sada pneu adaptérů - trysek na 
foukání balónů, nafukovacích 
lehátek a hraček

koncovka k nafukování pneu ventilů nebo 
připojení pneu adaptérů

Typ PSS20
Akumulátor: LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Délka kmitu (mm) 28 
Max. hloubka řezání (mm) 150 
Dřevo (mm)  150 
Ocel (mm) 10 
Frekvence kmitů bez zatížení (min.-1)   0-3300
cena  vč. DPH 5390
Hmotnost (kg)  1,7

Typ PSS22
Akumulátor: LI-ion 20V, 4Ah (není součástí)
Délka kmitu (mm) 15 
Max. hloubka řezání (mm) 50 
Dřevo (mm)  50
Frekvence kmitů bez zatížení (min.-1)   0-3300
cena  vč. DPH 1172
Hmotnost (kg)  1,4

spínač

tlačítko 
zámku 
spínače 

pilový list 

Typ LK20
Akumulátor: LI-ion 20V (není součástí) 
Otáčky (min.-1) 3200 
Max. plnící tlak (bar/kPa) 11/1100 
cena  vč. DPH  1159
Hmotnost (kg) 0,85 

redukce z ventilu 
Schrader na ventil  
Presta
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JS-10 Startovací zdroj JS-12 Startovací zdroj

PR
OF

I

PR
OF

I

JSAP-12 Startovací zdroj

PR
OF

I

LED svítilna

Startovací zdroj s fukcí power banky a LED svítilny. Kompaktní záložní zdroj elektrické 
energie pro případ nouzového statování vozidla, dobíjecí zdroj mobilního telefonu, tabletu 
nebo noteboku. Součástí balení je sada startovacích kabelů, redukcí a adapterů pro připojení 
dalších zařízení. JS-10 zvládne při plném nabití nastartovat vozidlo s el. rozvodem 12V a se 
zdvihovým objemem motoru do 4 000cm3.

Startovací zdroj s fukcí kompresoru - pracovní tlak 2,75bar, power banky, LED svítilny a LED 
výstražné svítilny. Kompaktní záložní zdroj elektrické energie pro případ nouzového statování 
vozidla, dobíjecí zdroj mobilního telefonu, tabletu nebo noteboku - nouzová výstražná 
svítilna.  Součástí balení je sada startovacích kabelů, redukcí a adapterů pro připojení 
dalších zařízení. JS-12 zvládne při plném nabití nastartovat vozidlo s el. rozvodem 12V a se 
zdvihovým objemem motoru do 5 000cm3.

zapuštěný odizolovávací břit

plastový nárazuodolný kryt

konektor pro start 
vozidla, 12V zásuvka 
200А

výstup12/16 /19V - 2А 
/3,5А /3,5А

 LED svítilna

tlačítka regulace 
tlaku

výstražné světlo

vstup 12V / 10А

Typ JS-10
Kapacita / Napětí   2500 mAh * 4 / 12 V
Startovací proud (А)   200 
Špičkový proud (А)  400 
Max. zdvihový objem motoru (cm3) 4 000
Nabíjecí napětí /Proud    12 V / 1А
cena  vč. DPH 1731
Hmotnost (kg)  1,1

Startovací zdroj s fukcí power banky a LED svítilny. Kompaktní záložní zdroj elektrické 
energie pro případ nouzového statování vozidla, dobíjecí zdroj mobilního telefonu, tabletu 
nebo noteboku. Součástí balení je sada startovacích kabelů, redukcí a adapterů pro připojení 
dalších zařízení. JS-12 zvládne při plném nabití nastartovat vozidlo s el. rozvodem 12V a se 
zdvihovým objemem motoru do 5 000cm3.

Typ JS-12
Kapacita / Napětí   3000 mAh * 4 / 12 V
Startovací proud (А)   300 
Špičkový proud (А)  600 
Max. zdvihový objem motoru (cm3) 5 000
Nabíjecí napětí /Proud    12 V / 1А
cena  vč. DPH 2165
Hmotnost (kg)  1,1

Typ JSAP-12
Kapacita / Napětí   4000 mAh*3  / 12 V
Startovací proud (А)   300 
Špičkový proud (А)  600 
Max. zdvihový objem motoru (cm3) 5 000
Nabíjecí napětí /Proud    12 V / 1А
cena  vč. DPH 2760
Hmotnost (kg)  2,3
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16/2
LI-ion 16V, 2Ah
555
 0,26

12/3 Nabíječka Li-ion 16/3 Nabíječka Li-ion

Typ 12/3
Napájecí napětí (V)   230
Frekvence (Hz)     50
Napětí akumulátoru (V) 12
cena  vč. DPH 225
Hmotnost (kg) 0,1

20/1 Nabíječka Li-ion

20/2 Nabíječka Li-ion akumulátorů 40/1 Nabíječka Li-ion akumulátorů

PR
OF

I

PR
OF

I

PR
OF

I

PR
OF

I

PR
OF

I

16/2 Baterie akumulátorová12/4 Baterie akumulátorová

20/4 Baterie akumulátorová 20/8 Baterie akumulátorová 40/4 Baterie akumulátorová

Baterie akumulátorová 12/4 Li-ion, doba nabíjení 
0-MAX 135 min. Balení v kartonu.
Typ 12/4
Akumulátor: LI-ion 12V, 2Ah
cena  vč. DPH  463
Hmotnost (kg) 0,2

PR
OF

I

PR
OF

I

PR
OF

I

PR
OF

I

PR
OF

I

20/8
LI-ion 20V, 8Ah
2185
0,71

40/4
LI-ion 40V, 4Ah
2660
1,35

Typ 20/2
Napájecí napětí (V)  230
Frekvence (Hz) 50
Napětí akumulátoru (V)   20
Baterie LI-ion (Ah) 2/4/8
cena  vč. DPH 750
Hmotnost (kg) 0,5

20/2A Baterie akumulátorová

PR
OF

I

20/2A
LI-ion 20V, 2Ah
750
0,39

NOVINKA

Baterie akumulátorová 16/2 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 168 min. 
Balení v kartonu.

Baterie akumulátorová 20/4 Li-ion, doba nabíjení 
0-MAX 135 min. Balení v kartonu.
Typ 20/4
Akumulátor: LI-ion 20V, 4Ah
cena  vč. DPH  1150
Hmotnost (kg) 0,71

Baterie akumulátorová Li-ion

Baterie 
akumulátorová 
Li-ion

Baterie akumulátorová 20/2 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 
135 min. Balení v kartonu.

Baterie 
akumulátorová 
Li-ion

Baterie akumulátorová 20/8 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 270 min. 
Balení v kartonu.

Baterie akumulátorová 20/8 Li-ion, doba nabíjení 0-MAX 
270 min. Balení v kartonu.

Balení v kartonu. Balení v kartonu. Balení v kartonu.

16/3
230
50
16
225
0,1

Typ 20/1
Napájecí napětí (V)   230
Frekvence (Hz)     50
Napětí akumulátoru (V) 20
Baterie LI-ion (Ah)    2/4/8
cena  vč. DPH 435
Hmotnost (kg) 0,1

Typ 40/1
Napájecí napětí (V)  230
Frekvence (Hz) 50
Napětí akumulátoru (V)   40
Baterie LI-ion (Ah) 4
cena  vč. DPH 730
Hmotnost (kg) 0,65
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Brusky úhlové

Bruska úhlová PW750, 125mm

vyjímatelný prachový filtr

Úhlová bruska PW750 je svými kompaktními štíhými rozměry a nízkou hmotností vhodná i 
pro úchop jednou rukou je ideální pro práci v omezených prostorech a ve výškách. Prachový 
ventilační filtr za předpokladu jeho pravidelné údržby garantuje ochranu stroje a prodloužení 
jeho životnosti. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

zesílená skříň převodovky z 
odolné slitiny Al a Mg

PR
OF

I

tlačítko aretace vřetene při 
výměně pracovního nástroje

Typ PW750
Napájení (V)    230
Průměr kotouče (mm)  125
Příkon (W) 750
Otáčky (min.-1)   12 000
Měkký start:    ANO
Regulace otáček:  NE
cena  vč. DPH 1085
Hmotnost (kg)    2,4 

stavitelný ochranný kryt s 
ryhloupínáním

pínač měkkého startu

125mm 3m
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PR
OF

I Bruska úhlová PW1200E, 125mm
PR

OF
I Bruska úhlová PW1200, 125mm

aretační tlačítko spínače

Úhlová bruska PW1200 je svými kompaktními  rozměry a nízkou hmotností vhodná pro  práci 
v omezených prostorech. Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachu odolná.
Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

aretační tlačítko spínače

ovladač regulace otáček

tlačítko aretace vřetene při 
výměně pracovního nástroje

Typ PW1200
Napájení (V) 230
Průměr kotouče (mm) 125
Příkon (W) 860
Otáčky (min.-1)  11000
Měkký start:   NE 
Regulace otáček:   NE
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 2,4 

stavitelný ochranný kryt s 
ryhloupínáním

spínač 

kryt uhlíkových kartáčů

odolný nárazuvzdorný kryt

Typ PW1200E
Napájení (V) 230
Průměr kotouče (mm) 125
Příkon (W) 860
Otáčky (min.-1) 11000
Měkký start:  ANO
Regulace otáček: ANO
cena  vč. DPH 1176
Hmotnost (kg) 2,4 

Úhlová bruska PW1200E garantuje trvalý výkon. umožňuje vyšší zatížení. Konstrukce stroje je 
koncipovaná jako prachu odolná. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

Úhlová bruska PW1200ES garantuje stabilní výkon. umožňuje vyšší trvalé zatížení. 
Konstrukce stroje je koncipovaná jako prachu odolná.
Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

PR
OF

I Bruska úhlová PW1200ES, 125mm

Typ PW1200ES
Napájení (V) 230
Průměr kotouče (mm) 125
Příkon (W) 860
Otáčky (min.-1) 3900 - 11 000
Měkký start:    ANO
Regulace otáček: ANO
cena  vč. DPH  1337
Hmotnost (kg) 2,4

aretační 
tlačítko spínače

kryt uhlíkových kartáčů

dvoupolohová 
rukojeť

odolný nárazuvzdorný kryt

125mm 3m 125mm 3m

125mm 3m

NOVINKA
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180mm

Úhlová leštička PM2100K je určena k suchému leštění povrchů, oživování zestárlých 
zmatnělých laků, k rozlešťování konzervačních vosků a pod. Elektronická regulace otáček 
umožňuje použít celou škálu leštících nástrojů a leštících médií - s aplikací abrazivních 
přípravků je nutné se řádně seznámit a je dobé provést i zkušební aplikaci a leštění. Balení 
karton.
Typ PM2100K
Napájení (V)  230
Průměr kotouče (mm) 180
Příkon (W) 1400
Otáčky (min.-1) 600-3200
Měkký start:   ANO
Regulace otáček:  ANO
cena  vč. DPH  2110
Hmotnost (kg) 4,5

ovladač regulace otáček

aretační tlačítko 
spínače

PR
OF

I Bruska úhlová PW1600SE, 150mm

Typ PW2200ES
Napájení (V)  230
Průměr kotouče (mm)  180
Příkon (W)    1400
Otáčky, min.-1) 8500-10500
Měkký start: ANO
Regulace otáček:  ANO
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 4,25  

Bruska úhlová PW2200ES, 180mm
PR

OF
I

Typ PW1600SE
Napájení (V) 230
Průměr kotouče (mm)  150
Příkon (W) 1100
Otáčky (min.-1)) 5000-12000
Měkký start: ANO
Regulace otáček:  ANO
cena  vč. DPH  1520
Hmotnost (kg) 2,15 

spínač s aretační 
západkou

třípolohová rukojeť
odolný nárazuvzdorný kryt

Úhlová bruska PW1600ES garantuje díky použité elektronice stabilní výkon a minimalizuje 
tak kolísavost rychlosti pracovního nástroje, což přispívá k vyrovnanosti jeho pracovního 
výkonu a tím i menšího opotřebení. umožňuje vyšší trvalé zatížení. Konstrukce stroje je 
koncipovaná jako prachu odolná.
Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

odolný 
nárazuvzdorný kryt

dvoupolohová rukojeť

kryt uhlíkových kartáčů

aretační tlačítko 
spínače

robustní odolný 
kuželový 
převod

Úhlová bruska PW2200ES garantuje díky použité elektronice stabilní výkon a minimalizuje 
tak kolísavost rychlosti pracovního nástroje, což přispívá k vyrovnanosti jeho pracovního 
výkonu a tím i menšího opotřebení. Použitý softstartér zajišťuje  plynulý rozběh. Konstrukce 
stroje je koncipovaná jako prachu odolná. Příslušenství - montážní klíč. Balení karton.

stavitelný ochranný kryt s 
ryhloupínáním

PR
OF

I Leštička PM2100K, 180mm

ovladač regulace 
otáček

3m

3m150mm

180mm 2m

NOVINKA
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stavitelný ochranný kryt s 
ryhloupínáním

odolný nárazuvzdorný kryt

skříň převodovky z Al-Mg odolné slitiny

systém rychlé výměny 
pracovního nástroje

posílená protiprachová ochrana

spínač s aretační západkou

Úhlová bruska PW2650 je robustní výkonný stroj s posílenou protiprachovou ochranou 
pro náročné pracovní operace v profi  prostředí. Měkký start a stabilizovaný výkon 
garantuje uživatelský komfort. Pevnostní skříň převodovky má zkosenou konstrukci, 
která poskytuje lepší využití pracovního prostoru. Příslušenství - montážní klíč. Balení 
karton.

Typ PW2650
Napájení (V) 230
Průměr kotouče (mm) 230
Příkon (W) 2600
Otáčky (min.-1) 6500
Měkký start: ANO
Regulace otáček: ANO
cena  vč. DPH  3024
Hmotnost (kg) 7

PR
OF

I Bruska úhlová PW2650, 230mm

3m230mm
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OF
I Elektrická bruska vibrační PV220

PR
OF

I Elektrická bruska vibrační PV300

Typ PV220
Napájení (V) 230
Příkon (W) 220
Rozměry brusné základny (mm)  187х90
Otáčky (min.-1)     6000-12000 
Regulace otáček:  ANO
cena  vč. DPH 1078
Hmotnost (kg) 2,1

Typ PV300
Napájení (V)   230
Příkon (W) 300
Rozměry základny (mm) 230х115 
Otáčky (min.-1) 6000-12000 
Regulace otáček: ANO
cena  vč. DPH 1617
Hmotnost (kg) 2,6

prachový zásobník

pružbá svorka 
upnutí brusiva

spínač

ovladač 
regulace otáček

prachový 
zásobník

pružbá svorka upnutí 
brusiva

spínač

ovladač 
regulace otáček

Vibrační bruska PV220 je určena k plošnému broušení dřeva, plastů i kovů. Je 
vybavena zásobníkem prachu, do kterého se přes perforované brusné plátno nebo 
papír odsává obroušený materiál. Bruska je vybavena elektronickou regulací oček 
- kmitavých vibrací - která v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje 
kvalitní výsledek práce. Balení karton.

Vibrační bruska PV300 je určena k plošnému broušení dřeva, plastů i kovů. Je 
vybavena zásobníkem prachu, do kterého se přes perforované brusné plátno nebo 
papír odsává obroušený materiál. Bruska je vybavena elektronickou regulací oček 
- kmitavých vibrací - která v kombinaci se správně zvoleným brusivem garantuje 
kvalitní výsledek práce. Balení karton.

3m

3m
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PR
OF

I Bruska pásová PBS1950

rukojeť s protiskluzným, 
pogumovaným povrchem

vysoce výkonný motor

ochrana stroje proti přehřátí

6 rychlostí posuvu 
brusného pásu

přední rukojeť
aretační tlačítko spínače

Pásová bruska PBS1950 je určena k výkonnému rovinnému broušení dřevěných materiálů - trámů, 
prken, latí i  deskových materiálů. Je vybavena odsávacím hrdlem pro připojení externího odsávání 
prachu. Robustní bruska je osazena širokým brusným pásem a v kombinaci se správně zvoleným 
brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Součástí balení v kartonu je brusný pás.
Typ PBS1950
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1200
Rozměr brusného pásu (mm) 100x610
Rychlost posuvu brusného pásu (m min.-1) 480
cena  vč. DPH 3349
Hmotnost (kg) 7,4

2m
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OF
I Bruska pásová  PBS1600

Typ PBS1600
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1010
Rozměr brusného pásu (mm) 76x533
Rychlost posuvu brusného pásu (m min.-1 ) 120-380
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 4

Pásová bruska PBS1600 je určena k výkonnému rovinnému broušení 
dřevěných materiálů - trámů, prken, latí i  deskových materiálů. Je vybavena 
textilním zásobníkem prachu, do kterého se  odsává obroušený materiál. 
Bruska je vybavena elektronickou regulací oček, která v kombinaci se správně 
zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Součástí balení v 
kartonu je brusný pás.

rukojeť s protiskluzným, 
pogumovaným povrchem

kryt motoru

ochrana stroje proti 
přehřátí

výklopný přední doraz pro 
práci v omezeném prostoru

PR
OF

I Bruska pásová PBS1400

rukojeť s protiskluzným, 
pogumovaným povrchem

kryt motoru

stavitelná přední rukojeť

ochrana stroje 
proti přehřátí

Typ PBS1400
Napájení (V) 230
Příkon (W) 800
Rozměr brusného pásu (mm) 76x457
Rychlost posuvu brusného pásu (m min.-1)  120-260
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)  3,4

Pásová bruska PBS1400 je určena k výkonnému rovinnému broušení 
dřevěných materiálů - trámů, prken, latí i  deskových materiálů. Je vybavena 
textilním zásobníkem prachu, do kterého se  odsává obroušený materiál. 
Bruska je vybavena elektronickou regulací oček, která v kombinaci se správně 
zvoleným brusivem garantuje kvalitní výsledek práce. Součástí balení v 
kartonu je brusný pás.

3m

3m

NOVINKA

NOVINKA
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PR

OF
I Bruska na sádrokarton EX950EL

PR
OF

I Excentrická bruska EX950E
PR

OF
I Excentrická bruska EX850E

Typ EX950EL
Napájení (V)  220-240
Příkon (W) 710
Otáčky (min.-1) 1200-2500
regulace otáček:  ANO
Průměr unášecího disku (mm)  180
Průměr brusného kotouče (mm) 180
Průměr hadice odsávání (mm) 32
cena  vč. DPH 1980
Hmotnost (kg) 3,8

Bruska na sádrokarton EX950EL  je určena pro suché broušení sádrokartonových desek. 
Použít lze i při odstraňování  barev. Broušení se provádí pomocí brusného kotouče o průměru 
180mm.  Pomocí regulátoru otáček lze nastavit optimální rychlost v rozmezí  1200 -2500ot.
min.-1. Výsledek broušení je dobře pozorovatelný díky radiálnímu LED osvětlení. Součástí 
výbavy je prachový vak. Balení karton.

Excentrická bruska Procraft EX850E je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip 
umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná 
hlavice s průměrem 125mm a silný motor s výkonem 240W. Pomocí regulátoru otáček lze 
nastavit optimální rychlost pro všechny materiály v rozmezí 6000–12000ot.min.-1. Rukojeť s 
pogumovaným povrchem umožňují dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté 
pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou brusný papír se zrnitosti od P80 a prachový vak. 
Balení karton.

 regulace rychlosti aretační tlačítko spínače

rukojeť s protiskluzným, 
pogumovaným povrchem

 radiální LED osvětlení

nastavení sacího 
výkonu

uhlíkové kartáče

Typ EX950E
Napájení (V) 230
Příkon (W) 240
Otáčky (min.-1)  6000-12000
 Regulace otáček: ANO
Průměr brusného kotouče (mm) 125
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 1,5

sada 6ks brusných kotoučůodsávací 2m hadice

Typ EX850E
Napájení (V) 230
Příkon (W) 450
Otáčky (min.-1) 7000-14000
Regulace otáček: ANO
Průměr brusného kotouče (mm)  125
cena  vč. DPH 1185
Hmotnost (kg) 2,5

ovladač regulace 
otáček

Excentrická bruska Procraft EX850E je určena k broušení dřeva, kovu a plastu. Suchý zip 
umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce umožňuje brusná 
hlavice s průměrem 125mm a silný motor s výkonem 450W. Pomocí regulátoru otáček lze 
nastavit optimální rychlost pro všechny materiály v rozmezí 7000–14000ot.min.-1. Rukojeť s 
pogumovaným povrchem umožňují dlouhodobé použití nářadí. Funkce odsávání zaručí čisté 
pracovní prostředí. Součástí dodávky je brusný papír se zrnitosti od P80, uhlíkové kartáče a 
prachový vak. Balení karton.

ventilační mřížka

brusný kotouč

Ventilační mřížka

spínač

vak na prach 

ovladač regulace otáček

brusný kotouč se suchým 
zipem

NOVINKA
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BRUSKY

zajišťovací páčka 
rukojeti

PR
OF

I Bruska na sádrokarton EX1050

PR
OF

I Bruska na sádrokarton EX1050K
PR

OF
I Bruska na sádrokarton EX750

Bruska na sádrokarton Procraft EX1050  s vysavačem broušení stropů, sádrokartonových 
stěn a stěrek. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost 
práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 225mm a silný motor s výkonem 750W. Funkce 
odsávání přes odsávací hadicí zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou 6 
brusných papírů se zrnitosti od P80 do P240, flexibilní hadice, šestihranný klič, uhlíkové 
kartáče a prachový vak. Balení karton.

Bruska na sádrokarton Procraft EX750 je určena k broušení stropů, sádrokartonových stěn 
a stěrek. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost práce 
umožňuje brusná hlavice s průměrem 225mm a silný motor s výkonem 750W. Možnost 
připojení vysavače přes hadici, která je součásti výbavy, zaručí čisté pracovní prostředí. 
Díky dvěma hlavicím trojúhelníkovou a kulatou zajistí variabilní a mnohostranné použití v 
nestandardních podmínkách. Součástí dodávky jsou 6 brusných  papíru pro kruhovou hlavici 
a 6 pro trojúhelníkovou hlavici se zrnitosti od P80 do P240. Trojúhelníková hlavice, flexibilní 
hadice, uhlíkové kartáče , šestihranný klíč a přepravní kufr. Balení karton.
Typ EX750
Napájení (V) 230
Příkon (W) 750
Rychlost otáček kulaté hlavice (ot./min) 800–1750
Rychlost otáček trojúhelníkové hlavice , osc./min 3000–6000
Závit hřídele brusky: M14
Regulace otáček: ANO
cena  vč. DPH 5100
Hmotnost (kg) 12

Bruska na sádrokarton Procraft EX1050K je určena k broušení stropů, sádrokartonových 
stěn a stěrek. Suchý zip umožňuje rychlou výměnu brusného papíru. Vysokou výkonnost 
práce umožňuje brusná hlavice s průměrem 225mm a silný motor s výkonem 750W. Možnost 
připojení vysavače přes hadici, která je součásti výbavy, zaručí čisté pracovní prostředí. 
Součástí dodávky jsou 6 brusných papírů se zrnitosti od P80 do P240, flexibilní hadice, 
uhlíkové kartáče a šestihranný klič. Balení karton.

ovladač regulace otáček

Typ EX1050K
Napájení (V) 230
Příkon (W) 750
Otáčeky (ot./min) 800-1750
Průměr brusného kotouče (mm) 225
Průměr odsavací trubice (mm) 38
cena  vč. DPH 3650
Hmotnost (kg) 6,25

zajišťovací páčka 
rukojeti

snadná vyměna 
uhlíkového kartáče

možnost nastavení polohy 
trojúhelníkové hlavice

zajišťovací páčka 
rukojeti

výkonný motor

gisticí tlačítko

konektor hadice pro 
odsávání prachu

spínač

radiální LED 
osvětlení

regulace rychlosti

přední rukojeť

Typ EX1050
Napájení (V) 230
Příkon (W) 750
Rychlost (ot./min) 800-1750
Průměr brusného talíře (mm) 225
Průměr brusného papíru (mm) 225
Průměr vakuové trubice (mm) 38
Regulace otáček: ANO
cena  vč. DPH 3480
Hmotnost (kg) 6,75

hadice pro odsávání 
prachu

 6 brusných 
papírů s 
zrnitosti od 80 
do 240

radiální LED 
osvětlení

spínač

gisticí tlačítko

6 brusných 
papírů s 
zrnitosti od 80 
do 240
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BRUSKY
PR

OF
I Bruska stolní dvoukotoučová PAE1350

Dvoukotoučová bruska Procraft PAE900 je určena k broušení dřevěných, plastových, 
kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 
170W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Dva brusné kotouče 
o zrnitostech P80, P36 a průměru 150mm slouží na hrubší a jemné broušení. Pro vysokou 
stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení 
na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení 
karton.
Typ PAE900
Napájení (V) 230
Příkon (W) 170
Otáčky (ot./min)  2950
Průměr brusného kotouče (mm) 150
cena  vč. DPH 1599
Hmotnost (kg) 5

opěrná plocha pro 
obrobky 

ochranné sklo

indukčním motorem

gemný a hrubý kotouč

Dvoukotoučová bruska Procraft PAE1350 je určena k broušení dřevěných, plastových, 
kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 
350W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Dva brusné kotouče 
o zrnitostech P80, P36 a průměru 200mm slouží na hrubší a jemné broušení. Pro vysokou 
stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení 
na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení 
karton.
Typ PAE1350
Napájení (V) 230
Příkon (W) 350
Otáčky (ot./min)  2950
Průměr brusného kotouče (mm) 200
cena  vč. DPH 1844
Hmotnost (kg) 9

opěrná plocha pro 
obrobky 

indukčním motorem

gemný a hrubý kotouč

ochranné sklo

PR
OF

I Bruska stolní dvoukotoučová PAE600

PR
OF

I Kotoučová a pásová bruska PAE1350S

Dvoukotoučová bruska Procraft PAE600 je určena k broušení dřevěných, plastových, 
kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 
150W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Dva brusné kotouče 
o zrnitostech P80, P36 a průměru 120mm slouží na hrubší a jemné broušení. Pro vysokou 
stabilitu stroje slouží čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení 
na pracovní desku. Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení 
karton.
Typ PAE600
Napájení (V) 230
Příkon (W) 150
Otáčky (ot./min)  2950
 Průměr brusného kotouče (mm) 120
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 4,8

Kombinovaná bruska Procraft PAE1350S je určena k broušení dřevěných, plastových, 
kovových, a tak i nekovových materiálů. Silný, tichý a bezúdržbový indukční motor s výkonem 
250W a vysokých otáček až 2950 zaručuje perfektní kvalitu broušení. Bruska má jeden 
jemný široký brusný pás a jeden hrubší kotouč 150mm. Pro vysokou stabilitu stroje slouží 
čtyři gumové nožičky a kovová konstrukce stroje s možností ukotvení na pracovní desku. 
Součástí výbavy jsou opěrné plochy pro obrobky a ochranné sklo. Balení karton.

Typ PAE1350S
Napájení (V) 230
Příkon (W) 250
Otáčky (ot./min)  2950
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Brusný pás (dxš) (mm) 686x50
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 8,5

opěrné plochy pro 
obrobky

snížená vibrace

robustní kovová konstrukce

hrubý brusný kotouč a 
brusný pás

gemný a hrubý kotouč

ochranné sklo

opěrná plocha pro 
obrobky 

indukčním motorem

PR
OF

I Bruska stolní dvoukotoučová PAE900
NOVINKA

NOVINKA



Elektro nářadí

29

BRUSKY

Bruska na vrtáky EBS420
PR

OF
I Bruska na vrtáky EBS350

PR
OF

I Víceúčelová ostřička MS350

Bruska na vrtáky Procraft EBS250 je určena k ostření špiček spirálových vrtáků. Robustní 
motor s výkonem 70W umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Zároveň bruska disponuje 
kompaktními rozměry. Zaručuje broušení vrtáků o průměru 3 až 10mm a díky vyměnitelné 
hlavici lze zpracovat vrtáky o průměru 8 až 16mm. Součástí balení je vyměnitelná hlavice. 
Balení karton.
Typ EBS250
Napájení (V) 230
Příkon (W) 70
Otáčky (ot./min)  1600
Průměr vrtáků (mm) 3-10/8-16
Průměr brusného kotouče (mm) 58, 70 
cena  vč. DPH 1145
Hmotnost (kg) 1,5

vyměnitelná hlavice

Bruska na vrtáky Procraft EBS420 je určena k ostření špiček spirálových vrtáků. Robustní 
motor s výkonem 95W umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Zároveň bruska disponuje 
kompaktními rozměry. Zaručuje broušení vrtáků o průměru 3 až 12mm. Součástí balení je 
brusný kotouč. Balení karton.

Typ EBS420
Napájení (V) 230
Příkon (W) 95
Otáčky (ot./min)  1500
Průměr vrtáků (mm) 3-12
Průměr brusného kotouče (mm) 75 
cena  vč. DPH 931
Hmotnost (kg) 2,5

nastavení úběru

pracovní 
hlavice

Bruska na vrtáky Procraft EBS350 je určena k ostření špiček spirálových vrtáků. Diamantový 
brusný kotouč s dlouhou životností a  motor s výkonem 80W a vysokých otáček až 4200 
umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Zaručuje zpracování vrtáků o průměru 3 až 13mm. 
Součástí balení je upínací pouzdro. Balení karton.

Typ EBS350
Napájení (V) 230
Příkon (W) 80
Otáčky (ot./min)  4200
Průměr vrtáků (mm) 3-13
Průměr brusného kotouče (mm) 79 
cena  vč. DPH 1900
Hmotnost (kg) 2,9

blok pro ostření nožů 
a nůžek

Víceúčelová ostřička Procraft MS350 je určena k ostření nožů nebo nůžek, tvarování a 
ostření špiček spirálových vrtáků, hoblovacích nožů, broušení břitů a sekáčů. Diamantový 
brusný kotouč a motor s výkonem 65W umožňuje vysokou kvalitu zpracování. Součástí 
balení je blok pro ostření sekáčů, dlát a čepelí, blok pro ostření vrtáků, blok pro ostření 
nožů a nůžek, maticový a šestihranný klič. Balení karton. Pružinový nástavec pro broušení 
stopkovým tělískem v obtížných místech.
Typ MS350
Napájení (V) 230
Příkon (W) 65
Otáčky (ot./min)  6700
Ostření vrtáků o průměru (mm) 2-10 
Ostření dlát, břitů o šířce (mm) 6-51 
Průměr brusného kotouče  (mm) 49.5 
cena  vč. DPH 1110
Hmotnost (kg) 2

blok pro ostření vrtáků

blok pro ostření sekáčů, 
dlát a čepelí

zvýšené chlazení 
motoru

dva otvory pro broušení vrtáků

protiskluzová základna

PR
OF

I Bruska na vrtáky EBS250

PR
OF

I
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BRUSKY

PR
OF

I Bruska pilových řetězů SK1000

Ostřička řetězových pil Procraft SK950 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a ostření 
všech řetězů elektrických i motorových pil. Díky možnosti nastavení úhlu natočení rámu a 
hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 65W a vysokých otáček až 7100 
zaručuje vysokou kvalitu ostření. Balení karton.
Typ SK950
Napájení (V) 230
Příkon (W) 65
Otáčky (ot./min)  7100
Vnitřní průměr brusného kotouče (mm) 23
Rozměry kotouče (mm) 100x23x3,2 
cena  vč. DPH 870
Hmotnost (kg) 2

ochranný kryt

otočný stolek pro 
nastavení úhlu broušení

ochranný kryt

Ostřička řetězových pil Procraft SK1000 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a 
ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Kvůli možnosti nastavení úhlu natočení 
rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 85 W a vysokých otáček 
až 5800 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Balení karton.
Typ SK1000
Napájení (V) 220-240
Příkon (W) 85
Otáčky (ot./min)  5800
Rozměry kotouče (mm) 108х23х3,2 
cena  vč. DPH 1090
Hmotnost (kg) 2,5

upevňovací šroub

tepelná pojistka 
motoru

ochranný kryt

PR
OF

I Bruska pilových řetězů SK950
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variabilní nastavitelné rameno

brusný kotouč

PR
OF

I Ostřička řetězů SK1100

Ostřička řetězových pil Procraft SK1100 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a 
ostření všech řetězů elektrických i motorových pil. Kvůli možnosti nastavení úhlu natočení 
rámu a hloubky ostření usnadní naostření řetězu. Motor s výkonem 85W a vysokých otáček 
až 5700 zaručuje vysokou kvalitu ostření. Ovládací páčka zaručuje možnost rychloupínání 
řetězu. Balení karton.
Typ SK1100
Napájení (V) 220-240
Příkon (W) 85
Otáčky (ot./min)  5700
Rozměry kotouče (mm) 108х23х3,2
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 3,25

NOVINKA

rychle odnímatelný kryt

upevňovací šroub

snížená vibrace

rychloupínání řetězu

PR
OF

I Ostřička pilových kotoučů SS350
PR

OF
I Elektrický brousek na nože Procraft EM100

Ostřička pilových kotoučů Procraft SS350 je určena k rychlému a efektivnímu broušení a 
ostření všech běžně používaných typů kotoučů. Možnost nastavení úhlu broušení zajišťuje 
perfektní přesnost při práci. Tichý motor s výkonem 110W a vysokých otáček až 5300 
zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky je maticový a šestihranný klíč, 
keramický brusný kotouč, rukojeť a ochranné sklo. Balení karton.
Typ SS350
Napájení (V) 230
Příkon (W) 110
Otáčky (ot./min)  5300
Rozměr brusného kotouče (mm) 100x20x1.2
Průměr ostření kotoučů (mm) 90-400 
cena  vč. DPH 2950
Hmotnost (kg) 6,1

Typ EM100
Napájení (V) 230
Příkon (W) 45
Otáčky (ot./min)  2800
Rozměry (mm) 210х130х100
cena  vč. DPH 816
Hmotnost (kg) 1,55

kotouč pro jemné broušeníkotouč pro hrubé 
broušení

Elektrický brousek na nože Procraft EM100 je určen k broušení ocelových i keramických 
nožů. Dva korundové kotouče zaručují broušení po dlouhou dobu. Zároveň brousek disponuje 
kompaktními rozměry. Vodicí drážky umožňují efektivní a rychlé broušení. Balení v kartonu.

PR
OF

I Bruska přímá s ohebným nástavcem PG130

Bruska přímá s ohebným nástavcem Procraft PG130 je univerzální nástroj určený k 
broušení, odhrotování, frézování, gravírování. Bruska je výborný pomocník do každé dílny. 
Řada nástavců umožňuje práci s různými materiály. Díky konstrukci zajišťuje možnost práci 
ve stísněných prostorech. Součástí sady jsou ohebná hřídel o délce jednoho metru, 36ks 
nástavců vrtáky do kovu, plastu a dřeva, plastový kufr, držák. Balení karton.

Typ PG130
Napájení (V) 230
Příkon (W) 130
Otáčky (ot./min)  8000-30000
Úchyt (mm) 1-3,2
 Max. použitelný průměr disku o tloušťce 15 mm/ 5 mm
 Regulace otáček ANO
cena  vč. DPH 920
Hmotnost (kg) 2,06

aretační tlačítko hřídele

spínač

sklíčidlo
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PR
OF

I Kombinované kladivo BH900

PR
OF

I Kombinované kladivo BH900DFR

pogumovaná 
měkčená
rukojeť

pogumovaná měkčená rukojeť

nastavitelný chod L/P

nastavitelný chod 
L/P

přepínač režimu: vrtání vrtání s 
příklepem, sekání

přepínač režimu: vrtání vrtání s 
příklepem, sekání

Typ BH900DFR
Napájení (V) 230
Příkon (W) 900
Otáčky (ot./min)  0-1100 
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) 32/24/13
Síla jednotlivého úderů (J) 3,2
Počet příklepů (min.-1) 0-4700
cena  vč. DPH 2160
Hmotnost (kg) 6,15

Typ BH900
Napájení (V) 230
Příkon (W) 900
Otáčky (ot./min)  0-1100
 Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) 32/24/13
Síla jednotlivého úderů (J) 3,2
Počet příklepů (min.-1) 0-4700
cena  vč. DPH 2025
Hmotnost (kg) 6,15

Kombinované kladivo Procraft BH900 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou 
cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: vrtání 
s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při 
práci s různými materiály. Díky konstrukci může být použito pro domácí a poloprofesionální 
potřeby. Pravý a levý chod zajišťuje snadné uvolnění zaseknutého vrtáků. Jako příslušenství 
lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na 
stavební materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý 
a špičatý sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

Kombinované kladivo Procraft BH900DFR je určeno k práci se stavebními materiály jako 
jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: 
vrtání  s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních 
parametrů při práci s různými materiály. Díky konstrukci může být použito pro domácí a 
poloprofesionální potřeby. Pravý a levý chod zajišťuje snadné uvolnění zaseknutého vrtáků. 
Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo 
tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Balení 
karton. Druhé rychoupínací sklíčidlo.

spínač

spínač s regulací
otáček

KLADIVA SDS
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SDS
MAX

PR
OF

I Kombinované kladivo BH1250

Kombinované kladivo Procraft BH1250 je určeno k práci se stavebními materiály jako 
jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce zajišťují všestranné využití kladiva: 
vrtání vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení 
optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru 
„D“,chrání vaši ruku před zraněním a zajisťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít 
SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební 
materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý 
sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton
Typ BH1250
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1250
Otáčky (ot./min)  0-850 
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) 40/32/13
Síla jednotlivého úderů (J) 4,5
Počet příklepů (min.-1) 0-5300
cena  vč. DPH 2360
Hmotnost (kg) 7,55

Kombinované kladivo Procraft BH1500E je určeno k práci se stavebními materiály jako 
jsou cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: 
vrtání vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení 
optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, 
chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít 
SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební 
materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý 
sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.
Typ BH1500E
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1500
Otáčky (ot./min)  0-850 
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) 40/32/13
Síla jednotlivého úderů (J) 4,5
Počet příklepů (min.-1) 0-5300
cena  vč. DPH 2534
Hmotnost (kg) 7,6

přepínač režimu: vrtání 
vrtání s příklepem, sekání

pogumovaná  
Přídavná 
rukojeť

sklíčidlo SDS plus

ovladač regulace otáčekpřepínač režimu: vrtání 
vrtání s příklepem, sekání

spínač

kryt otvoru 
pro mazání 
převodů

PR
OF

I Kombinované kladivo BH2350 SDS MAX

přídavná rukojeť

rychloupínací sklíčidlo SDS MAX

Přepínač režimu: vrtání 
vrtání s příklepem, sekání

spínač s 
regulací 
otáček

kryt otvoru pro mazání převodů

Typ BH2350 SDS 
MAX

Napájení (V) 230
Příkon (W) 1600
Otáčky (min.-1) 0-550
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do 
oceli (mm) 60/40/15

Síla jednotlivého úderů (J) 9
Počet příklepů (min.-1) 3850
cena  vč. DPH 2973
Hmotnost (kg) 11,65

Kombinované kladivo Procraft BH2350 SDS Max je určeno k práci 
se stavebními materiály jako jsou cihly, beton nebo kámen. Tři 
přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání 
vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů 
umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými 
materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku 
před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze 
použít SDS příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo 
tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité (spitálové) 
vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je špičatý sekáč, tuba na 
mazivo vrták a přepravní kufr. Balení karton.

spínač

SDS
PLUS

SDS
PLUS

Kombinované kladivo BH1500E

4m

4m

4m
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I Kombinované kladivo BH1750

PR
OF

I Kombinované kladivo BH2250

Kombinované kladivo Procraft BH1750 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou 
cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: 
vrtání vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení 
optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, 
chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít 
SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební 
materiály, hadovité (spirálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý 
sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

Typ BH1750
Napájení (V) 230
Příkon (W)  950 1200
Otáčky (min.-1) 950
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) 42/28/13
Síla jednotlivého úderů (J) 4,5
RPočet příklepů (min.-1) 4200
cena  vč. DPH 2500
Hmotnost (kg) 7,8

přepínač režimu: vrtání 
vrtání s příklepem, sekání

rychloupínacé sklíčidlo SDS Plus

rukojeť ve tvaru „D“

přídavná rukojeť 

rychloupínací
sklířidlo Přepínač režimu: vrtání 

vrtání s příklepem, sekání

 spínač

ovladač regulace 
otáček

přídavná rukojeť 

SDS Plus

Kombinované kladivo Procraft BH2250 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou 
cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: 
vrtání vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení 
optimálních parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, 
chrání vaši ruku před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít 
SDS Plus příklepové vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební 
materiály, hadovité (spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý 
sekáč, tři vrtáky a přepravní kufr. Balení karton.

Typ BH2250
Napájení (V) 230
Příkon (W)  1500 
Otáčky (min.-1)  0-860 
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) 42/13/36
Síla jednotlivého úderů (J) 6
Počet příklepů (min.-1 ) 4250
cena  vč. DPH 2700
Hmotnost (kg) 8,2

kryt oleje

SDS
PLUS

SDS
PLUS 3m

3m
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Typ PSH2400
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1300
Otáčky (min.-1)  3900
Síla jednotlivého úderů (J) 18
Počet příklepů (min.-1)   3900
Upínání      SDS-MAX
cena  vč. DPH 3700
Hmotnost (kg) 9,2

Bourací kladivo Procraft PSH2400 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, beton 
nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými 
materiály. Síla úderu 18J a výkon až 3900 úderů za minutu usnadní většinu bouracích prací. 
Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje vysoký 
komfort a delší používání. Uchycení typu SDS-Max dovoluje rychlou a snadnou výměnu nástroje. 
Jako příslušenství lze použít SDS-Max ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí 
dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.

přídavná rukojeť 

rychloupínací sklíčidlo SDS MAX

 spínač s regulací otáček

uchycení SDS-max

antivibrační odpružení 
rukojeti

PR
OF

I Bourací kladivo PSH2400

PR
OF

I Kombinované kladivo BH2200

Typ BH2200
Napájení (V) 230 230
Příkon (W)  1500
 Otáčky (min.-1) 950
Max. průměr vrtání: do dřeva / do betonu/ do oceli (mm) 42/32/13
 Síla jednotlivého úderů (J) 6
cena vč. DPH 2973
Hmotnost (kg) 9

Kombinované kladivo Procraft BH2200 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou 
cihly, beton nebo kámen. Tři přepínatelné funkce umožňuje všestranné využití kladiva: vrtání 
vrtání s příklepem, sekací funkce. Regulace otáček a příklepů umožňuje nastavení optimálních 
parametrů při práci s různými materiály. Protože kladivo má rukojeť tvaru „D“, chrání vaši ruku 
před zraněním a zajišťuje pohodlné držení. Jako příslušenství lze použít SDS Plus příklepové 
vrtáky do betonu, ploché - špičaté nebo tvarované sekáče na stavební materiály, hadovité 
(spitálové) vrtáky a dláta do dřeva. Součástí dodávky je plochý a špičatý sekáč, tři vrtáky a 
přepravní kufr. Balení karton.

pogumovaná přídavná 
rukojeť 

rychloupínací sklíčidlo sds Plus

přepínač režimu: vrtání 
vrtání s příklepem, sekání spínač

kryt otvoru pro mazání převodů

kryt oleje

SDS
PLUS

SDS
MAX 3m

3m

NOVINKA



Bourací kladivo Procraft PSH2500 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, 
beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s 
různými materiály. Síla úderu 46J a výkon až 1450 úderů za minutu usnadní většinu bouracích 
prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje 
vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu HEX dovoluje rychlou a snadnou výměnu 
nástroje. Jako příslušenství lze použít HEX ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí 
dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.

PR
OF

I Bourací kladivo PSH2700

spínač

Ochrana proti 
prachuprotiskluzová 

měkčená rukojeť

Bourací kladivo Procraft PSH2700 je určeno k práci se stavebními materiály jako jsou cihly, 
beton nebo kámen. Regulace příklepů umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s 
různými materiály. Síla úderu 46J a výkon až 1450 úderů za minutu usnadní většinu bouracích 
prací. Rukojeť s antivibračním odpružením a s protiskluzovým měkčeným povrchem umožňuje 
vysoký komfort a delší používání. Uchycení typu HEX dovoluje rychlou a snadnou výměnu 
nástroje. Jako příslušenství lze použít HEX ploché – špičaté nebo tvarované sekáče. Součástí 
dodávky je plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Balení karton.

Typ PSH2700
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1300
Otáčky (min.-1)  1450
Max. průměr vrtání do betonu (mm)    85
Síla jednotlivého úderů (J)       46
Počet příklepů (min.-1)       1450
Upínání      HEX 6hran 30mm
cena  vč. DPH 6165
Hmotnost (kg) 23,55

PR
OF

I Bourací kladivo PSH2500

Typ PSH2500
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1280
Otáčky (min.-1)      1450
Max. průměr vrtání do betonu (mm)    85
Síla jednotlivého úderů (J) 46
Počet příklepů (min.-1)  1450
Upínání      HEX 6hran 30mm
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 23,55 

silný motor 

upínací 6hran
30mm HEX

vysoká sila úderu ochranný systém 
zabraňující přehřátí

SDS
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VRTAČKY
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OF

I Elektrická vrtačka PB1150DFR

Vrtačky

Typ PB1150DFR
Napájení (V) 230
Příkon (W) 300
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (min-1)         0-400/0-1600 
Maximální upínací průměr rychlosklíčidla (mm)       10
Max. kroutící moment (Nm)    40
Vrtací výkon ocel, dřevo (mm)        8/20
cena  vč. DPH 1150
Hmotnost (kg) 1,8

Elektrický vrtací šroubovák Procraft PB1150DFR je určen k vrtání do dřeva a kovu a ke šroubování vrutů a šroubů. Možnost 
nastavení utahovacího momentu ve 22 stupních. Rychloupínací sklíčidlo systém QUICK umožňuje snadné a rychlé upnutí vrtáků a 
stopkových nástrojů do průměru 10mm. Šroubování na 1. a vrtání na 2. rychlostní stupeň lze provádět s plynulou regulací otáček. 
Možnost změny směru otáček pravý/levý chod a točivý moment 40Nm. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez 
únavy. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

přepínač  rychlosti 1.- 
2. stupeňregulace točivého 

momentu

aretační tlačítko spínače

spínač

přepínač směru otáčení L - P

DFR aretační kroužek 
rychlovýměnného 
sklíčidla - systém QUICK
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Elektrická vrtačka PS700 Elektrická vrtačka PS800Pro

Typ PS700
Napájení (V) 230
Příkon (W) 450
Otáčky (min.-1)   0-3300
Max. upínací průměr sklíčidla (mm)  10
cena  vč. DPH 785
Hmotnost (kg) 1,5

Typ PS800Pro
Napájení (V) 230
Příkon (W) 450
Otáčky (min.-1)   0-1150
Max. upínací průměr sklíčidla (mm)  10
cena  vč. DPH 930
Hmotnost (kg) 1,6

aretační tlačítko spínače

ovladač regulace 
otáček

přepínač směru 
otáčení L - P

ventilační mřížka

ovladač regulace 
otáček

přepínač směru 
otáčení L - P

ventilační mřížka

aretační 
tlačítko 
spínače

Elektrická vrtačka Procraft PS700 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. Rychloupínací 
sklíčidlo umožňuje snadné a rychlé upínaní vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 
10mm. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy a také umožňuje 
použití jednou rukou. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci 
s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 3300 zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

Elektrická vrtačka Procraft PS800Pro je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. 
Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné a rychlé upnutí vrtáků a stopkových nástrojů 
do průměru 10mm. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy a 
také umožňuje použití jednou rukou. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních 
parametrů při práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček 
až 1150 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. 
Balení karton.

HO
BB

Y

HO
BB

Y

Utahovák rázový elektrický ES1450

Typ ES1450
Napájení (V) 230
Příkon (W) 800
Otáčky (min.-1)   22000
Maximální kroutící moment (Nm)   450
Připojitelné příslušenství:       1/2” 
Ořechy (mm)        17, 19, 21, 22
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 4,5

Rázový utahovák s 1/2» upínáním a kroutícím momentem 450Nm je praktický pomocník do 
každé dílny. Silný motor s příkonem 800W a vysokých otáčkách až 22000 zaručuje vysoký 
utahovací moment. Usnadní povolování i poškozených stržených šroubů. Je dodávaný v 
sestavě s nosným popruhem, uhlíkovými kartáči a sadou nástrčných klíčů 17, 19, 21, 22 ze 
chrom-molybdenové oceli mm v kartonu.

rázový systém

možnost povolování 
poškozených stržených 
šroubů

robustní tělo 
příklepového 
mechanismu ze 
slitiny magnezia

2m 2m

2m

NOVINKAPR
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I Elektrická vrtačka PS1350М/PS1350

Typ PS1100
Napájení (V) 230
Příkon (W) 810
Otáčky (min.-1)  0-2800
Max. upínací průměr sklíčidla (mm)        13
Vrtací výkon ocel, dřevo (mm)        10/25
cena  vč. DPH 1283
Hmotnost (kg) 2,4

Typ PS1350 PS1350M
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1050
Otáčky (min.-1)    0-2950
Max. upínací průměr sklíčidla (mm)  13
Vrtací výkon ocel, dřevo (mm) 10/25
cena  vč. DPH 1552 1625
Hmotnost (kg)  2,5

rychloupínací kovové sklíčidlo

ovladač regulace 
otáček

přepínač směru 
otáčení L - P

přepínač režimu: 
vrtání vrtání s 
příklepem

sklíčidlo s ozubeným 
věncem

hloubkový doraz

měkčená přídavná 
rukojeť 

Elektrická příklepová vrtačka Procraft PS1100 je určena k vrtání do dřeva, betonu a kovu. 
Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. 
Silný motor s výkonem 810W a vysokých otáček až 2800 zaručuje dlouhou bezporuchovou 
práci. Funkce vrtání s příklepem usnadní a zrychlí práci s cihlou, betonem a kamenem. 
Možností změny směru otáček dovoluje povolování a utahování šroubů. Součástí dodávky 
jsou uhlíkové kartáče. Balení karton.

Elektrické příklepové vrtačky Procraft PS1350 a PS1350M jsou určeny k vrtání do dřeva, 
betonu a kovu. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci 
s různými materiály. Silný motor s výkonem 1050W a vysokých otáček až 2950 zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Funkce vrtání s příklepem usnadní a zrychlí práci s cihlou, 
betonem a kamenem. Rychloupínací sklíčidlo u vrtačky PS1350M umožňuje snadné a rychlé 
upnutí vrtáků a stopkových nástrojů do průměru 13mm. Možností změny směru otáček 
dovoluje povolování a utahování šroubů. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče. Balení 
karton.

měkčená přídavná rukojeť 

ovladač 
regulace 
otáček

přepínač směru 
otáčení L - P

aretační 
tlačítko 
spínače

přepínač režimu: 
vrtání vrtání s 
příklepem

2m

2m
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MÍCHADLA

PR
OF

I Míchadlo stavebních směsí PMM2400
PR

OF
I Míchadlo stavebních směsí PMM2500

PR
OF

I Míchadlo stavebních směsí PMM2600

Elektrické míchadlo Procraft PMM2400 je určeno k míchání betonu, malty, lepidla, omítky, 
sádry. Regulace otáček umožňuje nastavení optimálních rychlosti při míchání různých 
stavebních hmot. Silný motor s výkonem 1400W a vysokých otáček až 750 zaručuje dlouhou 
bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče a maticový klíč. Balení karton.

prodloužená metla 

kvalitní řevodová 
kola

metla průměr 160mm

Elektrické 
míchadlo

Typ PMM2400
Napájení (V)  230
Příkon (W) 1400
Otáčky (min.-1)     0-750
cena  vč. DPH 2536
Hmotnost (kg) 6

Typ PMM2500
Napájení (V)  230
Příkon (W) 1400
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (ot./min)     0-600/0-900
cena  vč. DPH 2914
Hmotnost (kg) 6

Elektrické míchadlo Procraft PMM2500 je určeno k míchání betonu, malty, lepidla, omítky, 
sádry. Dvourychlostní převodovka umožňuje nastavení optimálních rychlosti při míchání 
stavebních hmot. První pro viskózní a tuhé materiály, druhý pro řidší materiály. Silný 
motor s výkonem 1400W a vysokých otáček až 900 zaručuje dlouhou bezporuchovou 
práci. Součástí dodávky jsou uhlíkové kartáče a maticový klíč. Balení karton.

Elektrické míchadlo Procraft PMM2600 je určeno k míchání betonu, malty, lepidla, omítky, 
sádry. Dvourychlostní převodovka umožňuje nastavení optimálních rychlosti při míchání 
stavebních hmot. První pro viskózní a tuhé materiály, druhý pro řidší materiály. Silný motor s 
výkonem 1600W a vysokých otáček až 900 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Součástí 
dodávky jsou uhlíkové kartáče a maticový klíč. Balení karton.

prodloužená 
metla

vysoce kvalitní
převodová 
kola

metla průměr 
160mm

snadno vyměnitelné
metly

vysoce kvalitní
převodová kola

metla průměr 160mm

Typ PMM2600
Napájení (V)  230
Příkon (W) 1600
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (ot./min)     0-600/0-900
cena  vč. DPH 3042
Hmotnost (kg) 6
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FRÉZKY

Typ POB1200H
Napájení (V)       230
Příkon (W) 1200
Otáčky (ot./min)          16000-30000
Upínací kleština (mm)        6; 8
Hloubka řezu (mm)            0-50
cena  vč. DPH 1659
Hmotnost (kg) 4,5

PR
OF

I Frézka horní POB1700

PR
OF

I Frézka horní PОВ980

PR
OF

I Frézka horní PОВ2400

Typ POB1700
Napájení (V)        230
Příkon (W) 1200
Otáčky (min.-1)         16000-30000
Hloubka řezu (mm)        0-50
Upínací kleština (mm)        6; 8
cena  vč. DPH 2017
Hmotnost (kg) 4

Typ POB2400
Napětí akumulátoru (V) 220-240
Příkon (W) 2000
Otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) (ot./min)  8000-23000
Hloubka řezu (mm) 0-50
Upínací kleština (mm)  8; 12
cena  vč. DPH 3260
Hmotnost (kg) 6

ovladač regulace otáček

spínač

Frézka Procraft POB1700 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor 
s výkonem 1200W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. 
Regulace otáček v rozsahu 16000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních 
parametrů při práci s různými materiály. Lze použit frézy se stopkami 6 a 8mm. Základna 
umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-55mm. Součástí dodávky jsou 12 fréz, 
podélný doraz s vodícími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. 
Balení karton.

Frézka Procraft POB980 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor s 
výkonem 710W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou prací. Regulace 
otáček v rozsahu 10000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních parametrů při 
práci s různými materiály. Lze použit frézy se stopkami 6 a 8mm. Součástí dodávky jsou 
12 fréz, podélný doraz s vodícími tyčemi, tři základny, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a 
adaptér na odsávání. Balení karton.

Typ POB980
Napájení (V)        230
Příkon (W) 710
Otáčky (min.-1) 10000-30000
Upínací kleština (mm)        6; 8
cena  vč. DPH 3190
Hmotnost (kg) 4,5

tři různé základny

snadno 
vyměnitelné
uhlíkové 
kartáče

upínací kleštiny 
6 a 8mm

ovládání regulace
otáček

sada fréz do 
dřeva

Frézka Procraft POB2400 je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor 
s výkonem 2000W a vývojem otáček až 23000 zaručuje dlouhou bezporuchovou prací. 
Regulace otáček v rozsahu 8000-23000 za minutu umožňuje nastavení optimálních 
parametrů při práci s různými materiály. Lze použit frézy se stopkami 8 a 12mm. Základna 
umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-50mm. Součástí dodávky jsou 12 fréz, 
podélný doraz s vodícími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. 
Balení karton.

sada fréz do 
dřeva

Frézka Procraft POB1200H je určena k frézování profilů, hran, otvorů do dřeva. Silný motor 
s výkonem 1200W a vývojem otáček až 30000 zaručuje dlouhou bezporuchovou prací. 
Regulace otáček v rozsahu 16000-30000 za minutu umožňuje nastavení optimálních 
parametrů při práci s různými materiály. Lze použit frézy se stopkami 6 a 8mm. Základna 
umožňuje přesné nastavení hloubky řezu v rozsahu 0-50mm. Součástí dodávky jsou 12 fréz, 
podélný doraz s vodícími tyčemi, upínací kleštiny, uhlíkové kartáče a adaptér na odsávání. 
Balení karton.

nastavitelné 
hloubkové 
dorazy 

silný a odolný 
motor

vylepčené 
chlazení stroje

robustní konstrukce

PR
OF

I Frézka horní РОВ1200Н

ovladač regulace 
otáček

spínač

3m 3m
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2m

115 mm

Typ B115.40
Průměr (mm) 115x1,8x22,2
Počet zubů 40
cena  vč. DPH 63

125 mm

Typ B125.40
Průměr (mm) 125x1,8x22,2
Počet zubů 40
cena  vč. DPH 66

 160 mm

Typ B160.16
Průměr (mm) 160x2,2x20
Počet zubů 16
cena  vč. DPH 77
Typ B160.24
Průměr (mm) 160x2,2x20
Počet zubů 24
cena  vč. DPH 82
Typ B160.36
Průměr (mm) 160x2,2x20
Počet zubů 36
cena  vč. DPH 115
Typ B160.48
Průměr (mm) 160x2,2x20
Počet zubů 48
cena  vč. DPH 122

kvalitní ložisko a 
uložení motoru

Typ KR1400
Napájení (V)     230
Příkon (W) 1400
Otáčky (ot./min)          5000
Průměr kotouče (mm)        185
cena  vč. DPH 2026
Hmotnost (kg) 5,6

Kotoučová pila Procraft KR1400 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva a jiných konstrukčních materiálů. Silný 
motor s výkonem 1400W a vývojem otáček až 5000 zaručuje dlouhou bezporuchovou prací. Regulace hloubky a 
úhlu řezu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost připojení vysavače 
přes hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Součástí dodávky jsou inbusový klíč, uhlíkové kartáče, paralelní doraz 
a pilový kotouč 185mm. Balení karton. 

Pily

PR
OF

I Pila kotoučová KR1400

Kotouč pilový B115.40-B300.96

180 mm

Typ B180.24

Průměr (mm) 180x2,2x20

Počet zubů 24

cena  vč. DPH

Typ B180.50

Průměr (mm) 180x2,2x20

Počet zubů 50

cena  vč. DPH

185 mm

Typ B185.40

Průměr (mm) 185x2,2x30

Počet zubů 40

Typ B185.60

Průměr (mm) 185x2,2x30

Počet zubů 60

190 mm

Typ B190.40

Průměr (mm) 190x2,4x30

Počet zubů 40

Typ B190.60

Průměr (mm) 190x2,4x30

Počet zubů 60

cena  vč. DPH

kvalitní nástrojová ocel s SK plátky

vysoce kvalitní ocelová základna

PR
OF

I

200 mm

Typ B200.40
Průměr (mm) 200x2,6x30
Počet zubů 40
cena  vč. DPH 157
Typ B200.60
Počet zubů 200x2,6x30
Počet zubů 60
cena  vč. DPH 180

210 mm

Typ B210.40
Průměr (mm) 210x2,6x30
Počet zubů 40
Цена, Kč 167
Typ B210.60
Průměr (mm) 210x2,6x30
Počet zubů 60
cena  vč. DPH 200

250 mm

Typ B250.40
Průměr (mm) 250x3x30
Počet zubů 241
Typ B250.60
Průměr (mm) 250x3x30
Počet zubů 60
cena  vč. DPH 276

300 mm

Typ B300.40
Průměr (mm) 300x3,2x30
Počet zubů 40
cena  vč. DPH 308
Typ B300.96
Průměr (mm) 300x3,2x30
Počet zubů 96
cena  vč. DPH 449

Pilový kotouč Procraft je určen k řezání měkkého, tvrdého 
dřeva, lamina, dřevovláknitých konstrukčních desek a i 
plastu. Kotouč je vyroben z kvalitní uhlíkové ocely a osazen 
plátky ze svinutého karbidu (SK). Balení kotouče obsahuje 
redukční kroužky 16-20, 20-25 dle velikosti kotouče.

El
ek

tro
 n

ář
ad

í 185mm



Elektro nářadí

43

PILY
PR

OF
I Stolní pila KR2600

PR
OF

I Stolní kotoučová pila KR2900

Typ KR2900
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1800
Otáčky (ot./min)  4500
Průměr kotouče (mm)       254
Velikost stolu (mm)       637x427
Boční prodloužení stolu (mm)        637x238
Zadní prodloužení stolu (mm)        427x280
Výška stolu (mm)        910
Hloubka řezu při 90° (mm)       75 
Hloubka řezu při 45° (mm)        64
cena  vč. DPH 5981
Hmotnost (kg)       7,5

Stolová pila Procraft KR2900 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva. lamina a 
kostrukčních desek. Asynchronní motor s příkonem 1800W a vysokých otáček 4500 
zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace hloubky a úhlu řezu umožňuje nastavení 
optimálních parametrů při práci s různými materiály. Úhlové pravítko, příčný a 
podélný dorazy umožňuje vysokou přesnost řezání. Možnost připojení vysavače přes 
hadici zaručí čisté pracovní prostředí. Plechové šasy a stabilní kovový stojan zaručí 
přesné řezání. Nízká hmotnost 7,5kg a kompaktní rozměry usnadňuje manipulace. 
Součástí dodávky je inbusový a maticový klíč, pilový kotouč 254mm a montážní klíč. 
Balení karton. 

kryt pilového kotouče s integrovaným
výstupem pro odsávací hadici

Typ KR2600
Napájení (V)               230
Příkon (W) 800
Otáčky (ot./min)      2950
Rozměry pilového kotouče (mm)        200х16х2.4
Počet zubů (mm)       24
Velikost stolu (mm)        500x335

Tloušťka rozevíracího klínu (mm)        2,2

Průměr otvoru pro připojení odsávání (mm)        36
Hloubka řezu při 90° (mm)         45 
Hloubka řezu při 45° (mm)        35
cena  vč. DPH 2784
Hmotnost (kg) 11,3

Stolová pila Procraft KR2600 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva. Asynchronní 
motor s příkonem 800W a vysokých otáček 2950 zaručuje vysoký řezný výkon. 
Regulace hloubky a úhlu řezu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci 
s různými materiály. Možnost připojení vysavače přes hadici zaručí čisté pracovní 
prostředí. Nízká hmotnost 11,3kg a kompaktní rozměry usnadňuje manipulace. 
Součástí dodávky je pilový kotouč 200mm. Balení karton. 

rychle nastavitelné pravítko
pro podélné řezy

kovová kvalitní konstrukce 
kvalitní indukční motor

možnost připevnit k desce 
pracovního stolu

kovový stůl a pravítko
nastavitelný bezpečnostní kryt

kovový nastavitelný doraz
pro příčný řez

kovové boční a zadní
stolky, hlavní stůl z hliníkové
slitiny

stabilní kovový podstavec

200mm

254mm 2m
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OF

I Řezačka obkladů PF1000/180
nastavitelný ochranný kryt

Typ PF1000/180
Napájení (V) 230
Příkon (W) 450
Otáčky (ot./min)  2950
Průměr kotouče (mm) 180
Průměr upevňovacího otvoru (mm) 22,2
Velikost stolu (mm)        395x385
Rozměry (mm)        415x395x247 
Hloubka řezu při 90° (mm)        35 
Hloubka řezu při 45° (mm)         18
cena  vč. DPH 1930
Hmotnost (kg)       10,9

Řezačka na dlažbu Procraft PF1000/180 je určena k řezání keramických dlažeb, 
obkladů, terakoty, obkladaček. Silný motor s příkonem 450W a vysokých otáček až 
2950 zaručuje vysoký řezný výkon. Robustní a stabilní kovová konstrukce zaručí 
přesné řezání. Vodní chlazení kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté 
bezprašné pracovní prostředí. Přesná milimetrová stupnice a podélný doraz umožňuje 
vysokou kvalitu řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton. 

nastavitelný úhel 
náklonu stolku

PR
OF

I Drážkovací fréza РМ2500-230

Typ PM2500-230
Napájení (V)               230
Příkon (W) 1700
Otáčky (ot./min)          4500
Šířka drážky (mm)        14/24/34/44
Max. hloubka řezu (mm)       45
Průměr kotouče (mm)        150/22,2
cena  vč. DPH 3650
Hmotnost (kg)        7,5

Drážkovací fréza do zdiva Procraft PM2500-230 je určena k frézování drážek pro kabely 
elektroinstalace a vodoinstalačního potrubí ve zdech s cihel, porobetonu, betonu. Silný 
motor s příkonem 1700W a otáčkách 4500 zaručuje vysoký výkon. Možnost připojení 
vysavače přes hadici, která je součásti výbavy, zaručí čisté pracovní prostředí. Funkce 
pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Plynulé nastavení hloubky a 
šířky řezu zaručuje vysokou přesnost drážkování. Součástí dodávky je kotouč, montážní 
klíč. Balení karton.

adaptér pro odsávání 
prachu

kovové pravítko pro nastavení 
podélného řezu

asynchronní motor
kvalitní plechové šasy

kvalitní kovový 
stůl a plechové 
šasy

zvýšená hloubka drážky
až 45mm, kotouč 150mm

silný motor pro 
vysokou zátěž

odolná vodící kolečka,
 robustní kovová kostrukce

tepelná ochrana proti
přetížení

150mm

180mm

3m

2m
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230mm

PR
OF

I Řezačka dlažby PF720-200 

Typ PF720-200
Napájení (V)               230
Příkon (W) 800
Otáčky (ot./min)  2950
Průměr kotouče (mm)       200
Velikost stolu (mm)          990х394
Max. řezací výkon (mm)        720
Úhel natočení kotouče:       0°- 45°
Hloubka řezu při 90° (mm)         35
Hloubka řezu při 45° (mm)        30
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)          26

Řezačka na dlažbu Procraft PF720-200 je určena k řezání keramických dlažeb, obkladů, 
terakoty, obkladaček. Silný indukční motor s příkonem 800W a vysokých otáček 2950 
zaručuje vysoký řezný výkon. Délka řezu 720mm umožňuje řezání velkoformátových 
dlaždic. Robustní a stabilní kovové konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení 
kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. 
Přesná milimetrová stupnice, úhlový doraz a podélný doraz umožňuje vysokou kvalitu 
řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton. 

PR
OF

I Řezačka dlažby PF920-230

Řezačka na dlažbu Procraft PF920-230 je určena k řezání keramických dlažeb, obkladů, 
terakoty, obkladaček. Silný indukční motor s příkonem 1200W a vysokých otáček až 2950 
zaručuje vysoký řezný výkon. Délka řezu 920mm umožňuje řezání velkoformátových 
dlaždic. Robustní a stabilní kovová konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení 
kotouče zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. 
Přesná milimetrová stupnice, úhlový doraz a podélný doraz umožňuje vysokou kvalitu 
řezání. Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton. 

PR
OF

I Řezačka dlažby PF1200-250

Řezačka na dlažbu Procraft PF1200-250 je určena k řezání keramických dlažeb, obkladů, 
terakoty, obkladaček. Silný indukční motor s příkonem 1200W a otáčkách 2950 zaručuje 
vysoký řezný výkon. Délka řezu 1200mm umožňuje řezání velkoformátových dlaždic. 
Robustní a stabilní kovová konstrukce zaručí přesné řezání. Vodní chlazení kotouče 
zaručí dlouhou bezporuchovou práci a čisté bezprašné pracovní prostředí. Přesná 
milimetrová stupnice, úhlový doraz a podélný doraz umožňuje vysokou kvalitu řezání. 
Součástí dodávky je kotouč a montážní klíč. Balení karton. 

nádoba na chladící vodu

Typ PF920-230
Napájení (V)               230
Příkon (W) 1200
Otáčky (ot./min)  2950
Průměr kotouče (mm)       230
Velikost stolu (mm)          960x390
Max. řezací výkon (mm)        920
Úhel natočení kotouče:       0°- 45°
Hloubka řezu při 90° (mm)        35
Hloubka řezu při 45° (mm)        30
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)          38

Typ PF1200-250
Napětí akumulátoru (V) 220-240
Příkon (W) 1200
Otáčky (ot./min)  2950
Průměr kotouče (mm) 250
Velikost stolu (mm) 1250х468
Max. řezací výkon (mm) 1200
Úhel natočení kotouče: 0°- 45°
Hloubka řezu při 45° (mm) 35| 30
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) ) 64

kvalitní ložiska pojezdu

masivní stůl ze slitiny

kovové masivní
nohy

nádoba na chladící vodu

masivní vodící konzole

nastavitelný úhel náklonu

kovové masivní nohy

přídavný stolek 
provelkoformátové dlaždice

kvalitní ložiska pojezdu
masivní kovová konzole

zesílená konsrukce 
podstavce

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
200mm

250mm

2m

2m

2m
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PR
OF

I Pokosová pila PGS256

PR
OF

I Pokosová pila PGS217

Typ PGS217
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1400
Otáčky (ot./min)  4900
Průměr kotouče (mm)         210
Průměr upevňovacího otvoru (mm)      25,4
Počet zubů:       24
Max. kapacitařezání 0°/ 45 (mm)        120x50/80x30
Délka řezu: 200mm ( 80mm při 45°)
Výška řezu: 50mm  ( 30mm při 45°)
cena  vč. DPH 3405
Hmotnost (kg)         8,5

Pokosová pila Procraft PGS217 je určena k příčnému řezání měkkého ivrdého dřeva 
a lišt z plastu. Silný motor s příkonem 1400W a vysokých otáček až 4900 zaručuje 
vysoký řezný výkon. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulace. 
Možnost připojení vysavače přes hadici nebo zaručí čisté pracovní prostředí. Upevnění 
k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručuji vysokou stabilitu při práci. Součástí dodávky 
je kotouč, uhlíkové kartáče vak na prach, a inbusové klíče. Balení karton. Nastavitelný 
úhel náklonu a úhel příčného řezu. Prodlužovací výsuvné stolky s dorazem.

silný motor 2000W

Typ PGS256
Napětí akumulátoru (V) 230
Příkon (W) 2000
Otáčky (ot./min)  4500
Průměr kotouče (mm)         255
Průměr upevňovacího otvoru (mm)        30
Počet zubů        24
Délka řezu: 300 mm ( 200 mm při 45°)
Výška řezu: 72 mm  ( 40 mm při 45°)
cena  vč. DPH 6035
Hmotnost (kg) 17,3

Pokosová pila Procraft PGS256 je určena k příčnému řezání měkkého ivrdého dřeva, 
lišt z plastu. Silný motor s příkonem 2000W a vysokých otáček až 4500 zaručuje 
vysoký řezný výkon. Možnost připojení vysavače přes hadici nebo zaručí čisté pracovní 
prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručuji vysokou stabilitu při 
práci. Vybavena čárovým laserem integrovaným ve stroji, který usnadňuje kontrolu 
řezu a zaručuje vysokou přesnost. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče vak na 
prach, a inbusové klíče. Balení karton. Nastavitelný úhel náklonu a úhel příčného řezu. 
Produžovací výsuvné stolky s dorazem.

možnost připojení odsávání

kotouč 255mm, integorvaný 
laser a masivní odlévaná 
kostrukce

NOVINKA

bezpečnostní kryt 
kotouče

vak na prach

kotouč 210mm, integorvaný 
laser a masivní odlévaná 
kostrukce
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LAZER 210mm

LAZER 255mm

2m
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Pokosová a stolní pila Procraft CMS25 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva, 
plastu. Silný motor s příkonem 1800W a vysokých otáčekách 4500 zaručuje vysoký 
řezný výkon. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Skelet a 
pracovní stůl je z hliníkové slitiny. Možnost připojení vysavače pomocí hadice zaručí 
čisté pracovní prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručuji a 
vysokou stabilitu při práci. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče, inbusové 
klíče. Balení karton.

PR
OF

I Pokosová pila CMS21

Typ CMS21
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1200
Otáčky (ot./min)  4500
Počet zubů:              24   
Max. hloubka řezu (stolní pila) (mm)       30
Průměr kotouče (mm)    210 
Rozměry stolu (mm)        340х226
Max. hloubka řezu:
0°/0°                    
0°/45°                   
45°/0°                       
33°/25°                  
60°/25°         

120х55
120х35
65х55
40х25
80х25

cena  vč. DPH 3823
Hmotnost (kg)         10,38

Pokosová a stolní pila Procraft CMS21 je určena k řezání měkkého i tvrdého dřeva, 
plastu. Silný motor s příkonem 1200W a vysokých otáčekách 4500 zaručuje vysoký 
řezný výkon. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Skelet a 
pracovní stůl je z hliníkové slitiny. Možnost připojení vysavače pomocí hadice zaručí 
čisté pracovní prostředí. Upevnění k pracovnímu stolu pomocí otvorů zaručuji a 
vysokou stabilitu při práci. Součástí dodávky je kotouč, uhlíkové kartáče, inbusové 
klíče. Balení karton.

vak na prach

kotouč 210mm 

stolky z hliníkové slitiny

vertikální a horizontální 
nastavení úhlu řezu

kombinovaná pila pro příčné i podélné řezy

PR
OF

I Pokosová pila CMS25

Typ CMS25
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1800
Otáčky (ot./min)  4500
Počet zubů:               36 
Průměr kotouče (mm)    255
Max. hloubka řezu (stolní pila) (mm)      40
Rozměry stolu (mm)      416х352
Max. hloubka řezu:
0°/0°                    
0°/45°                   
45°/0°                       
33°/25°                  
60°/25°                               

120х75
120х50
90х75
60х35
85х35

cena  vč. DPH 5796
Hmotnost (kg)         17,96

vak na prach

stoly z hliníkové 
slitiny, kotouč 255mm

nastavení úhlu pro příčný řez

silný motor 1800W

kombinovaná pila pro příčné i podélné řezy

210mm 2m

2m255mm
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nastavení předkmitu

spínač

stolek z hliníkové 
slitiny

upínání Makita, 
Bosch

tepelná ochrana proti 
přetížení

aretační tlačítko 
spínače

PR
OF

I Přímočařá pila ST1300

Typ ST1300
Napájení (V)               230
Příkon (W) 800
Počet zdvihů (min-1)         0-3000
Max. hloubka řezu dřevo/ocel/hliník (mm)        110/10/15
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 2,9

Přímočará pila Procraft ST1300 je určena k řezání dřevěných, ocelových a litinových 
materiálů. Silný motor s výkonem 800W a vývojem otáčeky 3000 zaručuje dlouhou 
bezporuchovou prací. Rychloupínání umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. 
3stupňové nastavení předkmitu usnadní řezání dřeva. Vybavena laserem, který usnadňuje 
kontrolu vedení řezu a ofukem zajistí čistotu řezaného materiálu. Možnost nastavení úhlu 
řezání v rozsahu ±45°. Součástí dodávky jsou imbusový klíč, pilové listy na dřevo, na kov a 
na laminát. Balení karton.

PR
OF

I Rozbrušovačka na kov AM3550

Typ AM3550
Napájení (V))               230
Příkon (W) 2600
Otáčky (ot./min)  4200
Průměr kotouče (mm) 355,  (14»)/25,4
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 14,6

Kotoučová pila na kov Procraft AM3550 je určena ke zkracování kovových, ocelových 
a odlévaných materiálů. Silný motor s příkonem 2600W a otáčeky 4200 zaručuje vysoký 
řezný výkon. Rychloupínací svěrák usnadní uchycení řezaného materiálu. Přesné a rychlé 
nastavení úhlu řezání. Součástí dodávky jsou klíč a uhlíkové kartáče. Balení karton.

upínací svěrák

silný motor 2600W

kovový ochranný kryt

ergonomická rukojeť tvaru „D“

masivní ocelová 
základna

NOVINKA

LAZER

355mm 3m

2m

NOVINKA
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Pila kolébková PLG700 Odsavač pilin a třísek PDC550
PR

OF
I Multifunkční oscilační bruska PMT650E

Typ PLG700
Napájení (V)                400
Příkon (W) 4000
Otáčky (ot./min)  1400
Délka polena (cm)    25-100
Průměr kotouče (mm) 250
Rozměry (mm)  1260x700 x1220
cena  vč. DPH 20166
Hmotnost (kg) 120

Kolébková pila Procraft PLG700 je určena k řezání palivového dřeva. Silný indukční motor s 
příkonem 4000W a vývojem otáček až 1400 zaručuje vysoký řezný výkon. Pružinový systém, 
který vrátí podavač do původní pozice, usnadní a zrychlí práce. Brzdový systém zvyšuje 
bezpečnost práce. Balení karton. Pro řezání polen do průměru 250mm. Možnost použít 
kotouč o průměru 550,600 a 700mm s upínacím otvorem 30mm. Součástí stroje je pilový 
kotouč 700x3,5mm. 

PR
OF

I

masivní kovová konstrukce 
120Kg, motor 4000W

včetně kvalitního kotouče TCT 700x3,5mm 
64zubů

kovová trasportní 
kola s pryží

bezpečnostní kryt

Typ PMT650E
Napájení (V)               230 
Příkon (W) 400
Otáčky (ot./min)  15000-21000
Kmitací úhel vlevo/vpravo:         4°
cena  vč. DPH 1520
Hmotnost (kg) 2,76

Bruska multifunkční Procraft PMT650E je určena k broušení, řezání různých materiálů. Silný 
motor s příkonem 400W a otáček 21000 zaručuje vysoký brusný a řezný výkon. Funkce 
pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček umožňuje 
nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Díky kompaktní konstrukci a 
nízké hmotnosti zajišťuje možnost práci ve stísněných prostorech. Rychloupínání, zajištuje 
rychlou výměnu nástrojů (uchycení Fein, Bosch, Extol...) Součástí dodávky je škrabka, brusné 
listy, plastový kufr, trojúhelníková brusná deska. Balení karton.

spínač

ovladač regulace otáček
rychlá výměna nástrojů

páka rychloupínacího 
systému

trojúhelníková brusná 
deska pevná škrabka

Typ PDC550
Napájení (V)               230
Příkon (W) 550
Otáčky (ot./min)  2850
Kapacita odpadního pytle (l)        75
Délka hadice (mm)                2300 
Rozměry (mm)         830x520x1600 
cena  vč. DPH 5030
Hmotnost (kg)        22,5 

2,3 m hadice

velký odpadový 
pytel

silný indukční motor 550W   

robustní kovový 
rám

NOVINKA

Odsavač pilin Procraft PDC550 je určen k odsávání třísek, pilin, hoblin a prachu. Silný motor 
s příkonem 550W a vysokých otáček až 2850 zaručuje vysoký sací výkon. Možnost připojení 
ke strojům zaručí čisté pracovní prostředí. Rychloupínací spony usnadní a zrychlí výměnu 
pytlů. Součástí dodávky je odsávací hadice, odpadní a filtrační vak. Balení karton.

NOVINKA

2m

3m

700mm

PR
OF

I
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PR
OF

I Pila ocaska PSS1600

PR
OF

I Pila ocaska PSS1900

Typ PSS1600
Napájení (V)            230
Příkon (W) 800
Otáčky (ot./min)  0-2800
Max.hloubka řezy (mm) 105
Max. hloubka řezání dřevo/ocel/hliník (mm) 105/10/20
cena  vč. DPH 1643
Hmotnost (kg)  4,93

Mečová pila Procraft PSS1600 je určena k řezání dřeva, kovu a plastu. Silný motor s 
příkonem 800W a vysokých otáček až 2800 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace otáček 
umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Díky konstrukci 
a nízké hmotnosti zajišťuje možnost práci ve stísněných prostorech. Součástí dodávky je 
pilový list. Balení karton.

aretační tlačítko spínače

nárazuvzdorný plastový 
kryt

nastavitelná patka pro variabilní 
hloubku řezu

ovladač regulace otáček

chlazení vzduchem

ergonomicky tvarovaná rukojeť

Typ PSS1900
Napájení (V)            230
Příkon (W) 900
Otáčky (ot./min)  0-2800
Max. hloubka řezání dřevo/ocel/hliník (mm) 275/80/117
cena  vč. DPH 2051
Hmotnost (kg) 3,3

Pokosová pila Procraft PSS1900 je určena k řezání dřeva, kovu a plastu. Silný motor s 
příkonem 900W a vysokých otáček až 2800 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace otáček 
umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Rychloupínací 
sklíčidlo umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. Díky konstrukci a nízké 
hmotnosti zajišťuje možnost práci ve stísněných prostorech. Součástí dodávky je pilový list. 
Balení karton.

PR
OF

I Pila ocaska PSS1800

Typ PSS1800
Napájení (V)            230
Příkon (W) 750
Otáčky (ot./min)  0-2500
Max. hloubka řezání dřevo/ocel/hliník (mm) 130/40/100
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 3,3

Pokosová pila Procraft PSS1800 je určena k řezání dřeva, kovu a plastu. Silný motor s 
příkonem 750W a vysokých otáček až 2500 zaručuje vysoký řezný výkon. Regulace otáček 
umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Rychloupínací sk-
líčidlo umožňuje snadnou a rychlou výměnu pilových listů. Díky konstrukci a nízké hmotnosti 
zajišťuje možnost práci ve stísněných prostorech. Součástí dodávky je pilový list. Balení 
karton.

aretační tlačítko 
spínače

ovladač regulace otáček

chlazení vzduchem

výkonný motor, vystužená kovová
konstrukce pro lepší odvod tepla

ergonomicky tvarovaná rukojeť

nárazuvzdorný kryt s 
pryžovou ochrannou

ovladač regulace otáček

aretační tlačítko spínače

chlazení vzduchem

silný vysoce výkonný motor

ergonomicky 
tvarovaná rukojeť
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HOBLÍKY

Hoblíky

PR
OF

I Hoblík elektrický PE2150

PR
OF

I Hoblík elektrický PE1650

Typ PE1650
Napájení (V) 230
Příkon (W) 850
Otáčky (min.-1) 16500
Maximální brusná šířka (mm)        82
Maximální brusná hloubka (mm)       3
cena  vč. DPH 2132
Hmotnost (kg) 5,1

Elektrický hoblík Procraft PE2150 je určen k hoblování, polodrážkování a srážení hran 
dřeva. Vysokou výkonnost práce umožňuje hoblovací nože s šířkou 110mm a silný motor s 
výkonem 1300W a vysokých otáček 16500. Regulace hloubky v rozsahu 0-3mm umožňuje 
nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost broušení nožů 
snižuje náklady na údržbu.Možnost oboustranného odsávání. Součástí dodávky je stojan 
pro hoblík vak na hobliny a klíč. Balení karton.

Elektrický hoblík Procraft PE1650 je určen k hoblování, polodrážkování a srážení hran dřeva. 
Vysokou výkonnost práce umožňuje hoblovací nože s šířkou 82mm a silný motor s výkonem 
850W a vysokých otáček 16500. Regulace hloubky v rozsahu 0-3mm umožňuje nastavení 
optimálních parametrů při práci s různými materiály. Možnost broušení nožů snižuje náklady 
na údržbu. Součástí dodávky je stojan pro hoblík vak na hobliny a klíč. Balení karton.

nastavení hloubky 
úběru

Typ PE2150
Napájení (V)        230
Příkon (W) 1300
Otáčky (min.-1)        16500
Maximální brusná šířka (mm)        110
Maximální brusná hloubka (mm)       3
cena  vč. DPH 2850
Hmotnost (kg)       7,6

nožový válec 110mm

upevnění pravítka

možnost stacionárního použití a 
ručního použití

výkonný motor
850W

možnost upevnění
 k pracovnímu stolu

kvalitní kovová 
základna

kvalitní kovová základna 
v ceně

vysoce výkonný motor 
1300W

kvalitní kovová 
základna v ceně

aretační tlačítko spínače3m 3m

PR
OF

I Hoblík elektrický PE900

Elektrický hoblík PE900 je určen k hoblování dřevěných materiálů0 do šíře 82mm, dle druhu 
povrchu a tvrdosti dřeva lze plynule měnit velikost úběru třísky do max 3mm.  Součástí 
balení je vak na záchyt hoblin a prachu. K hoblíku je možno připojit externí odsávání. Balení 
karton.
Typ PE900
Napájení (V) 230
Příkon (W) 900
Rychlost, Otáčky (min.-1) 16000
Max šířka hoblování  (mm)   82
Max. úběr třísky (mm) 3
cena  vč. DPH 1720
Hmotnost (kg) 3,8

regulátor tloušťky 
odebírané třísky

výklopná ochranná 
patka nožů

oboustranný otvor výhozu hoblin - 
možnost připojení odsávání

aretační 
tlačítko spínače

3m
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PISTOLE
PR

OF
I Sponkovačka elektrická PEH50

Pistole

Typ PEH50
Napájení (V)        230
Jmenovitý proud (A)        5
Kapacita zásobníku (ks)        100
Počet úderů (min.-1) 20
Délka sponek (mm)         8-16        
Délka hřebíků (mm)        8-20  
Typ spon/hřebíků: TYP 50/TYP F
cena  vč. DPH 907
Hmotnost (kg)      1,58

Elektrická sponkovačka Procraft PEH50 je určena k upevňování textilu, fólií, izolačního 
materiálu na dřevo. Regulace síly úderu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci 
s různými materiály. Sponkovačka má zásobník na 100sponek s délkou v rozsahu 8-16 a mm 
a na 100 hřebíků s délkou v rozsahu 8-20mm. Šířka sponek 11,4mm. Součástí dodávky jsou 
spony a hřebíky. Balení karton.

PR
OF

I Sponkovačka elektrická PEH600

Elektrická sponkovačka Procraft PEH600 je určena k upevňování textilu, fólií, izolačního 
materiálu na dřevo. Regulace síly úderu umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci 
s různými materiály. Sponkovačka má zásobník na 100sponek s délkou v rozsahu 15-25 a 
mm a na 100 hřebíků s délkou v rozsahu 15-32mm. Šířka sponek 5,7mm. Součástí dodávky 
jsou spony a hřebíky. Balení karton.

regulátor síly úderu

spínač

regulátor síly úderu

zásobník

spoušť

jednoduše 
doplňovaný zásobník

ergonomicky tvarovaná 
rukojeť

měkčená rukojeť

ergonomicky tvarovaná 
rukojeť

kombinace 
hřebíků a 
spon

Typ PEH600
Napájení (V)        230
Jmenovitý proud (A)      5
Kapacita zásobníku (ks)        100
Počet úderů (min.-1)   20
Délka sponek (mm)         15-25 
Délka hřebíků (mm)      15-32
Typ spon/hřebíků:       TYP 600/TYP F
cena  vč. DPH 1960
Hmotnost (kg) 2,5
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PISTOLE
PR

OF
I Stříkací pistole PSE950

PR
OF

I Stříkací pistole PSE550

Horkovzdušná pistole PH2000

PR
OF

I

Typ PSE950
Napájení (V)        230
Příkon (W)        600
Maximální otáčky (min-1) 30000
Průměr trysky (mm)      1/1,8/2,5
Max. průtok (ml/min)   1000
Kapacita nádoby (ml) 800
cena  vč. DPH 1446
Hmotnost (kg)     2,75

Stříkací pistole Procraft PSE950 je určena ke stříkání barev, laků, lazur, desinfekčních 
prostředků a mořidel. Regulace průtoku a objemu nanášené barvy umožňuje nastavení 
optimálních parametrů při práci s nátěrovými hmotami. Lehká a kompaktní konstrukce 
zaručí dlouhou práci bez únavy. Možnost stříkání různými způsoby: horizontální vertikální 
i bodové. Balení karton.

Typ PH2000
Napájení (V)        230
Příkon (W) 2000
Provozní teplota (°C)        50-600
Průtok vzduchu (l/min)        250/500
Poloha vypínače 1:  50°C; 250-500l/min
Poloha vypínače 2:  50-650°C; 250-500l/min
cena  vč. DPH 1400
Hmotnost (kg)      2,3

otvory pro 
nasávání vzduchu

tlačítka pro nastavení 
teploty a průtoku vzduchu

vypínač se stupni výkonu

tryska

nastavení provozní teploty

keramické topné těleso

nízká hmotnost

Horkovzdušná pistole PH1800
PR

OF
I

Typ PH1800
Napájení (V)        230
Příkon (W) 1800
Provozní teplota (°C)       400/600
Průtok vzduchu (l/min)        250/500
cena  vč. DPH 620
Hmotnost (kg)      1

Horkovzdušná pistole Procraft PH1800 je určena k odstranění barev, laku, fólií, k sušení 
nových vrstev, k tvarování a ohýbání plastů. Možnost nastavení výkonu ve dvou stupních: 
1. teplota 400 °C a průtok 250 l/min, 2. teplota 600°C a průtok 500l/min. Lehká konstrukce 
zaručí dlouhou práci bez únavy. Součástí dodávky jsou 4 trysky. Balení karton.

tryska

otvory pro nasávání 
vzduchu

nastavení teploty 400°C  
nebo 600°C

nastavení průtoku 250l/
min nebo 500l/min

nízká hmotnost

optimálně vyváženo

plně nastavitelný průtok

Typ PSE550
Napájení (V)       230
Příkon (W)       350
Maximální otáčky (min-1) 30 000
Průměr trysky (mm)      1,5/1,8 
Max. průtok (ml/min)    900
Kapacita nádoby (ml) 800 
cena  vč. DPH 1210
Hmotnost (kg)      1,6

Stříkací pistole Procraft PSE550 je určena ke stříkání barev, laků, lazur, desinfekčních 
prostředků a mořidel. Regulace průtoku a objemu nanášené barvy umožňuje nastavení 
optimálních parametrů při práci s nátěrovými hmotami. Lehká a kompaktní konstrukce 
zaručí dlouhou práci bez únavy. Možnost stříkání různými způsoby: horizontální, vertikální 
i bodové. Balení karton.

vodotěsný spínač

výkonný motor

hliníková nádoba

regulátor objemu 
nanášené barvy

plastová nádoba
mosazná tryska

Horkovzdušná pistole Procraft PH2000 je určena k odstranění barev, laku, fólií, k sušení 
nových vrstev, k tvarování a ohýbání plastů. Regulace teploty v rozsahu 50-600°C a průtoku 
vzduchu v rozsahu 250-500l/min umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s 
různými materiály. Součástí dodávky jsou 4 trysky a příruční kufr. Balení karton.

3m

2m

2m

3m
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PISTOLE
PR

OF
I Malířské stříkací zařízení PSE1100

Typ PSE1100
Napájení (V)        230
Příkon (W) 700
Max. tlak (bar)        200
Max. průtok (l/min)        1
Konektor výstupu nátěru:        G1/4’-19» 
Délka hadice (m)       7,5 
Teplota barvy (°C )       5 - 40
cena  vč. DPH        7650
Hmotnost (kg)       10,2

Malířský stříkací systém Procraft PSE1100 je určen ke stříkání barev, laků, lazur, 
desinfekčních prostředků a mořidel. Regulace tlaku umožňuje nastavení optimálních 
parametrů při práci s nátěrovými hmotami. Silný motor s výkonem 700W a pracovním 
tlakem 200 barů zaručuje vysokou výkonnost práce. Bezvzduchový stříkací systém snižuje 
ztráty a zvyšuje kvalitu nástřiku. Součástí dodávky je vysokotlaká hadice, hadice zpětného 
toku, maticové klíče, čisticí kartáč. Balení karton.

vysokotlaká hadice

bezvzduchový stříkací systém

stříkací pistole
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TOPNÉ VENTILÁTORY

Topné ventilátory

Topný ventilátor FP20

PR
OF

I Topný ventilátor FP30

PR
OF

I

Topný ventilátor Procraft FP20 je určen k vytápění nebo vyvětrání místností, uzavřených 
prostor. 3 stupně výkonu umožňuje nastavení optimální teploty v místnosti. Integrovaný 
termostat ochraňuje zařízení proti přehřátí. Rukojeť usnadňuje transportování. Kvalitní 
otočné nastavitelné keramické topné těleso zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Balení 
karton.
Typ FP20
Napájení (V) 230
Příkon (W) 25/1000/2000
Rozměry (mm)        188*152*213
cena  vč. DPH 750
Hmotnost (kg)        1,83

Topný ventilátor Procraft FP30 je určen k vytápění nebo vyvětrání místností, uzavřených 
prostor. 3 stupně výkonu umožňuje nastavení optimální teploty v místnosti. Integrovaný 
termostat ochraňuje zařízení proti přehřátí. Rukojeť usnadňuje transportování. Kvalitní 
otočné nastavitelné keramické topné těleso zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Balení 
karton.

nastavení teploty

kompaktní rozměry
ochrana proti přehřátí

3 stupně výkonu - ventilátor a 2 topení

Typ FP30
Napájení (V) 230
Příkon (W)      25/1500/3000
Rozměry (mm)        249*200*270
cena  vč. DPH 1240
Hmotnost (kg)        2,9

nastavení teploty

kompaktní rozměry

ochrana proti přehřátí

3 stupně výkonu - ventilátor a 2 topení

2m

2m
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POLYFÚZNÍ SVÁŘEČKY

Typ PL1600
Napájení (V)        230
Příkon (W) 800
Pracovní teplota (°C)        0-300 
Nástavce (mm)        20/25/32/40/50/63
Doba zahřívání (min)         do 10
cena  vč. DPH 980
Hmotnost (kg)        2,8

Polyfúzní svářečka Procraft PL1600 je určena k svařování plastových trubek z homopolymer 
polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení 
optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí 
homopolymeru, 20 do 63mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném 
prostoru.  Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D20/25/32/40/50/63mm, 
kovový kufřík, šroubovák, imbusový klíč. Balení karton. 

Svářečka polyfúzní PL1600
PR

OF
I

topné plotnové těleso 

Svářečka polyfúzní PL2000

PR
OF

I Svářečka polyfúzní PL2300

PR
OF

I

Typ PL2000
Napájení (V)        230
Příkon (W) 800
Pracovní teplota (°C)         0-300 
Nástavce (mm)        16/20/25/32
Doba zahřívání (min)         do 10
cena  vč. DPH 1127
Hmotnost (kg)    2,8

Polyfúzní svářečka Procraft PL2000 je určena k svařování plastových trubek z homopolymer 
polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení 
optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí 
od 16 do 32mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. 
Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D16/20/25/32mm, kovový kufřík, 
šroubovák, imbusový klíč. Balení karton. 

Typ PL2300
Napájení (V)        230
Příkon (W) 1500/800
Pracovní teplota (°C)         0-300 
Nástavce (mm)     20/25/32/40/50/63
Doba zahřívání (min)       do 10
cena  vč. DPH 1487
Hmotnost (kg)      4,58

Polyfúzní svářečka Procraft PL2300 je určena k svařování plastových trubek z homopolymer 
polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení 
optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí 
od 20 do 63mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. 
Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D20/25/32/40/50/63mm, kovový 
kufřík, šroubovák, imbusový klíč, rukavice a metr. Balení karton. 

vysoká výkonnost

celokovové provedení

automatický termostat

ideální do 
omezeného 
prostoru

vysoká výkonnost sada nástavců

topné trubicové těleso
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Svářečka polyfúzní PL1900

PR
OF

I

Typ PL1900
Napájení (V)        230
Příkon (W) 800
Pracovní teplota (°C)         0-300
Nástavce (mm)        16/20/25/32
Doba zahřívání (min)          do 10
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)     1,9

Polyfúzní svářečka Procraft PL1900 je určena k svařování plastových trubek z homopolymer 
polypropylenu, PPC, PPR a PELD. Regulace teploty v rozsahu 0-300°C umožňuje nastavení 
optimálních parametrů při práci s různými materiály. Sada nástavců zaručí svařování potrubí 
od 16 do 32mm. Lehká a kompaktní konstrukce umožňuje práci v omezeném prostoru. 
Součástí dodávky jsou nástavce s teflonovým povrchem D16/20/25/32mm, kovový kufřík, 
šroubovák, imbusový klíč. Balení karton. 

NOVINKA

topné plotnové těleso

vysoká výkonnost

přílušenství

teplo odolný materiál

kovový kufřík
kovový kufřík

vysoce výkonné plotnové těleso

2m

2m

2m
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LASERY

Lasery

Laser liniový LE-3D

PR
OF

I Laser zelený liniový LE-5D

PR
OF

I

výstup laserového paprsku

Typ LE-3D
Napájení (V)        230
Akumulátor:  LI-ion 3,7V, 2Ah
Pracovní rozsah:        uvnitř 20-50m, venku 10-30m
Přesnost měření:        ±0,2mm/m
Rozsah samonivelace:        ±3°
Doba samonivelace (s)       3 
cena  vč. DPH 1854
Hmotnost (kg) 1,9

Zelený liniový laser Procraft LE-3D je určen k stanovení svislých a vodorovných linií v interiéru. 
Zelená čára laseru zaručuje lepší viditelnost ke denním světle. Možnost nainstalování na 
stativ se závitem 5/8». Univerzální napájení přímo ze sítě, pomocí baterie 1,5V typ AA nebo 
pomocí dodávaného akumulátoru. Díky automatické samonivelaci v rozsahu ±3° usnadní a 
zrychlí práci. Součástí dodávky je akumulátor, ochranné pouzdro, laserové brýle a napájecí 
adaptér. Balení karton. 

Zelený liniový laser Procraft LE-5D je určen k stanovení svislých a vodorovných linií v interiéru. 
Zelená čára laseru zaručuje lepší viditelnost ke denním světle. Možnost nainstalování na 
stativ se závitem 5/8». Univerzální napájení přímo ze sítě, pomocí baterie 1,5V typ AA nebo 
pomocí dodávaného akumulátoru. Díky automatické samonivelaci v rozsahu ±3° usnadní a 
zrychlí práci. Součástí dodávky je akumulátor, ochranné pouzdro, laserové brýle a napájecí 
adaptér. Balení karton. 
Typ LE-5D
Napájení (V)        230
Akumulátor:  LI-ion 3,7V, 2Ah
Pracovní rozsah:        uvnitř 20-50 m venku 10-30m
Přesnost měření:       ±0,2mm/m
Rozsah samonivelace:       ±3°
Doba samonivelace (s)       3 
cena  vč. DPH 2271
Hmotnost (kg)           1,9

samonivelační 3 
paprsky

samonivelační 5 paprsků

1x LAZER1x LAZER
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LASERY

Stativ Procraft 5/8 a 1/4

PR
OF

I
Laserový dálkoměr PLDM60

PR
OF

I

Typ PLDM60
Napájení: 2 x 1,5 V baterie typu AAA
Přesnost měření:        ±1mm/m
Vlnová délka laserového paprsku:  nm 635
Jednotky:        m, ft, in 
Pracovní rozsah (m)         0.03 - 60 
Doba měření:         0,1-3с
Automatické vypnutí paprsku:      60s
Automatické vypnutí přístroje:        480s
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)       0,29

Laserový dálkoměr Procraft PLDM60 je určen k přesné měření vzdálenosti s rozsahem až 
60 m. Možnost uložení 20 posledních měření do paměti a automatické odečítání a sčítání 
délek usnadní a zrychlí práci. Dopočítávání pomocí Pythagorovy věty umožňuje výpočet 
vzdálenosti v nepřístupných místech. Součástí dodávky jsou 2 baterie 1,5V LR03 (AAA), 
ochranné pouzdro. Balení karton. 

přesné výsledky měření

nárazuvzdorný pogumovaný 
plastový kryt

vodováha, odměřování úhlu, 
výpočty obsahu, ukládání do paměti

osvětlený LCD display

Laser zelený liniový LE-4G
PR

OF
I

horizontální výstupní otvor 
laserového paprsku

Typ LE-4D
Napájení (V)        230
Počet laserových paprsků:          16 
Vlnová délka laserového paprsku (nm)       532
Přesnost měření:        ± 0,15mm/m
Pracovní rozsah (m)        40 
Akumulátor:  LI-ion 4Ah
Magnetický držák:        ANO
Dálkové ovládání:        ANO
cena  vč. DPH 3855
Hmotnost (kg)     2,35

Zelený liniový laser Procraft LE-4D je určen k stanovení svislých a vodorovných linií 
v interiéru. Zelená čára laseru zaručuje lepší viditelnost na denním světle. Možnost 
nainstalování na stativ se závitem 1/4». Univerzální napájení přímo ze sítě nebo pomocí 
dodávaných akumulátorů. Díky automatické samonivelaci v rozsahu ±3° usnadní a zrychlí 
práci. Vertikální i horizontální úhel vyzařování 360° umožňuje práci v rozměrných a světlých 
prostorech. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory, otočný magnetický držák, dálkový 
ovladač, ochranné pouzdro, laserové brýle a napájecí adaptér.Druhý spodní paprsek pro 
horizontální měření samonivelace. Balení karton. 

velká kapacita 
akumulátoru

spínač

vertikální výstupní otvor 
laserového paprsku

maximální výška 150cm

Typ 5/8
Upevňovací závit:  5/8»1/4    
Materiál: hliník          
cena  vč. DPH 503
Hmotnost (kg)      0,9

Stativ Procraft 5/8 je učen pro uchycení laserů nebo jiným zařízením se závitem 5/8» a 
po odčoubování redukce 1/4. Možnost nastavení výšky 280-150cm. Součástí dodávky je 
pouzdro. Balení karton.  

2x LAZER

NOVINKA
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NAVIJÁKY

Typ TK500
Napájení (V)       230
Příkon (W) 160
Otáčky (min-1)        1400
Max. nosnost (kg)        600
Výška zdvihu (m)       3
Rychlost pojezdu (m/min) 16,4
cena  vč. DPH 3166
Hmotnost (kg)         16,82

Elektrický pojezd Procraft TK500 je určen k horizontálnímu přesouvání lanových navijáků 
nebo kladkostrojů s břemeny. Ergonomický ovladač na kabelu usnadní a zrychlí práci. 
Vysokou nosnost až do 600kg umožňuje silný indukční motor a robustní ocelová konstrukce. 
Nouzový vypínač na ovladači a tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a 
bezpečnost při práci. Balení karton. 

vymezovací kroužky
pro nastavení šířky

ovládání pomocí 
zavěšeného dálkového 
ovladače

masivní konstrukce,
otvory pro zavěšení 
navijáku

Elektrický pojezd Procraft TK1000 je určen k horizontálnímu přesouvání lanových 
navijáků nebo kladkostrojů s břemeny. Ergonomický ovladač na kabelu usnadní a zrychlí 
práci. Vysokou nosnost až do 1200kg umožňuje silný indukční motor a robustní ocelová 
konstrukce. Nouzový vypínač na ovladači a tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou 
životnost a bezpečnost při práci. Balení karton.

Elektrická jeřábová kočka TK500

PR
OF

I Elektrická jeřábová kočka TK1000

PR
OF

I

Typ TK1000
Napájení (V)        230
Příkon (W) 200
Otáčky (min-1)       1400
Max. nosnost (kg)        1200
Výška zdvihu (m)        3
Rychlost pojezdu (m/min) 16,4
cena  vč. DPH 3844
Hmotnost (kg) 29,85

výkonný indukční 
motor

kalená převodová kola

Navijáky

2m 2m
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NAVIJÁKY

jednoduché ovládání

kvalitní ocelové lano

vysoká spolehlivost
indukční motor 

indukční motor 

jednoduché ovládání
vysoká spolehlivost

kvalitní ocelové lano

Typ TP250
Napájení (V)        230
Příkon (W) 510
Maximální nosnost bez kladky/s kladkou (kg)        125/250
Výška zdvihu bez kladky/s kladkou (m)        12/6
Rychlost zdvihu bez kladky/s kladkou (m/min)        10/5
Rozměry zásilky (mm)        360х230х140
Průměr lana (mm) 6
cena  vč. DPH 3185
Hmotnost (kg)          11,3

Elektrický lanový naviják Procraft TP250 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných 
břemen. Vysokou nosnost až do 250kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 510W. Bez 
kladky umožňuje zvedání až 125kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým nebo 
dvojitým závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje dlouhou 
bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

Naviják lanový elektrický TP250
PR

OF
I Naviják lanový elektrický TP500

PR
OF

I

Naviják lanový elektrický TP1000

PR
OF

I

Typ TP500
Napájení (V)        230
Příkon (W) 1020
Maximální nosnost bez kladky/s kladkou (kg)         250/500 
Výška zdvihu bez kladky/s kladkou (m)        12/6
Rychlost zdvihu bez kladky/s kladkou (m/min)        10/5
Rozměry zásilky (mm)        400х240х160
Průměr lana (mm) 6
cena  vč. DPH 4231
Hmotnost (kg) 16,9

Elektrický lanový naviják Procraft TP500 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných 
břemen. Vysokou nosnost až do 500kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 1020W. 
Bez kladky umožňuje zvedání až 250kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým 
nebo dvojitým závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

Typ TP1000
Napájení (V)        230
Příkon (W) 1600
Maximální nosnost bez kladky/s kladkou (kg)         500/1000
Výška zdvihu bez kladky/s kladkou (m)        12/6
Rychlost zdvihu bez kladky/s kladkou (m/min)        8/4
Průměr lana (mm) 6
cena  vč. DPH 6583
Hmotnost (kg)  16,9

Elektrický lanový naviják Procraft TP1000 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných 
břemen. Vysokou nosnost až do 1000kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 1600W. 
Bez kladky umožňuje zvedání až 500kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým 
nebo dvojitým závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

Naviják lanový elektrický TP600

PR
OF

I

Elektrický lanový naviják Procraft TP600 je určen k spouštění nebo zdvihání pevných 
břemen. Vysokou nosnost až do 600kg umožňuje silný indukční motor s výkonem 1200W. 
Bez kladky umožňuje zvedání až 300kg na výšku až 12m. Možnost použití s jednoduchým 
nebo dvojitým závěsem pomocí kladky. Kvalitní ocelové lano a spolehlivý motor zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Součástí dodávky jsou 2 úchytky, ocelové lano. Balení karton.

Typ TP600
Napájení (V)        230
Příkon (W) 1200
Maximální nosnost bez kladky/s kladkou (kg)        300/600
Výška zdvihu bez kladky/s kladkou (m)        12/6
Rychlost zdvihu bez kladky/s kladkou (m/min)        10/5
Průměr lana (mm) 6
cena  vč. DPH 4457
Hmotnost (kg)           18,9

jednoduché ovládání

kvalitní ocelové lano

vysoká spolehlivost

indukční motor 

indukční motor 

jednoduché ovládání
kvalitní ocelové lano

vysoká spolehlivost
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STŘÍHACÍ STROJKY

Stříhací strojky

Strojek na stříhání ovcí SC2400

PR
OF

I Strojek na stříhání ovcí SC2600

Typ SC2400
Napájení (V)        230
Příkon (W) 350
Otáčky (min-1)     0-2400
Přívodní kabel: 5m 
cena  vč. DPH 2753
Hmotnost (kg)       3,4

Stříhací strojek pro ovce Procraft SC2400 je určen ke stříhání koz, ovcí a jiných 
hospodářských zvířat. Silný motor s výkonem 350W a vysokých otáček až 2400 zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v 6 stupních umožňuje nastavení 
optimálních parametrů při stříhání různých druhů vlny. Snadná a rychlá výměna uhlíkového 
kartáče. Součástí dodávky je montážní klíč, přepravní kufr, čistící štětec, nádoba na mazací 
olej a uhlíkové kartáče. Balení karton. 

Stříhací strojek pro ovce Procraft SC2600 je určen ke stříhání koz, ovcí a jiných 
hospodářských zvířat. Silný motor s výkonem 500W a vysokých otáček až 2600 zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v 6 stupních umožňuje nastavení 
optimálních parametrů při stříhání různých druhů vlny. Snadná a rychlá výměna uhlíkového 
kartáče. Součástí dodávky je montážní klíč, přepravní kufr, čistící štětec, nádoba na mazací 
olej a uhlíkové kartáče. Balení karton. 

regulace otáček v 6 
stupních 

regulace otáček v 6 stupních 

výkonný motor

kvalitní výměnné nože

kvalitní uložení

Typ SC2600
Napájení (V)        230
Příkon (W) 500
Otáčky (min-1)      0-2600
Přívodní kabel: 5m 
cena  vč. DPH 3463
Hmotnost (kg)        3,6

výkonný motor ergonomicky tavrovaná 
pohumovaná rukojeť

chlazení vzduchem

PR
OF

I

6m6m
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STŘÍHACÍ STROJKY

Čepele s 9 zuby
PR

OF
I Čepele s 13 zuby 

PR
OF

I

Typ Čepel s 9 zuby 
Počet horních čepelí: 4
Počet dolních čepelí:       9
Šírka záběru (mm)        94
cena  vč. DPH 1356
Hmotnost (kg)        0,09

Typ Čepel s 13 zuby 
Počet horních čepelí: 4
Počet dolních čepelí:        13 
Šírka záběru (mm)        76
cena  vč. DPH 678
Hmotnost (kg) 0,09

Prostřihovač plechu elektrický SM1,6

PR
OF

I

Prostřihovač na plech Procraft SM 1,6 je určen ke stříhání materiálu z nerezové oceli, hliníku 
nebo plechu. Silný motor s výkonem 500W a vysokých otáček až 2000 zaručuje dlouhou 
bezporuchovou práci.  Nastavení směru řezání umožňuje práci v omezeném prostoru. 
Snadná a rychlá výměna uhlíkového kartáče. Lehká a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou 
práci bez únavy. Součástí dodávky je imbusový a maticový klíč, razník a uhlíkové kartáče. 
Balení karton. 

Prostřihovač plechu elektrický SM2,5
PR

OF
I

Prostřihovač na plech Procraft SM 2,5 je určen ke stříhání materiálu z nerezové oceli, 
hliníku nebo plechu. Silný motor s výkonem 500W a vysokých otáček až 1200 zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Oboustranný nůž zaručuje vysokou rychlost stříhání. Lehká 
a kompaktní konstrukce zaručí dlouhou práci bez únavy. Součástí dodávky jsou imbusové 
klíče, 1 pár střihacích nožů, listové měrky. Balení karton. 

bezpečné ukotvení
kabelu

Typ SM 1,6
Napájení (V)        230
Příkon (W) 500
Otáčky (min-1)       2000
Max. tl. plechu: ocel/nerezová ocel/hliník (mm)        1,6/ 1,2/ 2,5
Min. poloměr střihu (mm)        45
cena  vč. DPH 3692
Hmotnost (kg)         2,2

výkonný motor 500W

vhodné pro 
vystřihování
rádiusů

výměnná matrice

Typ SM 2,5
Napájení (V)        230
Příkon (W) 500
Otáčky (min-1)         1200
Max. tl. plechu: měkká ocel/nerezová ocel/hliník (mm)       2,5/ 1,8/ 2,5
Min. poloměr střihu (mm)        40
cena  vč. DPH 3790
Hmotnost (kg)         3,38

výměnná matrice

vhodné pro stříhání 
rovných ploch

ergonomické tělo

výkonný motor 
500W

Čepele s 9 zuby jsou určeny ke stříhání koz, ovcí a jiných hospodářských zvířat. Čepele jsou 
vyráběny z kvalitní trvzené oceli.

Čepele s 13 zuby jsou určeny ke stříhání koz, ovcí a jiných hospodářských zvířat. Čepele jsou 
vyráběny z kvalitní trvzené oceli.
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KOMPRESORY

Kompresor Procraft LK170 je určen k huštění pneumatik automobilů, motocyklů, vozíků. Silný 
motor s výkonem 120W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Univerzální napájení přímo 
z autobaterie nebo z autozásuvky 12V. Gumové nožičky tlumí vibrace a hluk. Součástí 
dodávky jsou 3 koncovky, adaptér na autobaterii a přepravní kufr. Balení karton.

Kompresory

Kompresor Procraft LK190 je určen k huštění pneumatik automobilů, motocyklů, vozíků. 
Silný motor s výkonem 120W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Univerzální napájení 
přímo z autobaterie nebo z autozásuvky 12V. Gumové nožičky tlumí vibrace a hluk. Součástí 
dodávky jsou 3 koncovky, adaptér na autobaterii a přepravní kufr. Balení karton.

Vzduchový kompresor LK190

PR
OF

I Vzduchový kompresor LK400

PR
OF

I

Kompresor Procraft LK400 je určen k huštění pneumatik automobilů, motocyklů, vozíků a 
kamionů. Silný motor s výkonem 276W zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Dva písty 
umožňuje huštění pneumatik kamionů. Napájení přímo z autobaterie. Gumové nožičky tlumí 
vibrace a hluk. Součástí dodávky jsou 3 koncovky a přepravní kufr. Balení karton.

Vzduchový kompresor LK170

PR
OF

I

Typ LK170
Napájení (V) 12
Příkon (W)        120
Maximální tlak (bar)         7
Průtok vzduchu (l/min)      35
Průměr válce (mm)         30
Napájecí kabel (m)            3
Jmenovitý proud (A)         14
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)     1,4

Typ LK190
Napájení (V) 12
Мощность, Вт 120
Maximální tlak (bar)        7
Průtok vzduchu (l/min)      35
Průměr válce (mm)         30
Napájecí kabel (m)             3
Jmenovitý proud (A)        14
cena  vč. DPH 621
Hmotnost (kg)     1,4

Typ LK400
Napájení (V) 12
Příkon (W)       276
Maximální tlak (bar)         10
Průtok vzduchu (l/min)      80
Průměr válce (mm)         30
Napájecí kabel (m)           3
Jmenovitý proud (A)        25
cena  vč. DPH 1094
Hmotnost (kg) 1,4

3m3m

3m
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KOMPRESORY

Vzduchový kompresor AC24
PR

OF
I Vzduchový kompresor AC50

PR
OF

I

Vzduchový kompresor AC50-2

PR
OF

I Vzduchový kompresor AC52-2

PR
OF

I

Kompresor Procraft AC24 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, 
huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 1200W zaručuje vysoký sací výkon až 196l/min. 
Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru, a optický ukazatel usnadňuje kontrolu jeho 
stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů podle 
zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují práce. Součástí 
dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.
Typ AC24
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1200
Jmenovitý proud (A)         1,6
Sací výkon (l/min)       196
Průměr válce (mm)  42
Otáčky (ot./min)         2850
Objem tlakové nádoby (l)        24
Maximální tlak (bar)        8
cena  vč. DPH 3344
Hmotnost (kg)        19

Kompresor Procraft AC50 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, 
huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 1400W zaručuje vysoký sací výkon až 198l/min. 
Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru, a optický ukazatel usnadňuje kontrolu jeho 
stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních parametrů podle 
zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují práce. Součástí 
dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

Kompresor Procraft AC50-2 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, 
huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 1800W a dva písty zaručuje vysoký sací výkon 
až 285l/min. Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru, a optický ukazatel usnadňuje 
kontrolu jeho stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních 
parametrů podle zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují 
práce. Součástí dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

Kompresor Procraft AC52-2 je určen ke stlačení vzduchu pro provoz pneumatického nářadí, 
huštění pneumatik. Silný motor s výkonem 2200W a dva písty zaručuje vysoký sací výkon 
až 356l/min. Mazání olejem zvyšuje životnost kompresoru, a optický ukazatel usnadňuje 
kontrolu jeho stavu. Regulace výše pracovního tlaku umožňuje nastavení optimálních 
parametrů podle zvoleného vzduchového nářadí. Rychlospojky vývodů usnadňují a zrychlují 
práce. Součástí dodávky jsou přepravní kola, pryžové botky. Balení karton.

tlakový spínač

24l tlaková vzduchová nádoba

dva výstupy, nastavení tlaku

Typ AC50
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1400
Jmenovitý proud (A)        1,9
Sací výkon (l/min)       198
Průměr válce (mm)  47
Otáčky (ot./min)         2850
Objem tlakové nádoby (l)        50
Maximální tlak (bar)        8
cena  vč. DPH 4267
Hmotnost (kg)        26

Typ AC50-2
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1800
Jmenovitý proud (A)         2,5
Sací výkon (l/min)        285
Průměr válce (mm)  42
Otáčky (ot./min)         2850
Objem tlakové nádoby (l)    50
Maximální tlak (bar)        8
cena  vč. DPH 6237
Hmotnost (kg)        34,5

Typ AC52-2
Napájení (V) 23
Příkon (W) 2200
Jmenovitý proud (A)         3
Sací výkon (l/min)       356
Průměr válce (mm) 47
Otáčky (ot./min)         2850
Objem tlakové nádoby (l)      50
Maximální tlak (bar)        8
cena  vč. DPH 6237
Hmotnost (kg)        37

50l tlaková vzduchová nádoba

dva výstupy, nastavení tlaku

tlakový spínač

50l tlaková nádoba

dva výstupy, nastavení tlaku

tlakový spínač

50l tlaková nádoba

dva výstupy, nastavení tlaku

NOVINKA
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Hadice samonavíjecí vzduchová 
20m s rychlospojkami a 
ofukovací pistolí.

PR
OF

I HR-10

PR
OF

I IG-61

PR
OF

I IG-63

PR
OF

I WG-22

PR
OF

I

PR
OF

I BG-36

PR
OF

I BG-38

PR
OF

I IW40

PR
OF

I IW60

PR
OF

I

PR
OF

I RW50

PR
OF

IPO-18 PO-22

PR
OF

I FU02

PR
OF

I FU04, FU06, 
FU08PR

OF
I AL02

PR
OF

I WS02, WS04

PR
OF

I WS06

PR
OF

I WS08

PR
OF

I WS10, WS12 

PR
OF

I PR80

PR
OF

I AG100

PR
OF

I KIT-5C

Hadice samonavíjecí 
vzduchová10m s rychlospojkami 
a ofukovací pistolí.

Pistole pro huštění s  anometrem. Pistole pro huštění s 
manometrem Profi.

Mycí rozprašovací pistole.

Pistole ofukovací krátká.

Pistole ofukovací Profi mosazná 
tryska a šroubení.

Pistole ofukovací Profi
nerezová tryska a šroubení.

Utahovák pneumatický 1/2 Profi. Utahovák pneumatický 3/4 Profi.

Ráčna pneumatická 1/4 Profi.Olejnička s pumpičkou 180ml
pevná tryska.

Olejnička s pumpičkou 180ml
flexibilní tryska.

Odlučovač 1/4. Regulátor tlaku vzduchu 1/4 
s přimazáváčem dvojitý. Přimazávač velký s filtrem.

WS02 - odlučovač 1/4.
WS04 - odlučovač 3/8.

Regulátor tlaku s olučovačem 
1/4.

Regulátor tlaku 1/4
s odlučovačem a přimazávačem.

WS10 - regulátor tlaku 3/8
s odlučovačem a přimazávačem.
WS12 - regulátor tlaku 1/2
s odlučovačem a přimazávačem.

Vzduchová bruska přímá
se stopkovými tělístky - sada.

Sada vzduchového nářadí pětidílná - 
základní.

BG-32, BG-34, 
BG-36

PR
OF

I IG-62

PR
OF

I IW40S

PR
OF

I Sada vzduchového nářadí 5- dílná KIT-5C

Typ KIT5-C

Stříkací pistole Mycí pistole Plnič pneumatik Ofukovací pistole

Max. tlak (bar) 5 5 15 15

Nádoba (l)   0,6 1

Otvor trysky (mm) 1,5 2

Pracovní tlak (bar) 3,5-5 

cena  vč. DPH 893
Hmotnost (kg) 1,8

Sada pneumatického nářadí Procraft KIT-5C je 
určena  jako příslušenství ke kompresoru. Možnost 
připojení pomocí kvalitních rychlospojek. Sada 
obsahuje pistoli na huštění pneu s manometrem s 
kvalitní hadící a koncovkou, ofukovací pistoli, stříkací 
pistoli s mosaznou tryskou, mycí pistoli a kvalitní 
silikonovou spirálovou hadici.  Balení karton. 

plnič pneumatik

stříkací pistole

ofukovací pistole

mycí a rozprašovací pistole

spirálová hadice

PR
OF

I SG-15
PR

OF
I SG-16

PR
OF

I FG-11

PR
OF

I FG-12

Stříkací pistole 600ml Mosazná 
tryska 1,3mm. Gravitační typ 
HVLP.

Stríkací pistole 120ml nízkotlaká
mosazná tryska 0,8mm. 
Gravitační typ HVLP.

Pistole na PU pěnu s teflonovým 
povrchem.

Pistole na PU pěnu celkovová.

HR-20

PR
OF

I

Elektro nářadí
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STACIONÁRNÍ STROJE
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kvalitní spolehlivý motor

9 rychlostních stupňů

sklíčidlo 16mm

Stacionární 
stroje

Sloupová vrtačka BD1550 

PR
OF

I

Sloupová vrtačka Procraft BD1550 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace 
otáček v 5 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci 
s různými materiály. Silný motor s výkonem 375W a vysokých otáček až 2650 zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových 
nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do 
úhlu ±45°. Balení karton. 
Typ BD1550
Napájení (V) 230
Příkon (W) 375
Otáčky (min.-1)         580-2650
Sklíčidlo (mm)        3-16
Počet rychlostí:        5
Rozměr stolu (mm)     160х160
Rozměr základny (mm)        290х190
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)        210
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)        300
cena  vč. DPH 3310
Hmotnost (kg)        16,35

Sloupová vrtačka BD1750

PR
OF

I

Sloupová vrtačka Procraft BD1750 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace 
otáček v 9 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci 
s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 2350 zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových 
nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do 
úhlu ±45°. Balení karton. 
Typ BD1750
Napájení (V) 230
Příkon (W) 450
Otáčky (min.-1)       280-2350
Sklíčidlo (mm)       3-16
Počet rychlostí:    9
Rozměr stolu (mm)     170х170
Rozměr základny (mm)        315х195
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)       250
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)      470
cena  vč. DPH 4500
Hmotnost (kg)        20,15

5 rychlostních stupňů

otočný stůl, 
možnost upevnit 
svěrák 

kvalitní masivní 
provedení

kovová převodová kola
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Sloupová vrtačka BD1850
PR

OF
I Sloupová vrtačka BD1950

PR
OF

I

Sloupová vrtačka BD2000

PR
OF

I Sloupová vrtačka BD2150

PR
OF

I

Sloupová vrtačka Procraft BD1850 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace 
otáček v 5 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci 
s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 2620 zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových 
nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do 
úhlu ±45°. Balení karton. 
Typ BD1850
Napájení (V) 230
Příkon (W) 450
Otáčky (min.-1)         620-2620
Sklíčidlo (mm)        3-16
Počet rychlostí:        5
Rozměr stolu (mm)     190х190
Rozměr základny (mm)        340х205
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)       325
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)      430
cena  vč. DPH 5750
Hmotnost (kg)        25

Typ BD1950
Napájení (V) 230
Příkon (W) 450
Otáčky (min.-1)         620-3140
Sklíčidlo (mm)        3-16
Počet rychlostí:        16
Rozměr stolu (mm)     190х190
Rozměr základny (mm)        340х205
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)       420
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)      580
cena  vč. DPH 6050
Hmotnost (kg)        26,3

Typ BD2000
Napájení (V) 230
Příkon (W) 650
Otáčky (min.-1)         180-2770
Sklíčidlo (mm)        3-20
Počet rychlostí:        16
Rozměr stolu (mm)     290х290
Rozměr základny (mm)        420х250
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)       450
Max. vzdál. vřet. od zákl. (mm)        660
cena  vč. DPH 9350
Hmotnost (kg)        43,75

Sloupová vrtačka Procraft BD2000 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace 
otáček v 16 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při 
práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 650W a vysokých otáček až 2770 zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových 
nástrojů do průměru 20mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do 
úhlu ±45°. Balení karton. 

Typ BD2150
Napájení (V) 230
Příkon (W) 750
Otáčky (min.-1)         180-3320
Sklíčidlo (mm)        5-20
Počet rychlostí:        16
Rozměr stolu (mm)     290х290
Rozměr základny (mm)        460х270
Max. vzdál. vřet. od stolu (mm)       670
Stolní hoblovka s protahem:       1100
cena  vč. DPH 13700
Hmotnost (kg)        65,6

5 rychlostních stupňů

kvalitní a velmi 
spolehlivý motor

možnosti upnutí 
ke stolku

vysoce kvalitní a přesné
uložení ložiska

Sloupová vrtačka Procraft BD1950 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace 
otáček v 16 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při 
práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 450W a vysokých otáček až 3140 zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových 
nástrojů do průměru 16mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do 
úhlu ±45°. Balení karton. 

5 rychlostních stupňů

kvalitní a velmi
spolehlivý motorvysoce kvalitní a přesné

uložení ložiska

kvalitní masivní
provedení

16 rychlostních stupňů

kvalitní a velmi 
spolehlivý motor

otočný stolek o 360°

kvalitní a přesné uležení 
ložiska

Sloupová vrtačka Procraft BD2150 je určena k vrtání do dřeva, kovu nebo plastů. Regulace 
otáček v 16 rychlostních stupních vrtání umožňuje nastavení optimálních parametrů při 
práci s různými materiály. Silný motor s výkonem 750W a vysokých otáček až 3320 zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Ozubené sklíčidlo umožňuje upnutí vrtáků a stopkových 
nástrojů do průměru 20mm. Možnost natáčení pracovního stolu až o 360° a naklápění do 
úhlu ±45°. Balení karton. 

16 rychlostních stupňů

kvalitní a velmi spolehlivý 
motor

otočný stolek o 360°

kvalitní a přesné uležení 
ložiska

2m 2m
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Typ PD2100
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1800
Otáčky (min.-1)       8000
Rychlost posuvu (m/min)        6
Max.šířka hoblování (mm)        254
Hloubka hoblování (mm)        0-3
Výška hoblování (mm)        6-120
Počet nožů:       2
Rozměry dorazu (mm)        512X80
Úhel dorazu:        90°-135°
Rozměry pracovního stolu (mm)        913X257
cena  vč. DPH 14552
Hmotnost (kg)        28,5

Typ PD2200
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1800
Otáčky (min.-1)         8000
Rychlost posuvu (m/min)      6
Max.šířka hoblování (mm)       254
Hloubka hoblování (mm)        0-3
Výška hoblování (mm)       6-210
Počet nožů:        2
Rozměry dorazu (mm)       512X80
Úhel dorazu:       90°-135°
Rozměry pracovního stolu (mm)        913X257
cena  vč. DPH 15352
Hmotnost (kg)         30

Hoblovka s protahem Procraft PD2200 je určena k hoblování, protahování, sražení hran 
a srovnávání povrchu dřeva. Silný motor s příkonem 1800W otáčkách 8000 zaručuje 
dostatečný výkon a bezporuchovou práci. Regulace hloubky úběru v rozsahu 0 až 3mm. 
Síla protahovaného materiálu 6-220mm. Možnost připojení odsávání hadicí o průměru 
76mm zaručí čisté pracovní prostředí. Nožový hřídel je vybaven dvěma kvalitními noži 
HSS o rozměru 254mm. Balení karton. Zadní protahovací stolek má válcovou podpěru pro 
pohodlné odebrání materiálu.

Hoblovka s protahem Procraft PD2100 je určena k hoblování, protahování, sražení hran 
a srovnávání povrchu dřeva. Silný motor s příkonem 1800W otáčkách 8000 zaručuje 
dostatečný výkon a bezporuchovou práci. Regulace hloubky úběru v rozsahu 0 až 3mm. Síla 
protahovaného materiálu 6-120mm. Stroj má kvalitní ocelovou konstrukci a plechové kryty, 
které zaručují delší životnost a stabilitu. Nožový hřídel je vybaven dvěma kvalitními noži 
HSS o rozměru 254mm. Balení karton. Zadní protahovací stolek má válcovou podpěru pro 
pohodlné odebrání materiálu.

plynulé nastavení 
otáček

ruční kolo podélných 
saníreverzní hlava

možnost připojení 
odsávání 

nastavitelný stůl

bezpečnostní
vypínač

Tloušťkovací frézka PD2300

PR
OF

I
Stolní hoblovka s protahem PD2100

PR
OF

I Stolní hoblovka s protahem PD2200

PR
OF

I

Soustruh na metal VMM 800

PR
OF

I

Typ PD2300
Napájení (V) 230
Příkon (W) 2000
Otáčky (min.-1)   8000
Rychlost posuvu (m/min)        6
Max.šířka hoblování (mm)        330
Hloubka hoblování (mm)        0-3
Výška hoblování (mm)       6-160
Rozměry pracovního stolu (mm)        330x290
cena  vč. DPH 10765
Hmotnost (kg)         30,5

Hoblovka Procraft PD2300 je určena k protahu, a srovnávání povrchu dřeva. Silný motor 
s příkonem 2000W a vysokých otáček až 8000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. 
Regulace hloubky úběru v rozsahu 0 až 3mm umožňuje nastavení optimálních parametrů 
při práci s různými materiály. Možnost připojení vysavače přes hadici zaručí čisté pracovní 
prostředí. Měřítka odebírání materiálu a hloubky řezu, dva kvalitních HSS-hoblovacích nožů 
umožňuje vysokou přesnost hoblování. Balení karton. Typ VMM800

Příkon (W) 550
Otáčky (min.-1)         0-2500
Max. točná délka (mm)        350
Max. točný průměr nad ložem (mm)        180
Kužel vřetene:        MT3/MT2
Průměr sklíčidla (mm)        100
Max. posuv příčného suportu (mm)      65
Max. posuv nožového suportu (mm)       35
Závit metrický (mm/ot)        0,5-2,5
cena  vč. DPH 22500
Hmotnost (kg)        40

Soustruh na ocel a plast Procraft VMM800 je určen k soustružení, k řezání závitů, k obrábění 
hliníku, oceli, plastu a mosazi. Silný motor s příkonem 550W a vysokých otáček až 2500 
zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Regulace otáček v rozsahu 0-2500 za minutu 
umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými materiály.

možnost připojení 
odsávání 

nastavitelný stůl

celokovové provedení

výkonný motor s 
řemenovým pohonem

přesné mm měřítko

nastavení protahu

celokovová 
konstrukce
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ZAHRADNI TECHNIKA

Elektrická sekačka na trávu NM1600

PR
OF

I

Zahradní 
technika

Typ NM1600
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1000
Otáčky (min.-1)         3450
Výška sekání (mm)       25/42/65
Šířka sekání (mm)        320
Průměr kol přední/zadní (mm) 140/140
Objem koše (l)       25
Ukazatel plnosti:     NE
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 7,8

Elektrická sekačka Procraft NM1600 je určena k sečení travnatých ploch. Silný elektrický 
motor s příkonem 1000W otáčekách 3450 zaručuje bezporuchovou práci. Sběrný koš o 
objemu 25 litrů. Snadné nastavení výšky sečení ve 3 jednotlivých polohách na požadovaný 
úroveň. Součástí dodávky je náhradní nůž. Balení karton.

lehká kompaktní sekačka 
pro menší zahrady

velký koš 

kvalitní kolečka

elektrický motor 1000W

NOVINKA
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Elektrická sekačka na trávu NM2100

PR
OF

I

Typ NM2100
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1400
Otáčky (min.-1)        3000
Výška sekání (mm)       20-65
Šířka sekání (mm)       380
Průměr kol přední/zadní (mm) 152/178
Objem koše (l)       50
Ukazatel plnosti:     ANO
cena  vč. DPH 3230
Hmotnost (kg)        12,6

Elektrická sekačka Procraft NM2100 je určena k sečení travnatých ploch. Silný asynchronní 
motor s příkonem 1400W otáčkách 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný 
koš o objemu 50 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Snadné nastavení 
výšky sečení v 5 jednotlivých polohách na požadovaný úroveň. Součástí dodávky je náhradní 
nůž. Balení karton.

kompaktní sekačka pro 
menší a střední zahrady

výkonný asynchronní 
motor 1400W

velký koš

nastavení v pěti úrovních výšky sečení

Elektrická sekačka na trávu NM1800
PR

OF
I

Typ NM1800
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1500
Otáčky (min.-1)        3500
Výška sekání (mm)       25/42/60
Šířka sekání (mm)        360
Průměr kol přední/zadní (mm) 152.4/178
Objem koše (l)      50
Ukazatel plnosti:     ANO
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)        11,3

Elektrická sekačka Procraft NM1800 je určena k sečení travnatých ploch. Silný elektrický 
motor s příkonem 1500W otáčkách 3500 zaručuje bezporuchovou práci. Sběrný koš o 
objemu 50 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Snadné nastavení výšky 
sečení ve 3 jednotlivých polohách na požadovaný úroveň. Součástí dodávky je náhradní nůž. 
Balení karton.

nastavení ve třech
úrovních výšky sečení

kompaktní sekačka pro
menší a střední zahrady

velký koš

výkonný elektrický
motor 1500W

NOVINKA
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Typ PLM505 PLM505S
Objem motoru, cm3    173
Příkon (W)      3300
Otáčky (min.-1)         3000
Záběr (mm)        501
Výška sekání (mm)      25-75
Objem koše (l)      60
Ukazatel plnosti:         NE
Pojezd:              NE ANO
cena  vč. DPH 7225
Hmotnost (kg)          37,5

Benzínové sekačky Procraft PLM505 a PLM505S jsou určeny k sečení travnatých ploch do 
1500m. Silný čtyřtaktní motor 173ccm otáčkách 3000 zaručují dlouhou bezporuchovou 
práci. Sběrný koš o objemu 60 litrů, který pojme větší množství trávy, čím ušetří váš čas. 
Šířka sečení 501mm výška sekání 25-75mm .Centrální nastavení výšky sečení v 7 polohách. 
Nastavení rychlosti pojezdu. Balení karton.

Benzínové sekačky Procraft PLM505E a PLM505ES jsou určeny k sečení travnatých ploch 
do 1500m. Silný čtyřtaktní motor 173ccm otáčkách 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou 
práci. Šířka sečení 501mm výška sekání 25-75mm. Sběrný koš o objemu 60 litrů, který pojme 
větší množství trávy, čím ušetří váš čas. Centrální nastavení výšky sečení v 7. polohách. 
Nastavení rychlosti pojezdu. Elektrický start pomocí aku baterie.  Balení karton.

manuální start

Benzínová multifunkční sekačka na trávu 
PLM505/PLM505SPR

OF
I Elektrická sekačka na trávu PLM505E/

PLM505ESPR
OF

I

velká kola na ložiskách

silný a spolehlivý OHV motor 173ccm

velký koš s ukazatelem
plnosti

Typ PLM505E PLM505ES
Objem motoru, cm3    173
Příkon (W)        3300
Otáčky (min.-1)        3000
Záběr (mm)        501
Výška sekání (mm)        25-75
Objem koše (l)      60
Ukazatel plnosti:        NE
Pojezd:              NE ANO
cena  vč. DPH 9267
Hmotnost (kg) 40,3 40,3

Benzínové

elektrický a manuální start

mulčovací nástavec

nastavitelná 
rychlost pojezdu

Nastavení rychlosti pojezdu pomocí páky 
u sekačky PLM505S, PLM505ES usnadní a 
zrychlí práci. 
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Benzínový křovinořez T4200 Pro

PR
OF

I

Typ T5600
Objem motoru (cm3)         38,9
Objem nádrže (ml)       650
Průměr nože (mm)      254
Průměr struny sečení (mm)        415
Typ motoru:    benzínový, 4Т        
Otáčky (min.-1)         9000
cena  vč. DPH 3920
Hmotnost (kg) 10,64

Benzínový křovinořez Procraft T5600 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k 
odstranění plevelů. Silný čtyřtaktní motor 38,9ccm otáčkách 9000 zaručuje dlouhou 
bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a 
aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART 
zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový 
kotouč na dřeviny, 3.zubý kotouč, dvouramenný popruh a sada klíčů. Balení karton. 

kvalitní provedení pro celodení práci

Benzínový křovinořez Procraft T4200 Pro je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k 
odstranění plevelů. Silný dvoutaktní motor 42,7ccm otáčkách 10500 zaručuje dlouhou 
bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a 
aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART 
zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový 
kotouč na dřeviny, 3zubý kotouč, dvouramenný popruh a sada klíčů. Balení karton. 

Typ T4200 Pro
Objem motoru (cm3)     42,7
Příkon (W) 1250
Objem nádrže (ml)      1200
Průměr struny sečení (mm)        415
Typ motoru:   benzínový,: benzínový, 2T   
Otáčky (min.-1)         10500
cena  vč. DPH 2859
Hmotnost (kg) 10,46

Be
nz

ín
ov

é

28mm silná tyč, kvalitní převod

spolehlivý čtyčtaktní
motor 38,9ccm

28mm silná tyč, kvalitní převod

kvalitní provedení pro celodení práci

spolehlivý dvoutaktní
motor 42,7ccm

Benzínový křovinořez T5600
PR

OF
I



73

ZAHRADNI TECHNIKA
Benzínové

Benzínový křovinořez 357GBC/357GBC-S

PR
OF

I
T4350 - 28mm silná tyč, kvalitní převod
T4350-S - 26mm , kvalitní převod

Typ T4350
Objem motoru (cm3)         51,7
Příkon (W) 1400
Objem nádrže (ml)      1200
Průměr struny sečení (mm)        415
Typ motoru:    benzínový, 2Т
Otáčky (min.-1)         9000
cena  vč. DPH 3185
Hmotnost (kg) 10,46

Benzínový křovinořez Procraft TP4350 je určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k 
odstranění plevelů. Silný dvoutaktní motor 51,7ccm otáčkách 9000 zaručuje dlouhou 
bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a 
aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART 
zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový 
kotouč na dřeviny, 3zubý kotouč, dvouramenný popruh a sada klíčů. T4350-S - dělitelná 
vodící tyč, rozložitelná. Balení karton. 

Benzínový křovinořez Procraft 357GBC e určen k sečení a vyžínání travnatých ploch, k 
odstranění plevelů. Silný dvoutaktní motor 42,7ccm otáčkách 8000 zaručuje dlouhou 
bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Regulace otáček a 
aretační tlačítko umožňují nízkou spotřebu paliva a delší provozní dobu. Systém EASYSTART 
zajišťuje snadné a rychlé startování motoru. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový 
kotouč na dřeviny, 3zubý kotouč, ochranná maska, nádrž na přípravu směsi oleje a paliva, 
dvouramenný popruh a sada klíčů. 357GBS-S - dělitelná vodící tyč, rozložitelná. Balení 
karton. 

nízká spotřeba paliva 

při záběru automaticky
zvýší výkon

kvalitní provedení pro celodení práci

systém pro snadné startování EASYSTART

Typ 357GBC
Objem motoru (cm3)       42,7
Příkon (W) 1200
Objem nádrže (ml)      1200
Průměr struny sečení (mm)        415
Typ motoru:    benzínový, 2T    
Otáčky (min.-1)         8000
cena  vč. DPH 3200
Hmotnost (kg) 10,46

kvalitní 
celokovové
uchycení řidítek

kvalitní provedení pro 
celodení práci

28mm silná tyč, kvalitní převod

Benzínový křovinořez T4350/T4350-S
PR

OF
I



74

ZAHRADNI TECHNIKA
El

ek
tro

 n
ář

ad
í

funkce sání a 
foukání

spínač

snadno demontované

Typ PGU2300
Napájení (V) 230
Příkon (W) 2200
Otáčky (min-1) 9000 - 15000
Rychlost vzduchu (km/h)        160-270
Max. průtok vzduchu (m³/min)        13,2
Sběrný vak (l)      35 
Drtící poměr:       10: 1
cena  vč. DPH 810
Hmotnost (kg)         3,4

Elektrický vysavač listí Procraft PGU2300 je určen k foukání nebo vysávaní. Silný motor s 
příkonem 2200W otářkách 15000 zaručuje dostatečný výkon stroje. Sběrný vak o objemu 
35 litrů, který pojme větší množství spadaného listí, čím ušetří váš čas. Funkce mulčování 
je za pomoci kovových nožů nadrtí v poměru 10:1, čím sníží objem odpadu desetinásobně 
a usnadní jeho kompostování. Rychlé uvolnění vaku usnadní práci s vysypáním. Součástí 
dodávky je montážní klíč, trysky a sací adaptér. Balení karton.

Typ PGU2500
Napájení (V) 230
Příkon (W) 2200
Otáčky (min-1) 9000 - 15000
Rychlost vzduchu (km/h)         160-270 
Max. průtok vzduchu (m³/min)        13,2
Sběrný vak (l)      35 
Drtící poměr:        10: 1
cena  vč. DPH 917
Hmotnost (kg)              3,6

Elektrický vysavač listí Procraft PGU2500 je určen k foukání nebo vysávaní. Silný motor s 
příkonem 2200W otáčky 15000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci a dostatečný výkon. 
Sběrný vak o objemu 35 litrů, který pojme větší množství spadaného listí, čím ušetří váš 
čas. Funkce mulčování je za pomoci kovových nožů nadrtí v poměru 10:1, čím sníží objem 
odpadu desetinásobně a usnadní jeho kompostování. Rychlé uvolnění vaku usnadní práci s 
vysypáním. Součástí dodávky je montážní klíč, trysky a sací adaptér. Balení karton.

rozložitelná hubice

široká hubice nasávání

silný motor

hřeben pro lepší nasávání

Vysavač listí elektrický PGU2300
PR

OF
I Vysavač listí elektrický PGU2500

PR
OF

I

Benzinový vysavač listí Procraft PVB25

PR
OF

I

Typ PVB25
Objem motoru (cm3)       25,4
Vykon (HP)        1,5
Objem nádrže (ml)       450
Otáčky (min.-1)        2800±200
Max. průtok vzduchu, m3/h     720
Sběrný vak (l)  50
cena  vč. DPH 4410
Hmotnost (kg)       7,3

Benzinový vysavač listí Procraft PVB25 je určen k foukání nebo vysávaní. Silný motor s 
výkonem 1,5HP otáčkách 2800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný vak o 
objemu 50 litrů, který pojme větší množství spadaného listí, čím ušetří váš čas.  Funkce 
mulčování je za pomoci kovových nožů nadrtí v poměru 10:1, čím sníží objem odpadu 
desetinásobně a usnadní jeho kompostování. Rychlé uvolnění vaku usnadní práci s 
vysypáním. Součástí dodávky je montážní klíč, trysky a sací adaptér. Balení karton.

lehký kompaktní stroj

možnost foukání a 
vysávání

široká hubice pro snadné 
nasávání

kovové nože
pro mulčování

Be
nz
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ov

é
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Typ PSL2400
Napájení (V) 230
Příkon (W) 2400
Otáčky (min-1) 4200
Max. tloušťka větví (mm)  45 
Objem záchytného pytle (l) 35
cena  vč. DPH 3395
Hmotnost (kg)        11,3

Elektrický zahradní drtič PSL2800

PR
OF

I

Typ PSL2500
Napájení (V) 230
Příkon (W) 2500
Otáčky (min-1) 4050
Max. tloušťka větví (mm)  40
Sběrný koš (l) 50
cena  vč. DPH 4048
Hmotnost (kg)        15,1  

Zahradní drtič větví nožový Procraft PSL2500 je určen k drcení větví do průměru 40mm. 
Silný motor s příkonem 2500W otáčky 4050 zaručuje dostatečný výkon a dlouhodobou 
bezporuchovou práci. Sběrací koš o objemu 50 litrů, který pojme větší množství odpadu, 
čím ušetří váš čas. Nízká hmotnost a transportní kola zaručují snadnou přepravu. Součástí 
dodávky je pěchovadlo, záchytný pytel. Balení karton. 

Zahradní drtič větví nožový Procraft PSL2400 je určen k drcení větví do průměru 40mm. 
Silný motor s příkonem 2400W otáčky 4200 zaručují dostatečný výkon a dlouhodobou 
bezporuchovou práci. Záchytný pytel o objemu 35 litrů, který pojme větší množství odpadu, 
čím ušetří váš čas. Nízká hmotnost a transportní kola zaručují snadnou přepravu. Součástí 
dodávky je pěchovadlo, záchytný pytel. Balení karton. 

Typ PSL2800
Napájení (V) 230
Příkon (W) 2800
Otáčky (min-1) 6000
Max. tloušťka větví (mm)  44
Sběrný koš (l) 55
cena  vč. DPH 6090
Hmotnost (kg)        20,4

Zahradní drtič větví válcový Procraft PSL2800 je určen k drcení větví do průměru 44mm. 
Silný asynchronní motor s příkonem 2800W a otáčkami 6000 zaručuje dostatečný výkon 
pro dlouhodobou bezporuchovou práci. Sběrací zásobník o objemu 55 litrů, který pojme 
větší množství odpadu, čím ušetří váš čas. Nízká hmotnost a transportní kola zaručují 
snadnou přepravu. Drtící válec produkuje větší štěpky než nožový drtič. Součástí dodávky je 
pěchovadlo, záchytný pytel. Balení karton. 

maximální průměr
větví 45mm

do průměru větví 44mm

ochrana proti přetížení 

nožové provedení

válcové provedení,
asynchronní motor

velká sběrná 
nádoba 55l

nožové 
provedení

snadno 
odnímatelný koš

velká sběrná 
nádoba 50l

Elektrický zahradní drtič PSL2500

PR
OF

IElektrický zahradní drtič PSL2400
PR

OF
I
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Elektrický křovinořez GT750
PR

OF
I

Typ GT750
Napájení (V) 230
Příkon (W)        550
Otáčky (min-1)         10000
Pracovní záběr (mm)        300 
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)        3,15

Elektrický křovinořez Procraft GT750 je určen k sečení travnatých ploch. Motor s příkonem 
550 W a vysokých otáček až 10000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Ovládání vysouvání 
struny je poloautomaticky. Nastavení úhlu sečení usnadňuje posekání hůře dostupných míst. 
Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je strunová 
hlava. Balení karton.

Typ GT2100
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1200
Otáčky (min-1)            11000
Pracovní záběr (mm)        380
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)        7,25

Elektrický křovinořez Procraft GT2100 je určen k sečení travnatých ploch. Silný motor s 
příkonem 1200W a vysokých otáček až 11000 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. 
Ovládání vysouvání struny je poloautomaticky. Součástí dodávky je strunová hlava, kovový 
kotouč, popruh a montážní klíč. Balení karton.

lehký kompaktní vyžínač

nastavitelná výška

teleskopická rukojeť

měkčený pohodlný
materiál

odolná hčídel z jenoho kusu

odolný kryt

ergonomická rukojeť

Elektrický křovinořez GT2100

PR
OF

I

NOVINKA
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Elektrický Vertikutátor PSC320

PR
OF

I

Elektrický vertikutátor Procraft PSC320 je určen k vertikutaci a ke zkvalitnění 
trávníku. Silný motor s příkonem 1500W a vysokých otáček až 2984 zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 30 litrů, který pojme 
větší množství materiálu, čím ušetří váš čas. Centrální nastavení výšky ve 3 
jednotlivých polohách na požadovanou úroveň. Součástí dodávky je válec. Balení 
karton.

pracovní šířka 320mm

Typ PSC320
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1500
Otáčky (min-1) 2984
Pracovní šířka (mm)        320 
Objem koše (l)      30 
cena  vč. DPH 2404
Hmotnost (kg)         10,78

jednoduše rozložitelný

výškově nastavitelné vodící madlo
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Elektrický Vertikutátor PSC380
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Elektrický Vertikutátor PSC400

PR
OF
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Typ PSC400
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1800
Otáčky (min-1) 3722
Pracovní šířka (mm)        400 
Objem koše (l)      55 
cena  vč. DPH 3517
Hmotnost (kg)        15,3

Elektrický vertikutátor Procraft PSC400 je určen k vertikutaci a ke zkvalitnění 
trávníku. Silný motor s příkonem 1800W a vysokých otáček až 3722 zaručuje 
dlouhou bezporuchovou práci. Sběrný koš o objemu 55 litrů, který pojme větší 
množství materiálu, čím ušetří váš čas. Centrální nastavení výšky ve 4 jednotlivých 
polohách na požadovanou úroveň. Součástí dodávky je válec. Balení karton.

Elektrický vertikutátor Procraft PSC380 je určen k vertikutaci a ke zkvalitnění trávníku. Silný 
motor s příkonem 1800W a vysokých otáček až 3000 zaručuje dlouhou bezporuchovou 
práci. Sběrný koš o objemu 48 litrů, který pojme větší množství materiálu, čím ušetří váš 
čas. Centrální nastavení výšky ve 4 jednotlivých polohách na požadovanou úroveň. Součástí 
dodávky je válec. Balení karton.

výškově nastavitelné vodící madlo

spoušť pojezdu

jednoduše rozložitelný

Typ PSC380
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1800
Otáčky (min-1)  3000
Pracovní šířka (mm)        380 
Objem koše (l)    48 
cena  vč. DPH 3255
Hmotnost (kg)        14,5

spoušť pojezdu

jednoduše rozložitelný

kvalitní ABS plast
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Plotostřih elekrický PT520

PR
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Plotostřih elekrický PT600

PR
OF

I Plotostřih elekrický PT750
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Typ PT520
Napájení (V) 230
Příkon (W) 520
Otáčky (min-1) 1800
Maximální průměr střihu (mm)       16/20
Délka nůžek (mm)        410
cena  vč. DPH 1141
Hmotnost (kg)      2,75

Plotostřih nůžky Procraft PT520 pro stříhání a tvarování keřů a živých plotů se sílou 
nezaschlých výhonů až 20mm. Silný a tichý motor s příkonem 520W a vysokých otáček 
až 1800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rukojeť s protiskluzným, pogumovaným 
povrchem usnadní práci. 41 cm dlouhá lišta umožňuje úpravu většiny živých plotů. Nízká 
hmotnost 2,75kg a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Balení karton. 

Plotostřih nůžky Procraft PT750 pro stříhání a tvarování keřů a živých plotů se sílou 
nezaschlých výhonů až 24mm. Silný a tichý motor s příkonem 750W a vysokých otáček 
až 1800 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rukojeť s protiskluzným, pogumovaným 
povrchem usnadní práci. 61cm dlouhá lišta umožňuje úpravu většiny živých plotů. Balení 
karton. 

Plotostřih nůžky Procraft PT600 pro stříhání a tvarování keřů a živých plotů se sílou 
nezaschlých výhonů až 20mm. Silný a tichý motor s příkonem 600W a vysokých otáček 
až 1700 zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Rukojeť s protiskluzným, pogumovaným 
povrchem usnadní práci. 55cm dlouhá lišta umožňuje úpravu většiny živých plotů. Balení 
karton. 

odolný skelet

pojistka spouště

laserem vyřezané ozubení

bezpečnostní brzda

Typ PT600
Napájení (V) 230
Příkon (W) 600
Otáčky (min-1)   1700
Maximální průměr střihu (mm)       16/20
Délka nůžek (mm)        550
cena  vč. DPH 1536
Hmotnost (kg)      3,9

Typ PT750
Napětí akumulátoru (V) 220-240
Příkon (W) 750
Otáčky (min-1) 1800
Maximální průměr střihu (mm)        20/24
Délka nůžek (mm)        610
cena  vč. DPH 1989
Hmotnost (kg)      5,3

bezpečnostní pojistka

bezpečnostní brzda

laserem vyřezané ozubení

kvalitní vodící lišta

bezpečnostní pojistka

bezpeřnostní brzda

laserem vyřezané 
ozubení

kvalitní vodící lišta
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Typ K300S
Objem motoru (cm3)        25,4
Příkon (W)         900
Zapalování:   elektronické
Délka lišty (mm)       305 
Otáčky (min-1)         11000
Objem palivové nádrže (ml)    230
Objem olejové náplně (ml)     160
Řetěz: 3/8»
cena  vč. DPH 2900
Hmotnost (kg)      5

Elektro nářadí

Benzínová řetězová pila Procraft GS-58X je určena ke kácení stromů, zpracování palivového 
dřeva, prořezávání velkých větví. Benzínový motor s příkonem 1400W a vysokých otáček 
až 11800 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání 
řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Je vybavena ochranou proti zpětnému rázu 
a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Balení karton.

automatická brzda

Typ GS-58X
Objem motoru, cc        37
Příkon (W)         1400
Typ motoru: Jednoválcový dvoutaktní motor, YS1E39F  
Zapalování: elektronické
Délka lišty (mm)       400/450
Otáčky (min-1)         11800
Objem palivové nádrže (ml)       390
Objem olejové náplně (ml)     210
Řetěz: 3/8»
cena  vč. DPH 3300
Hmotnost (kg)    15 

Typ K2400
Napájení (V) 230
Příkon (W) 2000
Délka lišty (mm)         405 
Rychlost řetězu (m/s) 14
cena  vč. DPH 2916
Hmotnost (kg)  6,5

Elektrická řetězová pila Procraft K2400 je určena ke kácení stromů, zpracování palivového 
dřeva, prořezávání velkých větví. Silný motor s příkonem 2000W zaručuje vysoký řezný 
výkon. Funkce pozvolného rozběhu zaručí dlouhou bezporuchovou práci. Automatický 
systém mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Je vybavena ochranou 
proti zpětnému rázu a bezpečnostní nárazovou brzdou pilového řetězu. Součástí dodávky je 
ochrana lišty vodící lišta, řetěz. Balení karton.

Benzínová řetězová pila K300S
PR

OF
I

Benzínová řetězová pila GS-58X

PR
OF

I

Benzínová řetězová pila Procraft K300S je určena k prořezávání stromů, zpracování 
palivového dřeva a tesařských pracích. Benzínový motor s příkonem 900W a vysokých 
otáček až 11000 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci.  Automatický systém 
mazání řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Nízká hmotnost a kompaktní 
rozměry usnadňují a zrychlují práce.Balení karton.

Benzínová řetězová pila GS-52P

PR
OF

I

Elektrická řetězová pila K2400

PR
OF

I

Benzínová řetězová pila Procraft GS-52P je určena ke kácení stromů, zpracování palivového 
dřeva, prořezávání velkých větví. Silný benzínový motor s příkonem 2100W a vysokých otáček 
až 11500 za minutu zaručuje dlouhou bezporuchovou práci. Automatický systém mazání 
řetězu a kvalitní lišta zvyšují spolehlivost stroje. Balení karton.

Kvalitní kalená lišta

kalení lišta

automatické mazání řetězu

motor s pozvolným rozběhem

pohodlná rukojeť

Typ GS-52P
Objem motoru (сm3)        49,3
Příkon (W)       2100
Typ motoru: Jednoválcový dvoutaktní motor, YS1E39F
Zapalování: elektronické

Délka lišty (mm)       450/500

Otáčky (min-1)          11500
Objem palivové nádrže (ml)      500
Objem olejové náplně (ml)     260
Řetěz: 0,325»
cena  vč. DPH 3400
Hmotnost (kg)      17

optimálně vyvážený stroj

výkonný motor

ideální pro vyvětvování

Be
nz
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ov

é

kvalitní 
kalená lištadvě lišty

silný výkonný 
stroj, zesílená 
konstrukce
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Typ 325» 64 325» 72 325» 76 325» 100FT 
Délka řetězu: 40cm 45cm 3048
Počet článků: 64DL 72DL 76DL
Rozteč řetězu:    0,058» (1,5m) 0,058» (1,5m) 0,058» (1,5m) 0,058» (1,5m)
Hmotnost (kg) 0,35 0,39 0,41 10,6

Pro modely:  
K450, K450L, 
K450Pro, 
GS-52P

profesionální řetězy

Pilový řetěz 325» 64, 325» 72, 3/8 45, 3/8 50, 3/8 52, 3/8 57
PR

OF
I

Pilové řetězy Procraft jsou určeny do motorových a 
elektryckých pil k řezání nebo zpracování palivového dřeva, 
odvětování. Díky kvalitní a velice odolné oceli zaručí vysoký 
řezný výkon a dlouhou životnost ostří. Zamezí zpětným 
rázům a snižuje vibrace a tím usabdní práci. Balení karton.

Motorový kultivátor ВК-52

PR
OF

I

Typ ВК-52
Příkon (W) 1400
Otáčky (min-1)          2800-3200
Pracovní hloubka (mm)       160 
Šířka záběru (mm)       300 
Objem palivové nádrže (l)        1,2  
Obsah motoru (cm3)        51,7 
Typ motoru:        Jednoválcový dvoutaktní motor s nuceným vzdušním chlazením, OHV
cena  vč. DPH 4496
Hmotnost (kg)       16,75

Motorový kultivátor Procraft BK52 je určen k obdělávání a kypření půdy. Díky silnému dvoutaktnímu 
motoru s ventilovým rozvodem OHV  51,7ccm otáčkách až 3200 zaručí dostatečný výkon a 
dlouhodobou bezporuchovou práci. Regulace rychlosti pojezdu a otáček, nastavení hloubky umožňují 
docílit optimálních parametrů v závislosti na podmínkách práce. Nízká hmotnost 16,75kg a kompaktní 
rozměry usnadňují manipulaci. Balení karton.

vyztužený rám

Benzínové

Benzínový kultivátor PT900

PR
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Typ 3/8 45 3/8 50 3/8 52 3/8 56 3/8 57 3/8 100FT 
Délka řetězu: 30cm 35cm 40cm 3048 
Počet článků: 45DL 50DL 52DL 56DL 57DL
Rozteč řetězu:   0,050» (1,3m) 0,050» (1,3m) 0,050» (1,3m) 0,050» (1,3m) 0,050» (1,3m)
Hmotnost (kg) 0,19 0,2 0,23 0,23 0,23 7

Pro modely:   K300S

K1800, 
PKA40Li, 
PKA40/2,
GS-58X

K2300, K2350, 
K2300S

Typ PT900
Výkon (HP)  7
Otáčky (min-1)          3600
Pracovní hloubka (mm)        300
Šířka záběru (mm)       900
Objem palivové nádrže (l)      3,6
Obsah motoru (cm3 )      196

Typ motoru:       Jednoválcový čtyřtaktní motor s nuceným vzdušním chlazením, 
OHV

cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)         92,2

Motorový kultivátor Procraft PT900 je určen k obdělávání a kypření půdy. Díky čtyřtaktnímu 
motoru s ventilovým rozvodem OHV s výkonem 7HP a vysokých otáček až 3600 zaručuje dlouhou 
bezporuchovou práci. Velká kola usnadňují a zrychlují práci. Regulace rychlosti pojezdu a otáček, 
nastavení hloubky umožňují docílit optimálních parametrů v závislosti na podmínkách práce. 
Balení karton.

rychle rozložitený

nasávání vzduchu

kvalitní výkonný stroj

robustní

odolný blatník

kvalitní pneumatiky, 
ocelové disky

NOVINKA
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Elektrocentrála Procraft GP10 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického 
proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, 
kde není elektrická síť dostupná. Díky své nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům je 
tato elektrocentrála ideálním zdrojem energie při cestování v autě nebo při kempování. 
Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 6 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. 
Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky 
usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton.Přepětová 
ochrana AVR.

kvalitní 
odpružení

Elektrocentrála Procraft GP30 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického 
proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, 
kde není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích 
spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 
12l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Robustní ochranný rám umožňuje použití 
elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky 
je klíč na svíčku. Balení karton.
Přepětová ochrana AVR.
Typ GP30
Napětí (V)   220-240/12 
Trvalý výkon generátoru (kW)        2,5      Síťová ochrana AVR
Maximální výkon generátoru (kW)         2,8
Objem palivové nádrže (l)       12
Spotřeba paliva (l/h) 1,25
Spuštění:                   manuální
cena  vč. DPH 9964
Hmotnost (kg) 42,5

Typ GP10
Napětí (V)   220-240/12
Trvalý výkon generátoru (kW)     0,85    Síťová ochrana AVR
Maximální výkon generátoru (kW)         1
Objem palivové nádrže (l)      6
Spotřeba paliva (l/h) 0,67
Spuštění:                   manuální
cena  vč. DPH 6681
Hmotnost (kg) 24,5

jednoduchá údržba

ocelový robustní rám

víčko olejové nádrže

snadné ruční startování

voltmetr

kvalitní 
odpružení

jednoduchá údžba

ocelový robustní 
rám

víčko olejové nádrže

snadné ruční 
startování

digitální display - voltmetr, 
motohodiny, amp

Elektrocentrály

Benzínový generátor GP10

PR
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I Benzínový generátor GP30
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I
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Benzínový generátor GP35
PR

OF
I

Benzínový generátor GP60

PR
OF

I

Elektrocentrála Procraft GP35 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu 
při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na zahradě a podobně, kde není 
elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, 
ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 15l, čím zaručí 
dlouhý nepřetržitý provoz. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv 
podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton. 
Přepětová ochrana AVR.

Elektrocentrála Procraft GP60 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického proudu 
při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není elektrická 
síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích spotřebičů, ale i 
spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, čím zaručí dlouhý 
nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového motoru. Robustní 
ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje 
transportování. Součástí dodávky jsou elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. 
Balení karton. Přepětová ochrana AVR.
Typ GP60
Napětí (V)   220-240/12V
Trvalý výkon generátoru (kW)       5
Maximální výkon generátoru (kW)         5,5
Objem palivové nádrže (l)       25
Spotřeba paliva (l/h) 2,5
Spuštění:                   manuální
cena  vč. DPH 19765
Hmotnost (kg) 75,5

Typ GP35
Napětí (V)   220-240/12 
Trvalý výkon generátoru (kW) 2,8     Síťová ochrana AVR
Maximální výkon generátoru (kW)   3
Objem palivové nádrže (l) 15
Spotřeba paliva (l/h) 1,5
Spuštění: manuální
Hmotnost (kg) 11010 
Net weight / NW (kg) 43,4

Benzínový generátor GP60/3

PR
OF

I

Typ GP60/3
Napětí (V)   220-240 / 380-400
Trvalý výkon generátoru (kW)       5
Maximální výkon generátoru (kW)        5,5
Objem palivové nádrže (l)       25
Spotřeba paliva (l/h) 2,5
Spuštění:                   elektrické/manuální
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 75,5

Elektrocentrála Procraft GP60/3 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického 
proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde není 
elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu a třem fázím umožňuje napájení nejen domácích 
spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 25l, 
čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění benzinového 
motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv podmínkách a taky 
usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na 
svíčku. Balení karton.

kvalitní odpruženíocelový rám víčko olejové nádrže

plechová nádrž

ruční startér

digitální display
voltmetr, Amp,motohodiny

digitální display
voltmetr, 
Amp,motohodiny

odolné plechové opláštění

výkonný stroj
doporučeno pro stavby

víčko olejové nádrže

digitální display
voltmetr, Amp,motohodiny

snadné 
startování motoru výkonný stroj

doporučený 
pro složky IZS
a na stavby

víčko olejové nádržeNOVINKA
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Benzínový generátor GP70

PR
OF

I

Benzínový generátor GP80

PR
OF

I

Elektrocentrála Procraft GP70 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického 
proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde 
není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích 
spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o 
objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé 
spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály 
v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou 
elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton.

Elektrocentrála Procraft GP80 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického 
proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde 
není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích 
spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o 
objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé 
spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály 
v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou 
elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana 
AVR.

Typ GP70
Napětí (V)   220-240/12V 
Trvalý výkon generátoru (kW)       6
Maximální výkon generátoru (kW)         6,5
Objem palivové nádrže (l)       25
Spotřeba paliva (l/h) 3,12
Spuštění:                   elektrické
cena  vč. DPH 27892
Hmotnost (kg) 86,6

Typ GP80
Napětí (V)   220-240/12V 
Trvalý výkon generátoru (kW)       7
Maximální výkon generátoru (kW)        7,5
Objem palivové nádrže (l)      25
Spotřeba paliva (l/h) 3,57
Spuštění:                   elektrické / manuální
cena  vč. DPH 29566
Hmotnost (kg) 93,3

výkonný stroj 
doporučení jako záložní zdroj 
pro celý důmv

kompaktní rozměry

víčko olejové nádrže

snadné startování motoru
voltmetr

ruční startér

víčko olejové nádrže

kompaktní rozměry

elektrický startér 
i ruční startér

digitální display
voltmetr, Amp,motohodin

výkonný motorvelká plechová nádrž
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NOVINKAInvertorová elektrocentrála IGP25

PR
OF
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Invertorová elektrocentrála Procraft IGP25 je určena k použití jako nezávislý generátor 
elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při kempování, na 
zahradě a podobně, kde není elektrická síť dostupná. Díky své nízké hmotnosti, 
kompaktním rozměrům je tato elektrocentrála ideálním zdrojem energie při cestování 
autem,  nebo při kempování. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 15l, čím 
zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Úsporný regulátor napětí umožňuje uspoření až 40% 
paliva. Nízká hlučnost. Digitálně vyhlazená přepěťová ochrana umožní být záložním 
zdrojem pro náročnou elktrotechniku. Součástí dodávky je klíč na svíčku. Balení karton.

Typ IGP25
Napětí (V)  220-240/5V 
Trvalý výkon generátoru (kW)       1,8
Maximální výkon generátoru (kW)         2
Objem palivové nádrže (l)       15
Spuštění:                   manuální
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 23

elektronicky 
vyhlazené stabilní napětí

kompaktní rozměry, 
nízká hmotnost, spotřeba a hlučnost

dvě zásuvky a USB vstup

snadná manipulace

ruční startér

Benzínový generátor GP85
PR

OF
I

Elektrocentrála Procraft GP85 je určena k použití jako nezávislý generátor elektrického 
proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, kde 
není elektrická síť dostupná. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích 
spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o 
objemu 25l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé 
spuštění benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály 
v jakýkoliv podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky jsou 
elektrická zástrčka, 2 rukojeti, 2 kola, klíč na svíčku. Balení karton. Přepětová ochrana 
AVR.
Typ GP85
Napětí (V)   220-240/12V 
Trvalý výkon generátoru (kW)       7,5
Maximální výkon generátoru (kW)        8
Objem palivové nádrže (l)      25
Spotřeba paliva (l/h) 4,17
Spuštění:                   elektrické / manuální
cena  vč. DPH 31118
Hmotnost (kg) 96,1

víčko olejové nádrže

kompaktní rozměry

voltmetr výkonný stroj 
pro náročné požadavky

snadné startování motoru
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Dieselová elektrocentrála DP35
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Dieselová elektrocentrála DP55

PR
OF
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Dieselová elektrocentrála Procraft DP35 je určena k použití jako nezávislý generátor 
elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví, v domácnosti, 
kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití 
než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích 
spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 
12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění 
benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv 
podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, klíč 
na svíčku. Balení karton.
Typ DP35
Napětí (V) 220-240/12V 
Trvalý výkon generátoru (kW)       3
Maximální výkon generátoru (kW)         3,3
Objem palivové nádrže (l)       12,5
Počet fází: jednofázové
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 72

NOVINKA

NOVINKA

Dieselová elektrocentrála Procraft DP55 je určena k použití jako nezávislý generátor 
elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví v domácnosti, 
kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití 
než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích 
spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 
12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění 
benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv 
podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, klíč 
na svíčku. Balení karton.
Typ DP55
Napětí (V)   220-240/12V 
Trvalý výkon generátoru (kW)       4,5
Maximální výkon generátoru (kW)        5
Objem palivové nádrže (l)       12,5
Počet fází: jednofázové
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 115

výkonný motor

nízká spotřeba

snadný transport

víčko olejové nádrže

ruční startér

voltmetr

robustní ocelový rám

elektrické spuštění snadný transport

víčko olejové nádrže

ruční startér

voltmetr

Di
es
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vé
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Dieselová elektrocentrála DP65/3
PR

OF
I Dieselová elektrocentrála DP80/3
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Dieselová elektrocentrála Procraft DP65/3 je určena k použití jako nezávislý generátor 
elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví v domácnosti, 
kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití 
než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích 
spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 
12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění 
benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv 
podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, klíč 
na svíčku. Balení karton.
Typ DP65/3
Napětí (V)   220-240 / 380-400
Trvalý výkon generátoru (kW)           5,5   
Maximální výkon generátoru (kW)         6
Objem palivové nádrže (l)       12,5
Počet fází: třífázový
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 118

Dieselová elektrocentrála Procraft DP80/3 je určena k použití jako nezávislý generátor 
elektrického proudu při výpadcích elektřiny, jako zdroj energie při stavebnictví v domácnosti, 
kde není elektrická síť dostupná. Výhodou je nižší spotřeba paliva a dlouhodobější použití 
než u benzinových elektrocentrál. Díky vysokému výkonu umožňuje napájení nejen domácích 
spotřebičů, ale i spotřebičů indukčního typu. Elektrocentrála má palivovou nádrž o objemu 
12,5 l, čím zaručí dlouhý nepřetržitý provoz. Elektronický start zajišťuje rychlé spuštění 
benzinového motoru. Robustní ochranný rám umožňuje použití elektrocentrály v jakýkoliv 
podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je elektrická zástrčka, klíč 
na svíčku. Balení karton.
Typ DP80/3
Napětí (V)   220-240  / 380-400
Trvalý výkon generátoru (kW)       7
Maximální výkon generátoru (kW)        7,5
Objem palivové nádrže (l)      12,5
Počet fází: třífázový
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg) 130

NOVINKA

výkonný motor

elektrické spuštění 
snadný transport

víčko olejové nádrže

ruční startér

voltmetr

NOVINKA

Dieslové
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Vodní čerpadlo Procraft WP30 je určeno k odčerpání vody z nádrže, rybníku, jezírka nebo 
ze sklepa při povodni. Nebudete závislý na možnosti připojení k elektrické síti. Díky 
čtyřtaktnímu motoru s ventilovým rozvodem OHV. Který zaručí výkonnost 30 krychlových 
metrů z hloubky až 7 m do výšky až 23m. Nízká hmotnost 21,3kg a robustní ochranný 
rám umožňuje použití čerpadla v jakýkoliv podmínkách a také usnadňuje transportování. 
Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací 
koš a těsnění. Balení karton.

Benzínové čerpadlo WP60

PR
OF

I

Benzínové
čerpadla

Typ WP30
Max. výtlačná výška (m)        23
Max. sací hloubka (m)       7
Max. přepravní objem (m3/hod)       30

Typ motoru: Jednoválcový čtyřtaktní motor s nuceným vzdušním 
chlazením, OHV

Obsah válce (cm3)      163
Objem nádrže (l)      3,6
Rozměry (v. x š. x d.) (mm)        485x380x405
cena  vč. DPH 5236
Hmotnost (kg) 21,3

vysoká výkonnost

Vodní čerpadlo Procraft WP60 je určeno k odčerpání vody z nádrže, rybníku, jezírka nebo 
ze sklepa při povodni. Nebudete závislý na možnosti připojení k elektrické síti. Díky 
čtyřtaktnímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 60 krychlových 
metrů z hloubky až 7 m do výšky až 28m. Nízká hmotnost 22,8kg a robustní ochranný 
rám umožňuje použití čerpadla v jakýkoliv podmínkách a také usnadňuje transportování. 
Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací 
koš a těsnění. Balení karton.

Typ WP60
Max. výtlačná výška (m)        28
Max. sací hloubka (m)      7
Max. přepravní objem (m3/hod)       60

Typ motoru: Jednoválcový čtyřtaktní motor s nuceným vzdušním 
chlazením, OHV

Obsah válce (cm3)   163
Objem nádrže (l)      3,6
Rozměry (v. x š. x d.) (mm)        520x380x450
cena  vč. DPH 5854
Hmotnost (kg) 22,8

nízká spotřba paliva

23metrů výtlačná 
výška

masivní 
ochranný rám

kvalitní motor OHV

nízká 
spotřeba

28metrů 
výtlačná 
výška

masivní 
ochranný rám

Benzínové čerpadlo WP30

PR
OF

I
Be

nz
ín

ov
é
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Benzínové čerpadlo WP100
PR

OF
I Benzínové čerpadlo WPH20

PR
OF

I

Vodní čerpadlo Procraft WP100 je určeno k odčerpání vody z nádrže, rybníku, jezírka 
nebo ze sklepa při povodni. Nebudete závislý na možnosti připojení k elektrické síti. Díky 
čtyřtaktnímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 80 krychlových 
metrů z hloubky až 7 m do výšky až 20m. Robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla 
v jakýkoliv podmínkách a také usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, 
3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

Vodní vysokotlakové čerpadlo Procraft WPH25 je určeno k rychlému odčerpání vody s 
vysokým tlakem z nádrže na místa s větším terénním převýšením. Nebudete závislý na 
možnosti připojení k elektrické síti. Díky čtyřtaktnímu motoru s ventilovým rozvodem OHV, 
který zaručí výkonnost 20 krychlových metrů z hloubky až 7m do výšky až 55m. Robustní 
ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýkoliv podmínkách a také usnadňuje 
transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, hadicové svorky, hadicové hrdlo, 
převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

Benzínové čerpadlo WPD45

PR
OF

I

Vodní kalové čerpadlo Procraft WPD45 je určeno k odčerpání kalové vody s příměsí drobných 
pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka nebo ze sklepa při povodni. Díky speciálnímu 
povrchu oběžného kola a čerpadla je možné použít pro čerpání ropných produktů, olejů, 
nafty, chemikálií. Nebudete závislý na možnosti připojení k elektrické síti díky čtyřtaktnímu 
motoru s ventilovým rozvodem OHV, který zaručí výkonnost 45 krychlových metrů z hloubky 
až 7 m do výšky až 25 m. Robustní ochranný rám umožňuje použití čerpadla v jakýkoliv 
podmínkách a taky usnadňuje transportování. Součástí dodávky je klíč na svíčku, 3 hadicové 
svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Balení karton.

Typ WPD45
Max. výtlačná výška (m)      25
Max. sací hloubka (m)       7
Max. přepravní objem (m3/hod)       45

Typ motoru: Jednoválcový čtyřtaktní motor s nuceným vzdušním 
chlazením, OHV

Obsah válce (cm3)     196
Objem nádrže (l)      3,6
Rozměry (v. x š. x d.) (mm) 580x440x450
cena  vč. DPH 9320
Hmotnost (kg) 35

vysoká výkonnost

nízká spotřba

20 metrů 
výtlačná 
výška

ocelový rám

vysoká výkonnost

nízká 
spotřeba
paliva

vysoká 
výtlačná 
výška 55m 
a tlak

kvalitní čtyřtaktní 
motor

vysoká výkonnost

25 metrů 
výtlačná výška

robustní kovový 
rám

kvalitní čtyřtaktní motor

Typ WP100
Max. výtlačná výška (m)    20
Max. sací hloubka (m)      7
Max. přepravní objem (m3/hod )      80

Typ motoru: Jednoválcový čtyřtaktní motor s nuceným vzdušným 
chlazením, OHV

Obsah válce (cm3)     270
Objem nádrže (l)      6,5
Rozměry (v. x š. x d.) (mm) 640x465x525
cena  vč. DPH 13549
Hmotnost (kg) 48,7

Typ WPH20
Max. výtlačná výška (m)      55
Max. sací hloubka (m)       7
Max. přepravní objem (m3/hod)        20

Typ motoru: Jednoválcový čtyřtaktní motor s 
nuceným vzdušným chlazením, OHV

Obsah válce (cm3) 163
Objem nádrže (l)      3,6
Rozměry (v. x š. x d.) (mm) 520x380x450
cena  vč. DPH 6821
Hmotnost (kg) 22
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Průmyslové vysavače VP1400

PR
OF

I

Průmyslový vysavač Procraft VP1400 je určen k mokrému i suchému vysávání, k čištění 
vnitřního prostoru automobilů a v dílnách a domácnostech. Silný motor 1400W zaručuje 
vysoký sací výkon 17kPa a je vhodný jako odsávání z ručního elektrického nářadí. Poradí si 
s rozlitou vodou, kterou vysává do nádoby (čištění koberců). Rychloupínací spony usnadní 
výměnu pytlů. Automatický systém zapínání integrovanou zásuvkou 220V včetně funkce 
doběhu usnadní práci. Součástí dodávky je odsávací hadice, teleskopická kovová trubka, 
hubice, hepa filtr, sáčky a kola. Balení karton.

na suché a mokré 
vysávání

NOVINKA

nerezová nádoba o 
objemu 30l

zásuvka pro 
připojení nářadí

délka hadice 4m

Typ VP1400
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1400
Max. podtlak (kPa)        17
Objem nádoby na prach (l)      30
Délka hadice (m)       4
cena  vč. DPH 2270
Hmotnost (kg)       7,5

Průmyslové 
vysavače

4m

El
ek
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í
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Průmyslové vysavače VP3000Průmyslové vysavače VP2000
PR

OF
I

Typ VP2000
Napájení (V) 230
Příkon (W) 1600
Max. podtlak (kPa)   18
Objem nádoby na prach (l)     30
Délka hadice (m)       4
Třída vysavače:   L,M do 0,1mg/m3  
cena  vč. DPH 7144
Hmotnost (kg)       16

Průmyslový vysavač Procraft VP2000 je určen k mokrému i suchému vysávání. Je možné 
ho použít na staveništích, dílnách truhlářských a lakovacích provozech, ale i jako domácí 
vysavač koberců a čalounění. Je vhodný pro odstraňování třísek, pilin a sádrového prachu. 
Vysavač má 4m sací hadici  a telekopicky nastavitelnou ocelovou trubku  Silný motor s 
příkonem 1600W zaručuje vysoký sací výkon o 18kPa a dokáže tak účině vysát prach ze 
strojů a těžší nečistoty ze stavby. Poradí si s rozlitou vodou, kterou vysává do nádoby (čištění 
koberců). Plynulou regulace sací síly manuální oklep prachových filtrů. Rychloupínací spony 
usnadní výměnu pytlů.  Automatický systém zapínání integrovanou zásuvkou 220V včetně 
funkce doběhu usnadní práci. Vysavač je dobře pojízdným díky kombinaci dvou velkých kol 
a dvou otočných, vybaven pohodlnou rukojetí pro přenášení. Součástí dodávky je odsávací 
hadice, hepa filtr, teleskopická kovová trubka, hubice, sáčky a kola. Balení karton.

Průmyslový vysavač Procraft VP3000 je určen k s mokrému i suchému odsávání, vhodný do 
dílny, stavby a k čištění zaručuje vysoký sací výkon 17kPa, zvládne odsát i těžší nečistoty, 
Je vhodný jako odsávání díky své velké nádobě (80l) a 5m dlouhé sací hadici, pro ruční 
elektrické stroje. Vysavač je dobře pojízdným díky kombinaci dvou velkých kol a dvou 
otočných, vybaven pohodlnou rukojetí pro přenášení a madlem pro strkání.  Součástí dodávky 
je odsávací hadice, teleskopická kovová trubka, hubice, hepa filtr, sáčky a kola. Balení karton.

na suché a mokré 
vysávání, vybaven 
vysokotlakou 
hadicí pro připojení 
kompresoru a 
vzduchového nářadí.
Vybaven mechanickým 
oklepem s možností 
podtlakového čištění 
odsávací hadicí.

NOVINKA

možnost vysávání stavebního prachu

délka hadice 4 metry

otočná kolečka pro snadnou manipulaci

nerezová 
telskopická tyč

Typ VP3000
Napájení (V) 230
Příkon (W) 3000
Max. podtlak (kPa)                  17
Objem nádoby na prach (l)             80
Délka hadice (m)        5
cena  vč. DPH 8246
Hmotnost (kg) 29

na suché a mokré 
vysávání velkých 
provozů a hal

nerezová nádoba 
o objemu 80l

nerezová 
masivní tyč

délka hadice 5metrůNOVINKA

PR
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4m
5m

vnitřníh prostorů, 
provozů a hal. Silné 
3.kazetové motory, 
které jdou samostatně 
zapnout a nastavit výkon 
1000/2000/3000W.
Při plném výkonu
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Vodárna Čerpadlo Procraft PN25 je určeno k odčerpání čisté vody z nádrže, k cirkulaci nebo 
podpoře vodovodní sítě. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 3000 litrů za minutu 
z hloubky až 9m do výšky až 40m. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a 
bezpečnost při práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Balení karton.

Vodárna proudové s tlakovou nádobou PN25

PR
OF

I

zesílená tlaková nádoba

Čerpadlo tlakové PN20

PR
OF

I

Tlakové Zahradní čerpadlo Procraft PN20 je určeno k odčerpání čisté vody z nádrže, rybníku, 
jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 3000 litrů za minutu z hloubky až 
9m do výšky až 45m. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost při 
práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Balení karton.
Typ PN20
Napájení (V)      230
Příkon (W)                750
Max. přepravní objem (l/h)            3000  
Max. výtlačná výška (m)       45
Max. sací hloubka (m)       9
Pro čistou vodu:        ANO
cena  vč. DPH 1796
Hmotnost (kg)         10

Typ PN25
Napájení (V) 230
Příkon (W)                    750
Max. přepravní objem (l/h)            3000
Maximální výtlak (m)        40
Max. sací hloubka (m)       9
Obsah tlakové nádoby (l) 24
Pro čistou vodu:        ANO
cena  vč. DPH 3226
Hmotnost (kg)         17

mosazný ventil

litinový plášť

robustní konstrukce

NOVINKA

10m

10m
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Zahradní 
čerpadla
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ergonomicky tvarovaná 
rukojeť 

silný gumový 
napájecí kabel

univerzální 
hadicová 
přípojka

plovákový spínač

sací otvory

Ponorné čerpadlo PN21

PR
OF

I

Typ PN17 PN18
Napájení (V)  230 230
Příkon (W)             400 750
Max. přepravní objem (l/h)          7500 12500
Maximální výtlak (m)        5 8,5
Maximální ponorná hloubka (m)        5 8
Max. průměr pevných příměsí (mm)        35 35
Pro čistou a znečištěnou vodu:        ANO
cena  vč. DPH 1148 1909
Hmotnost (kg)        3,8 4,7

Ponorné čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN19 je určeno k odčerpání čisté i 
znečištěné vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s 
příkonem 1100W zaručí výkonnost 15000 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky 
až 11m. Ponoření je možné až do 8 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná 
čerpadlo. Odolný nerezový plášť. Balení karton.

Ponorné čerpadlo PN17/PN18
PR

OF
I

Ponorné čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN17 je určeno k odčerpání čisté i 
znečištěné vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor 
s příkonem 400W zaručí výkonnost 7500 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky 
až 5m. Ponoření je možné až do 5 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná 
čerpadlo. Součástí čerpadla je dlouhý přívodní kabel. Balení karton.

Ponorné čerpadlo PN19

PR
OF

I

NOVINKA NOVINKA

napájecí kabel 

plovákový spínač

sací otvory

Typ PN19
Napájení (V)    230
Příkon (W)                  1100
Max. přepravní objem (l/h)         15000     
Maximální výtlak (m)        11
Maximální ponorná hloubka (m)        8
Max. průměr pevných příměsí (mm)       35
Pro čistou a znečištěnou vodu:        ANO
cena  vč. DPH 1909
Hmotnost (kg)         5,9

masivní kovová rukojeť

silný napájecí kabel

šroubovací výstupní
hrdlo 50mm

plovákový spínač sací otvory

Typ PN21
Napájení (V)    230
Příkon (W)                     750
Max. přepravní objem (l/h)              23000
Maximální výtlak (m)        13
Maximální ponorná hloubka (m)       5
Pro čistou a znečištěnou vodu:        ANO
cena  vč. DPH 2694
Hmotnost (kg)         16,5

Ponorné kalové čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN21 je určeno k odčerpání čisté i 
znečištěné vody s příměsí pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 
750W zaručí výkonnost 23000 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 13m. 
Ponoření je možné až do 5 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. 
Součástí čerpadla je dlouhý přívodní kabel s vidlicí. Masivní litinové tělo,litinové oběžné kolo 
a nerezový plášť. Balení karton. 

Ponorné čerpadlo vodní kalové čerpadlo Procraft PN18 je určeno k odčerpání čisté i 
znečištěné vody s příměsí drobných pevných částí z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor 
s příkonem 750W zaručí výkonnost 12500 litrů za minutu čisté a znečištěné vody do výšky 
až 8,5 m. Ponoření je možné až do 8 metrů. Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná 
čerpadlo. Součástí čerpadla je dlouhý přívodní kabel. Balení karton.

10m

10m
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Ponorné čerpadlo PN22

PR
OF

I Ponorné čerpadlo PN23

PR
OF

I

Zahradní čerpadlo Procraft PN22 je určeno k odčerpání čisté vody z nádrže, rybníku, jezírka. 
Silný motor s příkonem 370W zaručí výkonnost 1500 litrů za minutu do výšky až 13m. 
Ponoření je možné až do 5 metrů. Tepelná ochrana motoru zaručuje dlouhou životnost a 
bezpečnost při práci. Odolné materiály brání vzniku koroze. Masivní litinové tělo, litinové 
oběžné kolo. Balení karton.

Kalové čerpadlo Procraft PN23 je určeno k odčerpání vody s příměsí drobných pevných částí 
z nádrže, rybníku, jezírka. Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 10000 litrů za 
minutu čisté a znečištěné vody do výšky až 10m. Ponoření je možné až do 5 metrů hluboké 
studny. Masivní litinové tělo a nerezové sekací nože. Plovákový spínač automaticky zapíná 
a vypíná čerpadlo. Balení karton.

Ponorné kalové Procraft PN24 je určeno k odčerpání 
čisté vody z hluboké studně, nádrže, rybníku, jezírka. 
Silný motor s příkonem 750W zaručí výkonnost 1500 
litrů za minutu do výšky až 25m. Ponoření je možné 
až do 5 metrů. Tepelná ochrana motoru zaručuje 
dlouhou životnost a bezpečnost při práci. Odolné 
materiály brání vzniku koroze. Odolný plášť z litiny 
a nerezové oběžné kolo. Balení karton.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Typ PN22
Napájení (V) 230
Příkon (W)                      370
Max. přepravní objem (l/h)             1500 
Maximální výtlak (m)        13
Maximální ponorná hloubka (m)      26
Průměr výstupu (mm) 50
Pro čistou vodu:        ANO
cena  vč. DPH 1220
Hmotnost (kg)         16,5

Typ PN23
Napájení (V)     230
Příkon (W)                   750  
Max. přepravní objem (l/h)             10000 
Maximální výtlak (m)        10
Maximální ponorná hloubka (m)       5
Průměr výstupu (mm) 50
Pro čistou a znečištěnou vodu:        ANO
cena  vč. DPH 2306
Hmotnost (kg)         16,3

Typ PN24
Napájení (V)     230
Příkon (W)                   750
Max. přepravní objem (l/h)           1500
Maximální výtlak (m)        25
Maximální ponorná hloubka (m)       5
Průměr výstupu (mm) 26
Pro čistou vodu        ANO

cena  vč. DPH 1703

Hmotnost (kg)         7

 ocelové madlo
zesílené madlo

litinové výstupní hrdlo
50mm

mosazná hadicová
spojka 26mm

litinové oběžné kolo

řezací nože

plovákový spínač

plovákový spínač

zesílené madlo

nerezové 
oběžné kolo

silný gumový kabel

mosazná hadicová přípojka 26mm

plovákový spínač

Ponorné čerpadlo PN24

PR
OF

I

10m

10m 10m
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HYDRAULICKÉ
M

echanické
zvedací a upínací nářadí

Typ PJ25
Maximální nosnost (kg)        2000
Minimální výška zdvihu (mm        135
Maximální výška zdvihu (mm)      340
cena  vč. DPH 1172
Hmotnost (kg) 9

Pojízdný hydraulický zvedák Procraft PJ25 je určen k zdvihání automobilů a k použití v 
automobilovém průmyslu. Nízký profil umožňuje zvedání automobilů se sníženou světlou 
výškou podvozku. Zvedák má zdvihací kapacitu 2 tuny a zdvihový rozsah od 135mm do 
340mm. Konstrukce z kvalitního ocelového profilu a kovová kolečka zvyšují spolehlivost. 
Ergonomické madlo a čtyři robustní kolečka usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je tyč.

Zvedák hydraulický pojízdný PJ25

PR
OF

I

Zvedák hydraulický pojízdný PJ25S

PR
OF

I

masivní ocelový profil

Pojízdný hydraulický zvedák Procraft PJ25s je určen k zdvihání automobilů a k použití v 
automobilovém průmyslu. Nízký profil umožňuje zvedání automobilů se sníženou světlou 
výškou podvozku. Zvedák má zdvihací kapacitu 2 tuny a zdvihový rozsah od 135mm do 
340mm. Konstrukce z kvalitního ocelového plechu a kovová kolečka zvyšují spolehlivost. 
Ergonomické madlo a čtyři robustní kolečka usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je tyč, 
plastový kufr, dvě podpěry a dva klíny.

NOVINKA

NOVINKA

masivní ocelový 
profil

zesílená konstrukce

vysocepevnostní kolečka

Typ PJ25S
Maximální nosnost (kg)        2000
Minimální výška zdvihu (mm)        135
Maximální výška zdvihu (mm)      340
cena  vč. DPH 2045
Hmotnost (kg) 3,5

Zvedák hydraulický pojízdný PJ30
PR

OF
I

Typ PJ30
Maximální nosnost (kg)        3000
Minimální výška zdvihu (mm)       135
Maximální výška zdvihu (mm)      400
cena  vč. DPH 2079
Hmotnost (kg) 17,6

Pojízdný hydraulický zvedák Procraft PJ30 je určen k zdvihání automobilů a k použití v 
automobilovém průmyslu. Nízký profil umožňuje zvedání automobilů se sníženou světlou 
výškou podvozku. Zvedák má zdvihací kapacitu 3 tuny a zdvihový rozsah od 135mm do 
400mm. Konstrukce z kvalitního ocelového profilu a kovová kolečka zvyšují spolehlivost. 
Ergonomické madlo a čtyři robustní kolečka usnadňují manipulaci. Součástí dodávky je tyč.

masivní ocelový profil

zesílená masivní konstrukce

NOVINKA
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HYDRAULICKÉ

Hydraulický zvedák PJ2/PJ4/PJ6/PJ8/PJ10
PR

OF
I

Typ PJ2 PJ4 PJ6 PJ8 PJ10
Maximální nosnost (kg)       2000 4000 6000 8000 10000
Minimální výška zdvihu (mm)        148 180 200 200 200
Maximální zdvih (mm) 80 110 125 125 125
Nastavitelná výška (mm) 50 50 60 60 60
Maximální výška zdvihu (mm)     278 340 385 385 385
cena  vč. DPH 330 421 520 617 675
Hmotnost (kg) 2,4 3,5 4,3 5,2 5,5

Hydraulický zvedák Procraft PJ2 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu.  Konstrukce 
je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 2 tuny a zdvihový 
rozsah od 148 mm do 278mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění 
břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton. 

kvalitní ocelové 
tělo

Zvedák hydraulický pojízdný PJ12/PJ16/PJ20

PR
OF

I

Typ PJ12 PJ16 PJ20
Maximální nosnost (kg)       12000 16000 20000
Minimální výška zdvihu (mm)        210 225 235
Maximální zdvih (mm) 125 140 145
Nastavitelná výška (mm) 60 60 60
Maximální výška zdvihu (mm)      385 425 440
cena  vč. DPH 821 903 1130
Hmotnost (kg) 6,5 7,6 9,9

Hydraulický zvedák Procraft PJ12  je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce 
je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 12 tun a zdvihový 
rozsah od 200 mm do 385mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění 
břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton. 

NOVINKA

NOVINKA

litinová konstrukce

bezpečnostní
ventil proti přetížení

bezpeřnostní ventil přetížení

šroubovací rozteč

litinová kvalitní
 kostrukce

Hydraulický zvedák Procraft PJ4 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu.  Konstrukce 
je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 4 tuny a zdvihový 
rozsah od 180 mm do 340 mm a zdvihový rozsah od 148 mm do 278 mm a vybaven šroubovací patkou. 
Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton. 

Hydraulický zvedák Procraft PJ6 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce je 
z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 6 tun a zdvihový rozsah 
od 200 mm do 385mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen 
usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton. 

Hydraulický zvedák Procraft PJ8  je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce 
je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 8 tun a zdvihový rozsah 
od 200 mm do 385 mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění břemen 
usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton. 

Hydraulický zvedák Procraft PJ10 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce 
je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 10 tun a zdvihový 
rozsah od 200 mm do 385mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění 
břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton.  

Hydraulický zvedák Procraft PJ16 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce 
je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem.  Zvedák má zdvihací kapacitu 16 tun a zdvihový 
rozsah od 225 mm do 425mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění 
břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton. 

Hydraulický zvedák Procraft PJ20 je určen k zdvihání automobilů, ve stavebnictví a průmyslu. Konstrukce 
je z kvalitní litiny, vybavena bezpečnostním ventilem. Zvedák má zdvihací kapacitu 20 tun a zdvihový 
rozsah od 235 mm do 440mm a vybaven šroubovací patkou. Pohodlné zdvihání a plynulé spouštění 
břemen usnadňují práci. Součástí dodávky je tyč. Balení karton. 
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echanické
zvedací a upínací nářadí

Magnet úhlový CM25/CM33

PR
OF

I

Typ CM25 CM33
Volitelné úhly:        30°,60°,90°,120°, 150° 30°,60°,90°,120°, 150°
Nosnost:         25 kg 36 kg
cena  vč. DPH 150 225
Hmotnost (kg)      0,16 0,25

Magnet úhlový WH11/WH13S/WH22/WH25P/WH26S/WH33/WH45/WH50P

PR
OF

I

Typ WH11 WH13S WH22 WH25P WH26S WH33 WH45 WH50P
Volitelné úhly:  45°,90°,135° 45°,90°,135° 45°,90°,135° 45°,90°,135° 45°,90°,135° 45°,90°,135° 45°,90°,135° 45°,90°,135°
Nosnost:   11 kg 13 kg 22 kg 25 kg 25 kg 33 kg 45 kg 50 kg
cena  vč. DPH 55 556 91 96 727 149 242 147
Hmotnost (kg) 0,32 0,67 0,59 0,47 1,21 1 1,56 0,90

Svěrák PDV75/PDV100/PDV125
PR

OF
I

Typ PDV75 PDV100 PDV125
Šířka čelistí (mm)        75 100 125
Výška čelistí (mm) 27 30 30
Rozvor čelistí (mm)        60 90 115
cena  vč. DPH  Očekávaná novinka Očekávaná novinka Očekávaná novinka

Litinový svěrák Procraft PBV75, PDV100, PDV125 je určen k upínání, sevření a fixaci obrobku při šroubování, 
vrtání, broušení, leštění, pilování atd. Trapézový šroub s jemným stoupáním zaručuje přesné vedení svěráku 
a pohyb čelistí. Díky 2 drážkám umožňuje připevnění ke všem vrtacím stolům. Balení karton.je určen k 
upínání, sevření a fixaci obrobku při šroubování, vrtání, broušení, leštění, pilování atd. Trapézový šroub s 
jemným stoupáním zaručuje přesné vedení svěráku a pohyb čelistí. Díky 2 drážkám umožňuje připevnění ke 
všem vrtacím stolům. Balení karton.

Svěrák PBV75/PBV100/PBV125/PBV150

PR
OF

I

Litinový svěrák Procraft PBV75, PBV100, PBV125, PBV150 je určen k upínání, rovnání a fixaci obrobku při 
šroubování, vrtání, broušení, leštění, pilování atd. Díky horizontálně otočné základně rozšiřuje variabilitu 
použití. Otvory pro upevnění k pracovnímu stolu zaručuji vysokou stabilitu při práci. Balení karton.

litinové tělo

kalené šroubení

čelisti z nástrojové 
oceli

NOVINKA

NOVINKA

Typ PBV75 PBV100 PBV125 PBV150
Šířka čelistí (m)m        75 100 125 150
Rozvor čelistí (m)m       90 90 100 135
Maximální upínací síla (kN)  90 7 12 15

cena  vč. DPH Očekávaná 
novinka

Očekávaná 
novinka

Očekávaná 
novinka

Očekávaná 
novinkahorizontální otořná 

základna

robustní konstrukce

tělo z kvalitní litiny

NOVINKA

NOVINKA

Úhlový svářecí magnet Procraft je určen k fixaci a dočasného spojení kovových materiálů při svařování, 
vrtání. Budete mít obě ruce volné, tím vám usnadní a zrychlí práci. Vysoká nosnost zaručí silnou a stabilní 
fixaci obrobku v požadované poloze. Snadný výběr úhlu 30°,60°,90°,120°, 150°. Balení karton. 

Úhlový svářecí magnet Procraft  je určen k fixaci a dočasného spojení kovových materiálů při svaření, vrtání. 
Budete tak mít obě ruce volné, tím usnadní a zrychlí práci. Vysoká nosnost zaručí silnou a stabilní fixaci 
materiálu v požadované poloze. Úhly 45°,90°,135°. Balení karton. 

Úhlový svářecí magnet Procraft je určen k fixaci a dočasného spojení kovových materiálů při svařování, 
vrtání. Budete mít obě ruce volné, tím vám usnadní a zrychlí práci. Vysoká nosnost zaručí silnou a stabilní 
fixaci obrobku v požadované poloze. Snadný výběr úhlu 30°,60°,90°,120°, 150°. Balení karton. 

vysoká nosnost

vysoká nosnost
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TAŠKY NA NÁŘADÍ A PLACHTY

Taška na nářadí BG400
PR

OF
I

Typ BG400
Rozměry: 45x24x33cm
Nosnost (kg)  15-20 
cena  vč. DPH 613
Hmotnost (kg)        1,5

Taška na nářadí Procraft BG400 je určena k ukládání a přenášení elektro nářadí. Pevná a 
odolná tkanina zvyšuje živostnost a odolnost vůči opotřebení. Nepromokavá brašna udržuje 
nářadí v suchu a čistotě. Velký úložný prostor pojme několik kusů ručního elektrického 
nářadí. Dva horní ergonomické úchopy usnadňují manipulaci.

Taška na nářadí BG600

PR
OF

I
Typ BG600
Rozměry: 70X31X32cm
Nosnost (kg) 15-20 
cena  vč. DPH 1537
Hmotnost (kg) 3,7

Taška na nářadí Procraft BG600 je určena k ukládání a přenášení elektro nářadí. Pevná a 
odolná tkanina zvyšuje živostnost a odolnost vůči opotřebení. Nepromokavá brašna udržuje 
nářadí v suchu a čistotě. Velký úložný prostor pojme několik kusů ručního elektrického 
nářadí. Dva horní ergonomické úchopy usnadňují manipulaci. Pevné dno je vybaveno 
většíma kolečkama.

Plachty

PR
OF

I

Typ BT 2x3 BT 2x8 BT 3x4 BT 3x5 BT 4x5 BT 4x6 BT 5x6 BT 5x8 BT 6x8 BT 6x10 BT 10x12 BT 10x15 BT 20x20

Rozměry (m)   2x3 2x8 3x4 3x5 4x5 4x6 5x6 5x8 6x8 6x10 10x12 10x15 20x20

Gramáž (+-5%) (g/m2 ) 50 

Barva: modrá

Hmotnost (kg)  0,33 0,86 0,63 0,63 1,06 1,27 1,59 2,11 2,52 3,14 6,25 7,74 20,6

cena  vč. DPH 49 136 102 132 164 196 255 315 378 459 982 1322 3622

Modré plachty Procraft jsou určeny ke krátkodobému zakrytí materiálů, stavebních strojů, nářadí, vozíků, dřeva, slámy, bazénů proti nečistotám, dešti. Plachta se uchycuje pomocí kovových 
ok, která jsou rozmístěna po 1metru v zesíleném okraji a umožňují jednoduché a rychlé zajištění před povětrnostními vlivy. Plachty jsou vyrobeny z polypropylenu s gramáží 50 g/m2, pokryté 
vrstvou polyetylénu s UV filtrem a tím prodlužuje její životnost.

Typ GT 2x2 GT 2x3 GT 2x8 GT 3x3 GT 3x4 GT 3x5 GT 4x4 GT 4x5 GT 4x6 GT 5x8 GT 6x8 GT 6x10 GT 8x12 GT 
10x12

Rozměry (m) 2x2 2x3 2x8 3x3 3x4 3x5 4x4 4x5 4x6 5x8 6x8 6x10 8x12 10x12

Gramáž (+-5%) (g/m2 ) 120

Barva: zelená

Hmotnost (kg) 0,52 0,77 0,63 2,02 1,54 1,91 2,02 2,52 3,02 5,02 6 7,51 11,94 15

cena  vč. DPH 64 96 265 149 196 238 254 314 376 602 760 947 1535 2063

Zelené zesílení plachty Procraft jsou určeny k zakrytí materiálů, stavebních strojů, nářadí, vozíků, dřeva na otop, slámy, bazénů, střech proti nečistotám a dešti. Plachta se uchycuje pomocí 
kovových ok, která jsou rozmístěna po 1metru v zesíleném okraji a umožňují jednoduché a rychlé zajištění před povětrnostními vlivy.  Plachty jsou vyrobeny z polypropylenu s gramáží 120 
g/m2, pokryté vrstvou polyetylénu s UV filtrem a tím prodlužuje její životnost.

Typ ST 2x2 ST 2x3 ST 2x8 ST 3x3 ST 3x4 ST 3x5 ST 4x4 ST 4x5 ST 4x6 ST 5x6 ST 5x8 ST 
6x10

ST 
8x12

ST 
10x12

ST 
10x15

ST 
20x20

Rozměry (m) 2x2 2x3 2x8 3x3 3x4 3x5 4x4 4x5 4x6 5x6 5x8 6x10 8x12 10x12 10x15 20x20

Gramáž (+-5%) (g/m2 ) 200 

Barva:  šedá

Hmotnost (kg) 0,87 1,29 3,4 1,94 2,57 3,19 3,4 4,22 5,06 6,34 8,43 12,5 20,1 25 21,1 82,38

cena  vč. DPH 103 155 404 231 307 380 407 509 588 761 1011 1401 2264 3041 4630 9998

Stříbrné extrasilné plachty Procraft jsou určeny k zakrytí materiálů, stavebních strojů, nářadí, vozíků, dřeva, slámy, bazénů proti nečistotám, dešti v náročných povětrnostních podmínkách.
Plachta se uchycuje pomocí kovových ok, která jsou rozmístěna po 1metru v zesíleném okraji a v rozích jsou ještě více vystuženy plastovou vložkou, umožňují tak jednoduché a rychlé 
zajištění před povětrnostními vlivy. Plachty jsou vyrobeny z polypropylenu s gramáží 200 g/m2, pokryté vrstvou polyetylénu s UV filtrem a tím zvyšuje její životnost.

50g plachta 120g zesílená
200g extra silná

ToolBag
Werkzeugtasche
Taška na nářadí
Trusa cu unelte
Torba na narzędzia

en
de
cz
ro
pl

Taška na náradie
Szerszámos táska
Чанта за инструменти
Сумка для інструментів
Сумка для инструментов 

sk
hu
bg
ua
ru

BG600
Tool Bag



Typ GT 2x2 GT 2x3 GT 2x8 GT 3x3 GT 3x4 GT 3x5 GT 4x4 GT 4x5 GT 4x6 GT 5x8 GT 6x8 GT 6x10 GT 8x12 GT 
10x12

Rozměry (m) 2x2 2x3 2x8 3x3 3x4 3x5 4x4 4x5 4x6 5x8 6x8 6x10 8x12 10x12

Gramáž (+-5%) (g/m2 ) 120

Barva: zelená

Hmotnost (kg) 0,52 0,77 0,63 2,02 1,54 1,91 2,02 2,52 3,02 5,02 6 7,51 11,94 15

cena  vč. DPH 64 96 265 149 196 238 254 314 376 602 760 947 1535 2063

GOLA SADY
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Gola sada WS-108
PR

OF
I Gola sada WS-82

PR
OF

I

Typ WS-108

8x 1/4» Hlavice nástrčné prodloužené: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 
11mm, 12mm, 13mm

2x 1/4» Prodlužovací nástavec: 50mm, 75mm 
1x 1/4» Univerzální kloub
1x 1/4» Ráčna
5x 1/4» Hlavice nástrčné torx: E4, E5, E6, E7, E8
1x 1/4» Šroubovák 
1x 1/4» Vratidlo
3x Šestihranné klíče: 1,5-2-2,5mm
18x 1/4» Bity: SL4-5.5-6.5, PH1-2, PZ1-2, H3-4-5-6, T8-10-15-20-25-27-30  

17x 1/2» Bity (8 mm): SL8-10-12, PH3-4, PZ3-4, H7-8-10-12-14, T40-45-50-
55-60

1x 1/2» Vratidlo 

17x 
1/2» Hlavice nástrčné: 10mm,11mm,12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 
16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 
30mm, 32mm 

5x 1/2»  Hlavice nástrčné prodloužené: 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 
22mm  

2x 1/2» Prodlužovací nástavec: 125mm,250mm  
1x 1/2» Univerzální kloub
8x 1/2» Hlavice nástrčné torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
1x 1/2» Ráčna
2x 1/2» Hlavice nástrčná na zapalovací svíčky: 16mm, 21mm
1x 1/2» Adaptér pro vratidlo

13x 1/4» Hlavice nástrčné: 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 
9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm

cena  vč. DPH 1100
Hmotnost, kg 6,75

Gola sada Procraft WS-108 108 dílů je určena k použití v domácí dílně, ale i pro mechaniky. 
Hlavice a ráčny jsou vyrobeny z kvalitné chrom-vanadiové oceli (CRV) chrání proti korozí 
a tvrdý povrch produžuje životnost. Ráčny mají 48 zubů v rohatkovém převodu a  jsou 
vybaveny páčkou. Odolný plastový kufr s kovovým zavíráním usnadňuje dlouhodobé použití 
a přenášení. Přehledně roztříděné nářadí usnadňují a zrychlují práci. Sada obsahuje ráčny, 
bity, nástrčné hlavice, šestihranné klíče, vratidla, univerzální klouby, prodlužovací nástavce a 
šroubovák pro nástrčné bity. Součástí dodávky je plastový kufr. 

Typ WS-82

12x 1/2» Hlavice nástrčné: 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 
21mm, 22 mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm

13x 1/4» Hlavice nástrčné: 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9 
mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm

2x 1/4» Prodlužovací nástavec: 50mm, 100mm
2x 1/2» Prodlužovací nástavec: 125mm, 250mm
1x 1/2» Adaptér pro vratidlo vnější 3/4»
2x  Univerzální klouby: 1/4» , 1/2» 
2x 1/2» Hlavice nástrčná na zapalovací svíčky: 16mm, 21mm
2x Ráčny: 1/4» , 1/2»
1x 1/4» flex-nástavec k nástrčné hlavici: 6»
1x 1/4» rukojeť šroubováku
1x 1/2» Vratidlo
15x 1/2“ Bity (8 mm): SL8-10-12, PH3-4:H8-10-12-14:T40-45-50-55 
17x 1/4» Bity: SL4-5.5-7:PH1-2:PZ1-2:H3-4-5-6:T8-10-15-20-25-30 

9x Očkoploché klíče: 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 
19mm, 22mm

1x  1/4» Vratidlo
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost, kg 5,75

Gola sada Procraft WS-82  82 dílů je určena k použití v domácí dílně, ale i pro mechaniky. 
Hlavice a ráčny jsou vyrobeny z kvalitné chrom-vanadiové oceli (CRV) chrání proti korozí 
a tvrdý povrch produžuje životnost. Ráčny mají 48 zubů v rohatkovém převodu a  jsou 
vybaveny páčkou. Odolný plastový kufr s kovovým zavíráním usnadňuje dlouhodobé použití 
a přenášení. Přehledně roztříděné nářadí usnadňují a zrychlují práci. Sada obsahuje ráčny, 
bity, nástrčné hlavice, kombinované klíče, vratidla, univerzální klouby, prodlužovací nástavce 
a šroubovák pro nástrčné bity. Součástí dodávky je plastový kufr. 

Ruční nářadí



MÍCHAČKY NA BETON

Míchačka na beton PCM160/PCM180/PCM125/PCM140
PR
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I
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Typ PCM125 PCM140
Objem bubnu (l) 125 140
Příkon (W) 550 650
Otáčky bubnu (min.-1) 26.6 26.6
Material věnce:  litina  litina 
Průměr bubnu (mm) 570 570
Průměr plnícího otvoru (mm) 380 380
Výška bubnu (mm) 570 610
Tloušťka bubnu (mm) 1.1/1.7 1.1/1.7
Rozměry (mm) 1200x710x1350 1200x710x1350
cena  vč. DPH 3680 4245
Hmotnost (kg) 50 51

Míchačky na beton Procraft PCM160/PCM180/PCM125/PCM140 jsou určeny k 
míchání práškových a tekutých stavebních materiálů jako beton, malta, lepidla, 
fasád ad. Silný motor zaručí dostatečný výkon a dlouhodobou bezporuchovou 
práci. Kvalitní masivní konstrukce a buben uložený na dvou ložiskách  zvyšují 
odolnost. Tepelná pojistka chrání motor proti přehřátí a přetížení. Míchačka je 
vybavena kvalitními pryžovými koly pro snadný transport. Balení karton.
Typ PCM160 PCM180
Objem bubnu (l) 160 180
Příkon (W) 800 800
Otáčky bubnu (min.-1) 29 29
Material věnce:  litina  litina 
Průměr bubnu (mm) 630 680
Průměr plnícího otvoru (mm) 390 390
Výška bubnu (mm) 630 680
Tloušťka bubnu (mm) 1.2/1.8 1.2/1.8
Rozměry (mm)  1260x710x1370 1260x850x1400
cena  vč. DPH 4720 4755
Hmotnost (kg) 66 68

РСМ 160/180



Svářecí invertor RWI-320

PR
OF

I

Svářecí invertor Procraft RWI-300 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové 
tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Regulace svařovacího proudu v 
rozsahu 20-140A umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými kovy. Lze 
použit svařovací elektrody s průměrem 1,6 až 4,0m. Funkce arc force, anti stick, hot start 
zaručují rychlé a snadné svařování. Pomocí LCD Displeje je zobrazován aktuální svařovací 
proud. Součástí dodávky je svářečský štít, kabel s držákem elektrod, kabel se zemnícími 
kleštěmi a drátěný kartáč kombinovaný s kladivem na strusku. Balení karton.

připojení kleští

Svářecí invertor Procraft RWI-320 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové 
tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Regulace svařovacího proudu v 
rozsahu 20-160A umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými kovy. Lze 
použit svařovací elektrody s průměrem 1,6 až 4,0mm. Funkce arc force, anti stick, hot start 
zaručují rychlé a snadné svařování. Pomocí LCD Displeje je zobrazován aktuální svařovací 
proud. Součástí dodávky je svářečský štít, kabel s držákem elektrod, kabel se zemnícími 
kleštěmi a drátěný kartáč kombinovaný s kladivem na strusku. Balení karton.

Svářecí invertor RWI-300

PR
OF

I

Typ RWI-300
Napájení: 230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)         20-140
Zatěžovatel 40%: 140A / 25,6V 
Zatěžovatel 60%: 99A / 24V
Zatěžovatel 100%: 76A / 22,1V
Příkon (kW)        4,5
Délka svářecích kabelů (m)      2,8
Pracovní cyklus: 40% při 40°C
cena  vč. DPH 2338
Hmotnost (kg)        5,2

Typ RWI-320
Napájení: 230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)         20-160
Zatěžovatel 40%: 160A / 26,4V
Zatěžovatel 60%: 113A / 24,5V
Zatěžovatel 100%: 87A / 23,5V
Příkon (kW)                 5,3
Délka svářecích kabelů (m)     2,8
Pracovní cyklus: 40% při 40°C
cena  vč. DPH 3264
Hmotnost (kg)  4,8

připojení držáku s elektrodou

ovladač pro nastavení 
svařovacího proudu
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připojení kleští

připojení držáku s elektrodou

chlazení 
ventilátorem

ovladač pro nastavení 
svařovacího proudu

Svářecí 
technika

2m 2m

chlazení ventilátorem

Elektro nářadí



průměr elektrod 1.6 až 
5.0 mm.

pro 5kg 
svářecí cívku

euro koncovka Co2
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Svářecí invertor Procraft RWI-350 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové 
tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. 

Svářecí invertor Procraft RWI-400 je určen k ručnímu svařování metodou MMA. Výkonové 
tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. 

Svářecí invertor RWI-350
PR

OF
I Svářecí invertor RWI-400

PR
OF

I

Poloautomatická kombinovaná 
svářečka /CO2 MMA SPH-160PR

OF
I

PR
OF

I

Svářecí invertor Procraft SPH-160 je určen k ručnímu svařování metodami MMA a MIG-MAG. 
Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci.

Svářecí invertor Procraft TMC-160 je určen k ručnímu svařování metodami MMA, TIG a ke 
plazmovému řezání. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. 
Regulace svařovacího proudu v rozsahu 20-160A pro svařování a v rozsahu 15-50A pro 
řezání umožňuje nastavení optimálních parametrů při práci s různými kovy. 

Typ RWI-350
Napájení: 230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)          20-180
Zatěžovatel 40%: 180A / 27,2V 
Zatěžovatel 60%: 127,3A / 25,1V
Zatěžovatel 100%: 98,6A / 23,9V
Příkon (kW)       6,1
Délka svářecích kabelů (m)       3
Pracovní cyklus: 40% při 40°C
cena  vč. DPH 3640
Hmotnost (kg)       5,8

Typ RWI-400
Napájení: 230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)       20-200
Zatěžovatel 40%: 200A / 28V 
Zatěžovatel 60%: 163A / 26,5V
Zatěžovatel 100%: 126,5A / 25,1V
Příkon (kW)       7
Délka svářecích kabelů (m)    3
Pracovní cyklus: 40% při 40°C
cena  vč. DPH 5159
Hmotnost (kg) 8

Typ SPH-160
Napájení: 230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)          20-180

Zatěžovatel 60% MIG/MMA: 160A, 22V / 160A, 
26,4V

Zatěžovatel 100% MIG/MMA: 124A, 20,2V / 124A, 
25V

Příkon (kW)        6,5
Délka kabelu hořáku (m)      3
Pracovní cyklus: 30% při 40°C
Rychlost podávání drátu (m/min)        2,5-12
cena  vč. DPH 8300
Hmotnost (kg) 14,7

Typ TMC-160
Napájení: 230V-50Hz
Rozsah řezacího proudu (A)        15-50
Příkon (kW)        5,6
Regulační rozsah svářecích proudů (A)        30-160
Napětí na prázdno (V)     86/86/305

Pracovní cyklus TIG / MMA:  60% při 160 A / 100% při 
105 A

Pracovní cyklus CUT  60% při 50 A / 100% při 38 A
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)          10,8

ovladač pro nastavení 
svařovacího proudu

připojení kleští připojení kleštípřipojení držáku s elektrodou
připojení držáku s elektrodou

LCD Displej

průměr elektrod 1.6 
až 5.0mm

připojení plazmového 
řezáku

Kombinovaná svářečka 
TMC -160  /MMA, TIG, CUT

2m

2m

2m2m



Poloautomatická svářečka SPI-
320/Co2/MMAPR

OF
I

Poloautomatická svářečka CO2 SPI-320 je určen k ručnímu svařování metodami MIG a MAG. 
Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Balení karton.

průměr elektrod 1.6-5.0mm

Poloautomatická svářečka SPI-380/Co2/MMA

PR
OF

I

Kombinovaná poloautomatická svářečka SPI-400/
Co2/MMAPR

OF
I

Poloautomatická svářečka CO2  SPI-380 je určen k ručnímu svařování metodami MIG/MAG 
a MMA. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. Balení karton.

Typ SPI-400
Napájení: 230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)         20-200
Zatěžovatel 40%: 200A / 24V
Zatěžovatel 60%: 142A / 21,1V
Zatěžovatel 100%: 110A / 19,5V
Příkon (kW)     7,1
Délka kabelu hořáku        3
Pracovní cyklus: 40% při 40°C
Rychlost podávání drátu (m/min)                2,5-12
Průměr svařovacího drátu 5Kg, 15Kg
cena  vč. DPH 8841
Hmotnost (kg)          20,5

Kombinovaná poloautomatická svářečka Co2/ invertor SPI-400 je určen k ručnímu svařování 
metodami MIG a MAG. Výkonové tranzistory IGBT zaručují dlouhou bezporuchovou práci. 
Balení karton.

Typ SPI-380
Napájení: 230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)         20-180
Zatěžovatel 40%: 180A / 23V 
Zatěžovatel 60%: 127A / 20,35V
Zatěžovatel 100%: 98A / 18,9V
Příkon (kW)       6,5
Délka kabelu hořáku        3
Pracovní cyklus: 40% při 40°C
Rychlost podávání drátu (m/min)         2,5-12
Průměr svařovacího drátu 5Kg
cena  vč. DPH 8442
Hmotnost (kg) 20,5

pro 5kg sváčecí 
cívku

Svařovací maska SPH1000

PR
OF

I

Svářecí kukla Procraft SPH1000 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami 
MMA, MAG, MIG, FLUX (W)IG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení 
solárním článkem a lithiovými bateriemi, které se automaticky nabíjí pomocí solárních 
článků. Možnost nastavení zpoždění rozjasnění v rozsahu 0,1 - 1,0s. Nejvyšší optická třída: 
1/ 1/ 1/ 1 EN379, Reakční doba filtru je 1/30000. Balení karton.
Typ SPH1000
Velikost průzoru filtru:        98х88 mm
Rozměry filtru:        133х115 mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:        DIN  5-8, 9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:        DIN 4
Reakční čas: 1/30000 s
Doba odezvy: 0,1 - 1,0 s

Napájení:        solární článek, výměnné lithiové baterie 
2хCR2450 

Počet optických senzorů: 4
cena  vč. DPH 1990
Hmotnost (kg)        1,4

napájení solárním článkem a 
lithiovými bateriemi

automaticky řízené 
stínění 

vysoká optická třída 
1,1,1,1 (EN379)

vhodná pro všechny 
běžné svařovací 
postupy

Typ SPI-320
Napájení: 230V-50Hz
Regulační rozsah svářecích proudů (A)         20-160
Zatěžovatel 40%: 165A/22V 
Zatěžovatel 60%: 113A / 19,65V
Zatěžovatel 100%: 88A / 13,4V
Příkon (kW)       5,3
Délka kabelu hořáku        3
Pracovní cyklus: 40% při 40°C
Rychlost podávání drátu (m/min)         2,5-12
Průměr svařovacího drátu 5Kg
cena  vč. DPH 7984
Hmotnost (kg) 19,5

průměr elektrod 1.6-5.0 mm

pro 5kg svářecí cívku

LCD displej

průměr elektrod 1.6-5.0mm

low voltage 
work

LCD displej
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2m2m

2m



napájení solárním 
článkemochrana proti UV a IR záření

napájení lithiovými 
bateriemi

Svařovací maska SHP90-30
PR

OF
I Svařovací maska SPH90-800-B

PR
OF

I
Typ SPH90-30
Velikost průzoru filtru:       90x34mm
Rozměry filtru:        110х90mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:         DIN  8,5-12,5
Stupeň ochrany v jasném stavu:        DIN 4,5
Reakční čas: 1/15000s
Doba odezvy: 0,1 - 1,0s
Napájení:        solární článek, výměnné lithiové baterie
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)        1

Svářecí kukla Procraft  SPH90-30 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami 
MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení solárním 
článkem a integrovanou lithiovou baterií, které se automaticky nabíjí pomocí solárních 
článků. Balení karton. 

Svářecí kukla Procraft  SPH90-800-B je určena ke chránění vašeho zraku při svařování 
metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení.Balení 
karton. 

Svařovací maska SPH90-800-C

PR
OF

I Svařovací maska SPH90-800-F

PR
OF

I

Svářecí kukla Procraft  SPH90-800-C je určena ke chránění vašeho zraku při svařování 
metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení.  Balení 
karton.

Svářecí kukla Procraft  SPH90-800-F je určena ke chránění vašeho zraku při svařování 
metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení.  Balení 
karton.

napájení solárním článkem 
a lithiovými bateriemi

automaticky 
řízené stínění 

vysoká optická třída 
1,1,1,1 (EN379)

vhodná pro všechny 
běžné svařovací postupy

Typ SPH90-800-B
Velikost průzoru filtru:         98х43mm
Rozměry filtru:        126х102mm 
Stupeň ochrany v zatemněném stavu: DIN  9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:        DIN 4
Reakční čas: 1/25000s
Doba odezvy: 0,1 - 1,0s

Napájení:         solární článek, výměnné lithiové baterie 
2хCR2450

Počet optických senzorů: x 4
cena  vč. DPH 840
Hmotnost (kg)        0,6

Typ SPH90-800-С
Velikost průzoru filtru:        98х43mm
Rozměry filtru:        126х102mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:        DIN  9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:        DIN 4
Reakční čas: 1/25000s
Doba odezvy: 0,1 - 1,0s

Napájení:         solární článek, výměnné lithiové baterie 
2хCR2450

Počet optických senzorů: 4
cena  vč. DPH 849
Hmotnost (kg)        0,6

Typ SPH90-800-F
Velikost průzoru filtru:        98х43mm
Rozměry filtru:        126х102mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:        DIN  9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:        DIN 4
Reakční čas: 1/25000s
Doba odezvy: 0,1 - 1,0s

Napájení:         solární článek, výměnné lithiové baterie 
2хCR2450

Počet optických senzorů:  4
cena  vč. DPH 849
Hmotnost (kg)         0,6

napájení solárním článkem 
a lithiovými bateriemi

automaticky 
řízené stínění 

vysoká optická třída 
1,1,1,1 (EN379)

vhodná pro všechny 
běžné svařovací 
postupy

napájení solárním článkem 
a lithiovými bateriemi

automaticky 
řízené stínění 

vysoká optická třída 
1,1,1,1 (EN379)

vhodná pro všechny 
běžné svařovací 
postupy
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Vysokotlaké čističe CW4.120

PR
OF

I

Typ CW4.120
Příkon (W) 1400
Jmenovitý  průtok (l/hod)         330
Max průtok (l/hod)        390
Jmenovitý tlak (bar)      70
Maximální tlak (bar)        100
Max. teplota vody (°С)        40
cena  vč. DPH 1965
Hmotnost (kg)        6,1

Vysokotlaký čistič Cleaner CW4.120 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. 
Motor s příkonem 1400W a s tlakem až 100 barů zaručuje dostatečný výkon pro domácí 
úklid. Myčka je vybena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislý pouze na vodě z 
vodovodního řádu. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Dlouhá 
hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, vysokotlaká 
hadice a tlaková pistole. Balení karton.

pistole s aretací

Vysokotlaké čističe CW5.140

PR
OF

I

Vysokotlaký čistič Cleaner CW5.140 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. 
Silný motor s příkonem 1800W a s tlakem až 140 barů zaručuje dostatečný výkon pro 
náročnější úklid. Myčka je vybena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislý pouze na 
vodě z vodovodního řádu. Relativně nízká hmotnost a transportní kola usnadňují manipulaci. 
Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, lahev na 
čistící prostředky, vysokotlaká hadice a tlaková pistole. Balení karton.

hliníkové 
čerpadlo

nastavitelná 
vysokotlaká
pistole

Typ CW5.140
Příkon (W) 1800
Jmenovitý  průtok (l/hod)         400
Max průtok (l/hod)        468
Jmenovitý tlak (bar)      100
Maximální tlak (bar)        140
Max. teplota vody (°С)        40
cena  vč. DPH 2839
Hmotnost (kg)        10,02

zesílená
vysokotlaká
hadice

zesílená
vysokotlaká 
hadice
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Vysokotlaké 
čističe

Elektro nářadí

výkonný motor
1400W

čerpadlo s 
hliníkové
slitiny

5m 5m

chlazená 
ventilová
hlava
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Vysokotlaké čističe CW6.160
PR

OF
I Vysokotlaké čističe CW7.180

PR
OF

I

Vysokotlaký čistič Cleaner CW6.160 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. 
Silný motor s příkonem 2000W a s tlakem až 150 barů zaručuje dostatečný výkon pro 
náročný úklid. Myčka je vybena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislý pouze na 
vodě z vodovodního řádu. Relativně nízká hmotnost a transportní kola usnadňují manipulaci. 
Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, lahev na 
čistící prostředky, vysokotlaká hadice a tlaková pistole. Balení karton.

Vysokotlaký čistič Cleaner CW7.180 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, 
teras, odstrňování omítek, čištění kamených soklů ad. Silný bezuhlíkový motor s příkonem 
3000W s tlakem až 180 barů zaručuje dostatečný výkon pro profesionální použití. Myčka 
je vybena celomosazným samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislý pouze na vodě z 
vodovodního řádu. Transportní kola usnadňují manipulaci. Dlouhá hadice a dlouhý síťový 
kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, lahev na čistící prostředky, vysokotlaká 
hadice a tlaková pistole. Balení karton.

Tryska pěnovací s nádobou B-350ml 
Tryska pěnovací s nádobou A-750mlPR

OF
I Vysokotlaká hadice - 8m
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Vysokotlaká pistole s nastavitelnou tryskou
Vysokotlaká pistole s nastavitelnou tryskouPR

OF
I

A B

Typ CW6.160
Příkon (W) 2000
Jmenovitý  průtok (l/hod)         400 
Max průtok (l/hod)        468
Jmenovitý tlak (bar)      110
Max. teplota vody (°С)              40  
cena  vč. DPH 3715
Hmotnost (kg)        13

Typ CW7.180
Příkon (W) 3000
Jmenovitý  průtok (l/hod)          450
Max průtok (l/hod)        522
Jmenovitý tlak (bar)      140
Maximální tlak (bar)        180
Max. teplota vody (°С)        40
cena  vč. DPH 7269
Hmotnost (kg)        26,85

výstup 160 barů

výstup 180 barů

kompaktní a přenosný 
vysokotlaký čistič

vysoce silný
tlakový čistič
s asynchronním 
motorem

výkonné hliníkové 
vysokotlaké čerpadlo

výkonné celomosazné
čerpadlo

tlaková pistole

tlaková pistole

Tryska pěnovací s nádobou Cleaner B-350 hodí se pro většinu tlakových myček včetně 
Cleaner CW4-CW7. Tryska je vyrobena z odolného kvalitního materiálu. 

Tryska pěnovací s nádobou Cleaner A-750 hodí se pro většinu tlakových myček včetně 
Cleaner CW4-CW7. Tryska je vyrobena odolného kvalitního materiálu. Tělo z mosazi zvyšuje 
životnost. 

Vysokotlaká hadice Cleaner hodí se pro 
většinu tlakových myček včetně Cleaner 
CW4-CW7. Rychlospojky usnadní a zrychlí 
výměnu různých nástavců a příslušenství. 
Hadice je vyrobena z odolné kvalitní 
pryže. Na koncích je vybavena ochranou 
před zlomením a kvalitními mosaznými 
spojkami, které zvyšují životnost.

5m5m

pro CW7.180 pro CW4.120 - CW6.160
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