AKČNÍ Katalog jaro-léto 2019
Akumulátorová sekačka na trávu 460/40-5.0 S-R
Akumulátorová sekačka, vhodná k sekání malých travních ploch (400 m2).
2 Li-Ion akumulátory 40 V (bez paměťového efektu, s minimálním samovolným vybíjením a dlouhou životností);
dvoukomorový slot pro obě akumulátorové baterie (vč. automatického přepínání zdroje energie).
Samohybná (s možným odpojením pohonu kol); centrální nastavení výšky sečení (6stupňové; rozsah: 25 - 75 mm);
funkce „4IN1“ - sečení, sběr trávy, mulčování, boční výhoz.
Bezkontaktní motor BRUSHLESS DC 800 W/P1, 2bodový bezpečnostní spínač (včetně ukazatele stavu nabití baterie).
Konstrukce: šasi sekačky z ocelového plechu, výškově nastavitelná řídicí rukojeť, 40 l sběrací koš, pojezdová kola
s kuličkovými ložisky (průměr: přední 175 mm, zadní 250 mm).
Příslušenství: nabíječka 3,0 A/h, akumulátory (2).
Doplňkové příslušenství: akumulátor Li-Ion 40 V/3,0 Ah (95872), náhradní žací nůž 456 mm (95884).
Celkové rozměry (d x š x v): 1.140 x 530 x 1.000 mm, třída ochrany: III, stupeň krytí: IP X1, hladina akustického
výkonu LWA: 96 dB (A).
Typ
akumulátoru

Napětí
akumulátoru

Kapacita
akumulátoru

Volnoběžné
otáčky

Šířka záběru

Výška sekání

Objem koše

Hmotnost

Li-Ion

40 V

2,5 Ah

3.700 min-1

456 mm

25 - 75 mm

40 l

19,8 kg

95877

GTIN

8.990,- Kč

Objednací číslo

4 015671 71041 3

Motorová sekačka na trávu BIG WHEELER 554.1 R Li-ES
Benzinová rotační sekačka, určená k sekání velkých trávníkových ploch (2.200 m2).
Automatický pojezd (pohon zadních kol, 1rychlostní: 3,6 km/hod); centrální nastavení výšky sečení (6stupňové,
rozsah: 25 - 75 mm); funkce „4IN1“ - sečení, sběr trávy, mulčování, boční výhoz.
Elektrické zapalování (startování motoru pomocí 12 V lithiového akumulátoru), reverzní startovací systém.
Jednoválcový 4taktní OHV motor POWER-ENGINE S 630 E 3,5 kW, PRIMER (manuální palivové čerpadlo), 1,3 l palivová
nádrž (spotřeba při plném výkonu: 0,7 l/hod).
Konstrukce: šasi sekačky z ocelového plechu, výškově nastavitelná řídicí rukojeť vč. odkládacího panelu, 65 l sběrací
koš, pojezdová kola s kuličkovými ložisky (průměr: přední 200 mm, zadní 300 mm).
Příslušenství: nabíječka 1 A/hod.
Doplňkové příslušenství: náhradní žací nůž 550 mm (95112).
Celkové rozměry (d x š x v): 1.490 x 585 x 1.100 mm, hladina akustického výkonu LWA: 98 dB (A).
Zdvihový objem válce

Výkon motoru

196 cm3

3,5 kW/4,8 PS

10.000,- Kč

Volnoběžné otáčky Šířka záběru

Výška sekání

Objem koše

Hmotnost

2.900 min-1

550 mm

25 - 75 mm

65 l

35,8 kg

Objednací číslo

95343

GTIN

4 015671 62113 9

Elektrický provzdušňovač GVZ 1401
Praktická kombinace elektrického provzdušňovače a odmechovače, určená k prořezávání nebo vyčesávání hub, plsti,
mechu, plevele apod. z okrasných trávníků.
Funkce „2IN1“ - dva výměnné válce (provzdušňovací - 18 rotačních nožů; vyčesávací - 18 párů jehlic z pružinové oceli),
centrální nastavení pracovní hloubky prořezávání/provzdušňování (4polohové; rozsah: -10/+10 mm).
Motor 1,4 kW/P1, dvoubodový bezpečnostní spínač.
Konstrukce: skelet z odolného plastu, sklopné vodicí držadlo, velká pojezdová kola, nylonový sběrný koš.
Hladina akustického výkonu LWA: 103 dB (A).

Přípojka

Výkon motoru

Šířka záběru

Hloubka záběru
provzdušňovač - odmechovač

Objem koše

Hmotnost

230 V~50 Hz

1.400 W/P1

320 mm

-10 mm až +5 mm
-5 mm až +10 mm

35 l

9 kg

2.360,- Kč

2

Objednací číslo

94123

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

4 015671 94123 7
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Strunová sekačka GRT 550
Výkonná strunová sekačka, určená k finálním úpravám zahradních trávníků.
5polohové naklápění žací hlavy (pohodlné vysekávání obtížně přístupných míst - např. pod větvemi stromů,
zahradními lavičkami, ve svahu apod.); teleskopická vodicí tyč (max. vyložení: 230 mm, vč. možného přetočení
rukojeti o 180° pro svislé dosekání okrajů trávníku podél obrubníků, palisád, bazénových lemů atp.).
Funkce TIP-AUTOMATIC - poloautomatické odvíjení sekací struny.
Motor 550 W/P1, dvoubodový bezpečnostní spínač, 0,35 m přípojný elektrický kabel H05 VV-F.
Konstrukce: opěrné kolečko, výškově nastavitelné pomocné madlo, ergonomicky tvarovaná rukojeť.
Příslušenství: dvě strunové cívky (průměr/délka struny: 1,6 mm/6 m).
Celkové rozměry (d x š x v): 280 x 330 x 960 mm, hladina akustického výkonu LWA: 96 dB (A), třída ochrany: II,
stupeň krytí: IP X0.
Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné otáčky

Šířka záběru

Výškové nastavení rukojeti

Hmotnost

230 V~50 Hz

550 W/P1

10.000 min-1

300 mm

840 - 1.070 mm

2,3 kg

Objednací číslo

95171

GTIN

950,- Kč

4 015671 62104 7

Akumulátorová sekačka RT 18-201-05
Akumulátorová sekačka, určená k finálním úpravám zahradních trávníků.
Sekání okrajů trávníků - např. podél zdí, plotů, obrubníků, palisád apod.; vyžínání obtížně přístupných míst
(kupř. ploch pod větvemi stromů, v rozích pozemku, ve svahu atp.).
Li-Ion akumulátor 18 V (bez paměťového efektu, s minimálním samovolným vybíjením a dlouhou životností);
DOUBLEBLADE - žací talíř se dvěma sekacími noži.
Polohovatelná žací hlava (stranové otáčení ± 90°, 5stupňové nastavení úhlu hlavy 0 - 90°); teleskopická násada
(individuální seřízení délky v rozsahu 1.100 - 1.390 mm).
Konstrukce: ergonomicky tvarovaná rukojeť, 2bodový bezpečnostní spínač, výškově nastavitelné přídavné madlo,
ochranný kryt vč. distančního oblouku.
Příslušenství: nabíječka 0,5 A/h, sekací nože (20).
Celkové rozměry (d x š x v): 1.270 x 270 x 260 mm, hladina akustického výkonu LWA: 96 dB (A).
Typ akumulátoru

Napětí akumulátoru

Kapacita akumulátoru

Doba nabíjení

Šířka záběru

Hmotnost

Li-Ion

18 V

2,0 Ah

4 hod.

255 mm

2,5 kg

Objednací číslo

58598

GTIN

4 015671 82207 9

1.700,- Kč

Motorový křovinořez GFS 1501 B
Robustní motorová kosa s vysokým krouticím momentem, určená k sekání přírodních travnatých ploch, odstraňování
menších náletových dřevin nebo úpravám obtížně přístupných míst, např. ve strmých svazích, pod větvemi stromů apod.
Jednoválcový dvoutaktní OHV motor 1,5 kW, reverzní startovací systém, PRIMER (manuální palivové čerpadlo),
elektronické zapalování, automatická odstředivá spojka, 1 l palivová nádrž.
Konstrukce: ergonomicky tvarovaná dvojitá rukojeť (s ovládacími prvky, systémem tlumení vibrací a možností
individuálního nastavení), dvoudílná vodicí trubka, pevná hnací hřídel, ochranný kryt kotouče/struny.
Vybavení: pohodlné nosné popruhy, nožový kotouč (8 zubů), hvězdicový kotouč (4 zuby), strunová sekací hlava.
Celkové rozměry (d x š x v): 750 x 410 x 1.800 mm, hladina akustického výkonu LWA: 110 dB (A).

Zdvihový objem válce

Výkon motoru

Volnoběžné otáčky

Hmotnost

51,7 cm3

1,5 kW/2 PS

7.500 min-1

9 kg

Objednací číslo

95152

GTIN

4 015671 21101 9

3.390,- Kč

objednavky@guede.cz • 353 434 500-501 • GSM 774 734 643 - 732 798 528
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Akumulátorové nůžky na trávu a keře GPS 3.6-1.5
Akumulátorové nůžky, určené k zastřihávání okrajů trávníků nebo tvarování okrasných dřevin.
Přesné, čisté a stejnoměrné zastřižení (kratších) okrajů trávníku, např. podél zdi, obrubníku, zahradní palisády apod.;
stříhání výhonků malých keřů, popínavých rostlin aj. vč. tvarování živých plotů (zimostráz).
Li-Ion akumulátor 3,6 V (bez paměťového efektu, s minimálním samovolným vybíjením a dlouhou životností).
Střihací nože na trávu (šířka záběru: 70 mm), lišta s noži na keře (max. střižný výkon: 8 mm); jednoduchá výměna
nástavců bez použití nářadí.
Konstrukce: ergonomicky tvarovaná rukojeť, dvoubodový bezpečnostní spínač.
Příslušenství: nabíječka 1,5 A/h, ochranné kryty (2).
Celkové rozměry (d x š x v): 295 x 80 x 110 mm, délka pracovního cyklu při plném nabití: 40 min, hladina akustického
výkonu LWA: 84 dB (A).
Typ
akumulátoru

Napětí
akumulátoru

Kapacita
akumulátoru

Doba nabíjení

Li-Ion

3,6 V

1,5 Ah

3,5 hod.

560,- Kč

Objednací číslo

Šířka záběru

Délka střihu

(nůžky na trávu)

(nůžky na keře)

70 mm

100 mm

95506

GTIN

Hmotnost

0,85 kg

4 015671 85415 5

Akumulátorové nůžky na trávu a keře GPP 7.2-1.5
Akumulátorové nůžky, určené k zastřihávání okrajů trávníků nebo tvarování okrasných dřevin.
Přesné, čisté a stejnoměrné zastřižení (kratších) okrajů trávníku, např. podél zdi, obrubníku, zahradní palisády apod.;
stříhání výhonků malých keřů, popínavých rostlin aj. vč. tvarování živých plotů (zimostráz).
Li-Ion akumulátor 7,2 V (bez paměťového efektu, s minimálním samovolným vybíjením a dlouhou životností).
Střihací nože na trávu (šířka záběru: 76 mm), lišta s noži na keře (max. střižný výkon: 8 mm); jednoduchá výměna
nástavců bez použití nářadí.
Konstrukce: ergonomicky tvarovaná rukojeť, dvoubodový bezpečnostní spínač.
Příslušenství: nabíječka 0,5 A/h, ochranné kryty (2).
Celkové rozměry (d x š x v): 410 x 85 x 105 mm, délka pracovního cyklu při plném nabití: 60 min, hladina akustického
výkonu LWA: 87 dB (A).
Typ
akumulátoru

Napětí
akumulátoru

Kapacita
akumulátoru

Doba nabíjení

Li-Ion

7,2 V

1,5 Ah

3 - 5 hod.

780,- Kč

Objednací číslo

Šířka záběru

Délka střihu

(nůžky na trávu)

(nůžky na keře)

76 mm

120 mm

95504

GTIN

Hmotnost

0,95 kg

4 015671 49200 5

Akumulátorové nůžky na trávu a keře GPS 7.2-1.5
Akumulátorové nůžky, určené k zastřihávání okrajů trávníků nebo tvarování okrasných dřevin.
Přesné, čisté a stejnoměrné zastřižení okrajů trávníku, např. podél zdi, obrubníku, zahradní palisády apod.; stříhání
výhonků malých keřů, popínavých rostlin aj. vč. tvarování živých plotů (zimostráz).
Li-Ion akumulátor 7,2 V (bez paměťového efektu, s minimálním samovolným vybíjením a dlouhou životností).
Střihací nože na trávu (šířka záběru: 90 mm), lišta s noži na keře (max. střižný výkon: 8 mm); jednoduchá výměna
nástavců bez použití nářadí.
Teleskopická násada (individuální nastavení délky 730 - 1.030 mm, včetně pojezdových kol).
Konstrukce: ergonomicky tvarovaná rukojeť (2stupňové polohování ± 25°), dvoubodový bezpečnostní spínač.
Příslušenství: nabíječka 0,5 A/h, ochranné kryty (2).
Celkové rozměry (d x š x v): 820 x 100 x 900 mm, délka pracovního cyklu při plném nabití: 60 min, hladina
akustického výkonu LWA: 87 dB (A).

Typ
akumulátoru

Napětí
akumulátoru

Kapacita
akumulátoru

Doba nabíjení

Li-Ion

7,2 V

1,5 Ah

3 - 5 hod.

1.060,- Kč

4

Objednací číslo

Šířka záběru

Délka střihu

(nůžky na trávu)

(nůžky na keře)

90 mm

170 mm

95507

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

Hmotnost

1,55 kg

4 015671 85525 1
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Elektrické plotové nůžky GHS 510 P
Praktické elektrické nůžky, určené k zastřihování/tvarování živých plotů, okrasných keřů apod. (max. řezný výkon:
14 mm).
Funkce QUICK STOP (okamžité zastavení střihacích nožů), obouruční bezpečnostní spínač.
Motor 500 W/P1, 0,3 m přípojný elektrický kabel.
Konstrukce: tvrzené protiběžné nože, ergonomicky tvarovaná rukojeť, ochranný kryt rukou.
Příslušenství: kryt lišty.
Celkové rozměry (d x š x v): 840 x 110 x 180 mm, hladina akustického výkonu LWA: 99 dB (A), třída ochrany: II,
stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

Délka lišty

Volnoběžné zdvihy nožů

Rozteč zubů

Délka střihu

Hmotnost

230 V~50 Hz

500 W/P1

510 mm

1.700 min-1

16 mm

460 mm

2,3 kg

Objednací číslo

94001

GTIN

4 015671 94001 8

860,- Kč

Elektrické plotové nůžky GHS 620
Kompaktní elektrické nůžky, určené k zastřihování/tvarování živých plotů a okrasných dřevin nebo sestřihům ploch
pokryvných rostlin (max. řezný výkon: 16 mm).
Otočná rukojeť (rozsah: ± 90°; vč. kloubového spoje pro polohování střižné jednotky v rozpětí -80 až +60°).
Dvojruční bezpečnostní spínač; funkce QUICK STOP (okamžité zastavení střihacích nožů).
Motor 550 W/P1, 0,35 m přípojný elektrický kabel H05 VV-F.
Konstrukce: oboustranně broušené protiběžné nože, ergonomicky tvarovaná rukojeť, závěs síťového kabelu, ochranný
kryt rukou.
Příslušenství: kryt lišty.
Celkové rozměry (d x š x v): 1.200 x 180 x 195 mm, hladina akustického výkonu LWA: 100 dB (A), třída ochrany: II,
stupeň krytí: IP X0.

Přípojka

Výkon motoru

Délka lišty

Volnoběžné kmity nožů

Rozteč zubů

Délka střihu

Hmotnost

230 V~50 Hz

550 W/P1

620 mm

1.600 min-1

16 mm

510 mm

3,8 kg

Objednací číslo

93996

GTIN

4 015671 62111 5

1.400,- Kč

Elektrické plotové nůžky GHS 690 L
Kompaktní elektrické nůžky, určené k zastřihování živých plotů, omlazovacím prostřihům nebo tvarování okrasných
keřů, stromů apod. (max. řezný výkon: 17 mm).
Funkce QUICK STOP (okamžité zastavení střihacích nožů), otočná rukojeť (5polohová; rozsah: 0 - 180°, pohodlná práce
v každé pozici).
Motor 710 W/P1, 0,35 m přípojný elektrický kabel.
Konstrukce: tvrzené protiběžné nože, ergonomicky tvarovaná rukojeť, obouruční bezpečnostní spínač, ochranný kryt rukou.
Příslušenství: kryt lišty.
Celkové rozměry (d x š x v): 1.100 x 170 x 210 mm, hladina akustického výkonu LWA: 102 dB (A), třída ochrany: II,
stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

Délka lišty

Volnoběžné zdvihy nožů

Rozteč zubů

Délka střihu

Hmotnost

230 V~50 Hz

710 W/P1

690 mm

1.700 min-1

24 mm

600 mm

3,6 kg

Objednací číslo

93999

GTIN

4 015671 40975 1

1.380,- Kč

objednavky@guede.cz • 353 434 500-501 • GSM 774 734 643 - 732 798 528
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Akumulátorové nůžky na živé ploty HS 18-201-05
Akumulátorové nůžky, určené ke stříhání (zastřihování) živých plotů a keřů.
Li-Ion akumulátor 18 V (bez paměťového efektu, s minimálním samovolným vybíjením a dlouhou životností).
Precizně zpracované protiběžné nože (laserem vyřezávané a diamantem broušené břity, střižný výkon: 15 mm)
s funkcí QUICK STOP.
Nastavitelná zadní rukojeť (4polohové otáčení: ± 90°, pohodlné stříhání plotů shora nebo po stranách).
Konstrukce: obouruční bezpečnostní spínač, ochranný kryt rukou.
Příslušenství: nabíječka 0,5 A/h, kryt střihací lišty.
Celkové rozměry (d x š x v): 960 x 195 x 195 mm, hladina akustického výkonu LWA: 92 dB (A).
Typ akumulátoru

Napětí akumulátoru

Kapacita akumulátoru

Doba nabíjení

Délka střihu

Hmotnost

Li-Ion

18 V

2,0 Ah

4 hod.

510 mm

3,3 kg

2.000,- Kč

Objednací číslo

58596

GTIN

4 015671 82208 6

Elektrické plotové nůžky GTHS 565
Prodloužené zahradní nůžky, určené k zastřihování (tvarování) vzrostlých živých plotů a okrasných dřevin nebo
plošnému sestříhávání půdopokryvných rostlin.
Teleskopická vodicí tyč (max. vyložení: 350 mm, předpokládaný dosah: 4 m); 6polohové naklápění střižné hlavy
(rozsah: -35 až +60°, pohodlné stříhání svislých částí vysokých živých plotů, přesné horizontální sestřihy jejich korun
i efektivní úpravy větších ploch dekorativních rostlin zkracováním těsně nad zemí).
„2IN1“ - snadné/rychlé přestavění na běžné plotové nůžky vyjmutím prodlužovacího nástavce.
Funkce QUICK STOP - okamžité zastavení střihacích nožů, obouruční bezpečnostní spínač.
Motor 550 W/P1, 0,35 m přípojný elektrický kabel.
Konstrukce: tvrzené protiběžné nože (max. střižný výkon: 14 mm), ergonomicky tvarovaná rukojeť, ochranný kryt
rukou, tyčový nástavec (délka: 960 mm, s pěnovým potahem).
Příslušenství: kryt lišty, ramenní popruh.
Celkové rozměry (d x š x v): 2.030 x 120 x 180 mm, hladina akustického výkonu LWA: 96 dB (A), třída ochrany: II,
stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

Délka lišty

Volnoběžné
zdvihy nožů

Rozteč zubů

Délka střihu

Hmotnost

230 V~50 Hz

550 W/P1

565 mm

1.600 min-1

16 mm

460 mm

4,5 kg

1.900,- Kč

Objednací číslo

93995

GTIN

4 015671 62114 6

Elektrická vyvětvovací pila GAK 715 T
Elektrická řetězová pila na teleskopické vodicí tyči, určená k prořezávání větví v korunách stromů (max. celková délka
pily: 2,8 m/předpokládaný dosah: 5 m).
Rychloupínací systém SDS OREGON - snadná výměna (napínání) řetězu bez použití nářadí; výsuvná vodicí tyč
(max. délka vyložení: 800 mm), 4polohové naklápění ovládací rukojeti (rozsah: 0 - 45°).
Jednoduchá demontáž pily na 3 části (pohodlná přeprava, prostorově nenáročné uskladnění).
Motor 710 W/P1, dvoubodový bezpečnostní spínač, 0,23 m přípojný elektrický kabel.
Konstrukce: korpus pily z tvrzeného plastu, ergonomicky tvarovaná rukojeť, olejové čerpadlo, záchytný hák pro usnadnění
řezů ve velkých výškách, vodicí lišta/pilový řetěz Oregon, ramenní popruh.
Příslušenství: kryt lišty.
Celkové rozměry (d x š x v): 2.000 x 110 x 160 mm, hladina akustického výkonu LWA: 103 dB (A), třída ochrany: II,
stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

Rychlost řetězu

Délka lišty

Délka řezu

Hmotnost

230 V~50 Hz

710 W/P1

14,6 m/s

240 mm

180 mm

4 kg

2.180,- Kč

6

Objednací číslo

95163

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

4 015671 42807 3

AKČNÍ Katalog jaro-léto 2019
Akumulátorové teleskopické nůžky
na živé ploty HST 18-201-05
Akumulátorové nůžky, určené ke stříhání vysokých živých plotů (keřů) ze země.
Li-Ion akumulátor 18 V (bez paměťového efektu, s minimálním samovolným vybíjením a dlouhou životností).
Teleskopická násada (délkové nastavení: 1.820 - 2.650 mm); 6polohové sklápění střihací hlavy (0 - 90°, pohodlné
zastřižení vrchní i bočních částí vzrostlých plotů).
Precizně zpracované protiběžné nože (laserem vyřezávané a diamantem broušené čepele, střižný výkon: 15 mm)
s funkcí QUICK STOP.
Konstrukce: ergonomicky tvarovaná rukojeť, 2bodový bezpečnostní spínač, nosný popruh.
Příslušenství: nabíječka 0,5 A/h, kryt střihací lišty.
Celkové rozměry (d x š x v): 1.890 x 90 x 150 mm, hladina akustického výkonu LWA: 92 dB (A).

Typ akumulátoru

Napětí akumulátoru

Kapacita akumulátoru

Doba nabíjení

Délka střihu

Hmotnost

Li-Ion

18 V

2,0 Ah

4 hod.

450 mm

4,1 kg

Objednací číslo

58592

GTIN

2.300,- Kč

4 015671 82210 9

Akumulátorová vyvětvovací pila AST 18-201-05
Akumulátorová vyvětvovací pila, určená k prořezávání vzrostlých stromů ze země.
Prosvětlení korun stromů vyřezáním nadbytečných výhonů a rozvětvení; odstraňování prasklých, zlomených nebo
suchých větví atp.
Li-Ion akumulátor 18 V (bez paměťového efektu, s minimálním samovolným vybíjením a dlouhou životností);
teleskopická násada (délkové nastavení: 1.820 - 2.650 mm, dosah pily: 4 m).
SDS systém - rychlé napnutí pilového řetězu bez použití nářadí; automatické olejové čerpadlo.
Konstrukce: 200 mm vodicí lišta, ergonomicky tvarovaná rukojeť, dvoubodový bezpečnostní spínač, nosný popruh.
Příslušenství: nabíječka 0,5 A/h, ochranný kryt.
Celkové rozměry (d x š x v): 1.820 x 150 x 150 mm, hladina akustického výkonu LWA: 93 dB (A).

Typ akumulátoru

Napětí akumulátoru

Kapacita akumulátoru

Rychlost řetězu

Délka řezu

Hmotnost

Li-Ion

18 V

2,0 Ah

4 m/s

170 mm

4 kg

Objednací číslo

58594

GTIN

4 015671 82209 3

2.700,- Kč

Zahradní válec GRW 500
Ruční válec, určený k vyrovnávání terénních nerovností, zatlačení čerstvě zasetého osiva nebo válcování trávníků
po provzdušňování a hnojení.
Ocelový válec s bočním otvorem pro plnění vodou, pískem apod. (zvýšení zátěže; hmotnost vč. náplně vody - písku:
74 - 120 kg).
Konstrukce: stírací lišta, rukojeť s měkkým potahem.
Celkové rozměry (d x š x v): 400 x 550 x 1.200 mm.

Pracovní záběr

Průměr válce

Plnicí objem

Hmotnost

495 mm

400 mm

62 l

12 kg

Objednací číslo

94759

GTIN

4 015671 75377 9

1.600,- Kč

objednavky@guede.cz • 353 434 500-501 • GSM 774 734 643 - 732 798 528
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Půdní vrták GE 2200
Motorový půdní vrták, určený k vyvrtávání děr v lehkých nebo středně těžkých půdách.
Hloubení otvorů při stavbě plotu nebo zahradní pergoly; budování ohrad na pastvinách; výsadba stromků a zřizování
oplocenek v lesnictví.
Jednoválcový 2taktní motor 2,2 kW (splňující limity škodlivin ve výfukových plynech, stanovené emisní normou EURO II),
reverzní startovací systém, PRIMER (manuální palivové čerpadlo), 1,2 l palivová nádrž.
Konstrukce: ocelový rám, ergonomicky tvarované rukojeti s ovládacími prvky, převodová skříň vč. automatického
odvzdušňovacího ventilu.
Příslušenství: vrtací nástavce Ø 100, 150 a 200 mm.
Celkové rozměry (d x š x v): 620 x 400 x 1.060 mm, hladina akustického výkonu LWA: 109 dB (A).

Zdvihový objem válce

Výkon motoru

Vrtací nástavce

Hmotnost

52 cm3

2,2 kW/3,0 PS

800 x 100/150/200 mm

16,8 kg

5.300,- Kč

Objednací číslo

94139

GTIN

4 015671 94139 8

Zahradní vozík GGW 250
Praktický tažný vozík, vhodný pro přepravu sena, trávy, zahradních odpadů, dřeva, zeminy apod. v okolí domu,
na dvoře, po zahradě atp.
Vyklápěcí korba z tvrzeného plastu (objem: 75 l, nosnost: 250 kg), výborné manévrovací schopnosti (vnitřní poloměr
zatáčení: 32 cm).
Konstrukce: stabilní ocelový podvozek, 2 nápravy (pojezdová kola s pneumatikami - průměr x šířka: 10 x 4“),
tažná rukojeť s pěnovou povrchovou vrstvou.
Celkové rozměry (d x š x v) s/bez oje: 1.100 x 490 x 945 mm/ 1.100 x 490 x 500 mm.

Ložná plocha

Max. nosnost

Max. sklápěcí zatížení

Hmotnost

75 l

250 kg

120 kg

15 kg

1.690,- Kč

Objednací číslo

94336

GTIN

4 015671 47049 2

Zahradní vozík GGW 300
Robustní tažný vozík, vhodný pro přepravu trávy, sena, zahradních odpadů, dřeva, zeminy apod. v okolí domu,
na dvoře, po zahradě atp.
Vyklápěcí korba z tvrzeného plastu (objem: 125 l, nosnost: 300 kg), alternativní využití vozíku - přívěs zahradních
traktorů s tažným zařízením.
Konstrukce: stabilní ocelový podvozek, 2 nápravy (pojezdová kola s pneumatikami - průměr x šířka: 13 x 6“;
vnitřní poloměr zatáčení: 50 cm), tažná rukojeť s pěnovou povrchovou vrstvou.
Celkové rozměry (d x š x v) s/bez oje: 1.180 x 560 x 1.020 mm/ 1.180 x 560 x 620 mm.

Ložná plocha

Max. nosnost

Max. sklápěcí zatížení

Hmotnost

125 l

300 kg

200 kg

24 kg

2.790,- Kč

8

Objednací číslo

94337

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

4 015671 47050 8

AKČNÍ Katalog jaro-léto 2019
Elektrická řetězová pila KS 402 P
Praktická řetězová pila, určená pro občasné použití na zahradě (prořezávání větví, kácení stromků, keřů apod.),
při přípravě otopového dřeva nebo tesařských (stavebních) pracích.
Rychloupínací systém pro snadnou výměnu/napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové mazání,
vysoký řezný výkon (rychlost řetězu: 14 m/s).
Motor 2,2 kW/P1, okamžitá řetězová brzda (< 0,12 s), olejové čerpadlo, snadno přístupné (vrchní) plnění
olejové nádrže.
Konstrukce: vyvážený korpus pily z tvrzeného plastu, ergonomicky tvarovaná rukojeť, kovový ozubený doraz,
značková vodicí lišta/pilový řetěz (OREGON®), 400 mm přívodní elektrický kabel.
Příslušenství: kryt lišty.
Celkové rozměry (d x š x v): 850 x 250 x 200 mm, hladina akustického výkonu LWA: 109 dB (A), třída ochrany: II.

Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné otáčky

Rychlost řetězu

Délka lišty

Olejová nádrž

Hmotnost

230 V~50 Hz

2.200 W/P1

7.200 min-1

14 m/s

460 mm

150 ml

4,7 kg

Objednací číslo

06034

GTIN

2.100,- Kč

4 015671 21108 8

Ostřička pilových řetězů P 2501 S
Kompaktní bruska, určená k ostření všech běžně používaných typů řetězů elektrických i motorových pil v podmínkách
servisních dílen, specializovaných prodejen apod.
Oboustranné ostření všech článků řetězu díky naklápěcí brusné hlavě (rozsah: 50 - 90°) a otočnému upínacímu
mechanizmu (35°/0°/35°; 10°/0°/10°).
Rychloupínání řetězu stisknutím ovládací páčky; osvětlení ostřené plochy (vestavěná LED lampička 0,5 W).
Motor 230 W/P1, vypínač v ochranném pouzdru, 1,5 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: korpus brusky z litého hliníku, naváděcí rukojeť vč. fixační páčky, upínací stolek, hloubkový doraz,
základová část s otvory pro montáž napevno (2).
Příslušenství: 3 brusné kotouče (šířka: 3,2/4,7/6,0 mm).
Celkové rozměry (d x š x v): 380 x 280 x 500 mm, hladina akustického výkonu LWA: 85 dB (A), třída ochrany: I,
stupeň krytí: IP 20.
Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné otáčky

Brusný kotouč

Hmotnost

230 V~50 Hz

230 W/P1

3.000 min-1

145 x 22,3 mm

6 kg

Objednací číslo

94129

GTIN

2.360,- Kč

4 015671 94129 9

Ostřička pilových kotoučů GSS 400
Praktická ostřička pilových kotoučů, určená k broušení všech běžně používaných typů HM/CV kotoučů s vnějším
průměrem 90 - 400 mm (kotouče ručních okružních/stolních kotoučových pil atd.).
Přesné seřízení brusky podle konkrétních parametrů broušeného kotouče (otočný upínací stolek/pohyblivý držák
stolku/polohovatelná brusná hlava s bočním vyklápěním ± 25°), hloubkový doraz (jemné nastavení hloubky broušení),
rukojeť s pohodlným úchopem pro navádění brusné hlavy.
Motor 110 W/P1 (typ provozu: S3/50%), vypínač v ochranném pouzdru, 1,5 m přípojný elektrický kabel H05 VV-F.
Konstrukce: korpus ostřičky z oceli, boční kryt brusného kotouče/průhledná clona jako garance bezpečné práce
s bruskou, základová část s otvory (4) pro montáž napevno.
Příslušenství: 2 brusné kotouče (rozměry: 105 x 10 x 8 mm, 100 x 20 x 2 mm).
Celkové rozměry (d x š x v): 290 x 280 x 235 mm, hladina akustického výkonu LWA: 103 dB (A), třída ochrany: II,
stupeň krytí: IP 20.
Přípojka

230 V~50 Hz

Výkon motoru Volnoběžné otáčky

110 W/P1

Objednací číslo

5.300 min

94217

-1

GTIN

Brusné kotouče

Seřizovací úhel brusného kotouče

Hmotnost

105 x 10 x 8 mm
100 x 20 x 2 mm

± 25°

5,2 kg

4 015671 16460 5

1.770,- Kč

objednavky@guede.cz • 353 434 500-501 • GSM 774 734 643 - 732 798 528
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Ponorné čerpadlo s mělkým odsáváním GFS 401 S
Ponorné čerpadlo kategorie „mop“ (plošné odsávání vody po konečnou úroveň hladiny 1 mm), určené k odčerpávání
čisté vody z prádelen, bazénů, nádrží apod. (max. velikost pevných příměsí: 1 mm).
Elektronické hladinové čidlo (4polohové nastavení výšky spínání, automatické odsávání od 30 mm hladiny vody),
univerzální hadicová přípojka se zpětnou klapkou (ochrana před zpětným stékáním vody ze stoupacího potrubí).
Motor 400 W/P1 (tepelná ochrana), 10 m síťový kabel H07 RN-F.
Konstrukce: keramická ucpávka, oběžné kolo z termoplastu (NORYL®), transportní rukojeť.
Max. teplota přečerpávané vody: 35 °C, stupeň krytí: IP X8.

Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
hloubka ponoru

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

400 W/P1

7.000 l/hod.

8m

7m

1 ½“

4,1 kg

1.280,- Kč

Objednací číslo

94627

GTIN

4 015671 32639 3

Ponorné čerpadlo do sudu GFP 5200
Ponorné čerpadlo, určené k čerpání dešťové vody* ze sudů, jímek, nádrží apod.
Přečerpávání srážkové vody do kropicích konví (vč. dávkování pomocí uzavíracího ventilu); přímé zavlažování trávníku
(záhonů) připojením zahradní hadice.
Automatický plovákový spínač (s aretací), 4dílná výtlačná trubice se závěsným hákem a ohybatelnou koncovkou.
Motor 350 W/P1 (tepelná ochrana), 10 m síťový kabel H07 RN-F.
Konstrukce: oběžné kolo z termoplastu (NORYL®), výpustný kohout, držák příslušenství, ergonomicky tvarované
rukojeti pro pohodlné přenášení.
Celkové rozměry (d x š x v): 220 x 160 x 340 mm, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C, *max. velikost pevných
příměsí (organické nečistoty): 3 mm, stupeň krytí: IP X8.

Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
hloubka ponoru

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

350 W/P1

5.200 l/hod.

11 m

7m

3/4“

4,1 kg

1.100,- Kč

Objednací číslo

94617

GTIN

4 015671 80866 0

Ponorné kalové čerpadlo GS 4002 P
Praktické kalové čerpadlo, určené k přečerpávání/odčerpávání čisté i znečištěné vody z jam, zahradních nádrží,
dešťových zásobníků, cisteren apod. (max. velikost pevných příměsí: 35 mm).
Automatický plovákový spínač s aretací, univerzální hadicová přípojka, ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlné
přenášení.
Motor 400 W/P1 (tepelná ochrana), plášť čerpadla z odolného plastu, oběžné kolo z norylu, 10 m síťový kabel
H05 RN-F.
Celkové rozměry (d x š x v): 200 x 125 x 295 mm, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C, min. výška vodní hladiny:
85 mm, stupeň krytí: IP X8.

Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
velikost částic

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

400 W/P1

7.500 l/hod.

5m

35 mm

1 ¼“

3,3 kg

710,- Kč
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Objednací číslo

94630

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

4 015671 20931 3

AKČNÍ Katalog jaro-léto 2019
Ponorné kalové čerpadlo GS 7502 PI
Ponorné čerpadlo, určené k odčerpávání znečištěné vody.
Automatické odčerpávání vzlínající vody (např. ze sklepních prostor, šachet, jam apod.); přečerpání kalových vod
z nádrží, zásobníků, okrasných jezírek atp. (max. velikost pevných částic: 35 mm).
Plovákový spínač (s aretací), univerzální hadicová přípojka, plášť čerpadla z ušlechtilé oceli.
Motor 750 W/P1 (tepelná ochrana), 10 m síťový kabel H07 RN-F.
Konstrukce: nerezová hřídel motoru, keramická ucpávka, oběžné kolo z termoplastu (NORYL®), rukojeť pro pohodlné
přenášení.
Celkové rozměry (d x š x v): 240 x 150 x 330 mm, max. hloubka ponoru: 7 m, max. teplota přečerpávané vody:
35 °C, stupeň krytí: IP X8.

Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
velikost částic

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

750 W/P1

12.500 l/hod.

8m

35 mm

1 ½“

4,9 kg

Objednací číslo

94641

GTIN

4 015671 85526 8

1.250,- Kč

Ponorné kalové čerpadlo GS 8501
Spolehlivé kalové čerpadlo, určené k odčerpávání silně znečištěné vody z jam, zahradních nádrží, zatopených sklepních
prostor apod. (max. velikost pevných příměsí: 35 mm).
Plovákový spínač (s aretací), univerzální hadicová přípojka, ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlné přenášení
(navíjení přípojného kabelu).
Motor 750 W/P1 (tepelná ochrana), 10 m síťový kabel H05 RN-F.
Konstrukce: nerezová hřídel motoru, keramická ucpávka, oběžné kolo z termoplastu (NORYL®).
Celkové rozměry (d x š x v): 230 x 175 x 410 mm, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C, min. výška vodní hladiny:
115 mm, stupeň krytí: IP X8.

Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
velikost částic

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

750 W/P1

13.000 l/hod.

8m

35 mm

1 ½“

5,4 kg

Objednací číslo

94602

GTIN

4 015671 90602 7

1.460,- Kč

Ponorné kalové čerpadlo GS 1103 Pl
Výkonné čerpadlo, určené k odčerpávání čisté i (silně) znečištěné povrchové vody.
Automatické odčerpávání prosakující vody (např. z výkopů, jam, sklepních prostor apod.); přečerpání kalových vod
z okrasných jezírek, zahradních nádrží atp. (max. velikost pevných částic: 35 mm).
Plovákový spínač (s aretací), univerzální hadicová přípojka, plášť čerpadla z ušlechtilé oceli.
Motor 1.100 W/P1 (tepelná ochrana), 10 m síťový kabel H07 RN-F.
Konstrukce: nerezová hřídel motoru, keramická ucpávka, oběžné kolo z termoplastu (NORYL®), rukojeť pro pohodlné
přenášení.
Celkové rozměry (d x š x v): 250 x 160 x 360 mm, max. hloubka ponoru: 7 m, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C,
stupeň krytí: IP X8.

Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
velikost částic

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

1.100 W/P1

20.000 l/hod.

8m

35 mm

1 ½“

5,6 kg

Objednací číslo

94639

GTIN

4 015671 85416 2

1.350,- Kč

objednavky@guede.cz • 353 434 500-501 • GSM 774 734 643 - 732 798 528
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Ponorné kalové čerpadlo PRO 1100 A
Robustní kalové čerpadlo (PROFI), určené k odčerpávání silně znečištěné vody z výkopů, jímek, stok, odpadních kanálů
apod. (např. v zemědělství, stavebnictví atp.) nebo při likvidaci následků zátop, povodní atd.
Automatický plovákový spínač s aretací; jednostupňové hnací ústrojí (litinové oběžné kolo - max. přepravené množství
vody: 19.800 l/hod., max. velikost pevných příměsí: 20 mm).
Motor 1.100 W/P1 (v olejové komoře vč. ložisek; s tepelnou ochranou), hřídel motoru z ušlechtilé oceli, 10 m síťový
kabel H07 RN-F.
Konstrukce: korpus čerpadla z ušlechtilé oceli (litiny), výstupní hrdlo Ø 2“ IG, transportní rukojeť pro pohodlné přenášení.
Celkové rozměry (d x š x v): 210 x 270 x 515 mm, max. hloubka ponoru: 5 m, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C,
stupeň krytí: IP 68.

Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
velikost částic

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

1.100 W/P1

19.800 l/hod.

9m

20 mm

2“

21,1 kg

4.700,- Kč

Objednací číslo

75800

GTIN

4 015671 75800 2

Ponorné tlakové čerpadlo GDT 901
Ponorné čerpadlo, určené k čerpání čisté vody ze studní (nádrží) pod vysokým tlakem - např. za účelem zavlažování
trávníku nebo záhonů, čištění zahradních rybníčků, nádrží, cisteren atp. proudem vody atd.
Vícestupňové hnací ústrojí (soustava tří polykarbonátových oběžných kol), automatický plovákový spínač s aretací,
ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlné přenášení (navíjení přípojného kabelu).
Motor 800 W/P1 (tepelná ochrana), 10 m síťový kabel H07 RN-F.
Konstrukce: hřídel motoru/plášť čerpadla z nerezové oceli, keramická ucpávka, univerzální hadicová přípojka.
Celkové rozměry (d x š x v): 230 x 150 x 395 mm, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C, min. výška vodní hladiny:
110 mm, stupeň krytí: IP X8.

Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
velikost částic

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

800 W/P1

5.500 l/hod.

30 m

0,5 mm

1 ¼“

7,6 kg

2.190,- Kč

Objednací číslo

94246

GTIN

4 015671 94246 3

Ponorné tlakové čerpadlo GDT 1200
Ponorné čerpadlo, určené k čerpání čisté vody ze studní, šachet, zásobníků atp. pod vysokým tlakem (max. tlak: 4 bar).
Elektronický tlakový spínač (vč. ochrany proti chodu nasucho; automatické spouštění/odpojení čerpadla), integrovaná
zpětná klapka (samočinný uzávěr, zamezující zpětnému proudění vody po vypnutí čerpadla).
Provoz zavlažovacích systémů (postřik trávníků, zalévání záhonů, rostlin apod.); zásobování domácností, chat,
chalup atp. užitkovou vodou (max. velikost pevných příměsí: 1 mm; max. výtlak: 40 m).
Vícestupňové hnací ústrojí (soustava čtyř polykarbonátových oběžných kol), kompaktní rozměry (průměr čerpadla:
165 mm; možnost instalace do úzkých/stísněných prostor).
Motor 1.200 W/P1 (tepelná ochrana), hnací hřídel z nerezové oceli, plášť čerpadla z tvrzeného plastu, ergonomicky
tvarovaná rukojeť pro pohodlné přenášení, 15 m přípojný kabel H07 RN-F.
Příslušenství: závěsné lano (délka: 15 m; ze syntetického voděodolného vlákna).
Celkové rozměry (průměr x výška): 165 x 510 mm, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C, stupeň krytí: IP X8.
Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
velikost částic

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

1.200 W/P1

6.000 l/hod.

40 m

1 mm

1“

10 kg

3.500,- Kč
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Objednací číslo

94240

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

4 015671 94240 1
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Motorové čerpadlo GMP 15.22
Benzinové čerpadlo, určené k čerpání čisté (mírně znečištěné) užitkové vody.
Přečerpávání studniční nebo povrchové vody (z vodních toků, přirozených i umělých nádrží atp.) za účelem jejího
využití v domácnosti (např. akumulační jímka), k zavlažování zahradních trávníků, záhonů apod.
Jednoválcový 4taktní motor 1,4 kW (splňující limity škodlivin ve výfukových plynech, stanovené emisní normou EURO 5),
reverzní startovací systém, olejové čidlo, palivová nádrž 1,7 l.
Konstrukce: oběžné kolo z hliníkového odlitku, robustní trubkový rám.
Příslušenství: sací koš, hadicové přípojky 1 ½“ (vč. těsnění), hadicové spony (3).
Celkové rozměry (d x š x v): 430 x 340 x 330 mm, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C, hladina akustického
výkonu LWA: 109 dB (A).

Zdvihový
objem válce

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
sací hloubka

Sací/výstupní
hrdlo

Hmotnost

79 cm

1,4 kW/1,9 PS

15.000 l/hod.

22 m

6m

1 ½“

18 kg

3

Objednací číslo

94501

GTIN

4.000,- Kč

4 015671 94499 3

Zahradní čerpadlo JG 3100
Samonasávací zahradní čerpadlo, určené k zavlažování trávníků, zalévání záhonů, zvýšení tlaku při provozu
postřikovačů, zahradních sprch a stříkacích pistolí, přečerpávání/odčerpávání vody z rozvodů, dešťové vody nebo vody
z bazénů apod.
Jednostupňové hnací ústrojí (oběžné kolo z norylu), transportní rukojeť pro pohodlné přenášení.
Motor 600 W/P1 (tepelná ochrana), korpus čerpadla z odolného plastu (přípojky sacího/tlakového vedení s kovovými
závity), opěrný podstavec pro vysokou stabilitu během provozu.
Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 215 x 240 mm, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C, hladina akustického
výkonu LWA: 83 dB (A), stupeň krytí: IP X4.

Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
sací hloubka

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

600 W/P1

3.200 l/hod.

28 m

8m

1“

5,9 kg

Objednací číslo

94156

GTIN

1.220,- Kč

4 015671 94156 5

Zahradní čerpadlo JG 1000 E
Samonasávací zahradní čerpadlo, určené k zavlažování trávníků, zalévání záhonů, zvýšení tlaku při provozu
postřikovačů, zahradních sprch a stříkacích pistolí, přečerpávání/odčerpávání vody z rozvodů, dešťové vody nebo vody
z bazénů apod.
Jednostupňové hnací ústrojí (oběžné kolo z norylu), transportní rukojeť pro pohodlné přenášení.
Motor 1.000 W/P1 (tepelná ochrana), korpus čerpadla z nerezové oceli/odolného plastu, opěrný podstavec pro vysokou
stabilitu během provozu.
Celkové rozměry (d x š x v): 380 x 245 x 270 mm, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C, hladina akustického výkonu
LWA: 83 dB (A), stupeň krytí: IP X4.

Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max. sací hloubka

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

1.000 W/P1

3.600 l/hod.

42 m

8m

1“

8,8 kg

Objednací číslo

94657

GTIN

4 015671 94657 7

1.990,- Kč

objednavky@guede.cz • 353 434 500-501 • GSM 774 734 643 - 732 798 528
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Domácí vodní automat HWA 1100 VF
Kombinace zahradního čerpadla/domácí vodárny s víceúčelovým využitím - jako samonasávací automatické zahradní
čerpadlo k zavlažování trávníků, zalévání záhonů, zvýšení tlaku při provozu postřikovačů, zahradních sprch apod. nebo
k zásobování domácnosti užitkovou vodou (vč. podpory stávající vodovodní sítě).
Automatický tlakový spínač s ochranou proti chodu nasucho, vodní filtr s výměnnou kartuší, jednostupňové hnací
ústrojí (oběžné kolo z norylu).
Motor 1.100 W/P1 (tepelná ochrana), korpus čerpadla z nerezové oceli/odolného plastu (přípojky sacího/tlakového
vedení s kovovými závity), gumové stojné patky pro vysokou stabilitu během provozu, transportní rukojeť.
Celkové rozměry (d x š x v): 510 x 230 x 520 mm, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C, hladina akustického
výkonu LWA: 83 dB (A), stupeň krytí: IP X4.

Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
sací hloubka

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

1.100 W/P1

3.600 l/hod.

45 m

8m

1“

12,6 kg

3.290,- Kč

Objednací číslo

94226

GTIN

4 015671 94226 5

Domácí vodárna HWW 3100 K
Automatická domácí vodárna, určená k zásobování domácností, rekreačních objektů, zahrad, skleníků apod.
užitkovou vodou.
Čerpání (přečerpávání) čisté vody ze zásobníků, cisteren, nádrží atp.; posílení stávající vodovodní sítě; zavlažování
trávníků, zalévání záhonů atd.
Samonasávací čerpadlo, jednostupňové hnací ústrojí (oběžné kolo z norylu), přípojky sacího/tlakového vedení
s kovovými závity, tlakový spínač, manometr.
Motor 600 W/P1 (tepelná ochrana), 24 l ocelová nádoba, opěrné nožky vč. otvorů pro montáž napevno.
Celkové rozměry (d x š x v): 510 x 280 x 490 mm, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C, hladina akustického
výkonu LWA: 81 dB (A), stupeň krytí: IP X4.

Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
sací hloubka

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

600 W/P1

3.100 l/hod.

28 m

8m

1“

9,8 kg

2.400,- Kč

Objednací číslo

94667

GTIN

4 015671 94667 6

Domácí vodárna HWW 1000 P
Automatická domácí vodárna, určená k zásobování domácností, rekreačních objektů, zahrad, skleníků apod.
užitkovou vodou.
Čerpání (přečerpávání) čisté vody ze zásobníků, cisteren, nádrží atp.; posílení stávající vodovodní sítě; zavlažování
trávníků, zalévání záhonů atd.
Samonasávací čerpadlo, jednostupňové hnací ústrojí (oběžné kolo z norylu), tlakový spínač, manometr.
Motor 1.000 W/P1 (tepelná ochrana), korpus čerpadla z ušlechtilé oceli/odolného plastu, keramická ucpávka,
20 l nerezová nádoba, opěrné nožky vč. otvorů pro montáž napevno.
Celkové rozměry (d x š x v): 455 x 270 x 490 mm, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C, hladina akustického výkonu
LWA: 90 dB (A), stupeň krytí: IP X4.

Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
sací hloubka

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

1.000 W/P1

3.500 l/hod.

44 m

8m

1“

11,9 kg

3.600,- Kč
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Objednací číslo

06026

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

4 015671 19857 0
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Domácí vodárna HWW 1400 VF
Automatická domácí vodárna, určená k zásobování domácností, rekreačních objektů, zahrad, skleníků apod.
užitkovou vodou.
Čerpání (přečerpávání) čisté vody ze zásobníků, cisteren, nádrží atp.; posílení stávající vodovodní sítě; zavlažování
trávníků, zalévání záhonů atd.
Samonasávací čerpadlo, jednostupňové hnací ústrojí (oběžné kolo z norylu), vodní filtr s výměnnou kartuší, tlakový
spínač, manometr.
Motor 1.400 W/P1 (tepelná ochrana), korpus čerpadla z nerezové oceli/odolného plastu (přípojky sacího/tlakového
vedení s kovovými závity), 24 l ocelová nádoba, opěrné nožky vč. otvorů pro montáž napevno, transportní rukojeť.
Celkové rozměry (d x š x v): 515 x 310 x 670 mm, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C, hladina akustického
výkonu LWA: 87 dB (A), stupeň krytí: IP X4.

Přípojka

Výkon motoru

Max. průtok

Max.
výtlačná výška

Max.
sací hloubka

Průměr
výstupního hrdla

Hmotnost

230 V~50 Hz

1.400 W/P1

3.900 l/hod.

45 m

8m

1“

17,4 kg

Objednací číslo

94231

GTIN

3.960,- Kč

4 015671 94231 9

Předsazený filtr pro zahradní čerpadla
Kompletní předsazený filtr s oboustrannou závitovou přípojkou 1“, určený k ochraně zahradních čerpadel před nasátím
písku/pevných částic.
Snadná údržba i montáž (mezi sací hadici a zahradní čerpadlo).
Konstrukce: průhledná nádobka z PVC, omyvatelné filtrační kartuše, včetně 2 závitových redukcí.
Délka filtru: 125 mm, max. tlak: 5,5 bar, max. teplota vody: 35 °C.

Objednací číslo

94460

GTIN

330,- Kč

4 015671 94460 3

Předsazený filtr pro domácí vodárny
Kompletní předsazený filtr s oboustrannou závitovou přípojkou 1“, určený k ochraně domácích vodáren před nasátím
písku/pevných částic.
Snadná údržba i montáž (mezi sací hadici a domácí vodárnu).
Konstrukce: průhledná nádobka z PVC, omyvatelné filtrační kartuše, včetně 2 závitových redukcí.
Délka filtru: 250 mm, max. tlak: 5,5 bar, max. teplota vody: 35 °C.

Objednací číslo

94462

GTIN

380,- Kč

4 015671 94462 7

Sací souprava GSS 4
Sací hadice s vnitřní spirálovou vložkou, vhodná pro zahradní čerpadla a domácí vodárny.
Vysoce odolná proti podtlaku (během sání se profil hadice nezužuje); vč. plastového sacího koše, zpětné klapky
a spojky s vnějším (vnitřním) přípojným závitem.

Délka hadice

Průměr hadice

Přípojka

Min. provozní teplota

Max. provozní teplota

Hmotnost

4m

1“

1“

5 °C

40 °C

1 kg

Objednací číslo

94114

GTIN

4 015671 94114 5

330,- Kč

objednavky@guede.cz • 353 434 500-501 • GSM 774 734 643 - 732 798 528
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Samonavíjecí hadicový buben 20-2-1
Nástěnný buben s 20m zahradní hadicí, určený k zavlažování menších ploch nebo zalévání okrasných a užitkových rostlin.
Automatické navíjení hadice vč. jejího rovnoměrného řádkování; aretace potřebné délky hadice po jejím odvinutí z bubnu.
Stříkací tryska s tvarováním bodového nebo kuželového paprsku vody; držák k upevnění bubnu na stěnu (otočný, max.
stranové vychýlení: 170°).
Konstrukce: box z tvrzeného plastu, 20 m polyuretanová hadice s textilní vložkou, 1,85 m připojovací hadice, hadicové
spojky (2).
Příslušenství: přípojka vodovodního kohoutku ¾“, redukční vsuvka ½“, montážní materiál.
Celkové rozměry (d x š x v): 430 x 190 x 330 mm.

Délka hadice

Průměr hadice

Max. provozní tlak

Přípojný závit

Hmotnost

20 m

½“

8 bar

¾“ (½“) vnitřní

6 kg

1.440,- Kč

Objednací číslo

93902

GTIN

4 015671 82461 5

Kompresor AIRPOWER 180/8 KOMPAKT-SET
Přenosný bezolejový kompresor, vhodný k běžnému domácímu použití.
Huštění pneumatik jízdních kol, motocyklů nebo osobních automobilů; nafukování míčů, matrací, bazénů, člunů
apod.; vyfukování prachu a drobných nečistot.
Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (3.550 ot./min, typ provozu: S3/15%), 1pístový/samomazný, řemenový pohon.
Vybavení: 3 m tlaková hadice s rychlospojkou, úložný box, přepravní rukojeť, 1,5 m síťový kabel.
Příslušenství: hustilka s manometrem, 9dílná sada adaptérů.
Celkové rozměry (d x š x v): 480 x 140 x 340 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), třída ochrany: II,
stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

Sací výkon

Plnicí výkon

Max. výstupní tlak

Hmotnost

230 V~50 Hz

1,1 kW/P1

180 l/min.

110 l/min.

8 bar

5,5 kg

1.690,- Kč

Objednací číslo

50121

GTIN

4 015671 84870 3

Kompresor AIRPOWER 190/8/6
Přenosný bezolejový kompresor, vhodný pro servisní práce (např. vyfukování nečistot z počítačů, elektrických vedení apod.)
nebo k domácímu použití (huštění pneumatik, nafukování míčů, matrací, bazénů atp.).
Jednoduché nastavení pracovního tlaku přímo na ovládacím panelu kompresoru (otočný regulátor, rozsah: 0 - 8 bar).
Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (3.400 ot./min, typ provozu: S3/25%), 1pístový/samomazný, řemenový pohon.
Vybavení: manometr (měření pracovního tlaku), 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač,
pojistný přetlakový ventil, odkládací přihrádka, transportní madlo.
Tlaková nádoba: 6 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrné nožky s gumovými patkami.
Příslušenství: ofukovací pistole, pneu hustilka, spirálová hadice 5 m, adaptéry pro nafukování míčů/matrací/pneumatik.
Celkové rozměry (d x š x v): 340 x 310 x 350 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

Sací výkon

Plnicí výkon

Max. výstupní tlak

Objem vzdušníku

Hmotnost

230 V~50 Hz

1,1 kW/P1

190 l/min.

145 l/min.

8 bar

6l

8,5 kg

2.590,- Kč
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Objednací číslo

50089

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

4 015671 26380 3
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Kompresor AIRPOWER 200/10/5 TY
Praktický bezolejový kompresor, vhodný pro servisní práce (např. vyfukování nečistot z počítačů, elektrických vedení
apod.) nebo k domácímu použití (huštění pneumatik, nafukování míčů, matrací, bazénů atp.).
Jednoduché nastavení pracovního tlaku pomocí otočného regulátoru (rozsah: 0 - 10 bar); teleskopická rukojeť
pro pohodlné přejíždění s kompresorem (max. délka vysunutí: 500 mm).
Konstrukce: elektromotor 1,1 kW (→ 3.400 ot./min, typ provozu: S3/25%), 1pístový/samomazný, řemenový pohon.
Vybavení: manometr (měření provozního tlaku), 1 výstup stlačeného vzduchu (kovová rychlospojka), tlakový spínač,
pojistný přetlakový ventil, odkládací schránka, transportní držadlo/kola.
Tlaková nádoba: 5 l, ventil pro vypouštění kondenzátu.
Příslušenství: ofukovací pistole, 5 m spirálová hadice.
Celkové rozměry (d x š x v): 360 x 305 x 430 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

Sací výkon

Plnicí výkon

Max. výstupní tlak

Objem vzdušníku

Hmotnost

230 V~50 Hz

1,1 kW/P1

200 l/min.

148 l/min.

10 bar

5l

10,6 kg

Objednací číslo

50083

GTIN

4 015671 68697 8

3.300,- Kč

Kompresor 260/10/24 ECO-DIGITAL
Praktický kompresor s olejovým mazáním, určený k využití v domácích dílnách, garážích apod.
Konstrukce: elektromotor 1,8 kW (2.800 ot./min, typ provozu: S3/50%), jednoválcový agregát s olejovým mazáním,
přímý pohon (motor/agregát na jedné hřídeli).
Ovládací panel s digitálním displejem - automatické spouštění/vypínání kompresoru; měření tlaku ve vzdušníku;
regulace výstupního tlaku pomocí výběrových tlačítek.
Vybavení: 2 výstupy stlačeného vzduchu (kovové rychlospojky), pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový
filtr, 1,4 m přípojný elektrický kabel H05 RR-F.
Tlaková nádoba: 24 l, navíjecí buben, ventil pro vypouštění kondenzátu, opěrky s gumovými patkami (2), plastová
kola/transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.
Příslušenství: 7,5 m hadice s textilní vložkou (vnější/vnitřní Ø: 11/6 mm).
Celkové rozměry (d x š x v): 615 x 350 x 620 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20.
Přípojka

Výkon motoru

Sací výkon

Plnicí výkon

Max. výstupní tlak

Objem vzdušníku

Hmotnost

230 V~50 Hz

1,8 kW/P1

230 l/min.

170 l/min.

10 bar

24 l

26 kg

Objednací číslo

50126

GTIN

4 015671 85174 1

4.180,- Kč

Kompresor 400/10/50 N
Spolehlivý kompresor, určený kutilům i řemeslníkům (pátá konstrukční verze úspěšného modelu, vyráběného
od roku 2002).
Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (typ provozu: S3/50%), dvouválcový „V“ agregát s olejovým mazáním, přímý
pohon (motor/agregát na jedné hřídeli), robustní podvozek s nízkým těžištěm.
Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu, tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil,
zpětný ventil, olejoznak, vzduchové filtry (2), 1,8 m přípojný elektrický kabel H07 RN-F.
Tlaková nádoba: 50 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, přední podpěra nádoby s gumovými patkami, plastová kola
s gumovým běhounem/transportní madlo pro jednoduchou manipulaci.
Celkové rozměry (d x š x v): 835 x 350 x 635 mm, hladina akustického výkonu LWA: 97 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

Sací výkon

Plnicí výkon

Max. výstupní tlak

Objem nádoby

Hmotnost

230 V~50 Hz

2,2 kW/P1

395 l/min.

250 l/min.

10 bar

50 l

40 kg

Objednací číslo

50015

GTIN

4 015671 50015 1

6.280,- Kč

objednavky@guede.cz • 353 434 500-501 • GSM 774 734 643 - 732 798 528
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Kompresor 420/10/100 EU
Kompresor střední výkonové třídy se 100 l vzdušníkem, určený zejména pro servisní a řemeslnické dílny.
Konstrukce: elektromotor 2,2 kW (vč. proudové ochrany, typ provozu: S3/60%), dvouválcový řadový agregát s olejovým
mazáním, řemenový pohon, řemenice s lopatkami pro optimální chlazení agregátu, robustní kryt jako garance bezpečné
práce se strojem.
Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu, tlakový spínač, redukční ventil, pojistný přetlakový ventil, zpětný
ventil, dochlazovač, olejoznak, vzduchový filtr, 1,8 m přípojný elektrický kabel H07 RN-F.
Tlaková nádoba: 100 l, ventil pro vypouštění kondenzátu, nastavitelné transportní madlo, pohodlná manipulace díky
kombinaci vodicích (2) a pojezdových (2) kol.
Celkové rozměry (d x š x v): 1.100 x 450 x 860 mm, stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

Sací výkon

Plnicí výkon

Max. výstupní tlak

Objem nádoby

Hmotnost

230 V~50 Hz

2,2 kW/P1

320 l/min.

250 l/min.

10 bar

100 l

67 kg

15.590,- Kč

Objednací číslo

50071

GTIN

4 015671 50071 7

Kompresorový olej
Plně syntetický motorový olej 5W40, určený pro kompresory s olejovým mazáním.
Vysoký stupeň ochrany pístového agregátu (prodloužení životnosti kompresoru), úspora energie díky lehkému chodu
stroje, vynikající vlastnosti ve fázi rozběhu kompresoru (vč. poměru viskozita oleje - teplota vzduchu).
Obsah balení: 1 litr.

150,- Kč

Objednací číslo

40056

GTIN

4 015671 40056 7

Olej pro pneumatické nářadí
Speciální olej bez obsahu pryskyřic, určený k mazání pneumatického nářadí.
Spolehlivá ochrana pohyblivých částí pneumatického nářadí, antikorozní vlastnosti, neutrální vůči těsnicím materiálům.
Obsah balení: 1 litr.

120,- Kč

Objednací číslo

40060

GTIN

4 015671 40060 4

Sponkovačka/hřebíkovač KOMBI, sada
Kombinace sponkovačky a hřebíkovače, vhodná pro nastřelování sešívacích spon (13 - 40 mm) i hřebíků (15 - 40 mm).
Automatická bezpečnostní pojistka (ochrana před náhodným spuštěním), nastavitelný směr proudění odpadního
vzduchu (360°).
Konstrukce: výsuvný zásobník, tepelně izolovaná rukojeť.
Složení sady: spony typ 90 (délka: 19/32/38 mm, po 500 ks), hřebíky typ SN (délka: 25/40 mm, po 1.000 ks),
náhradní úderník, vsuvka ¼“, plastový úložný kufřík.

Provozní
tlak

Délka
hřebíků

Tloušťka
hřebíku

Průměr
hlavičky hřebíku

Délka
spon

Šířka
zad spony

Tloušťka
spony

Hmotnost

6 bar

max. 40 mm

1,01 mm

2 mm

13 - 40 mm

5,7 mm

1,25 mm

3,6 kg

900,- Kč
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Objednací číslo

40220

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

4 015671 40220 2
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Sekací kladivo, 9dílná sada
Pneumatické sekací kladivo, určené k použití na stavbách (při rekonstrukcích) budov nebo ke karosářským pracím.
Vysekávání drážek a prostupů ve zdivu, odsekávání obkladů nebo omítky, odstraňování podlahových krytin apod.;
dělení plechů v autodílnách, na vrakovištích atp.
Plynulé nastavení frekvence úderů pomocí stavěcího šroubu v rukojeti, jednoduché osazení nástrojů (rychloupínací
pružina).
Konstrukce: pistolová rukojeť se sítkem pro filtraci stlačeného vzduchu.
Složení sady: sekáče 175 mm (špičatý sekáč, plochý sekáč, oddělovací sekáč na plech, sekáč na odsekávání čepů,
sekáč na střihání plechu), přídržná pružina, mlhový přimazávač, vsuvka ¼“, plastový úložný kufřík.

Provozní tlak

Spotřeba vzduchu

Volnoběžné údery

Upínání

Hmotnost

6 bar

350 l/min.

3.000 min-1

10 mm, šestihran

2,7 kg

Objednací číslo

40065

GTIN

580,- Kč

4 015671 40065 9

Jehlový oklepávač
Jehlový nástavec sekacího kladiva, určený k oklepávání starých barev, omítky, rzi apod. nebo opracování kamenů,
tvarování cihel atp.
Jednoduchá montáž na sekací kladivo (upínání: šestihran, průměr: 10 mm), výměna jehel pootočením pouzdra.
Konstrukce: kovové pouzdro, 19 jehel (průměr: 3 mm, délka: 180 mm).
Objednací číslo

40066

GTIN

400,- Kč

4 015671 40066 6

Hustilka pneumatik 11 E
Kompaktní hustilka, určená k plnění pneumatik jízdních kol/motocyklů/osobních automobilů apod. v podmínkách
garáží, domácích dílen atd.
Manometr s LCD displejem (4místný; podsvícený), automatické vypínání.
Přesnost měření: ± 0,05 bar, odečet měřených hodnot volitelně i v kPa, Psi nebo kgf/cm.
Konstrukce: rukojeť/korpus hustilky z tlakově litého hliníku, manometr s ochrannou manžetou, ventil pro odpouštění
nadměrného tlaku, 365 mm gumová hadice (ventilová zástrčka MICHELIN).
Příslušenství: vsuvka ¼“, baterie AAA (2).
Provozní tlak

Indikační rozsah manometru

Průměr manometru

Délka hadice

Hmotnost

10 bar

0 - 12 bar

60 mm

365 mm

0,35 kg

Objednací číslo

02823

GTIN

4 015671 49415 3

330,- Kč

Sada pneu příslušenství, 3dílná
3dílná sada pneu příslušenství, vhodná k běžnému domácímu použití - huštění pneumatik, vyfukování nečistot
stlačeným vzduchem apod.
Složení sady: hustilka pneumatik, ofukovací pistole, spirálová hadice.
Konstrukce: korpus pistole (hustilky) z tlakově litého hliníku, manometr Ø 60 mm vč. ochranné manžety, ventilová
zástrčka MICHELIN, 5 m spirálová hadice vč. vsuvky a rychlospojky.
Příslušenství: vsuvka ¼“ (3), rychlospojka (1).

Objednací číslo

84091

GTIN

4 015671 84091 2

350,- Kč

objednavky@guede.cz • 353 434 500-501 • GSM 774 734 643 - 732 798 528
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Samonavíjecí hadicový buben 15M
Nástěnný buben s 15m tlakovou hadicí, určený k zavedení stlačeného vzduchu do vzdálenějších částí dílny, montážního
provozu apod.
AUTOMATIC-SLOW-RETRACTION-CONTROL - automatické pozvolné navíjení hadice vč. jejího rovnoměrného řádkování; aretace
potřebné délky hadice po jejím odvinutí z bubnu.
15m vzduchová hadice PVC-FLEX s rychlospojkou a stavěcí zarážkou, držák k upevnění bubnu na stěnu (otočný, max.
stranové vychýlení: 170°).
Konstrukce: box z tvrzeného plastu, 1,5m připojovací hadice, držadlo pro přenášení.
Příslušenství: montážní materiál.
Celkové rozměry (d x š x v): 450 x 190 x 310 mm.

Max. provozní tlak

Délka hadice

Vnitřní průměr

Vnější průměr

Hmotnost

12 bar

15 m

9,5 mm

15,5 mm

5 kg

1.660,- Kč

Objednací číslo

02882

GTIN

4 015671 82459 2

Svářečka MIG 155/6 W pro svařování v ochranné atmosféře
Svářecí agregát, určený pro obloukové svařování v ochranné atmosféře (CO2/argon/směsný plyn) svářecími dráty
Ø 0,6 - 0,8 mm (MIG/MAG).
6stupňové přepínání svářecího proudu (rozsah: 25 - 120 A), automatický posuv svářecího drátu (plynulá regulace
rychlosti podávání), chlazení ventilátorem.
Konstrukce: korpus svářečky z ocelového plechu, tepelná ochrana s indikací, podstavec pro plynovou lahev, přední
opěrné nožky, transportní madlo/plastová pojezdová kola (2).
Příslušenství: 2,8 m hořák, zemnicí kabel se svorkou, redukční ventil s manometrem, svářečský štít (ochranný filtr
DIN 11).
Kompatibilní s cívkami svářecího drátu do 5 kg.
Přípojka

Frekvence

Maximální příkon

Jištění

Jmenovité napětí
při chodu naprázdno

Doporučená tloušťka
materiálu

230 V

50 Hz

5,7 kVA

C 16 A

48 V

1 - 6 mm

Proudový rozsah

Zatěžovatel

Třída izolace

Stupeň krytí

Hmotnost

25 - 120 A

120 A~10 % • 75 A~30 %

H

IP 21 S

26,2 kg

4.990,- Kč

Objednací číslo

20072

GTIN

4 015671 20072 3

Svářečka MIG 192/6 K pro svařování v ochranné atmosféře
Svářecí agregát, určený pro obloukové svařování v ochranné atmosféře (CO2/argon/směsný plyn) svářecími dráty
Ø 0,6 - 1,0 mm (MIG/MAG).
6stupňové přepínání svářecího proudu (rozsah: 25 - 160 A), automatický posuv svářecího drátu (plynulá regulace
rychlosti podávání), volba napájecího napětí (provoz s napětím 230 nebo 400 V), chlazení ventilátorem.
Konstrukce: korpus svářečky z ocelového plechu, tepelná ochrana s indikací, podstavec pro plynovou lahev, transportní
madlo, vodicí (2) a pojezdová (2) kola.
Příslušenství: 3 m hořák („EURO konektor“), zemnicí kabel se svorkou, redukční ventil se 2 manometry, adaptér 16 A,
svářečský štít (ochranný filtr DIN 11).
Kompatibilní s cívkami svářecího drátu do 5 kg.

Přípojka

Frekvence

Maximální příkon

Jištění

Jmenovité napětí
při chodu naprázdno

Doporučená tloušťka
materiálu

230/400 V

50 Hz

4,5/13,3 kVA

C 16 A

40 V

1 - 9 mm

Maximální svářecí proud

160 A

8.600,- Kč

20

Proudový rozsah

Zatěžovatel

Třída izolace

Stupeň krytí

Hmotnost

25 - 160 A

230 V: 115 A~15 %
400 V: 160 A~10 %

H

IP 21 S

40 kg

Objednací číslo

20076

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

4 015671 20076 1
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Svářecí dráty SG 2
Svářecí ocelové dráty, určené pro svařování běžných druhů ocelí v ochranné atmosféře CO2 nebo směsi plynů Argon/CO2.
Poměděné (zvýšená ochrana před oxidací), vinuté na plastových cívkách, s homologací TÜV.
Průměr drátu

Hmotnost

Průměr cívky

0,6 mm

5 kg

200 mm

Objednací číslo

02702

GTIN

580,- Kč

4 015671 02702 3

Průměr drátu

Hmotnost

Průměr cívky

0,8 mm

5 kg

200 mm

Objednací číslo

02718

GTIN

480,- Kč

4 015671 02718 4

Invertor GIS 130 WIG
Svařovací zdroj, určený pro obloukové svařování wolframovou elektrodou (WIG) nebo ruční obloukové svařování
obalenou elektrodou (MMA).
Obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou (Ø 1,6 - 2,4 mm) v ochranné atmosféře argonu; sváření
obalenými elektrodami (Ø 1,0 - 3,2 mm).
Plynulé nastavení svářecího proudu 20 - 130 A (potenciometr); ochrana proti přehřátí.
Funkce (MMA): HOT START - usnadněné zapálení oblouku automatickým navýšením zapalovacího proudu; ARC FORCE
- stabilizace hořícího elektrického oblouku; ANTI STICK - skokové snížení svářecího proudu v případě přilepení elektrody
k základnímu materiálu.
Konstrukce: korpus invertoru z ocelového plechu, mikroprocesorová (IGBT) řídicí jednotka, rychlospojky pro připojení
hořáku a svařovacích kabelů, ventilátor, ramenní popruh, transportní rukojeť.
Vybavení: 3 m WIG hořák, kabel se zemnicí svorkou (4 m), svářecí kabel s držákem elektrod, wolframové elektrody
Ø 1,6 - 2,4 mm, keramické hubice (2), kleštiny (2).
Příslušenství: ochranný štít, drátěný kartáč/kladívko.
Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 150 x 250 mm, hmotnost: 8,5 kg.

Napájecí napětí

Maximální příkon

Jištění

Napětí bez zátěže U0

Doporučená tloušťka materiálu

230 V~50 Hz

6,2 kVA

16 A

95 V

1 - 6 mm (WIG); 1 - 7 mm (MMA)

Max. svářecí proud I2

Proudový rozsah

Zatěžovatel (ED) X

Třída izolace transformátoru

Stupeň krytí

20 - 130 A

130 A ~ 25 %
84 A ~ 60 %
65 A ~ 100 %

F

IP 21 S

130 A

Objednací číslo

20058

GTIN

4 015671 76257 3

4.200,- Kč

Svářečská kukla Automatik GD 4/9 - 13
Samozatmívací svářečská maska, určená k ochraně zraku (obličeje) při elektrosvářečských pracích metodami MMA,
MIG/MAG, WIG, FLUX nebo PAW (vč. řezání plazmovou tryskou).
Ochranný svářečský filtr (optická třída: 1/1/1/2; 6stupňové ztmavení/rozjasnění: DIN 9 - 13/DIN 4), 2polohové
nastavení citlivosti filtru na intenzitu vnějšího osvětlení, AUTO OFF - funkce automatického vypínání.
Konstrukce: skelet z odolného plastu, zorná plocha 90 x 45 mm, vnější předsazené ochranné sklo, vnitřní
samozatmívací filtr, plynule nastavitelný pás hlavového kříže s čelním polstrováním.
Příslušenství: mikrotužkové baterie AAA (2).
Celkové rozměry (d x š x v): 230 x 230 x 325 mm.

Napájení filtru

Doba zatmění

Doba zesvětlení

Stupeň ztmavení

Stupeň prosvětlení

Hmotnost

Solární článek/baterie

0,00025 s

0,4 s

DIN 9 až DIN 13

DIN 4

0,5 kg

Objednací číslo

16958

GTIN

4 015671 55264 8

880,- Kč

objednavky@guede.cz • 353 434 500-501 • GSM 774 734 643 - 732 798 528
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Produktvideo

Plazmová řezačka GPS 40 A
Plazmová řezačka, určená k dělení elektricky vodivých materiálů plazmovým obloukem.
Rychlé řezání kovů paprskem ionizovaného plynu (→ uhlíkatá i nerezová ocel, hliník, měď, litina atd.); oddělování
materiálu do max. průměru 12 mm (ocel).
Vysokofrekvenční zapalování oblouku, plynulá regulace řezacího proudu 15 - 40 A, 2stupňové chlazení hořáku, tepelná
ochrana s LED signalizací.
Konstrukce: korpus řezačky z ocelového plechu, redukční ventil s manometrem, ventilátor, transportní držadlo.
Vybavení: 4 m plazmový hořák, zemnicí kabel se svorkou, řezací trysky Ø 1,2 mm (2), elektrody (2).
Příslušenství: svářečské brýle.
Celkové rozměry (d x š x v): 375 x 160 x 225 mm, třída izolace: H.

Napájecí napětí

Rozsah řezacího proudu

Jmenovité napětí
při chodu naprázdno

Jištění

Max. efektivní proud

1 x 230 V~50 Hz

15 - 40 A

370 V

16 A

15 A

Řezací proud

Max. tloušťka
materiálu

Pracovní tlak

Spotřeba vzduchu

Stupeň krytí

Hmotnost

20 A ~ (DZ = 100%)
26 A ~ (DZ = 60%)
40 A ~ (DZ = 25%)

12 mm

5 bar

40 - 180 l/min.

IP 21 S

7,5 kg

7.800,- Kč

Objednací číslo

20063

GTIN

4 015671 76240 5

Pantograf
Kopírovací zařízení, vhodné pro plazmovou řezačku GPS 40 A (20063).
Překreslení libovolných tvarů nebo obrazců na kovové tabule vč. jejich přesného vyříznutí plazmovým obloukem.
Konstrukce: vodicí hrot, držák hořáku, montážní destička, dálkový ovladač řezačky.
Celkové rozměry (d x š x v): 760 x 141 x 125 mm, hmotnost: 4,5 kg.

1.500,- Kč

Objednací číslo

20068

GTIN

4 015671 84886 4

Stolní dvoukotoučová bruska GDS 150 L
Výkonná dvoukotoučová bruska, určená k broušení (ostření) v podmínkách domácích nebo servisních dílen,
zámečnictví apod.
Klidný chod bez vibrací, dlouhá životnost (přesně broušený/vyvážený rotor, hřídel motoru Ø 12,7 mm s kvalitními
kuličkovými ložisky).
LED svítilna (flexibilní, osvětlení broušené plochy), přestavitelné ochranné kryty proti jiskrám (vč. zvětšovacího skla),
jehlové orovnávací destičky pro úpravy nepravidelně obroušených brusných kotoučů.
Indukční motor 370 W/P1 (provozní režim: S2/30 min.), vypínač v ochranném pouzdru, 1,8 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: stabilní kovová skříň, polohovatelné pracovní opěrky, ochranné kryty proti jiskrám, zásuvka.
Vybavení: korundové brusné kotouče (zrnitost: K36/K60, průměr: 150 mm).
Celkové rozměry (d x š x v): 360 x 280 x 360 mm, hladina akustického výkonu LWA: 92 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné
otáčky

Průměr brusného
kotouče

Šířka brusného
kotouče

Upnutí brusného
kotouče

Hmotnost

230 V~50 Hz

370 W/P1

2.950 min

150 mm

20 mm

32 mm

9,6 kg

1.900,- Kč
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Objednací číslo

55121

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

4 015671 55121 4
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Stolní dvoukotoučová bruska GDS 175
Výkonná dvoukotoučová bruska, určená k broušení (ostření) v podmínkách servisních nebo řemeslnických dílen,
zámečnictví apod.
Korundové brusné kotouče (zrnitost: K36/K60, průměr: 175 mm), klidný chod bez vibrací, dlouhá životnost
(přesně broušený/vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky).
Motor 300 W/P1, vypínač v ochranném pouzdru, 1,3 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: robustní kovová skříň, polohovatelné pracovní opěrky, ochranné kryty proti jiskrám, základová část
s otvory (4) pro montáž napevno.
Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 230 x 290 mm, hladina akustického výkonu LWA: 76 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné
otáčky

Průměr brusného
kotouče

Šířka brusného
kotouče

Upnutí brusného
kotouče

Hmotnost

230 V~50 Hz

300 W/P1

2.950 min-1

175 mm

25 mm

32 mm

8,9 kg

Objednací číslo

55115

GTIN

4 015671 55115 3

1.100,- Kč

Dvoukotoučová bruska GDS 250
Profesionální kotoučová bruska, určená k broušení kovových materiálů v podmínkách servisních nebo řemeslnických
dílen, zámečnictví apod.
Klidný chod bez vibrací, dlouhá životnost (přesně broušený/vyvážený rotor, hřídel motoru Ø 20 mm s kvalitními
kuličkovými ložisky), korundové brusné kotouče (průměr: 250 mm, zrnitost: K36/K60).
Stabilní ocelový podstavec (d x š x v: 510 x 400 x 1.190 mm, hmotnost: 13 kg; vybavení: zásuvka, úložné přihrádky
na náhradní kotouče; včetně vývrtů pro ukotvení k podlaze).
Motor 750 W (3 x 230/400 V~50 Hz), vypínač v ochranném pouzdru, 1,3 m síťový kabel H05 VV-F
(zástrčka s měničem fází).
Konstrukce: robustní kovová skříň, polohovatelné pracovní opěrky, ochranné kryty proti jiskrám.
Celkové rozměry (d x š x v): 510 x 400 x 1.190 mm, hladina akustického výkonu LWA: 114 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné
otáčky

Průměr brusného
kotouče

3 x 230/400 V~50 Hz

750 W/P1

2.850 min-1

250 mm

Objednací číslo

55123

GTIN

Šířka brusného Upnutí brusného
Hmotnost
kotouče
kotouče

32 mm

4 015671 55974 6

32 mm

44 kg

5.200,- Kč

Stolní kombinovaná bruska GDS 150 K
Stolní pásová/kotoučová bruska, určená ke smirkování/broušení v podmínkách domácích nebo řemeslnických dílen.
Korundový brusný kotouč (zrnitost: K36, průměr: 150 mm), brusný pás 686 x 50 mm (zrnitost: K80).
Motor 250 W/P1, vypínač v ochranném pouzdru, 1,3 m přípojný elektrický kabel H05 VV-F.
Konstrukce: stabilní kovová skříň, polohovatelná pracovní opěrka, ochranný kryt proti jiskrám, základová část
s otvory (4) pro montáž napevno.
Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 300 x 330 mm, hladina akustického výkonu LWA: 76 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné otáčky

Průměr/šířka
brusného kotouče

Rozměry brusného pásu

Hmotnost

230 V~50 Hz

250 W/P1

2.950 min

150/20 mm

686 x 50 mm

7,1 kg

Objednací číslo

55108

-1

GTIN

4 015671 55108 5

1.200,- Kč
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Rozbrušovací pila GMT 355
Přenosná dělicí pila, určená k řezání/zkracování železa, oceli, litinových profilů apod. v podmínkách domácích dílen,
při montážních pracích atd.
Příčné řezy (nastavení pomocí dorazového úhelníku, rozsah: ± 45°), jednoduchá výměna řezného kotouče
(aretace vřetena).
Motor 2,2 kW/P1, dvoupolohový bezpečnostní spínač.
Konstrukce: hloubkový doraz (seřízení hloubky řezu), dvojitý kryt dělicího kotouče, rychloupínací svorka s dorazovým
úhelníkem, stabilní pracovní stůl s gumovými nožkami, přepravní pojistka pro pohodlné přenášení z místa na místo,
transportní rukojeť.
Celkové rozměry (d x š x v): 765 x 260 x 610 mm, hladina akustického výkonu LWA: 112 dB (A).
Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné otáčky

Průměr kotouče

Upnutí kotouče

Hmotnost

230 V~50 Hz

2.200 W/P1

3.900 min

355 mm

25,4 mm

14,6 kg

Max. řezný výkon

-1

■

■

90°

100 mm

100 x 100 mm

70 x 160 mm

45°

90 mm

90 x 90 mm

97 x 85 mm

3.300,- Kč

Objednací číslo

40534

GTIN

4 015671 40534 0

Pásová pila na kov MBS 125 V
Přenosná pásová pila, určená k řezání kovových materiálů do max. průměru 125 mm.
6 rychlostních stupňů posuvu pilového pásu (otočný potenciometr, rozsah řezné rychlosti: 38 - 80 m/min),
plynulé polohování pilového ramene 0 - 60° (šikmé řezy, max. řezný výkon 45°: ● 76 mm/ ■ 80 x 100 mm),
jednoduchá výměna/napnutí pilového pásu pomocí pákového napínáku.
Motor 400 W/P1 (2.000 - 4.200 ot./min, provozní režim: S6/30%), stabilní pracovní stůl, ocelový svěrák
pro upnutí řezaného materiálu, základová část s otvory (4) pro montáž napevno.
Celkové rozměry (d x š x v): 690 x 620 x 405 mm, hladina akustického výkonu LWA: 90 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru Řezná rychlost

230 V~50 Hz 400 W/P1

Maximální řezný
Rozměry pilového pásu
výkon ●

Maximální řezný
výkon ■

38 - 80 m/min. 90°/127 x 125 mm 90°/125 mm 1.435 x 12,7 x 0,65 mm

7.600,- Kč

Objednací číslo

40543

GTIN

Hmotnost

22 kg

4 015671 22028 8

Frézka GBF 550
Vyvrtávací frézka, určená k opracování kovových materiálů v prostředí zámečnických, údržbářských nebo opravárenských
provozů (vrtání/frézování obrobků do max. rozměrů 300 x 200 x 200 mm).
2 rychlostní stupně otáčení vřetena (0 - 1.100 min-1/0 - 2.500 min-1); oboustranně výkyvná vrtací/frézovací hlava stroje
(± 45°) pro obrábění pod úhlem; přesné seřízení vrtání i frézování.
Stabilní konstrukce s robustním sloupem i stojnou deskou, sklíčidlo s ozubeným věncem pro frézky/vrtáky se stopkou
do Ø 13 mm, vřeteno s kónickým úchytem MK3 a přesnými kuličkovými ložisky, sklápěcí ochranný kryt vřetena,
posuvný křížový stůl s T-drážkami (rozměry: 390 x 92 mm, příčný/podélný posuv: 100/300 mm, přesnost posuvu
0,02 mm), pohyb hlavy i stolu v rybinových drážkách.
Celkové rozměry (d x š x v): 520 x 510 x 600 mm, hladina akustického výkonu LWA: 82 dB (A), třída ochrany: I,
stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon
motoru

Sklíčidlo

230 V~50 Hz 350 W/P1 13 mm

19.990,- Kč

24

Stranové
Frézování rovinné/
vyklápění hlavy
stopkovou frézou
stroje

30 mm/16 mm

Objednací číslo

± 45°

48140

Zdvih
Otáčky vřetena
Vyložení
Hmotnost
vřetena
(stupně 1-2)

120 mm 167 mm

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

0 - 1.100 min-1
0 - 2.500 min-1

47 kg

4 015671 48140 5
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Stolní vrtačka GTB 16/550
Praktická stolní vrtačka, určená k vrtání kovů, dřeva nebo plastů v podmínkách domácích dílen.
5 rychlostních stupňů otáčení vřetena (550/820/1.190/1.620/2.500 min-1; změna otáček manuálně pomocí
řemenic), integrovaný křížový laser.
Sklíčidlo s ozubeným věncem pro nástroje a vrtáky Ø 3 - 16 mm, nastavení hloubky vrtání (1 - 50 mm; pro větší
série obrobků), sklopný pracovní stůl (vrtání pod úhly; rozsah: ± 45°).
Motor 550 W/P1 (1.400 ot./min, typ provozu: S2/15 min.), vypínač v ochranném pouzdru, 2 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: hliníkové řemenice (2), vřeteno s kónickým úchytem/přesnými kuličkovými ložisky, kuželový trn MK2,
robustní vrtací stůl (d x š: 164 x 162 mm; s drážkami pro upevnění svěráku), stojná deska z litiny (d x š: 190 x 298 mm;
včetně vývrtů pro stacionární ukotvení vrtačky).
Příslušenství: strojní svěrák, T-matice.
Celkové rozměry (d x š x v): 420 x 209 x 580 mm, hladina akustického výkonu LWA: 82 dB (A), třída ochrany: I,
stupeň krytí: IP 20.
Přípojka

Výkon motoru

Sklíčidlo

Zdvih pinoly

Kužel vřetena

Rozsah otáček

Vyložení

Hmotnost

230 V~50 Hz

550 W/P1

3 - 16 mm

50 mm

MK2/B16

550 - 2.500 min-1

104 mm

13,5 kg

Objednací číslo

55205

GTIN

4 015671 81309 1

2.460,- Kč

Radiální pokosová pila GRK 250/300
Kapovací a pokosová pila, určená pro přesné řezy do dřeva, dřevotřískových nebo dřevovláknitých desek apod.
v podmínkách domácích/truhlářských dílen, staveb atp.
Funkce zákluzu pilového ramena (řezání širokých obrobků, max. řezný výkon: 70 x 305 mm).
Plynulé nastavení náklonu pilového ramena 90 - 45° vlevo (řezy na pokos/dvojitý pokos), otočný pracovní stůl s úhlovou
stupnicí (rozsah: ± 45°, přímé/šikmé řezy), výsuvné boční podpěry pro pohodlné řezání rozměrných obrobků.
Motor 1.900 W/P1, 1,6 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: dvojité trubkové vedení posuvu pilového ramena, ergonomicky tvarovaná rukojeť, ochranný kryt pilového
kotouče, přípojka odsávání/sběrný pytlík, hliníkový pracovní stůl s dorazovou lištou/rychloupínací svěrkou obrobku,
robustní ocelový podstavec.
Příslušenství: pilový kotouč se zuby ze slinutého karbidu (SK plátky, 250 x 20 mm/50 z).
Hladina akustického výkonu LWA: 107 dB (A), celková hmotnost včetně podstavce: 24,6 kg.

Přípojka

Výkon motoru

230 V~50 Hz

1.900 W/P1

Objednací číslo

Volnoběžné otáčky Řezný výkon 90° Řezný výkon 45°

5.000 min-1

55003

GTIN

70 x 305 mm

40 x 205 mm

4 015671 55003 3

Pilový kotouč

Hmotnost

250 x 20 mm

18,5 kg

5.000,- Kč

Radiální pokosová pila GRK 254 BS
Kapovací a pokosová pila, určená pro přesné řezání profilů z měkkého i tvrdého dřeva nebo dřevotřískových
a dřevovláknitých desek v podmínkách domácích/truhlářských dílen, staveb apod.
Funkce zákluzu pilového ramena (řezání širokých obrobků; max. řezný výkon: 78 x 340 mm).
Oboustranné nastavení sklonu pilového ramena (90 - 45° vlevo/vpravo; řezy na pokos/dvojitý pokos), otočný pracovní
stůl s úhlovou stupnicí (rozsah: ± 45°, přímé/šikmé řezy).
Laserové zaměření linie řezu, boční opěrky pro pohodlné řezání rozměrných obrobků.
Motor 2.000 W/P1 (typ provozu: S6), 1,6 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: dvojité trubkové vedení potahu pilového ramena, ovládací rukojeť s měkkou vložkou, ochranný kryt
pilového kotouče, přípojka odsávání/sběrný pytlík, řezací stůl s dorazovou lištou/šroubovou svěrkou, stabilní
podstavec vč. otvorů pro montáž napevno, přepravní držadlo.
Příslušenství: pilový kotouč se zuby ze slinutého karbidu (SK plátky, 254 x 30 mm/60 z).
Přípojka

Výkon motoru

230 V~50 Hz

2.000 W/P1

Objednací číslo

Volnoběžné otáčky Řezný výkon 90° Řezný výkon 45°

4.800 min-1

55252

GTIN

98 x 340 mm

98 x 230 mm

4 015671 78989 1

Pilový kotouč

Hmotnost

254 x 30 mm

16,4 kg

4.440,- Kč
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Pásová pila GBS 200
Praktická pásová pila, určená k příčnému/podélnému řezání dřevěných profilů v podmínkách domácích dílen.
Plynulé naklápění pracovního stolu 90 - 45° (max. řezný výkon 45°: 45 mm).
Motor 250 W/P1 (provozní režim: S2/15 %), vypínač v ochranném pouzdru.
Konstrukce: stabilní ocelový rám, dvojité ložiskové vedení pásu, hliníková hnací kola (spodní/vrchní, průměr: 205 mm),
pracovní stůl (d x š: 300 x 300 mm), přípojka odsávání, podélný/úhlový doraz, stojná deska vč. otvorů (4) pro montáž
napevno.
Příslušenství: pilový pás 1.425 x 4 x 0,65 mm.
Celkové rozměry (d x š x v): 445 x 350 x 690 mm, hladina akustického výkonu LWA: 96 dB (A).

Přípojka

Výkon motoru

230 V~50 Hz

250 W/P1

3.250,- Kč

Volnoběžné otáčky Řezná rychlost

1.400 min-1

Řezný výkon 90° Maximální řezná šířka Hmotnost

900 m/min.

Objednací číslo

80 mm

83810

GTIN

190 mm

14,5 kg

4 015671 83810 0

Hoblovka s protahem GADH 254
Hoblovka s protahem, určená k rovinnému obrábění měkkého i tvrdého dřeva v podmínkách domácích dílen.
Srovnávání povrchu, sražení hran a tloušťkování plochých nebo hranolových profilů - např. lišt, latí, desek, hranolů
apod. (max. šířka/výška obrobku: 254 mm/120 mm).
Plynulé nastavení úběru třísky (srovnávání: 0 - 2 mm, tloušťkování: 0 - 2 mm); protahování s automatickým přísuvem
obrobku; přesné srážení hran pomocí výklopné vodicí zarážky (rozsah: 0 - 45°).
Motor 1.500 W/P1 (vč. proudové ochrany), nouzový vypínač, 1,8 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: hliníkový hoblovací stůl (d x š: 920 x 264 mm), ochranný kryt nožové hřídele, výsuvná opěrka obrobku,
HSS řezné nože (2), přípojka odsávání, robustní ocelový podstavec.
Celkové rozměry (d x š x v): 960 x 490 x 1.110 mm, hladina akustického výkonu LWA: 106 dB (A), třída ochrany: I,
stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

230 V~50 Hz

1.500 W/P1

9.500,- Kč

Otáčky nožové
Počet nožů
hřídele

8.500 min-1

2

Objednací číslo

Max. šířka
obrobku

Úběr třísky při
srovnávání

Úběr třísky při
protahování

Hmotnost

254 mm

0 - 2 mm

0 - 2 mm

34 kg

55441

GTIN

4 015671 85172 7

Soustruh na dřevo Typ 1000
Stolní soustruh, určený k obrábění dřeva v podmínkách domácích nebo modelářských dílen.
Podélné i volné soustružení obrobků z masivního dřeva (max. průměr: 320 mm; max. délka: 1.000 mm).
4 rychlostní stupně otáčení vřetena (850/1.250/1.750/2.510 min-1; manuální nastavení pomocí řemenic).
Motor 370 W/P1, vypínač v ochranném pouzdru.
Konstrukce: čelní unášeč s odnímatelným krytem, lícní deska (průměr: 144 mm), posuvný litinový koník s výměnným
hrotem, výškově/stranově nastavitelná opěrka nástrojů, ocelový vodicí rám s otvory pro montáž napevno.
Příslušenství: soustružnická dláta (3).

Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné otáčky

Otáčky vřetena

Točná délka

Točný průměr

Hmotnost

230 V~50 Hz

370 W/P1

2.500 min-1

850 - 2.510 min-1

1.000 mm

320 mm

21,5 kg

3.390,- Kč
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Objednací číslo

00501

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

4 015671 00501 4
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Pásová a talířová bruska GBTS 400
Kombinovaná stolní bruska, určená k broušení dřeva, plastů nebo kovů.
Polohovatelné brusné rameno (rovinné/šikmé/vertikální broušení; pracovní plocha: 340 x 100 mm,
rozsah nastavení: 90°); čelní bruska (průměr brusného talíře: 150 mm; sklopný opěrný stolek: 45°).
Jednoduchá výměna/napínání brusného pásu pomocí rychloupínacího mechanizmu, snadné upevnění brusných
kotoučů (suchý zip).
Motor 350 W (typ provozu: S2/30 min.), vypínač v ochranném pouzdru, 1,4 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: stabilní kovová skříň, hliníkový pracovní stůl s úhlovou stupnicí (rozměry d x š: 190 x 125 mm),
úhlový doraz, přípojky odsávání (2), základová část s otvory (4) pro montáž napevno.
Celkové rozměry (d x š x v): 520 x 370 x 320 mm, hladina akustického výkonu LWA: 90 dB (A), stupeň krytí: IP 20.

Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné
otáčky

Rozměry
brusného pásu

Rychlost
posuvu pásu

Průměr
brusného talíře

Hmotnost

230 V~50 Hz

350 W/P1

1.450 min

915 x 100 mm

282 m/min.

150 mm

12,2 kg

Objednací číslo

55135

-1

GTIN

4 015671 58716 9

2.300,- Kč

Pásová bruska BS 76-900 E
Výkonná pásová bruska, určená pro hrubé broušení velkých rovných ploch (rychlé/efektivní sbroušení nehoblovaných
prken/trámů, starých barev, laku, rzi apod.).
Odklápěcí kryt vodícího válce/nízký profil čela brusky (zaoblování hran; broušení ve stísněných prostorech);
možné stacionární použití brusky (upevněním k pracovní desce pomocí svorek).
8 rychlostních stupňů posuvu brusného pásu (rozsah: 120 - 380 m/min), rychloupínání pásů pomocí napínací páčky
a seřizovacího šroubu.
Motor 900 W/P1, dvoubodový spínač s aretací stálého chodu, 3 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: ergonomicky tvarované rukojeti s tlumicími vložkami, LED indikátor napětí, přípojka odsávání.
Příslušenství: brusné pásy K80 (2), odsávací adaptér, prachový pytlík.
Celkové rozměry (d x š x v): 350 x 145 x 160 mm, hladina akustického výkonu LWA: 101,4 dB (A).

Přípojka

Výkon motoru

Rychlost pásu
při chodu naprázdno

Brusná plocha

Rozměry pásu

Hmotnost

230 V~50 Hz

900 W/P1

120 - 380 m/min.

160 x 75 mm

530 x 75 x 2 mm

3 kg

Objednací číslo

58146

GTIN

4 015671 68702 9

1.350,- Kč

Ruční hoblík HO 82-850
Kompaktní ruční hoblík, určený k hoblování, drážkování nebo srážení hran lišt/prken/hranolů/trámů apod.
Přesné nastavení úběru třísky pomocí otočného knoflíku (rozsah: 0,1 - 3 mm; krokování: ± 0,1 mm), falcování
polodrážek (hloubkový doraz s milimetrovou stupnicí; 0 - 13 mm), V-drážky (3) v patce hoblíku pro srážení hran.
Motor 850 W/P1, dvoubodový bezpečnostní spínač, 3 m přípojný elektrický kabel H05 VV-F.
Konstrukce: ergonomicky tvarované rukojeti s tlumicími vložkami, podélný/falcovací doraz, dvojitý výfuk třísek
(oboustranný odhoz hoblin), parkovací botka (bezpečné odkládání hoblíku bez poškození dřeva/nožů).
Příslušenství: sběrný pytlík, stranový klíč.
Celkové rozměry (d x š x v): 318 x 165 x 166 mm, třída ochrany: II, stupeň krytí: IP 20, hladina akustického výkonu
LWA: 101,7 dB (A).

Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné
otáčky

Max. hloubka
úběru

Max. hloubka
polodrážky

Max. šířka
hoblování

Hmotnost

230 V~50 Hz

850 W/P1

16.500 min

3 mm

13 mm

82 mm

3,2 kg

Objednací číslo

58118

-1

GTIN

4 015671 50815 7

1.280,- Kč

objednavky@guede.cz • 353 434 500-501 • GSM 774 734 643 - 732 798 528
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Produktvideo

Ruční okružní pila KS 66-1600 L
Výkonná okružní pila, určená pro podélné nebo pokosové řezy do dřeva, tvrdých dřevovláknitých/dřevotřískových desek,
laťovek apod.
Přesné nastavení hloubky řezu (0°: 0 - 66 mm/45°: 0 - 48 mm/56°: 0 - 35 mm), hliníková vodicí deska s bočním
naklápěním 0 - 45°, laserový paprsek pro přesné řezy bez pomocné linky.
Motor 1.600 W/P1, dvoubodový bezpečnostní spínač, 3 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: ergonomicky tvarované rukojeti s tlumicími vložkami a indikátorem napětí (LED dioda), ochranné kryty
kotouče, laserový ukazatel, přípojka odsávání, podélný doraz.
Příslušenství: pilový kotouč ze slinutého karbidu 190 x 20 mm/24 z, šestihranný klíč.
Celkové rozměry (d x š x v): 293 x 250 x 250 mm, třída ochrany: II, stupeň krytí: IP 20, hladina akustického výkonu
LWA: 107 dB (A).

Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné otáčky

Max. hloubka řezu

Pilový kotouč

Hmotnost

230 V~50 Hz

1.600 W/P1

5.000 min

0° - 66 mm
56° - 35 mm

190 x 20 mm

5,3 kg

2.160,- Kč
Produktvideo

-1

Objednací číslo

58124

GTIN

4 015671 50820 1

Úhlová bruska WS 125-1150 E
Kompaktní úhlová bruska, určená k dělení, hrubování nebo kartáčování kovových/kamenných/keramických materiálů
v podmínkách domácích dílen, chat, chalup apod. (max. průměr kotouče: 125 mm).
7stupňová předvolba otáček (rozsah: 3.000 - 11.000 min-1), polohovatelná přídavná rukojeť (3 x 90°), aretace upínacího
vřetena pro snadnou/rychlou výměnu kotouče.
Motor 1.150 W/P1, dvoubodový bezpečnostní spínač, 3 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: převodová skříň z hliníkové slitiny, ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzovými vložkami a indikátorem
napětí (LED dioda), rychloupínací ochranný kryt.
Příslušenství: kolíkový klíč.
Celkové rozměry (d x š x v): 386 x 78 x 110 mm, třída ochrany: II, stupeň krytí: IP 20, hladina akustického výkonu
LWA: 99,4 dB (A).

Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné otáčky

Max. průměr kotouče

Závit hřídele brusky

Hmotnost

230 V~50 Hz

1.150 W/P1

3.000 - 11.000 min-1

125 mm

M 14

2,8 kg

1.100,- Kč

Objednací číslo

58108

GTIN

4 015671 50803 4

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18-201-30K II
Funkce: šroubování • vrtání; lithium-iontová technologie 18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE.
Odnímatelné rychloupínací sklíčidlo, magnetický držák bitů se 6hranným upínáním.
Dvoustupňová převodovka, elektronická regulace otáček, pravý/levý chod, doběhová brzda.
Kompaktní konstrukce, ergonomický design, integrované LED pracovní osvětlení, ukazatel stavu nabití akumulátoru,
měkká vložka SOFTGRIP.
Vybavení: Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah; nabíječka 3,0 A/h; sada vrtáků, 6dílná (HSS; Ø 1,5-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0 mm);
sada bitů, 6dílná (Cr-V; Ø 5-6 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2); plastový transportní kufřík.
Doba nabíjení: 48 min., průměr šroubů (max.): 6 mm, průměr vrtání do oceli: 10 mm, průměr vrtání do dřeva: 25 mm,
celková hmotnost: 3,2 kg.

Typ
Napětí
akumulátoru akumulátoru

Li-Ion

18 V

2.100,- Kč

28

Volnoběžné
otáčky

0 - 350 min-1
0 - 1.250 min-1

Stupně krouticího Max. krouticí
momentu
moment

19 + 1

30 Nm

Objednací číslo

58526

Rychloupínací
sklíčidlo

0,8 - 10 mm

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

Nástrojový Hmotnost
držák
šroubováku

¼“

1 kg

4 015671 81809 6
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Akumulátorový šroubovák s příklepem BSB 18-201-30K
Funkce: šroubování • vrtání • vrtání s příklepem; lithium-iontová technologie 18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE.
Celokovové rychloupínací sklíčidlo AUTO-LOCK, dvoustupňová převodovka, elektronická regulace otáček, pravý/levý
chod, doběhová brzda.
Kompaktní konstrukce, ergonomický design, integrované LED pracovní osvětlení, ukazatel stavu nabití akumulátoru,
měkká vložka SOFTGRIP.
Vybavení: Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah; nabíječka 3,0 A/h; sada vrtáků, 6dílná (HSS; Ø 1,5-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0 mm);
sada bitů, 6dílná (Cr-V; Ø 5-6 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2); plastový transportní kufřík.
Doba nabíjení: 48 min., průměr vrtání do oceli: 12 mm, průměr vrtání ve zdivu: 8 mm, průměr šroubů (max.): 8 mm,
celková hmotnost: 3,1 kg.
Typ
Napětí
akumulátoru akumulátoru

Li-Ion

18 V

Volnoběžné
otáčky

Frekvence
příklepů

Stupně krouticího Max. krouticí Rychloupínací Hmotnost
momentu
moment
sklíčidlo šroubováku

0 - 350 min 0 - 5.250 min
0 - 1.250 min-1 0 - 18.750 min-1
-1

Objednací číslo

58504

-1

GTIN

16

46 Nm

4 015671 67921 5

2 - 13 mm

Produktvideo

1,3 kg

2.200,- Kč

Příklepová vrtačka SBM 1050 E
Výkonná vrtačka, určená k vrtání/vrtání s příklepem v podmínkách domácích i řemeslnických dílen.
Funkce: vrtání (max. vrtací průměr do dřeva/oceli: 25/13 mm), vrtání s příklepem (max. vrtací průměr do betonu:
13 mm).
Dvoustupňová převodovka/otočný regulátor (předvolba otáček/příklepů podle druhu vrtaného materiálu; stupeň I:
0 - 1.000 min-1, stupeň II: 0 - 2.800 min-1), pravý/levý chod (zašroubování/vyšroubování šroubů, vrutů).
Motor 1.050 W/P1, dvoubodový spínač s aretací stálého chodu, 3 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: kovové rychloupínací sklíčidlo, hloubkový doraz, ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou tlumicí vložkou,
otočné boční držadlo.
Příslušenství: vrtáky do dřeva/kovů/kamene (12dílná sada, průměry: 3/4/5/6 - 8 mm), plastový transportní kufřík.
Celkové rozměry (d x š x v): 353 x 85 x 270 mm, třída ochrany: II, stupeň krytí: IP 20, hladina akustického výkonu
LWA: 104 dB (A).

Přípojka

230 V~50 Hz

Výkon motoru

1.050 W/P1

Objednací číslo

Volnoběžné otáčky

Počet úderů

Stupeň I: 0 - 1.000 min-1 Stupeň I: 0 - 17.600 min-1
Stupeň II: 0 - 2.800 min-1 Stupeň II: 0 - 44.800 min-1

58113

GTIN

4 015671 50811 9

Upínací rozsah

Hmotnost

2 - 13 mm

2,5 kg

Produktvideo

1.800,- Kč

Horkovzdušná pistole HLG 600-2000
Praktická horkovzdušná pistole s mnohostranným využitím v podmínkách domácích dílen - např. k odstraňování
starých nátěrů, nálepek, dekorací apod., uvolňování zarezlých šroubů (matic), tvarování plastů, vysoušení tmelů,
rozmrazování zámků nebo vodovodních vedení atp.
3stupňová regulace teploty/proudu vzduchu (I: 50 °C - 500 l/min., II: 450 °C - 250 l/min., III: 600 °C - 500 l/min.);
teplotní čidlo (samočinné vypnutí topného článku při přehřátí).
Motor 2.000 W/P1, 3 m síťový kabel H05 RN-F.
Konstrukce: korpus pistole z tvrzeného plastu, uzavřená rukojeť s měkkou vložkou, opěrná plocha pro stacionární použití.
Příslušenství: širokoúhlá/redukční/reflektorová tryska.
Celkové rozměry (d x š x v): 253 x 86 x 220 mm, třída ochrany: II, hladina akustického výkonu LWA: 70 dB (A).

Přípojka

Výkon motoru

Teplota vzduchu

Průtok vzduchu

Hmotnost

230 V~50 Hz

2.000 W/P1

50 - 600 °C

250 - 500 l/min.

0,7 kg

Objednací číslo

58190

GTIN

4 015671 58302 4

700,- Kč

objednavky@guede.cz • 353 434 500-501 • GSM 774 734 643 - 732 798 528
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Horkovzdušná pistole HLG 650-2000 LCD
Kompaktní horkovzdušná pistole s mnohostranným využitím v podmínkách domácích, servisních nebo údržbářských
dílen - např. k odstraňování starých nátěrů, nálepek, dekorací apod., uvolňování zarezlých šroubů (matic), tvarování
nebo svařování plastů, vysoušení tmelů, rozmrazování zámků, vodovodních vedení atp.
Volitelné nastavení teploty vzduchu (rozsah: 50 - 650 °C; krokování: ± 10 °C), 5stupňová regulace proudu vzduchu
(250 - 500 l/min.), LCD display se zobrazením aktuálních hodnot.
Motor 2.000 W/P1, 3 m síťový kabel H05 RN-F.
Konstrukce: korpus pistole z tvrzeného plastu, uzavřená rukojeť s měkkou vložkou, odkládací plocha pro stacionární použití.
Příslušenství: sada trysek, 4dílná (plochá/nahřívací/redukovaná/reflektorová); ocelová škrabka pro odstraňování
barev/tmelu; plastový transportní kufřík.
Celkové rozměry (d x š x v): 253 x 86 x 220 mm, třída ochrany: II.

Přípojka

Výkon motoru

Teplota vzduchu

Průtok vzduchu

Hmotnost

230 V~50 Hz

2.000 W/P1

Stupeň I: 50 °C
Stupeň II: 50 - 650 °C

250 - 500 l/min.

0,8 kg

1.440,- Kč

Objednací číslo

58121

GTIN

4 015671 50817 1

Míchač stavebních směsí GRW 1400
Praktický míchač, určený k rozmíchání práškových stavebních hmot (malty/betonu/omítek), barev, laků apod.
(max. směšovací objem: 65 l).
6stupňová předvolba otáček (rozsah: 0 - 760 min-1; přesné seřízení otáček podle složek/viskozity směsi).
Motor 1.400 W/P1, dvoubodový bezpečnostní spínač, 2 m síťový kabel H05 VV-F.
Konstrukce: obloukové rukojeti s měkkou tlumicí vložkou, míchací metla (délka x průměr: 600 x 140 mm, s pravotočivým
košem pro směšování jemnozrnných/hrubozrnných stavebních hmot).
Příslušenství: stranové klíče (2).
Celkové rozměry (d x š x h): 880 x 320 x 200 mm, třída ochrany: II, stupeň krytí: IP 20, hladina akustického výkonu LWA:
100 dB (A).

Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné otáčky

Průměr míchacího koše

Upínací závit metly

Hmotnost

230 V~50 Hz

1.400 W/P1

0 - 760 min-1

140 mm

M 14

4,5 kg

1.390,- Kč

Objednací číslo

58046

GTIN

4 015671 58682 7

Míchač stavebních směsí GRW 1800-2 TWIN
Kompaktní elektrické míchadlo, určené k rozmíchání hustých, vazkých nebo vícesložkových stavebních hmot - maltových
směsí, lepidel, izolačních hmot, pryskyřic apod. (max. směšovací objem: 100 l).
Dvě protiběžné míchací metly (samovolné vtahování materiálu mezi míchací koše: rovnoměrné promísení směsi; úspora
vynaloženého času > 50 %).
Funkce SOFT START (elektronická regulace rozběhového proudu), dvoustupňová převodovka/7polohový otočný regulátor
pro seřízení otáček dle viskozity míchaného materiálu (stupeň I: 150 - 300 ot/min., stupeň II: 300 - 650 ot/min.).
Motor 1.800 W/P1, dvoubodový bezpečnostní spínač, 3,7 m síťový kabel H07 RN-F.
Konstrukce: obouruční rámová rukojeť s měkkou tlumicí vložkou, 2 spirálové míchací metly (průměr koše: 135 mm).
Celkové rozměry (d x š x h): 920 x 370 x 255 mm, třída ochrany: II, stupeň krytí: IP 20, hladina akustického výkonu LWA:
97 dB (A).

Přípojka

Výkon motoru

230 V~50 Hz 1.800 W/P1

3.770,- Kč

30

Volnoběžné
otáčky motoru

Volnoběžné otáčky

4.800 min-1

Stupeň I: 150 - 300 min
Stupeň II: 300 - 650 min-1

Objednací číslo

-1

58054

Průměr
míchacího koše

Upínací
závit metly

Hmotnost

135 mm

M 24

8,5 kg

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

4 015671 49291 3
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Rázový utahovák ESS 350
Výkonný rázový utahovák, určený ke šroubování nebo utahování (povolování) závitových spojů v prostředí garáží,
domácích/řemeslnických dílen apod. (sezónní výměna pneumatik, opravy osobních automobilů, montážní práce atp.).
Rázový mechanizmus (povolení/dotažení šroubů nebo matic pomocí rovnoměrných točivých úderů; max. počet rázů
při zatížení: 4.000 min-1), posuvný přepínač P/L chodu (max. utahovací moment: 160 Nm; max. uvolňovací moment:
350 Nm).
Motor 400 W/P1, 3 m síťový kabel H07 RN-F.
Konstrukce: vřeteno s upínacím čtyřhranem ½“, kovová skříň rázového mechanizmu, ergonomicky tvarovaná rukojeť
s protiskluzovými vložkami a indikátorem napětí (LED dioda).
Příslušenství: sada nástrčných klíčů (čtyřhran, průměr: 17/19/21 mm, provedení: CV ocel), plastový transportní kufřík.
Celkové rozměry (d x š x v): 270 x 73 x 219 mm, třída ochrany: II, stupeň krytí: IP 20.

Produktvideo
Přípojka

Výkon motoru

Volnoběžné otáčky

Uvolňovací moment

Upínání nástrojů

Hmotnost

230 V~50 Hz

400 W/P1

3.200 min-1

350 Nm

½“, vnější čtyřhran

2,1 kg

GTIN

4 015671 50841 6

Objednací číslo

58120

1.300,- Kč

Řezačka obkladů GHF 800
Ruční řezačka, určená k řezání keramických obkladů a dlažby.
Rychlé proříznutí glazury řezacím kolečkem; přesné zlomení obkladaček/dlaždic tlakem lámací patky.
Konstrukce: stabilní hliníková základna, jezdec se šesti kuličkovými ložisky, tvrzené řezací kolečko Ø 22 mm,
pružicí pracovní podložky, výsuvné pravítko, 30 cm boční opěrky.
Celkové rozměry (d x š): 1.054 x 860 mm.

Max. délka řezu

Max. rozměry dlaždic

Max. tloušťka dlaždic

Řezací kolečko

Hmotnost

800 mm

800 x 800 mm

14 mm

22 mm

7,4 kg

Objednací číslo

55369

GTIN

4 015671 83869 8

2.000,- Kč

Lamačka dlažby GSK 140/420
Robustní páková lamačka, určená k dělení venkovní betonové dlažby.
Rychlé/pohodlné lámání skladebné nebo zámkové (zatravňovací) dlažby, betonových desek atp. přesně na míru.
Jednoduché seřízení výšky nožové lišty pomocí ručního kola; výměnné štípací nože (2) se 3 břity.
Konstrukce: masivní ocelový rám, 2dílná páková rukojeť, pružicí pracovní podložky, závěsný šroub, transportní kola.
Celkové rozměry (d x š x v): 1.300 x 270 x 1.100 mm.

Max. délka lámání

Max. výška lámání

Hmotnost

420 mm

140 mm

39 kg

Objednací číslo

55381

GTIN

4 015671 84099 8

3.870,- Kč

objednavky@guede.cz • 353 434 500-501 • GSM 774 734 643 - 732 798 528
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Vibrační deska GRP 90
Robustní vibrační deska, vhodná pro zahradní a krajinářské úpravy nebo stavební práce.
Zhutňování zemin, kameniva, štěrků i živic (hloubka stlačení: 35 cm), vibrování/srovnávání dlážděných ploch,
údržba a opravy cest; pěchování půdy v základech staveb, před pokládkou chodníků, obrubníků atp.
Jednosměrný posun (vpřed, s ovládáním pomocí plynové páky; max. rychlost: 22 m/min.), ocelová zhutňovací deska
540 x 450 mm.
Jednoválcový 4taktní OHV motor POWER-ENGINE 4,8 kW, reverzní startovací systém, 3,6 l palivová nádrž.
Konstrukce: uzavřený kryt klínového řemenu, řídicí rukojeť s pěnovou povrchovou vrstvou, ochranný-závěsný rám.
Příslušenství: polyuretanová podložka k vibrování dlažby, přepravní podvozek.
Celkové rozměry (d x š x v): 1.170 x 440 x 830 mm.

Zdvihový objem válce

Výkon motoru

196 cm3

4,8 kW/6,5 PS

10.500,- Kč

Volnoběžné otáčky Vibrační údery Odstředivá síla Rychlost posunu Hmotnost

3.600 min-1

4.750 vpm

16 kN

55538

GTIN

Objednací číslo

0 - 22 m/min.

87 kg

4 015671 75294 9

Vysoušeč zdiva GBT 50
Kondenzační odvlhčovač vzduchu, určený k vysoušení uzavřených prostor (podlahová plocha 50 - 120 m2).
Zchlazení nasávaného vlhkého vzduchu pod rosný bod; svedení zkapalněné vodní páry do zachycovací nádržky;
opakovaná cirkulace vysoušeného vzduchu odvlhčovačem pro rychlé/efektivní snížení relativní vlhkosti RH.
Vysoušení staveb při rekonstrukčních nebo dokončovacích pracích, odstraňování vlhkosti v novostavbách, likvidace
následků vodovodních havárií, ochrana budov před vznikem a šířením hub („plísní“) atp.
HYGROSTAT - automatické řízení vysoušeče prostřednictvím vlhkostního čidla; signalizace naplnění jímací nádoby;
funkce rozmrazování.
Ovládací panel s nastavením délky provozní doby a cílové vlhkosti vzduchu v rozsahu RH 10 - 95%.
Konstrukce: plášť z ocelového plechu, kompresor chlazení, ventilátor, 7 l nádoba na kondenzát, přepravní držadlo,
velká pojezdová kola.
Pracovní teplota: 5 - 32 °C, chladivo: R 410 A (náplň 320 g).
Celkové rozměry (d x š x v): 480 x 450 x 655 mm, stupeň krytí: IP 22, hladina akustického výkonu LWA: 56 dB (A).
Přípojka

Výkon motoru

Průtok vzduchu

230 V~50 Hz

950 W/P1

300 m3/hod.

10.600,- Kč

Objednací číslo

Odvlhčení

(RT 30 °C, RH 80%)

50 l/24 hod.

55545

GTIN

Objem nádoby

Hmotnost

7l

30 kg

4 015671 81061 8

Montážní rampa pro motocykly GMR 560
Hydraulická zvedací plošina, určená ke zdvihání motocyklů v prostředí garáží, domácích/servisních dílen apod.
(max. nosnost: 560 kg).
Pohodlné zvedání/plynulé spouštění plošiny pomocí pedálů (2), bezpečná fixace předního kola motocyklu prostřednictvím
pohyblivé upínací svorky (max. průměr kola: 180 mm), mechanická aretace ve 3 různých úrovních zdvihu.
Konstrukce: podstavec ze čtyřhranného trubkového profilu, nosná plošina/odnímatelná nájezdová rampa z profilovaného
ocelového plechu, nůžková zvedací hydraulika, pojezdová kola (2 pevná/2 vodicí s brzdou).

Celkové rozměry (d x š x v): 2.680 x 1.040 x 1.050 mm, délka plošiny s nájezdovou rampou/bez rampy: 2.550/1.800 mm,
využitelná šířka plošiny: 600 mm.
Maximální nosnost

Minimální výška

Maximální výška zdvihu

Hmotnost

560 kg

220 mm

790 mm

120 kg

11.000,- Kč
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Objednací číslo

24332

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

4 015671 24332 4
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Vysokotlaká myčka GHD 105
Vysokotlaký čistič, vhodný pro běžné údržbové nebo úklidové práce okolo domu a v zahradě.
Odstraňování špíny a nečistot vysokotlakým paprskem vody - mytí jízdních kol, skútrů a motocyklů; očištění zahradnického
náčiní; ostříkání zahradního nebo balkonového nábytku, plastových okenních rámů, dětských skluzavek apod.
Hliníkové čerpadlo, funkce automatického vypínání motoru AUTO-STOP, vysokotlaká stříkací pistole se třemi tryskami.
Motor 1.400 W/P1, 5 m přívodní elektrický kabel H05 VV-F.
Konstrukce: korpus myčky z odolného plastu, držák příslušenství, hák pro odkládání síťového kabelu, přepravní držadlo.
Příslušenství: nastavitelná VARIO tryska, fréza na hrubé nečistoty, pěnový postřikovač s 0,25 l nádobkou,
5 m tlaková hadice.
Celkové rozměry (d x š x v): 235 x 335 x 560 mm, hladina akustického výkonu LWA: 88 dB (A), třída ochrany: II,
stupeň krytí: IP X5.

Přípojka

Výkon motoru

Max. tlak

Pracovní tlak

Max. průtok

Max. teplota vody

Hmotnost

230 V~50 Hz

1.400 W/P1

105 bar

70 bar

450 l/hod.

40 °C

5,5 kg

Objednací číslo

85900

GTIN

1.770,- Kč

4 015671 75079 2

Vysokotlaká myčka GHD 135
Vysokotlaký čistič, vhodný pro běžné údržbové nebo úklidové práce okolo domu a v zahradě.
Odstraňování špíny a nečistot vysokotlakým paprskem vody - mytí jízdních kol, motocyklů i malých automobilů;
očištění zahradnického náčiní; ostříkání zahradního nábytku, plastových okenních rámů nebo dětské skluzavky;
spláchnutí mechů a řas z plotů, dlážděných chodníčků apod.
Hliníkové čerpadlo, funkce automatického vypínání motoru AUTO-STOP.
Vysokotlaká stříkací pistole se dvěma tryskami a kartáči, teleskopická rukojeť a kola pro pohodlné přesouvání myčky
z místa na místo.
Motor 1.800 W/P1, 5 m přívodní elektrický kabel H05 VV-F.
Konstrukce: korpus myčky z odolného plastu, držák příslušenství, hák pro odkládání síťového kabelu, integrovaný
zásobník na čisticí přípravky.
Příslušenství: nastavitelná VARIO tryska, fréza na hrubé nečistoty, mycí kartáč podélný a rotační, 5 m tlaková hadice,
vodní filtr.
Celkové rozměry (d x š x v): 340 x 390 x 890 mm, hladina akustického výkonu LWA: 92 dB (A), třída ochrany: II,
stupeň krytí: IP X5.
Přípojka

Výkon motoru

Max. tlak

Pracovní tlak

Max. průtok

Max. teplota vody

Hmotnost

230 V~50 Hz

1.800 W/P1

135 bar

90 bar

450 l/hod.

40 °C

10,3 kg

Objednací číslo

85901

GTIN

4 015671 75080 8

3.000,- Kč

Multifunkční vysavač WT 1200/30 SI
Praktický vysavač, určený pro suché i mokré vysávání v garážích, dílnách, vchodových prostorách apod.
Použití: suché i mokré vysávání; funkce fukaru (vyfukování prachu, písku, pavučin apod. po připojení hadice
k vrchnímu dílu vysavače), funkce odsávacího zařízení (např. při pracích s elektrickým ručním nářadím).
Motor 1.200 W/P1, vypínač v ochranném pouzdru, 4,5 m síťový kabel H07 RN-F.
Konstrukce: sběrací nádoba z nerezové oceli, 4 m flexibilní hadice, teleskopická sací trubka (max. délka: 95 cm),
zásuvka se spínací/vypínací automatikou (max. příkon spotřebičů: 2.000 W), podvozek s pojezdovými kolečky (4),
transportní madlo.
Příslušenství: podlahová hubice, spárová hubice, skládaný a pěnový filtr, filtrační pytel.
Celkové rozměry (d x š x v): 355 x 360 x 580 mm, třída ochrany: II, stupeň krytí: IP X4.

Přípojka

Výkon motoru

Podtlak

Sběrací nádoba

Sací hadice

Hmotnost

230 V~50 Hz

1.200 W/P1

170 mbar

30 l

4m

7,1 kg

Objednací číslo

V3050

GTIN

4 033461 03050 3

1.890,- Kč
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Dílenský stůl GW 2/2
Pracovní stůl, určený k použití v domácích nebo údržbářských dílnách, montážních provozech apod.
Pracovní deska (d x š x v: 1.200 x 600 x 38 mm; spárovka z kaučukovníkového dřeva*; se sraženými hranami,
povrchová úprava roztokem lněné fermeže s přísadami).
Vybavení: 2 zásuvky (d x š x v: 440 x 400 x 120 mm; max. nosnost: 20 kg, plně výsuvné - teleskopické vodicí lišty);
2 uzamykatelné dveřové skříňky (d x š x v: 465 x 400 x 390 mm; dvířka s vnitřními výztužemi, cylindrické zámky - 1/1 klíč).
Konstrukce: ocelový rám, podnoží včetně 4 nastavitelných patek (k vyrovnání případných nerovností podlahy), barevné
provedení: RAL 9005 (korpus), RAL 5015 (zásuvky, dvířka).
Dodáváno v rozloženém stavu.
* s certifikátem FSC (garance původu dřeva - z legální těžby v ekologicky obhospodařovaných lesích).
Pracovní deska

Vybavení

Nosnost stolu

Celkové rozměry

Hmotnost

1.200 x 600 mm

2 zásuvky
2 uzamykatelné skříňky

300 kg

1.200 x 600 x 850 mm

47,5 kg

5.400,- Kč

Objednací číslo

40472

GTIN

4 015671 60166 7

Závěsný panel GL 1200
Nástěnný dílenský panel, určený k praktickému a přehlednému ukládání ručního nářadí, pracovních pomůcek apod.
Q-systém - čtvercové děrování 10 mm2; vzdálenost otvorů: 38 mm.
Konstrukce: perforovaná deska z ocelového plechu, povrchová úprava práškovým lakem (barevné provedení: RAL 9005).
Šířka

Hloubka

Výška

Děrovaný rastr

Hmotnost

1.200 mm

20 mm

550 mm

38 x 38 mm (otvory 10 mm2)

4,9 kg

560,- Kč

Objednací číslo

40475

GTIN

4 015671 60168 1

Závěsná skříňka GWS 3T
Nástěnná skříňka na nářadí, určená k využití v domácích nebo údržbářských dílnách, montážních provozech apod.
Třídveřová uzamykatelná skříňka (3x d x š x v: 380 x 180 x 540 mm; cylindrické zámky).
Vybavení: 5 ukládacích polic (max. nosnost: 15 kg; s volitelným nastavením výšky), děrovaný zadní panel (Q-systém;
k zavěšení ručního nářadí a nástrojů).
Konstrukce: korpus z ocelového plechu, úchyty pro montáž na stěnu (2), barevné provedení: RAL 9005 (rám, police),
RAL 5015 (dvířka).
Dodáváno v rozloženém stavu.
Šířka

Hloubka

Výška

Vybavení

Hmotnost

1.200 mm

200 mm

600 mm

5 polic

18,5 kg

2.450,- Kč

Objednací číslo

40476

GTIN

4 015671 60170 4

Dílenský vozík GWP 07 PREMIUM
Profesionální montážní vozík, určený k využití v servisních dílnách, výrobních provozech apod.
7 zásuvek na nářadí (rozměry d x š: 545 x 395 mm, výška: 1 x 135 mm, 1 x 150 mm, 5 x 75 mm; vybavení:
teleskopické vodicí lišty, bezpečnostní pojistky proti neúmyslnému vysunutí, vnitřní štěrbinové dělení k rozčlenění
prostoru děliči, centrální uzamykání cylindrickým zámkem).
Vrchní odkládací/pracovní plocha z tvrzeného plastu (se zvýšenými okraji/praktickými přihrádkami); děrované boční
stěny pro upevnění závěsných držáků (Q-systém; otvory 10 mm2); hrany včetně ochranných lišt proti náhodnému
poškození např. laku nebo karoserie automobilu; ergonomicky tvarovaná transportní madla, 4 celogumová kolečka
(průměr: 125 mm, 2 pevná/2 vodicí s brzdou).
Konstrukce: korpus ze zdvojeného ocelového plechu, kovové části s povrchovou úpravou práškovým lakem
(barevné provedení: RAL 9005 - rám, RAL 5015 - stěny/zásuvky).
Celkové rozměry (š x v x h)

Vybavení

Nosnost na zásuvku/kolečko

Hmotnost

780 x 970 x 460 mm

5 zásuvek 545 x 75 x 395 mm
1 zásuvka 545 x 135 x 395 mm
1 zásuvka 545 x 150 x 395 mm

30/50 kg

57,5 kg

7.490,- Kč
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Objednací číslo

40874

GTIN

Platnost: 20. 3. 2019 - 30. 8. 2019 • DOPORUČENÉ MOC vč. DPH

4 015671 59280 4

