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Tehnika in servis za gradbince!

Sesalec za vodo z vgrajeno vodno 
črpalko EIBENSTOCK EPS 50

Sesalec za izčrpavanje vode, poplavljenega območja. 
Prihrani čas in stroške. Velika transportna zmogljivost 
14.000 litrov/uro.

• Temeljito sesanje in hkratno črpanje vode do višine 9 m
•  Posebej robustna posoda iz umetne mase, odporne na 

udarce
•  Močna črpalka do 14.000 litrov / h - transportna zmo-

gljivost
• Ločena filtrirna mreža za grobe delce
• Sesalna dolžina max 8 m, sesalna globina max 2,3 m
• 10 m cev za umazano vodo s priključkom za C-cev
•  Primerno tudi za običajno sesanje ali samo mokro se-

sanje
•  Visoka stopnja varnosti  - stikalo PRCD za avtomatski 

izklop
• Motor: sesalec 1.300W, črpalka 900W
• Vsebina posode: 50 litrov
• Dolžina cevi: sesalec 7m, transport odpadne vode 10m 
• Teža: 15 kg

Obseg dobave: 4 x 0,5 m plastične sesalne cevi ø 38 mm, 
7 m sesalna cev, 10 m cev za odpadno vodo, integrirana 
črpalka za umazano vodo, filtrirna mreža z zadrgo, nasta-
vek za črpanje vode, šoba za fuge, krtačna šoba, šoba za 
mokra tla širine 360   mm.

Št.Art.: Z_KLEINGERAET    1 KOS EUR 1.099,00    

Cevi in spojke 
za cevni 
gradbeni oder 
- pocinkane 
Pocinkane cevi premera 48mm in debeline 3,2mm.
Dolžina cevi 6,0m – lasten razrez na potrebno dolžino

Št.Art.: Z481R6 1 KOS EUR 6,90

Spojke za cevni gradbeni oder – pocinkane

Fiksna – 90st.:
Št.Art.: ZGIUNZ0010    1 KOS EUR 4,01    

Vrtljiva:   
Št.Art.: ZGIUNZ0011    1 KOS EUR 4,87

Ročna žaga 
HUSQVARNA K970 
bencin 4,8kW + 
diamantna plošča 
400mm
Robustna, lahka in močna ročna 
žaga, za gradbene materiale, ki 
je vedno pripravljena za uporabo, tudi v težkih vremenskih 
razmerah.
Tehnični podatki: - moč: 4,8 kW, - 2-taktni motor, - pro-
stornina: 93,6 cm³, - največji premer rezalne plošče: 400 
mm, - maks. globina reza: 155 mm. Diamantna plošča 
400mm, zajeta v ceni!

Št.Art.: Z967348101    1 KOS EUR 1.371,00    
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Bitumenski izolacijski 
premaz LO-Bitumen 
1 komponenta – 
VSEBINA 12 LITROV 
Za zatesnitev gradbenih površin, ki so v stiku z zemljo oz. 
zasutim materialom (kleti, temelji itd.). Nanos premaza z 
gladilko ali strojnim brizganjem. Za uporabo na vodorav-
nih, poševnih in vertikalnih površinah.  Ne vsebuje topil in 
ne onesnažuje okolja.  LO-Bitumen 1K PS se lahko upora-
blja tudi kot vmesna zatesnitev (pod estrihom) in betonski-
mi ploščami, balkonih in terasah, kot tudi za lepljenje trdih 
izolacijskih plošč, za zaščito pred zemljo in gramoznim za-
sutjem, konstrukcij pod zemeljsko ali drugo pohodno povr-
šino. Poraba: ca. 3,5-4,0 litrov/m².

Št.Art.: Z5012690412LO    1 VEDRO EUR 26,33

Rotacijski mešalec za vse 
vrste materialov COLLOMIX 
AOX
Za mešanje vseh vrst lahkih malt, lepil za 
ploščice, izravnalnih mas, fugirnih in nive-
lirnih malt, lepil za fasade, estrih in samo-
razlivne mase.
Dvojno mešanje: zgoraj z vretenom, spodaj z vrtenjem po-
sode. Stransko strgalo, da se mešanica ne sprime na steno 
posode. Robustna posoda za material 65 litrov. Lahek in kom-
pakten za prenos in transport. Možna uporaba različnih vrst 
mešal, za različne materiale. Prihranek časa in delovne sile. 

Tehnični podatki:
• Moč motorja: 1,1kW / 230V
• Mešalna posoda/količina mešanja: 65/40 litrov
• Št. obratov vreteno: 610 min-1
• Št. obratov posoda: 18 min-1
• Dimenzije stroja: 60 x 82 x 87 cm
• Teža: 51kg
Dodatno mešalo DLX; za cementne in mavčne omete, fine 
dvokomponentne malte zrnavosti do 1,2mm, tekoči estrih, 
nivelirne razlivne mase, itd.

Št.Art.: Z37123    1 KOS EUR 2.512,00    

Brezzračna batna črpalka za barve  
GX 21
Prenosna brizgalna naprava idealna za 
pleskanje in renoviranje notranjih pro-
storov in zunaj. Za pršenje oz. brizga-
nje vseh barv na bazi topil.
Tehnični podatki: - 230V, - maks. de-
lovni pritisk: 207bar, - maks. transport-
na količina: - 1,8l/min, - maks. velikost 
šobe - 1 pištola: 0,021“, - konstrukcija 
okvirja: stojalo za direktno sesanje iz 
posode, - sesalni sistem: beli pokrov, 
odporen na vsa topila oz. razredčila, - teža: 18,00kg.
V kompletu: pištola SG3 (4-prsti), šoba LP517 in FFLP310, 
držalo šobe RAC X, duraflex cev za material 1/4” x 15m, 
instaClean-filter črpalke 40 mesh, filter za pištolo 60 mesh.

Št.Art.: Z17G183    1 KOS EUR 1.135,00    

Rezalnik za rezanje betona in asfalta 
HUSQVARNA FS 400 LV
Talna žaga FS 400 LV je bencinski, upo-
rabniku prijazen univerzalni talni rezal-
nik za asfalt in beton. Nastavljivi ročaji 
omogočajo ergonomski delovni položaj. 
Originalna diamantna plošča pre-
mera 450mm, vključena v ceno.

• Globina reza: do 189 mm
• Moč: 8,7 Kw
• Motor: HONDA bencinski motor 4-taktni
• Prostornina rezervoarja za gorivo: 6,1 l
• Velik integriran rezervoar za vodo
• Največji premer rezalne plošče: 500 mm
• Teža: 99 kg.

Št.Art.: Z967796501    1 KOS EUR 2.287,00

Stroj za krivljenje in rezanje 
armaturnega železa SEIM by 
TECMOR PGT32/25 400V
Krivljenje rebrastega jekla do premera 26 mm (650 N / 
mm2), rezanje rebrastega jekla do premera 22 mm (650 
N / mm2), pogon 1,1 kW električni motor 400 V, upogib-
na plošča 8 vrt./min s samodejnim povratkom, rezalnik 
približno 9 rezov na minuto, pred nastavitev in sprožitev 
upogibnega kota s kontaktnimi zatiči, delovanje s stopalko, 
krmilna napetost 24 V, varnostno stikalo za zaustavitev v 
sili. 1 vtičnica, 4 kolesa. Dimenzije (DxŠxV): 83x 88 x 87 
cm, teža: 275 kg.
Standardno orodje je sestavljeno iz: - Sornik: 2 kos p = 48, 
1 kos p= 55, 1 kos p = 69, 1 kos p = 100, 1 kos p = 130.-- 
Zatiči: 3 kosi p =36. - 1 kos kotni prislon s šesterokotno 
pritrditvijo. Set ključev 1 kos.

Št.Art.: ZPGT32-25    1 KOS EUR 3.644,00

Rezalnik za rezanje 
betona in asfalta 
TYROLIT FSG513
Robustna talna žaga FSG513 ima 
visoko odpornost in veliko fleksibil-
nost, zaradi možnosti levega in de-
snega rezanja ter funkcijo striženja vogalov. Uporabniku 
prijazna nastavitev globine reza in priročen nadzor hitrosti. 

• Odstranljiv rezervoar za vodo: 25 l
• Maksimalna globina reza: 195 mm
• Maksimalni premer žaginega lista: 500 mm
• Vpetje plošče: 25,4 mm 
• Motor: Honda GX390 z 8,2kW in ciklonski filter
• Hitrost žaginega lista: 2600 vrt/min
• Mere DxŠxV: 1136x578x1016 mm
• Teža: 115 kg.

Št.Art.: Z10988800-1    1 KOS EUR 2.063,00



Stroj za krivljenje železa SEIM by 
TECMOR ES20 400V
Za krivljenje armaturnega železa do 
debeline 16mm. Posebej primeren za 
izdelavo stremen. Pogon preko elektro 
motorja 0,75kW 400 V. Hitrost kriv-
ljenja armaturnega železa: ca. 0,9 
sek/90st. Delo preko nožnega pedala.

Št.Art.: ZES20    1 KOS EUR 2.866,00    

Vezalec armature TJEP ULTRA GRIP 40
Visokokakovostni, hitri in učinkoviti po-
stopki vezanja z ergonomskim, robust-
nim strojem za vezanje TJEP: približno 
4000-5000 vezov, na eno polnjenje 
baterije. 

•  18 V in 4 Ah Li-ionska drsna bateri-
ja za dolgo življenjsko dobo

•  Brezkrtačni 18V motor, zaprta go-
nila za dodatno trdnost

• Debelina armature: 12-40 mm
• Število vezov na 1 kolut žice: 120 – 160
• Mere: 297x109x300 mm
• Teža: 2,6 kg

Priloženo: 2 Li-ion-ski bateriji, polnilec in 2 zvitka žice, v 
trdnem plastičnem kovčku.

Št.Art.: Z124002    1 KOS EUR 1.314,00    

Aku-rezalec armature TJEP RC20A 
ROD CUTTER
Za hitro in učinkovito rezanje različ-
nih železnih in neželeznih kovin.
Za ravno ali prosto rezanje jeklene 
armature v gradbeništvu, armaturne 
mreže in palice, žična palica ali navojne palice. 

• Premer obdelovanca: 10-20 mm
• Število vrtljajev rezalnega noža v prostem teku: 2000 
vrt/min
• Največja širina rezanja: 20 mm, - maks
• Premer diamantne rezalne plošče: 110 mm
• Baterija: 24 V / 6 Ah Li-Ion
• Teža: 3,5 kg

Vključeno v dobavo: 2x rezalna plošča TJEP RC20 110x1,6 
mm (št. art.: Z102942), 1x ročaj, 1x vrečka za sekance, 
2x imbus ključ, 2x polnilni bateriji 24 V / 6 Ah (št. art.: 
Z103964), 1x polnilnik (št. art.: Z103965), kovček.

Št.Art.: Z102944    1 KOS EUR 810,00    

Ročni mešalnik Xo1 R HF 230V/1150W, 
1-prestava
Kompakten 1-stopenjski mešalnik, 
za široko paleto nalog mešanja do-
količine 40 litrov. 

• Moč: 1150 W / 230 V 
•  Hitrost obremenitve: - 640 min-1
• Maks. premer mešalnega vretena: 120 mm
• Količina mešanja: do 40 litrov
• Priključek za mešalno orodje: HEXAFIX®
• Teža: 7,17 kg.

Št.Art.: Z251000    1 KOS EUR 248,00    

Drča za gradbeni odpadni material, 
rumena L=1,1m, premer=40-50cm
Drča za gradbeni odpadni material rumena 
L=1,1m, premera 40-50cm
Cevi so stožčaste in zato prihranijo prostor 
med prevozom in skladiščenjem. Izjemno 
močne verige z vponkami povezujejo posa-
mezne elemente. Prva cev mora biti trdno 
pritrjena! Nujno potrebno je pritrditi vsako 
deseto cev na stavbo ali gradbeni oder! Sku-
pna teža vseh cevi za transport ruševin, ne 
sme presegati 250 kg. Spodnji konec spoje-
nih cevi, rahlo upognite, da upočasnite hi-
trost padanja odpadkov.

Št.Art.: Z4816300    1 KOS EUR 48,50    

Lijak za drčo odpadnega gradbenega 
materiala
Lijak za drčo odpadnega gradbe-
nega materiala - osnovni element. 
Lijak je nameščen na ogrodju pa-
rapeta. Široka odprtina omogoča 
enostavno polnjenje. Prva cev za 
odpadni material mora biti trdno 
pritrjena! Pritrditev / pritrjevanje 
žleba za ruševine, na vsako deseto cev na stavbi oz. na 
gradbeni oder, so nujni! Skupna teža žleba/drče, za ruše-
vine ne sme presegati 250 kg. Spodnji konec drče/žleba 
rahlo upognite, da upočasnite hitrost padanja ruševin v 
kontejner. Na voljo je tudi pokrov ZP51050BY, kot dodatna 
oprema za lijak za polnjenje, kar omogoča še lažje polnje-
nje.

Št.Art.: ZP51044Y    1 KOS EUR 90,29    

Pokrov za polnilni lijak gradbene drče
Pokrov za lijak za polnjenje drče 
za gradbene odpadke ZP51044Y 
omogoča enostavno polnjenje drče 
za gradbene odpadke.

Št.Art.: ZP51044Y    1 KOS EUR   36,67    

Ročni mešalnik Xo4 R HF 230V/1500W, 
2-prestavi
Zelo zmogljiv 2-stopenjski mešal-
nik, za univerzalna opravila meša-
nja z vrhunsko ergonomijo.

• Moč: 1500 vatov / 230 V 
• Obremenitvena hitrost 1 prestava: - 420 min-1
• Obremenitvena hitrost 2. prestava: - 590 min-1 
• Maks. premer mešalnega vretena: 150 mm
• Mešalna količina: do 60 litrov
• Priključek za orodje: HEXAFIX®
• Teža: 8,14 kg

Št.Art.: Z25118    1 KOS EUR 410,00    
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Okvir pocinkan za pritrditev drče 
odpadnega materiala
Okvir parapeta je namenjen za pritrditev 
na oder ali za obešanje na okenske pa-
rapete itd. Nastavljiv do približno 48 cm. 
Prva cev žleba za ruševine mora biti trd-
no pritrjena! Nujno potrebno je pritrditi vsako deseto cev 
na stavbo ali gradbeni oder! Skupna teža cevi za ruševine 
ne sme presegati 250 kg. Spodnji konec spojenih cevi rahlo 
upognite, da upočasnite hitrost padanja odpadkov.

Št.Art.: Z4816350    1 KOS EUR 129,60    

Vibro plošča HUSQVARNA LF 60 LAT
LF 60 LAT je lahka, hitra, tek naprej delujo-
ča vibro plošča, zasnovana za učinkovito zbi-
janje asfalta in zemlje. Idealna za popravila 
in vzdrževalna dela, kot na primer, na par-
kiriščih in dovozih. Veliki rezervoar za vodo 
in velik pokrov, ki omogoča manj pogosto in 
hitrejše polnjenje. Stroj se enostavno čisti, ne pušča sledi 
na pločniku in za čiščenje uporablja lastno vodo. Obseg do-
bave: rezervoar za vodo in transportna kolesa.
Tehnični podatki: - moč: 2,1 kW, - motor: HONDA GX120 
bencinski, - centrifugalna sila: 10 kN, - hitrost pomika na-
prej: 25 m/min, - zvočni tlak: 88 dB(A), - širina plošče: 
350 mm, - dolžina plošče: 545 mm, - mere (DxŠxV): 
986x350x968 mm, - teža: 67 kg.

Št.Art.: Z967854802    1 KOS EUR 1.676,00    

Mešalec betona BP280LO 230V
• Motor: 230V, 1470 W
• Razred zaščite IP44
• Zobnik iz litine
• 3 velike mešalne lopatice
• Volumen bobna 260 litrov
• Mešalna zmogljivost 200 litrov
• Upravljanje: ročno kolo
• 2 nastavka za transport z viličarjem
• Teža 142 kg
• Mere (dxšxv) 1665x910x1465mm

Št.Art.: ZBP280LO    1 KOS EUR 971,00    

Žaga za rezanje keramike TYROLIT 
TRE 250
Žaga za rezanje keramike TRE 250 
omogoča rezanje keramike različ-
nih formatov in tipov talnih ploščic, 
do dolžine 1,0m

•  Številne možne nastavitve in 
uporabne možnosti

•  Robustna konstrukcija in preci-
zno vodilo rezalne glave

• Transportna kolesa in preklopna nožna stojala
•  Možna nastavitev globine reza, rezanje pod kotom, 

zajeralni rez, itd.
• Električna potopna črpalka.
• Maksimalna globina reza: 60mm
• Maks. premer rezalne plošče: 250mm
• Rezalna dolžina: 940mm 
• Premer vpetja plošče: p=25,4mm
• Pogon: Motor: Elektro, Moč: 1,3Kw
• Mere (DxŠxV): 1375x740x1275mm
• Teža: 79kg.

Št.Art.: Z10989500    1 KOS EUR 922,00    

Horizontalni mešalec PFT 
MULTIMIX 100
Se lahko uporablja za najrazličnejše mate-
riale kot so, npr. malta, lepilo, omet, ma-
teriali za fugiranje, mase za kitanje, itd. 
Mešalec prepriča zaradi odličnega rezultata 
mešanja, hitrega praznjenja, kompaktna in 
robustna zasnova ter velika transportna kolesa za premik 
po gradbišču. Idealno za slikopleskarje in štukature, pola-
galce estriha in keramike, zidarje in izvajalce ometov. 

• Pogonski motor: 2.0kW, 42 vrt./min
• Napajanje: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,0 kW 
• Prostornina posode: 100 litrov 
• Velikost zrn: max. 8 mm 
• Višina polnjenja: 1190mm, - višina izliva: 640 mm
• Mere (DxŠxV): 720x690x1190 mm
• Skupna teža: 80 kg.

Št.Art.: Z00627405    1 KOS EUR 1.939,00    

Vibro nabijač - žaba HUSQVARNA LT 
6005
LT 6005 je uravnotežen in močan nabijač, 
zasnovan za učinkovito zbijanje nekoheziv-
nih in kohezivnih tal, kot npr. gline in blata. 
Opremljen z najnovejšim motorjem HONDA 
GXR120, ki je posebej zasnovan za nabijače. 
Ponuja odličen nadzor in nizek hrup in nizko 
vsebnost onesnaževanja.
Tehnični podatki: - Moč: 2,7 kW, - Motor: bencinski HONDA 
GXR120, - Hitrost: 15-18 m/min, - Zvočni tlak: 92 dB(A), 
- Širina nabijalne plošče: 280 mm, - Dolžina nabijalne 
plošče: 332 mm, - Mere (DxŠxV): 726x345x1084 mm, - 
Delovna teža: 70 kg.

Št.Art.: Z967854502    1 KOS EUR 1.990,00    

Mešalec malte in betona PRO160 230V
• Lakiran rdeče RAL 3020
• Motor: izmenični tok 230V, 850 W
•  Pogonska enota zaščitena pred dežjem, 

razred zaščite IP44
• Pocinkano ohišje motorja 
•  Velike mešalne lopatice za optimalno 

mešanje
• Kapaciteta mešalnega bobna 150 litrov
• Upravljanje: ročno kolo, zunanja puša ležaja
• 2 zaplati za lažji transport z viličarjem
• Dimenzije: (DxŠxV) 1190x665x1350mm, teža: 55kg.

Št.Art.: ZPRO160LO    1 KOS EUR 496,00    

Dobava brez rezalne plošče



Žaga za tlakovce in keramiko TYROLIT 
TBE 400 vključno z diamantno ploščo 
p=400mm
Čisti rezi zahvaljujoč trdni in kompaktni 
mizi žage z nedrsečo površino.

•  Vrtljiva glava žage omogoča rezanje 
pod kotom 45 °

• Brezstopenjsko nastavljiva globina reza
• Vodna kad iz jekla s prašno prevleko
• Zložljiva stopala
•  Transportna kolesa in ročaji za najboljšo manevriranje 

na mestu
• Nastavek za kotni rez od 30° do 90°
• Globina reza: do 125 mm
•  Premer diamantne rezalne plošče: 400 mm, dolžina 

reza: 600mm
• vpetja plošče: d = 25,4 mm
• Moč motorja: 2,2 kW, 230V / 50 Hz
• Mere (DxŠxV): 1210x655x1285 mm
• Teža: 86 kg.

Št.Art.: Z10998400    1 KOS EUR 924,00    

Konzolno dvigalo IORI DM200I VELOX
• Nosilnost: 200kg
• Hitrost dvigovanja: 38 m/min
• Dolžina jeklene vrvi: 40 m
• Premer jeklene vrvi: 4 mm
• Motor: 1,45 kW, 230V, 50Hz
• Kabel za upravljanje: 1,5 m
• Vrtljiva konzola ni vključena v ceno

Št.Art.: ZDM200IV    1 KOS EUR 591,06    

Vrtljiva roka za montažo dvigala IORI 
DM200I
Vrtljiva konzola za montažo dvigala IORI 
DM200I,na gradbeni oder.

• 2 spojki za gradbeni oder
• Dolžina roke: 900 mm

Št.Art.: ZB2    1 KOS EUR 115,21    

Univerzalna gibljiva konzola 
za GEDA Maxi 120 S/150 S
Vrtljiva roka-konzola z vrtljivim držalom za 
pritrditev za 1 1/2 “cevni oder na kateri koli 
višini odra.

Št.Art.: ZG1267    1 KOS EUR 384,95    

Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder 
GEDA Maxi 120 S

• Nosilnost: 120 kg
• Hitrost dvigovanja: 20 ali 60 m/min
• Dolžina jeklene vrvi: 81 m
• Premer jeklene vrvi: 4 mm
• Motor: 1,35 kW, 230V, 50Hz
• Kabel za upravljanje: 1,5 m
• Vrtljiva konzola ni vključena v ceno

Št.Art.: ZG1298    1 KOS EUR 3.220,00    

Vrtljiva konzola IORI 
DM200ITT/ITLTT
Vrtljiva konzola za ležeče dvigalo IORI 
DM200ITT/ITLTT, skupaj z dvema gradbeni-
ma spojkama, dolžina 900mm.

Št.Art.: ZB7    1 KOS EUR 280,50    

Vibrator za zgoščevanje betona 
HUSQVARNA SMART z integriranim 
pretvornikom frekvence 230V
HUSQVARNA SMART je naj-
močnejši vibrator za beton za 
profesionalce. Je elektronski 
visokofrekvenčni vibrator z 
inteligentnim  integriranim frekvenčnim pretvornikom, ki 
združuje zanesljivost in zmogljivost z najnovejšo tehnolo-
gijo. Dolžina cevi: 5 m, - dolžina kabla: 15 m.

Premer igle 48mm:
Št.Art.: Z967855905    1 KOS EUR 1.199,00    

Premer igle 56mm:
Št.Art.: Z967856004    1 KOS EUR 1.199,00    

OLI Pretvornik frekvence 
CMM25M / CMT25
Pretvorniki frekvence in napetostni pre-
tvorniki s trajnimi magneti, so namenje-
ni za neprekinjeno delovanje vibratorjev 
za zgoščevanje betona.

• Tok: 10A
• Moč: 1,8kW ali 2,8kW
• Izhod: Št.priklopov: 
2x igla VHN38 ali 2x igla VHN50 ali 2x igla VHN59 
1x igla VHP50 ali  1x igla VHP59 ali 1x igla VHP65

• Teža: 34kg.

CMM25M (230V, 1,8kW):
Št.Art.:ZCMM25M    1 KOS EUR 712,60    

CMT25 (400V, 2,8kW):
Št.Art.:ZCM25T1    1 KOS EUR 785,74    

OLI vibracijske igle za pretvornik 
frekvence VHN in VHP
VHN und VHP (Profesionalna linija) so 
električni visoko frekvenčni vibratorji za 
zgoščevanje betona. Ta profesionalna li-
nija ima večjo centrifugalno moč in 4x 
ležajni rotor, za najzahtevnejša dela.

Št.art. Premer  
igle

Dolžina 
igle

Centrif. 
sila

Vibracije  
v min.

Delovno 
območje Cena €/kos

ZVHN38AP 38 mm 404 mm 1.700 N 12.000 45 cm 319,13
ZVHN50AP 50 mm 403 mm 3.080 N 12.000 60 cm 335,49
ZVHN59AP 59 mm 420 mm 4.560 N 12.000 80 cm 396,05
ZVHP50AP 50 mm 468 mm 3.760 N 12.000 70 cm 443,51



Akcija velja od 1.2.2023. do 31.5.2023. oziroma do odprodaje zalog. 

Cene so v EUR neto, brez DDV. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.
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Ljubljana

GRADBENI SERVIS LORENČIČ d.o.o.

Tehnika in servis za gradbince!

Gradbeno ležeče konzolno dvigalo 
IORI DM200ITLTT 230V
Nosilnost: 200 kg, hitrost dvigovanja: 25 m/min, 
dolžina jeklene vrvi: 100 m, premer jeklene vrvi: 
5 mm, motor: 0,75 kW, 230V, 50Hz, kabel za 
upravljanje: 1,5 m, teža dvigala: 77 kg, vrtljiva 
konzola ni vključena v ceno

Št.Art.: ZDM200ITLTT    1 KOS EUR 1.708,00    

Gradbena žaga za rezanje lesa 
AVOLA BK 450-10, 400V
Motor z elektromehansko zavoro, moč motorja P2 (=izhod-
na moč): 3,0Kw – 400V, višina reza: 135mm, rezalni list 
HM/A: 450mm, velikost mize: 1079x750x850mm, dolžina 
mize s podaljškom: 1781mm, teža: 113kg

Št.Art.: ZBK450    1 KOS EUR 1.545,00    

Rezalnik stiropora SPEWE 212SL-30
Vsestranska naprava z vročo nitko za rezanje tr-
dih pen. Globinska nastavitev za rezanje utorov, 
žlebov ali rezanje po dolžini. Natančni rezi do 45° 
z vrtljivim rezalnim lokom. Dolžina reza: 128 
cm, globina reza: do 30 cm. Teža 14,8 kg. Ra-
zličice rezanja: ravni, poševni, zajeralni, stopniča-
sti, utorni in žlebni, itd.

Št.Art.: Z1000269    1 KOS EUR 1.367,00    

Gradbena krožna žaga LORENCIC BKS 
450 LO-PLUS 400V z rezalno ploščo 
450 mm
Varnostni zaščitni pokrov rezalne plošče, miza 
iz pocinkane jeklene pločevine, zaviranje mo-
torja in zaščita pred preobremenitvijo, vrtljivi 
kotni omejevalnik, potisno vodilo in paralelni prislon, žagin 
list: 450x30 mm, višina reza: 141 mm, motor: 5,5 kw, šte-
vilo vrtljajev: 2.735 vrt/min, mere: 1830x750x1020 mm, 
velikost mize: 1.030 x 1.020 mm, teža: 90kg

Št.Art.: ZBKS450LO    1 KOS EUR 1.454,00    

Rotacijski laser – Set 
SPECTRA HV 101 s stativom
Tehnični podatki: - tip laserja/razred: 
635nm, razred 3A/3R<5nm, - območje sa-
moniveliranja: +/- 5 stopinj, - elektronsko 
servo vodeno samoniveliranje, - prikaz Out-of-Level: ja, - 
oskrba s tokom: 2xD Cel-alkalne-baterije, - čas delovanja 
baterij: 50 ur, nastavitev naklona: ročno preko ene osi, - 
toleranca: +/- 1mm pri 10m, delovno območje: p=300m z 
detektorjem,  - razred zaščite: IP54, - teža: 13,68kg. 

Št.Art.: Z140201    1 KOS EUR 1.240,00    

Razvlaževalnik-sušilec zraka TTK 
170 S 230V do 50l/24h
Moč: 40 l v 24 h (30°C/80%), pretok zraka: 580 m³/h, de-
lovno območje: +5 do + 32°C, delovno območje/vlažnost: 
32-100%, priključna napetost:230 V/50 Hz, poraba električ-
ne energije največ 0,9 kW, rezervoar za vodo: 6 litrov, di-
menzije(DxŠxV): 540x490x963 mm, teža: 32 kg

Št.Art.: Z1120000155    1 KOS EUR 867,25    

Pretočni mešalec PFT LOTUS XS
Mešalna kapaciteta: ca. 20l/min, pogon: 
1,3kW el.motor z reduktorjem, 230V, 50Hz, 
priklop vode: 3/4” cev, prostornina poso-
de za material: 50l, mere: 1215x645x(880-
1020mm, nastavljiv po višini), višina iztoka: 
440-580mm, skupna teža: 65kg.

Št.Art.: Z00246057    1 KOS EUR 1.940,00    

Žaga za rezanje opeke TS 
700, brez dia. rezalne plošče
Rezalna plošča: 700mm, vpetje rezalne 
plošče: 25,4mm, maksimalna globina reza: 
300mm, maksimalna dolžina reza: 870mm, pogonski mo-
tor: 5,5kW (380V), območje hrupa: 81,4 dB - 96,5dB, di-
menzije žage: miza (DxŠ): 500x600mm, skupno (DxŠxV): 
1700x780x1450mm, teža: 200kg.

Št.Art.: ZFTG0700LO    1 KOS EUR 2.812,00    


