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ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

Üzembe helyezés / Messa in servizio
Kiszállítási állapotban egyik gép sincs üzemképes állapotban, és ezeket a felhasználónak kell a helyszínen üzembe helyezni. A
megfelelő üzembe helyezésért, a gép csatlakoztatásáért és minden finombeállításért kizárólag a felhasználó felel. A gép üzembe
helyezését az értékesítési ára nem tartalmazza, amennyiben erről nem született ettől eltérő megállapodás a forgalmazóval/szerződő féllel.
Tutte le macchine non sono operative alla consegna e devono essere messe in funzione in loco dall‘utente. L‘utente è responsabile
della corretta messa in funzione, del collegamento della macchina e di tutte le regolazioni di precisione, senza eccezioni. La messa
in funzione della macchina non è inclusa nel prezzo di vendita, se non diversamente concordato con il rivenditore/partner.

REKLÁMANYAG
MATERIALE PUBBLICITARIO
Van még hely a kirakatában, amelyet hatékonyan ki szeretne használni?

HOL VÁSÁROLHATOK ZIPPER GÉPEKET
DOVE POSSO ACQUISTARE LE MACCHINE ZIPPER
Gépeinket kizárólag a ZIPPER értékesítési partnerünk kínálhatja megvásárlásra és a gépeket kizárólag
tőle szerezhetjük be. A gépek nagy része elérhető a nevesebb barkácsáruházakban és online kereskedőknél.
Weboldalunkon (QR-kód) a kereskedőkeresővel megtalálja a ZIPPER forgalmazó partnereit. Szívesen segítünk kapcsolatba lépni partnereinkkel. (Érdeklődjön az info@zipper-maschinen.at e-mail-címen vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltve).

Az értékesítési pontunkban számos vásárlásra ösztönző kiállítópolcot, strandzászlót és feltekerhető plakátot kínálunk. Ha érdekli, vegye fel velünk közvetlenül a kapcsolatot és elmondjuk a lehetőségeket.

Avete spazio nel vostro showroom che vorreste utilizzare in modo efficace?
Siamo lieti di offrirvi i nostri espositori pallett per punti vendita, beachflag e i poster avvolgibili, che
potete utilizzare per creare ulteriori incentivi all‘acquisto. Se siete interessati, contattateci direttamente e
vi illustreremo le possibilità.

Le nostre macchine possono essere offerte e acquistate solo attraverso i nostri partner commerciali
ZIPPER. Inoltre, è possibile acquistare la maggior parte delle nostre macchine presso i più noti negozi di
bricolage e presso i rivenditori online.
Potete trovare i partner ZIPPER tramite la ricerca dei rivenditori sul nostro sito web (codice QR). Saremo lieti di aiutarvi a mettervi in contatto con i nostri partner.
(Richiesta tramite info@zipper-maschinen.at o tramite il modulo di contatto online).

RAJONGÓI CIKKEK
ARTICOLI PER TIFOSI
Látogasson el az online üzletünkbe, és válassza ki a rajongói tárgyak közül a kedvenc árucikkét.
A rajongói ruházati cikkek, golyóstollak stb. között biztosan talál magának megfelelőt.

Igény esetén szívesen segítünk az egyéni reklámanyagok összeállításában/értékesítési felületek kialakításában.
Se necessario, saremo lieti di creare materiale pubblicitario/aree di vendita personalizzati.

Date un‘occhiata al nostro negozio online e scegliete il vostro preferito tra la nostra selezione di articoli
per tifosi. Che si tratti di abbigliamento per tifosi, penne a sfera, ecc. Sicuramente troverete qualcosa che
fa per voi.
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ÚJDONSÁGOK A VÁLASZTÉKBAN
NOVITÀ NELL‘ASSORTIMENTO

ÚJ TERMÉKEK NUOVI PRODOTTI

A ZIPPER CÉGRŐL INFORMAZIONI SU ZIPPER

A ZIPPER CÉGRŐL
INFORMAZIONI SU ZIPPER

ÚJ

NUOVO

A Zipper cégről

A ZIPPER MASCHINEN GmbH cégről
A ZIPPER márka egy széles és vonzó termékválasztékot kínál az alábbi kategóriákban: Építőipari gépek |
Tűzifatechnika | Famegmunkáló gépek | Kertészeti gépek | Generátorok | Műhelyfelszerelés | Mezőgazdaság. A ZIPPER Maschinen cég 2008-ban alapult. Termékkínálatunkat folyamatosan bővítjük és büszkék
vagyunk arra, hogy értékesítési partnereink (online kereskedők, szakkereskedők és barkácsáruházak)
termékeinket immár a teljes európai piacon és azon kívül is forgalmazzák. Mottónkkal - Your Job Our Tools
- meghívjuk Önt, hogy böngésszen termékkínálatunkban annak reményében, hogy kínálatunkban megtalálja a megfelelő terméket/gépet az Ön projektjéhez.

A LEGUTÓBBI KATALÓGUSUNK MEGJELENÉSE ÓTA A TERMÉKKÍNÁLATUNKBA BEKERÜLT GÉPEK
MACCHINE AGGIUNTE ALLA GAMMA RISPETTO ALL‘ULTIMO CATALOGO
ÉPÍTŐIPARI GÉPEK
MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ÁRAMTELEP
POWER STATION

TŰZIFA FELDOLGOZÓ GÉPEK
MACCHINE LEGNA DA ARDERE

AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐ
ATTREZZATURE A BATTERIA

Informazioni su Zipper

Informazioni su ZIPPER MASCHINEN GmbH
Il marchio ZIPPER offre un‘ampia e interessante gamma di prodotti nelle categorie: Macchine per l‘edilizia |
Tecnologia per la legna da ardere | Macchine per la lavorazione del legno | Attrezzature per il giardinaggio |
Generatori di corrente | Attrezzature per officina | Agricoltura. ZIPPER Maschinen è stata fondata nel 2008.
Sviluppiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e siamo ora orgogliosi di essere rappresentati in
tutto il mercato europeo e oltre con i nostri partner di distribuzione (rivenditori online, rivenditori specializzati o negozi di bricolage). Il nostro motto - Your Job Our Tools - vi invita a sfogliare la nostra gamma di
prodotti nella speranza che troviate il prodotto/macchina giusto per il vostro progetto.

ZIPPER helyszínek

Tevékenységünket 4 helyszínről, a Schlüßlberg-i központunkból, Haslachból, Eislebenből és Qingdao-i (CN)
irodánkból koordináljuk. A Schlüßlberg-i székhelyet 2020-ban és 2021-ben jelentősen kibővítettük, és most
már egy modern logisztikai központtal rendelkezik, amelynek teljes raktárkapacitása 5500 m² (benne egy
4000 raklaphelyet tartalmazó magasraktárral), és ahol egy modern irodaház is található jól felszerelt irodai
munkahelyekkel a ZIPPER alkalmazottai számára.

Sedi ZIPPER

Coordiniamo le nostre attività dalle 4 sedi di Schlüßlberg (sede centrale), Haslach, Eisleben e da un ufficio a
Qingdao (CN), La sede centrale di Schlüßlberg è stata notevolmente ampliata nel 2020 e nel 2021
e ora dispone di un moderno centro logistico con una capacità totale di stoccaggio di 5500m² (contiene
un magazzino a scaffalature alte con 4000 posti pallet) e un edificio per uffici dal design moderno con
attraenti postazioni di lavoro per i dipendenti ZIPPER.

FAIPARI GÉPEK
LAVORAZIONE DI LEGNO

MEZŐGAZDASÁG
AGRICOLTURA
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ZI-RPE90C

KERÉKSZERELŐGÉP

COMPATTATORE PIASTRA VIBRANTE

• az előrefelé mozgó rezgőlemez különösen alkalmas útépítési, kertészeti
és tájépítészeti burkolási és javítási munkákhoz
• behajtható fogantyú
• minden oldalról védett ékszíjjal, szállítási konzollal
• átlátszó gumiszőnyeggel

• az előrefelé mozgó rezgőlemez különösen alkalmas útépítési, kertészeti
és tájépítészeti burkolási és javítási munkákhoz
• behajtható fogantyú
• minden oldalról védett ékszíjjal, szállítási konzollal
• átlátszó gumiszőnyeggel

• La vibro-piastra a scorrimento in avanti è particolarmente indicata per
lastricati e
• lavori di ripristino nella costruzione di sentieri, nel giardinaggio e nella
paesaggistica
• Maniglia pieghevole
• con cinghia trapezoidale protetta su tutti i lati, staffa di trasporto
• incl. tappetino in gomma trasparente

• La vibro-piastra a scorrimento in avanti è particolarmente indicata per
lastricati e
• lavori di ripristino nella costruzione di sentieri, nel giardinaggio e nella
paesaggistica
• Maniglia pieghevole
• con cinghia trapezoidale protetta su tutti i lati, staffa di trasporto
• incl. tappetino in gomma trasparente

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN

Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Teljesítmény / Potenza motore
Talp hossz / Lunghezza della piastra base
Talp szélesség / Larghezza della piastra base
A centrifugális erő / Forza centrifuga
max. Sebesség / Velocità di lavoro
Rezgés hatások / Impatti vibrazioni
Tömörödés mélység / Profondità di compressione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
RPE60GMW

9120039237558
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
ROZ95
3,6 l
4,1 kW
510 mm
350 mm
12,1 kN
13,8 m/min
5600 vpm
150 mm
380x640x460 mm
62/68 kg

Gumiszőnyeg, fehér /Tappetino di gomma bianco

ZI-RPE90

Motortípus / Tipo di motore
Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Teljesítmény / Potenza motore
Talp hossz / Lunghezza della piastra base
Talp szélesség / Larghezza della piastra base
A centrifugális erő / Forza centrifuga
max. Sebesség / Velocità di lavoro
Rezgés hatások / Impatti vibrazioni
Tömörödés mélység / Profondità di compressione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039231167
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
ROZ95
3,6 l
4,1 kW
550 mm
440 mm
15 kN
16,8 m/min
4200 vpm
300 mm
480x640x670 mm
88/95 kg

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
RPE90CGMW
Gumiszőnyeg, fehér /Tappetino di gomma bianco

ZI-RPE120GYN

KERÉKSZERELŐGÉP

KERÉKSZERELŐGÉP

COMPATTATORE PIASTRA VIBRANTE

COMPATTATORE PIASTRA VIBRANTE

• az előrefelé mozgó rezgőlemez különösen alkalmas útépítési, kertészeti
és tájépítészeti burkolási és javítási munkákhoz
• behajtható fogantyú
• minden oldalról védett ékszíjjal, szállítási konzollal
• átlátszó gumiszőnyeggel

• az előrefelé mozgó rezgőlemez különösen alkalmas útépítési, kertészeti
és tájépítészeti burkolási és javítási munkákhoz
• robusztus alaplappal felszerelve
• gumiszőnyeggel és futóművel

• La vibro-piastra a scorrimento in avanti è particolarmente indicata per
lastricati e
• lavori di ripristino nella costruzione di sentieri, nel giardinaggio e nella
paesaggistica
• Maniglia pieghevole
• con cinghia trapezoidale protetta su tutti i lati, staffa di trasporto
• incl. tappetino in gomma trasparente
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Teljesítmény / Potenza motore
Talp hossz / Lunghezza della piastra base
Talp szélesség / Larghezza della piastra base
A centrifugális erő / Forza centrifuga
max. Sebesség / Velocità di lavoro
Rezgés hatások / Impatti vibrazioni
Tömörödés mélység / Profondità di compressione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
RPE90GMW
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KERÉKSZERELŐGÉP

COMPATTATORE PIASTRA VIBRANTE

Motortípus / Tipo di motore

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ZI-RPE60

9120039237589
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
ROZ95
3,6 l
4,1 kW
550 mm
420 mm
15,5 kN
14,4 m/min
6300 vpm
200 mm
450x590x570 mm
84/91 kg

• La vibro-piastra a scorrimento in avanti è particolarmente indicata per
lastricati e
• lavori di ripristino nella costruzione di sentieri, nel giardinaggio e nella
paesaggistica
• dotata di una robusta piastra di base
• incl. tappetino in gomma e carrello
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Teljesítmény / Potenza motore
Talp hossz / Lunghezza della piastra base
Talp szélesség / Larghezza della piastra base
A centrifugális erő / Forza centrifuga
max. Sebesség / Velocità di lavoro
Rezgés hatások / Impatti vibrazioni
Tömörödés mélység / Profondità di compressione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
RPE120GYNGMW

9120039234090
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
ROZ95
3,6 l
4,1 kW
620 mm
450 mm
26 kN
25 m/min
4700 vpm
300 mm
920x450x950 mm
115/123 kg

Gumiszőnyeg, fehér /Tappetino di gomma bianco

Gumiszőnyeg, fehér /Tappetino di gomma bianco
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ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ZI-RPE330G

ZI-RPE125

KERÉKSZERELŐGÉP

KERÉKSZERELŐGÉP

COMPATTATORE PIASTRA VIBRANTE
• az előre- és hátrafelé mozgó rezgőlemez különösen alkalmas
• útépítési, kertészeti és tájépítészeti javítási munkákhoz
• stabil fogantyú
• minden oldalról védett ékszíj
• gumiszőnyeggel és futóművel
• La vibro-piastra a scorrimento in avanti è particolarmente indicata per
lastricati e
• lavori di ripristino nella costruzione di sentieri, nel giardinaggio e nella
paesaggistica
• Maniglia robusta
• Cinghia trapezoidale protetta su tutti i lati
• incl. tappetino in gomma e carrello

COMPATTATORE PIASTRA VIBRANTE
• az előrefelé mozgó rezgőlemez különösen alkalmas útépítési, kertészeti
és tájépítészeti burkolási és javítási munkákhoz
• stabil fogantyú, minden oldalról védett ékszíj
• előrefelé és hátrafelé mozgás
• futóművel és lemezbővítéssel
• La vibro-piastra a scorrimento in avanti è particolarmente indicata per
lastricati e
• lavori di ripristino nella costruzione di sentieri, nel giardinaggio e nella
paesaggistica
• Impugnatura robusta, cinghia trapezoidale protetta su tutti i lati
• Movimento in avanti e indietro
• incl. sottocarro ed estensione della piastra
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN

9120039234137

Motortípus / Tipo di motore

G200F (4 ütemű / 4 tempi)

Motortípus / Tipo di motore

Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Teljesítmény / Potenza motore
Talp hossz / Lunghezza della piastra base
Talp szélesség / Larghezza della piastra base
A centrifugális erő / Forza centrifuga
max. Sebesség / Velocità di lavoro
Rezgés hatások / Impatti vibrazioni
Tömörödés mélység / Profondità di compressione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

ROZ95
3,6 l
4,1 kW
400 mm
630 mm
25 kN
25 m/min
4300 vpm
300 mm
430x710x1100 mm
125/140 kg

Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Teljesítmény / Potenza motore
Talp hossz / Lunghezza della piastra base
Talp szélesség / Larghezza della piastra base
A centrifugális erő / Forza centrifuga
max. Sebesség / Velocità di lavoro
Rezgés hatások / Impatti vibrazioni
Tömörödés mélység / Profondità di compressione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

ZI-RPE160C

9120039233376
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
ROZ95
6,5 l
8,2 kW
890 mm
670 mm
38 kN
21 m/s2
3750 vpm
900 mm
500x995x1470 mm
300/330 kg

ZI-RAM80C

KERÉKSZERELŐGÉP

DÖNGÖLŐ

COMPATTATORE PIASTRA VIBRANTE

VIBROCOSTIPATORE

• az előrefelé mozgó rezgőlemez különösen alkalmas útépítési, kertészeti
és tájépítészeti burkolási és javítási munkákhoz
• stabil fogantyú, minden oldalról védett ékszíj
• előrefelé és hátrafelé mozgás
• gumiszőnyeggel és futóművel

• föld, homok stb. tömörítése
• ideálisan alkalmas a nehezen hozzáférhető helyekre
• irányváltó gomb
• futóművel

• La vibro-piastra a scorrimento in avanti è particolarmente indicata per
lastricati e
• lavori di ripristino nella costruzione di sentieri, nel giardinaggio e nella
paesaggistica
• Impugnatura robusta, cinghia trapezoidale protetta su tutti i lati
• Movimento in avanti e indietro
• incl. tappetino in gomma e carrello

• Compattazione del terreno, della sabbia, ecc.
• Ideale per i punti difficili da raggiungere
• Avviamento inverso
• incluso carrello
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN

9120039231778
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
Üzemanyag / Caburante
ROZ95
Fordulatszám / Velocità
3600 min-1
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
2,7 l
Teljesítmény / Potenza motore
4,1 kW
Talp hossz / Lunghezza della piastra base
360 mm
Talp szélesség / Larghezza della piastra base
285 mm
Ütés/perc / Battiti/minuto
600-700 vpm
Haladási sebesség / Velocità di acanzamento
10-13 m/min
Döngölő erő / Forza di compattazione
10 kN
Ugrás magasság / Corsa del piede
40-65 mm
Zajszint LWA / Livello di emissione sonora LWA 108 dB(A)
Csomagolási méret / Imballo
1160x760x460 mm
Súly / Peso
80/89 kg
Motortípus / Tipo di motore

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás/ Capacità serbatoio
Teljesítmény / Potenza motore
Talp hossz / Lunghezza della piastra base
Talp szélesség / Larghezza della piastra base
A centrifugális erő / Forza centrifuga
max. Sebesség / Velocità di lavoro
Rezgés hatások / Impatti vibrazioni
Tömörödés mélység / Profondità di compressione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
RPE160CGMW
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9120039232805
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
ROZ95
6l
6 kW
730 mm
420 mm
30,5 kN
22 m/s2
4000 vpm
500 mm
480x640x670 mm
161/180 kg

Gumiszőnyeg, fehér /Tappetino di gomma bianco
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ZI-BES350Y

BONTÓKALAPÁCS

MOTTRONCATRICE TAGLIO CEMENTO

DEMOLITORE/MARTELLO

MOTTRONCATRICE TAGLIO CEMENTO

• rendkívül robusztus felépítés
• 30 mm hatszögletű foglalat
• 1 db hegyes vésővel, 1 db lapos vésővel, kofferrel

• nedves és szárazvágások
• alkalmas a 300 mm-es vagy 350 mm-es koronghoz
• víztartályos vezetőkocsival, 350 mm-es korong

• Costruzione particolarmente robusta
• Attacco esagonale da 30 mm
• incl. 1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto, custodia

• Tagli a umido e a secco
• adatta per dischi da 300 o 350 mm
• incl. carrello di guida con serbatoio dell‘acqua, disco da 350 mm

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Ütés/perc / Battiti/minuto
Egy ütés erő / Potenza del colpo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
ABH1500FM
Flachmeißel / flat chisel

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ZI-ABH1500D

9120039232669
1,5 kW
230 V / 50 W
1900/min
45 Joule
180x720x300 mm
14/22 kg

ABH1500SM
Hegyes véső / Scalpello a punta

Motortípus / Tipo di motore
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Üzemanyag / Caburante
Fogásmélység / Profondità di taglio 90°
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039231624
4,1 kW
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
3,6 l
ROZ95
110 mm
580x940x770 mm
68/70 kg

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
BES350YDS
Gyémánt korong segm. / Disco diamantato segm.

ZI-ABH1700D

BONTÓKALAPÁCS

DEMOLITORE/MARTELLO
• rendkívül robusztus felépítés
• 30 mm hatszögletű foglalat
• 1 db hegyes vésővel, 1 db lapos vésővel, kofferrel
• Costruzione particolarmente robusta
• Attacco esagonale da 30 mm
• incl. 1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto, custodia
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Ütés/perc / Battiti/minuto
Egy ütés erő / Potenza del colpo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233130
1,7 kW
230 V / 50 W
1900/min
65 Joule
350x880x180 mm
18,5/26 kg

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
ABH1500FM

Lapos véső / Scalpello piatto

ABH1500SM

Hegyes véső / Scalpello a punta

ZI-BHA1500D

ZI-BTS350

MOTTRONCATRICE TAGLIO CEMENTO

MOTTRONCATRICE TAGLIO CEMENTO
• nedves és szárazvágások
• vízcsatlakozás gyorscsatlakozóval hűtéshez
• 350 mm-es gyámántkoronggal

• Tagli a umido e a secco
• Attacco acqua per il raffreddamento con attacco rapido
• Incl. disco diamantato da 350 mm
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore

FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS

TRAPANO/MARTELLO

Motortípus / Tipo di motore

• ütvefúró könnyű fúrási és vésési munkákhoz
• szerszámtokmány: SDS-Plus
• 3 funkció: fúrás, ütvefúrás, kalapálás
• fúróval (Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm), hegyes és lapos vésővel
• Trapano a percussione per lavori leggeri di foratura e scalpellatura
• Portautensile: SDS-Plus
• 3 funzioni: Foratura, perforazione a percussione, martellatura
• incl. punte da trapano (Ø 8mm, 10mm, 12mm), scalpelli a punta e piatti
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Ütés/perc / Battiti/minuto
Egy ütés erő / Potenza del colpo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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9120039232652
1,5 kW
230 V / 50 Hz
4350/min
5,5 Joule
175x690x345 mm
4,90/7,80 kg

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
BHA1500FM
BME-SET

Lapos véső / Scalpello piatto
Fúró és véső készlet / Set punte e scalpelli

BHA1500SM

Hegyes véső / Scalpello a punta

Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Fogásmélység / Profondità di taglio 90°
Üresjárati fordulatszám / Velocità maxima
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
BTS350FW
BTS350DSS

9120039230733
3 kW
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
1,5 l
92/115 mm
4850 min-1
355x705x480 mm
12/15 kg

Kocsi / Telaio
Gyémánt korong segm. / Disco diamantato segm.

OPTIONAL
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BETONKEVERŐ

BETONISMÍTÓ

LISCIATRICE PER PAVIMENTI

BETONIERA A BICCHIERE

• ideális nagy felületek kiegyenlítésére
• sima simítás közvetlenül a falig
• behajtható fogantyú
• minden oldalról védett ékszíjjal
• opcionálisan csiszolókoronggal

• öntöttvas fogaskerék a hosszú élettartam érdekében
• 130 literes dob
• csavarodásbiztos szerkezet
• 18-szorosan beállítható kézi kerék

• Ideale per levigare grandi aree
• Lisciatura a filo fino alla parete
• Maniglia pieghevole
• con cinghia trapezoidale protetta su tutti i lati
• opzionalmente con platorello
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Rotor átmérő / Diametro del rotore
Lapátok száma / Numero di fogli
Penge hossza / Lunghezza lama
Penge szélesség / Larghezza della lama
Lapáthajlítási szög / Angolo fogliare
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
10001563

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ZI-BTM130

ZI-BG100Y

9120039231600
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
4,1 kW
ROZ95
3,6 l
4000 min-1
920 mm
4
350 mm
150 mm
0-15°
1050x1050x760 mm
75/95 kg

Simítótányér / Padella del disco

• Cerchio di ingranaggi in ghisa per una lunga durata di vita
• Fusto da 130 l
• Costruzione resistente alla torsione
• Volantino regolabile in 18 posizioni
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Dob térfogata / Volume del tamburo
Dob forgási sebesség / Velocità del tamburo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233383
550 W
230 V / 50 Hz
130 l
26 min-1
690x820x470 mm
48/51 kg

ZI-BTM160

BETONKEVERŐ

BETONIERA A BICCHIERE
• öntöttvas fogaskerék a hosszú élettartam érdekében
• 160 literes dob
• csavarodásbiztos szerkezet
• 18-szorosan beállítható kézi kerék
• Cerchio di ingranaggi in ghisa per una lunga durata di vita
• Fusto da 160 l
• Costruzione resistente alla torsione
• Volantino regolabile in 18 posizioni

ZI-BR160Y

BETONVERDICHTER

CONCRETE COMPACTOR
• ideális beton sűrítéséhez
• gyorscsatlakozóval
• Ideale per la compattazione del calcestruzzo
• incl. attacco rapido
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
flexibilis tömlő / tubo flessibile
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039231617
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
4,1 KW
ROZ95
3,6 l
3600 min-1
6m
420x530x470 mm
13/14 kg

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Dob térfogata / Volume del tamburo
Dob forgási sebesség / Velocità del tamburo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233390
650 W S6 (30%)
230 V / 50 Hz
160 l
29,5 min-1
765x790x520 mm
57/62 kg

ZI-BTM180

BETONKEVERŐ

BETONIERA A BICCHIERE
• öntöttvas fogaskerék a hosszú élettartam érdekében
• 180 literes dob
• csavarodásbiztos szerkezet
• 18-szorosan beállítható kézi kerék
• Cerchio di ingranaggi in ghisa per una lunga durata di vita
• Fusto da 180 l
• Costruzione resistente alla torsione
• Volantino regolabile in 18 posizioni
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Dob térfogata / Volume del tamburo
Dob forgási sebesség / Velocità del tamburo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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9120039233406
800 W S6 (30%)
230 V / 50 Hz
180 l
29,5 min-1
765x790x520 mm
58/63 kg
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NUOVO

ZI-RD300

ZI-ZWM100

KEREKES DÖMPER

KÉNYSZERKEVERŐ

MISCELATORE FORZATO

MOTOCARRIOLA A RUOTE

• összecsukható vödörfelállító berendezés
• osztómű (motor/keverő)
• vezetőberendezés a könnyebb szállításhoz
• fedél biztonsági kapcsolóval

• levegővel töltött gumiabroncsok, összkerékhajtás
• könnyen manőverezhető
• terjedelmes, kézi billenőtartály nagyméretű anyagok szállításához
• menetirány a fogantyún szabályozható
• 3 előre és 1 hátra sebesség

• Supporto per secchio pieghevole
• Ingranaggio intermedio (motore/agitatore)
• Dispositivo di spostamento per facilitare il trasporto
• Coperchio con interruttore di sicurezza
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Dob térfogata / Volume del tamburo
Dobmagasság / Altezza del tamburo
dob átmérő / diametro del tamburo
Keverőmű fordulatszámok / Giri dell‘agitatore
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039234434
1,1 kW
230 V / 50 Hz
1400 min-1
100 l / 45 kg
300 mm
630 mm
30 min-1
654x950x1154 mm
114/134 kg

• pneumatici in gomma piena, trazione integrale
• Facile da manovrare
• Contenitore ampio e ribaltabile manualmente per il trasporto di merci di
grandi dimensioni
• Direzione di marcia controllabile dall‘impugnatura
• 3 marce avanti e 1 retromarcia
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Teherbírás / Carico utile
Motor / Dislocamento
A tartály méretei / Dimensioni del contenitore
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
RD300MA
RD300SS
RD300FP

ÚJ

NUOVO

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ÚJ

9120039232485
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
4,1 KW
ROZ95
3,6 l
3600 min-1
300 kg
196 ccm
912x650x560 mm
775x1135x880 mm
145/166 kg

Vályúfelépítés / Allestimento con vasca
Hójelző tábla / Lama da neve
Lapos priccs / Pianale

ZI-ZWM120

KÉNYSZERKEVERŐ

MISCELATORE FORZATO
• összecsukható vödörfelállító berendezés
• osztómű (motor/keverő)
• vezetőberendezés a könnyebb szállításhoz
• fedél biztonsági kapcsolóval
• Supporto per secchio pieghevole
• Ingranaggio intermedio (motore/agitatore)
• Dispositivo di spostamento per facilitare il trasporto
• Coperchio con interruttore di sicurezza
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Dob térfogata / Volume del tamburo
Dobmagasság / Altezza del tamburo
dob átmérő / diametro del tamburo
Keverőmű fordulatszámok / Giri dell‘agitatore
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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9120039234441
1,1 kW
230 V / 50 Hz
1400 min-1
120 l / 54 kg
305 mm
725 mm
31 min-1
774x997x1154 mm
123/146 kg
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ZI-MD500HSN

KEREKES DÖMPER

KEREKES DÖMPER

MOTOCARRIOLA

MOTOCARRIOLA

• mindenes az ömlesztett áruk szállításához nehéz terepen
• könnyű áthaladás a szűk ajtókon és keskeny utakon
• állítható rakodóterület, masszív acélszerkezet
• fogaskerekes hajtómű, gumilánc, kézi billenési funkció
• hótolólappal

• Mindenes az ömlesztett áruk szállításához nehéz terepen
• könnyű áthaladás keskeny utakon és ajtókon
• masszív acélszerkezet, hidraulikus billenőfunkció
• karbantartást nem igénylő fogaskerekes hajtómű, kerékvédő, gumilánc
• 6V + 2R fogaskerekes hajtómű
• hótolólappa

• Tuttofare per il trasporto di merci sfuse su terreni impegnativi
• Facilità di passaggio attraverso sentieri e porte strette
• Area di carico regolabile, solida struttura in acciaio
• Trasmissione a ingranaggi, cingoli in gomma, funzione di inclinazione
manuale
• Incl. lama da neve
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN

9120039230849
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
Teljesítmény / Potenza motore
4,1 KW
Üzemanyag / Caburante
ROZ95
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
3,6 l
Teherbírás / Carico utile
300 kg
Motor / Dislocamento
196 ccm
Láncszélesség / Larghezza catena
180 mm
A tartály méretei / Dimensioni del contenitore (910-1040)x(600-860)x204 mm
Csomagolási méret / Imballo
775x1135x880 mm
Súly / Peso
183/218 kg
Motortípus / Tipo di motore

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
ZI-MD300-HR

Fa oldaltám / Scatola rigorosa

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Teherbírás / Carico utile
Motor / Dislocamento
Láncszélesség / Larghezza catena
A tartály méretei / Dimensioni del contenitore
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039234106
LONCIN G300FA
6,8 KW
ROZ95
3,6 l
3600 min-1
500 kg
302 ccm
180 mm
950x680x465 mm
737x1630x1177 mm
271/346 kg

TAKARÍTÓGÉP

MOTOCARRIOLA

SPAZZATRICE

• mindenes az ömlesztett áruk szállításához nehéz terepen
• könnyű áthaladás keskeny utakon és ajtókon
• masszív acélszerkezet, hidraulikus billenőfunkció
• karbantartást nem igénylő fogaskerekes hajtómű, kerékvédő, gumilánc
• hótolólappal

• ideálisa a durva szennyeződések, pl. levelek és hó eltakarítására
felületekről és járdákról
• 1000 mm-es söprő szélesség
• rugalmas munkavégzés állítható kefemagassággal és kefeiránnyal
• állítható kormányzómagasság
• 3V (0,7-1,2 m/s) + 1R (0,6 m/s)
• tárolótartállyal, hótolólappal, kefével

• Tuttofare per il trasporto di merci sfuse su terreni impegnativi
• Facilità di passaggio attraverso percorsi e porte strette
• Solida struttura in acciaio, funzione di inclinazione idraulica
• Trasmissione ad ingranaggi esente da manutenzione, protezione delle
ruote, cingoli in gomma
• Incl. lama da neve

Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Teherbírás / Carico utile
Motor / Dislocamento
Láncszélesség / Larghezza catena
A tartály méretei / Dimensioni del contenitore
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
ZI-MD500H-HR
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• Il tuttofare per il trasporto di merci sfuse su terreni impegnativi
• Facilità di passaggio attraverso percorsi e porte strette
• Solida struttura in acciaio, funzione di inclinazione idraulica
• Trasmissione ad ingranaggi esente da manutenzione, protezione delle
ruote, cingoli in gomma
• Trasmissione a ingranaggi 6V + 2R
• Incl. lama da neve

ZI-KM1000

ZI-MD500HST

KEREKES DÖMPER

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ZI-MD300

9120039233291
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
6,8 KW
ROZ95
3,6 l
500 kg
302 ccm
180 mm
950x680x465 mm
775x1675x1125 mm
271/301,5 kg

• Ideale per la rimozione di sporco grossolano su superfici e camminamenti, come foglie e neve
• Larghezza di spazzamento 1000 mm
• Lavoro flessibile grazie alla possibilità di regolare l‘altezza e l‘allineamento
delle spazzole
• altezza del manubrio regolabile
• 3V (0,7-1,2 m/s) + 1R (0,6 m/s)
• Incl. contenitore di raccolta, lama da neve, spazzola
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Motortípus / Tipo di motore
Motor / Dislocamento
Üzemanyag / Caburante
Vibrációs szint / Manipolazione delle vibrazioni
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233222
3,6 kW
1-hengeres 4-ütemű /
1-cilindro 4-tempi
173 ccm
ROZ95
7,13 m/s2
830x1150x830 mm
78/102 kg

Fa oldaltám / Scatola rigorosa
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CSEMPEVÁGÓ

CSEMPEVÁGÓ

TAGLIAPIASTRELLE

TAGLIAPIASTRELLE

• praktikus tokformátum
• a tárcsa vízfürdős hűtése
• hosszirányú ütközővel

• levehető lábtartó
• 350 mm-es szegm. koronggal, búvárszivattyúval, hosszirányú ütközővel
• Base rimovibile
• Incl. disco segm. di 350 mm., pompa sommersa, arresto longitudinale

• Formato pratico per i casi
• Raffreddamento a bagnomaria del disco
• Incluso arresto longitudinale
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Asztal mérete / Dimensioni della tavola
Fogásmélység / Profondità di taglio
Védelmi osztály / Classe di protezione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
FS115DS

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ZI-STM350

ZI-FS115

9120039230405
500 W
230 V / 50 Hz
5400 min-1
360x300 mm
25 mm
IP44
405x125x395 mm
4,87/5,37 kg

Gyémánt elválasztótárcsa / Disco diamantato

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Asztal mérete / Dimensioni della tavola
Fogásmélység / Profondità di taglio 90°/45°
Maximális vágási hossz / Lunghezza di taglio
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039238524
2 kW
230 V / 50 Hz
2800 min-1
530x430 mm
105/72 mm
650-800 mm
640x1250x440 mm
72/88 kg

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
STM350DSS
Zárt gyémánttárcsa/ Disco diamantato chiuso
STM350DSG
Zárt gyémánttárcsa/ Disco diamantato chiuso
STM350DST
Gyámánttárcsa turbó / Disco diamantato turbo

ZI-FS200

CSEMPEVÁGÓ

TAGLIAPIASTRELLE
• levehető lábtartó
• búvárszivattyúval, hosszirányú ütközővel, PRCD csatlakozóval
• Base rimovibile
• Incl. pompa sommersa, arresto longitudinale, connettore PRCD
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Asztal mérete / Dimensioni della tavola
Fogásmélység / Profondità di taglio 90°/45°
Csomagolási méret / Imballo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039238494
800 W
230 V / 50 Hz
2950 min-1
695x400 mm
30/22 mm
600 mm
485x1000x360 mm
28/32 kg

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
FS200DSHQ
FS200DSSTAND
FS200DST

Gyémánt elválasztótárcsa, HQ/ Disco diamantato
HQ
Gyémánt elválasztótárcsa / Disco diamantato
Diamantscheibe Turbo / diamond disc turbo

ZI-FS250

CSEMPEVÁGÓ

TAGLIAPIASTRELLE
• levehető lábtartó
• • 250 mm-es zárt koronggal, búvárszivattyúval, hosszirányú ütközővel,
PRCD csatlakozóval
• Base rimovibile
• Incl. disco chiuso da 250 mm, pompa sommersa, arresto longitudinale,
spina PRCD
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Asztal mérete / Dimensioni della tavola
Fogásmélység / Profondità di taglio 90°/45°
Csomagolási méret / Imballo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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ÚJ

ZI-ZSM600

CSERÉPVÁGÓGÉP

MACCHINA PER IL TAGLIO DEI MATTONI

NUOVO

• 4,0 kW nagy teljesítményű motor
• könnyen mozgatható kocsik, vágásmélység beállítása
• vízhűtő szivattyú (max. 2,1 m³/h, 370 W)
• alváz és állítható lábak, rakodóhorog darus szállításhoz
• Potente motore da 4,0 kW
• Carrello facilmente spostabile, regolazione della profondità di taglio
• Pompa per il raffreddamento ad acqua (max. 2,1 m³/h, 370 W)
• Telaio e piedi regolabili, gancio di carico per il trasporto con gru
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN

9120039234649

Teljesítmény / Potenza motore

4,0 kW

Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Fűrészlap / lama a nastro
Asztalmagasság / Altezza del tavolo
Vágási magasság / Altezza di taglio 90°
Maximális vágási hossz / Lunghezza di taglio 90°
Súly / Peso

400 V / 50 Hz
1450 min-1
Ø 600 mm
760 mm
250 mm
600 mm
185/220 kg

9120039238487
1,5 kW
230 V / 50 Hz
2950 min-1
1090x500 mm
60/40 mm
900 mm
605x1345x470 mm
56/61 kg

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
FS250DSHQ
Gyémánt elválasztótárcsa, HQ/ Disco diamantato HQ
FS250DSSTAND
Gyémánt elválasztótárcsa / Disco diamantato
FS250DST
Diamantscheibe Turbo / diamond disc turbo
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ZI-BAT50

KŐROPPANTÓ

PÁRAMENTESÍTŐ

TRANCIA PIETRA

DEUMIDIFICATORE

• kompakt kőhasító lapok, szegélykövek, térkövek hasításához stb.
• rugalmas késrúd és cserélhető késoszlopok
• rugós támaszok, futómű
• résmagasság beállítása központi menetes tengelyen keresztül

• párátlanító zárt helyiségekbe a pincében vagy építkezéseken
• ideális a falak szárításához és páramentesítéséhez
• futómű a kényelmes helyváltoztatáshoz
• az automatikus lekapcsolással ellátott víztartály véd a túlcsordulás ellen
• külső vízcsatlakozás az állandó elfolyáshoz
• automatikus nedvességellenőrzés 10% és 90% között

• Spaccapietre compatto per la spaccatura di lastre, cordoli e pietre ad
incastro ecc.
• Barra portacoltelli flessibile e barre portacoltelli intercambiabili
• Supporti molleggiati, carrello
• Regolazione dell‘altezza dell‘intercapedine tramite mandrino filettato
centrale
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Vágási szélesség / Larghezza di taglio
Vágási magasság / Altezza di taglio
Vágási magasság beállítása / Regolazione dell’altezza
di taglio
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039234045
330 mm
26-140 mm
manuell / manuel
350x400x400 mm
40,5/43 kg

• Deumidificatore per locali chiusi in cantina o in cantiere
• Ideale per asciugare e deumidificare le pareti
• Telaio per una comoda ricollocazione
• Il serbatoio dell‘acqua con chiusura automatica protegge dal riempimento eccessivo
• Collegamento idrico esterno per il drenaggio permanente
• Controllo automatico dell‘umidità tra il 10% e il 90%
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Légáram / prestazioni aeree
Üzemi hőmérséklet tartomány / Temperatura di lavoro
max. Szárítás/ max. Deumidificazione
Terület / Superficie
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232782
900 W
230 V / 50 Hz
680 m3/h
5-32°C / 30°C-80%
50 l
50-70 m2
180x720x300 mm
31/35 kg

ZI-BAT60

ZI-ELB70

PÁRAMENTESÍTŐ

ERDBOHRER

EARTH AUGER

DEUMIDIFICATORE

• kézi irányítású földfúró fogantyúcsővel
• rezgésgátló rendszer, stop-kapcsoló és gázpedálvezérlő a jobb oldali
fogantyún
• ideális legfeljebb 200 mm-es átmérőjű furatok fúrásához a földben
• alkalmas növények ültetéséhez és kerítésépítéshez
• 40 cm opcionális furat-meghosszabbítás
• 3 fúróval (100/150/200 mm)

• párátlanító zárt helyiségekbe a pincében vagy építkezéseken
• ideális a falak szárításához és páramentesítéséhez
• futómű a kényelmes helyváltoztatáshoz
• az automatikus lekapcsolással ellátott víztartály véd a túlcsordulás ellen
• külső vízcsatlakozás az állandó elfolyáshoz
• automatikus nedvességellenőrzés 10% és 90% között

• Trapano a mano per la terra con tubo di impugnatura
• Sistema antivibrazioni, interruttore di arresto e comando dell‘acceleratore
sulla maniglia destra
• Ideale per praticare fori nel terreno fino a Ø200 mm
• Adatta per la piantumazione e la recinzione
• Prolunga del trapano 40 cm opzionale
• Incl. 3 punte (100/150/200mm)
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Motor / Dislocamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Fúrási hossz/ Lunghezza punte
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MACCHINE DI CONSTRUZIONE

ZI-SKN330W

9120039232201
2-Takt / 2-stroke
1,5 kW
51,7 ccm
3000 min-1
1,2 l
700 mm
520x710x325 mm
11,5/18,6 kg

• Deumidificatore per locali chiusi in cantina o in cantiere
• Ideale per asciugare e deumidificare le pareti
• Telaio per una comoda ricollocazione
• Il serbatoio dell‘acqua con chiusura automatica protegge dal riempimento eccessivo
• Collegamento idrico esterno per il drenaggio permanente
• Controllo automatico dell‘umidità tra il 10% e il 90%
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Légáram / prestazioni aeree
Üzemi hőmérséklet tartomány / Temperatura di lavoro
max. Szárítás/ max. Deumidificazione
Terület / Superficie
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232676
760 W
230 V / 50 Hz
650 m3/h
5-32°C / 30°C-80%
60 l
60-80 m2
180x720x300 mm
51/55 kg

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
EBOB100
Fúró / Punta 100mm
EBOB150
Fúró / Punta 150 mm
EBOB200
Fúró / Punta 200mm
EBOVERL
Hosszabbító / Estensione 40cm

22

23

STRUGARKO - GRUBOŚCIÓWKA

ZI-HS10TN | ZI-HS12TN | ZI-HS14TN

STRUGARKO - GRUBOŚCIÓWKA

SPACCALEGNA

SPACCALEGNA

• vízszintes kivitel
• stabil, csavarodásbiztos acélszerkezet
• kétkezes biztonsági kezelés
• 2 kerék és fogantyú a könnyű szállításhoz

• függőleges kivitel hosszú fadarabok vágásához elektromos hajtással
• stabil, csavarodásbiztos acélszerkezet
• kétkezes biztonsági kezelés, vezetőberendezés
• gyors munkavégzés a fokozatmentesen állítható hézaglöketnek köszönhetően

• Modello orizzontale
• Robusto design in acciaio resistente alla torsione
• Uso sicuro a due mani
• 2 ruote e maniglia per un facile trasporto
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Hasítóerő / Potenza di scissione
Hasítás átmérője / diametro dello spaccalegna
Hézaghossz / Lunghezza della spada
Hidraulikus nyomás / Pressione idraulica
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233741
2,2 kW S3 (25%)
220-240 V / 50 Hz
5t
50-250 mm
200-520 mm
20,6 MPa
425x1160x610 mm
55/60 kg

ZI-HS7TU

TŰZIFA FELDOLGOZÓ GÉPEK MACCHINE LEGNA DA ARDERE

TŰZIFA FELDOLGOZÓ GÉPEK MACCHINE LEGNA DA ARDERE

ZI-HS5TN

• Modello verticale per spaccare tronchi lunghi con comando elettrico
• Robusto design in acciaio resistente alla torsione
• Uso sicuro a due mani, base mobile
• Lavoro rapido grazie alla corsa di taglio regolabile in continuo

ZI-HS10TN
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Hasítóerő / Potenza di scissione
Hasítás átmérője / diametro dello spaccalegna
Hézaghossz / Lunghezza della spada
Hézaghossz / Lunghezza della spada
Hidraulikus nyomás / Pressione idraulica
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233765
3,0 kW S6 (40%)
230 V / 50 Hz
11 t
850 mm
100-300 mm
560-1040 mm
25,2 MPa
755x500x1700 mm
173,4/183,4 kg

STRUGARKO - GRUBOŚCIÓWKA

SPACCALEGNA

ZI-HS12TN

• függőleges kivitel rövid fadarabok vágásához
• stabil, csavarodásbiztos acélszerkezet
• kényelmes szállítás vezetőberendezéssel
• kétkezes biztonsági kezelés
• Modello orizzontale per spaccare tronchi corti
• Robusto design in acciaio resistente alla torsione
• trasporto confortevole grazie alla base mobile
• Uso sicuro a due mani
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Hasítóerő / Potenza di scissione
Hasítás átmérője / diametro dello spaccalegna
Hézaghossz / Lunghezza della spada
Hidraulikus nyomás / Pressione idraulica
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233758
2,3 kW (40%)
220-240 V / 50 Hz
7t
50-250 mm
200-520 mm
24,2 MPa
915x840x1495 mm
65,1/73,3 kg

ZI-HS8TN

STRUGARKO - GRUBOŚCIÓWKA

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Hasítóerő / Potenza di scissione
Hasítás átmérője / diametro dello spaccalegna
Hézaghossz / Lunghezza della spada
Hézaghossz / Lunghezza della spada
Hidraulikus nyomás / Pressione idraulica
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233772
3,3 kW S6 (40%)
400 V / 3 / 50 Hz
12 t
850 mm
100-300 mm
560-1040 mm
24 MPa
755x500x1700 mm
178,4/188,4 kg

ZI-HS14TN
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Hasítóerő / Potenza di scissione
Hasítás átmérője / diametro dello spaccalegna
Hézaghossz / Lunghezza della spada
Hézaghossz / Lunghezza della spada
Hidraulikus nyomás / Pressione idraulica
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233789
3,5 kW S6 (40%)
400 V / 3 / 50 Hz
14 t
850 mm
100-300 mm
560-1040 mm
24,6 MPa
755x500x1700 mm
177/187 kg

SPACCALEGNA

• függőleges kivitel rövid fadarabok vágásához
• stabil, csavarodásbiztos acélszerkezet
• kényelmes szállítás vezetőberendezéssel
• kétkezes biztonsági kezelés
• Modello verticale per spaccare tronchi corti
• Robusto design in acciaio resistente alla torsione
• trasporto confortevole grazie alla base mobile
• Uso sicuro a due mani
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Hasítóerő / Potenza di scissione
Hasítás átmérője / diametro dello spaccalegna
Hézaghossz / Lunghezza della spada
Hidraulikus nyomás / Pressione idraulica
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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9120039234263
3,5 kW S6 (40%)
400 V / 50 Hz
8t
80-300 mm
100-500 mm
21 MPa
560x400x1150 mm
108,8/115,9 kg
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STRUGARKO - GRUBOŚCIÓWKA

STRUGARKO - GRUBOŚCIÓWKA

SPACCALEGNA

• függőleges kivitel hosszú fadarabok vágásához
• az előre irányú mozgás két sebességfokozattal lehetséges
• üzemelés integrált elektromos motorral
• stabil, csavarodásbiztos acélszerkezet
• gyors munkavégzés a fokozatmentesen állítható hézaglöketnek köszönhetően
• vezetőberendezés, • fázisváltóval felszerelt csatlakozó

• függőleges kivitel hosszú fadarabok vágásához
• az előre irányú mozgás két sebességfokozattal lehetséges
• üzemelés integrált elektromos motorral
• stabil, csavarodásbiztos acélszerkezet
• gyors munkavégzés a fokozatmentesen állítható hézaglöketnek köszönhetően
• vezetőberendezés, fázisváltóval felszerelt csatlakozó

• Modello verticale per spaccare tronchi lunghi
• La corsa in avanti ha due livelli di velocità
• Funzionamento tramite motore elettrico integrato
• Robusto design in acciaio resistente alla torsione
• Lavoro rapido grazie alla corsa di taglio regolabile in continuo
• Base mobile, Spina dotata di invertitore di fase

• Modello verticale per spaccare tronchi lunghi
• La corsa in avanti ha due livelli di velocità
• Funzionamento tramite motore elettrico integrato
• Robusto design in acciaio resistente alla torsione
• Lavoro rapido grazie alla corsa di taglio regolabile in continuo
• Base mobile, Spina dotata di invertitore di fase

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Hasítóerő / Potenza di scissione
Hasítás átmérője / diametro dello spaccalegna
Hasítás átmérője / diametro dello spaccalegna
Hézaghossz / Lunghezza della spada
Hidraulikus nyomás / Pressione idraulica
Haladási sebesség / Velocità di acanzamento
Vissza sebesség / Velocità all’indietro
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Hasítóerő / Potenza di scissione
Hasítás átmérője / diametro dello spaccalegna
Hasítás átmérője / diametro dello spaccalegna
Hézaghossz / Lunghezza della spada
Hidraulikus nyomás / Pressione idraulica
Haladási sebesség / Velocità di acanzamento
Vissza sebesség / Velocità all’indietro
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233710
5,5 kW S6 (40%)
400 V / 50 Hz
30 t
948 mm
80-400 mm
560-1100 mm
23,46 MPa
3,7/12,5 cm/s
6,7 cm/s
680x970x2000 mm
373/386,10 kg

ZI-HS30Z

ZI-HS22EZ

STRUGARKO - GRUBOŚCIÓWKA

SPACCALEGNA
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ZI-HS30EZ

SPACCALEGNA

9120039233697
4,5 kW S6 (40%)
400 V / 50 Hz
16 t
948 mm
80-300 mm
560-1100 mm
24,89 MPa
4,6/14,2 cm/s
6,4 cm/s
570x780x2000 mm
258/269,8 kg

TŰZIFA FELDOLGOZÓ GÉPEK MACCHINE LEGNA DA ARDERE

TŰZIFA FELDOLGOZÓ GÉPEK MACCHINE LEGNA DA ARDERE

ZI-HS16E

STRUGARKO - GRUBOŚCIÓWKA

SPACCALEGNA

• függőleges kivitel hosszú fadarabok vágásához
• az előre irányú mozgás két sebességfokozattal lehetséges
• üzemelés integrált elektromos motorral vagy erőleadó tengellyel
• kombinált 3 pontos felfüggesztés (KAT1)
• stabil, csavarodásbiztos acélszerkezet
• gyors munkavégzés a fokozatmentesen állítható hézaglöketnek köszönhetően, vezetőberendezés

• függőleges változat méterfára - 1100 mm
• Előre sebességnek két változata van (lassú és gyors)
• Üzemeltetés integrált elektromos motor vagy kardántengely segítségével
• Kombinált 3 pontos felfüggesztés
• stabil torziós ellenállású acélszerkezet
• gyors munkavégzés a végtelenül állítható hasítási ütemnek köszönhetően
• Alaplemez a mélység beállításhoz, könnyű szállítás, Traktorra is szerelhető
• A traktor teljesítménye ~ 12kW szükséges (PTO 540 min-1)

• Modello verticale per spaccare tronchi lunghi
• La corsa in avanti ha due livelli di velocità
• Possibilità di funzionamento tramite motore elettrico integrato o presa di
forza
• Sospensione combinata a 3 punti (KAT1)
• Robusto design in acciaio resistente alla torsione
• Lavoro rapido grazie alla corsa di taglio regolabile in continuo, base mobile

• versione verticale per spaccare metri di legno - 1100 mm
• Funzionamento tramite PTO possibile, Sospensione a 3 punti combinata
• Costruzione stabile in acciaio resistente alla torsione
• lavoro veloce grazie alla corsa dello spazio regolabile all’infinito
• Piastra di base per inserimento profondità
• trasporto conveniente tramite un dispositivo di guida
• velocità di divisione lenta e veloce
• min. Potenza del trattore di ~ 12kW necessaria (PTO 540min-1)

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Hasítóerő / Potenza di scissione
Hasítás átmérője / diametro dello spaccalegna
Hasítás átmérője / diametro dello spaccalegna
Hézaghossz / Lunghezza della spada
Hidraulikus nyomás / Pressione idraulica
Haladási sebesség / Velocità di acanzamento
Vissza sebesség / Velocità all’indietro
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Hasítóerő / Potenza di scissione
Hasítás átmérője / diametro dello spaccalegna
Hasítás átmérője / diametro dello spaccalegna
Hézaghossz / Lunghezza della spada
Hidraulikus nyomás / Pressione idraulica
Haladási sebesség / Velocità di acanzamento
Vissza sebesség / Velocità all’indietro
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233703
5,1 kW S6 (40%)
400 V / 50 Hz
22 t
948 mm
80-350 mm
560-1100 mm
24,73 MPa
4,3/10,5 cm/s
7,5 cm/s
680x940x2000 mm
320/332,9 kg

9120039233727
30 t
948 mm
80-400 mm
560-1100 mm
23,46 MPa
2,4/8,1 cm/s
4,4 cm/s
680x970x2000 mm
333/351,4 kg
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ÚJ

NUOVO

ZI-WP700TN

HINTAFŰRÉSZ

HINTAFŰRÉSZ

SEGA PER TRONCHI

SEGA PER TRONCHI

• robusztus acélszerkezet
• rönktartó hosszabbítás, szerszám a fűrészlapcseréhez
• 405 mm átmérőjű 32 fogas fűrészlappal

• robusztus acélszerkezet
• stabil, nagyméretű futómű
• szerszám a fűrészlapcseréhez
• szállító reteszelőszerkezet, fázis inverter, elektronikus motorfék
• billenőtámasz hosszabbítás
• 700 mm átmérőjű 64 fogas fűrészlappal

• robusta struttura in acciaio
• Prolunga del supporto per tronco, utensile per il cambio lama
• incl. lama da Ø405 mm a 32 denti
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
munkadarab min. hossza / min. lunghezza pezzo da lavorare
munkadarab max. hossza / max. lunghezza pezzo da lavorare
munkadarab max. átmérője / max. diametro pezzo da lavorare
Fűrészlap fordulatszám / Velocità della lama per sega
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
KSB40030Z32

9120039234427
2,2 kW S2 (15min)
230 V / 50 Hz
300 mm
1000 mm
Ø 140 mm
2800 min-1
700x1006x233 mm
36,30/41 kg

Fűrészlap / lama a nastro

• robusta struttura in acciaio
• Telaio stabile e di grandi dimensioni
• Utensile per il cambio lama
• Blocco del trasporto, invertitore di fase, freno motore elettronico
• Prolunga del bilanciere
• incl. lama da Ø700 mm a 64 denti
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Védelmi osztály / Classe di protezione
Schnittleistung / cutting performance
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
KSB70030Z42STAND

ÚJ

NUOVO

TŰZIFA FELDOLGOZÓ GÉPEK MACCHINE LEGNA DA ARDERE

TŰZIFA FELDOLGOZÓ GÉPEK MACCHINE LEGNA DA ARDERE

ZI-WP400TN

9120039233734
5,0 kW S2 (15min)
400 V / 3 p / 50 Hz
1400 min-1
IP54
max. Ø250 mm (L=300-1000mm)
750x1075x1140 mm
88/92,5 kg

Fűrészlap / lama a nastro

ZI-WP500TN

HINTAFŰRÉSZ

SEGA PER TRONCHI
• robusztus acélszerkezet
• stabil, nagyméretű futómű
• rönkmérő (ütköző), rönktartó hosszabbítás
• szerszám a fűrészlapcseréhez
• 505 mm átmérőjű 40 fogas fűrészlappal
• robusta struttura in acciaio
• Carrello stabile e di grandi dimensioni
• Calibro per tronchi (arresto), prolunga del supporto per tronchi
• Utensile per il cambio lama
• incl. lama Ø505 mm a 40 denti
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
munkadarab min. hossza / min. lunghezza pezzo da lavorare
munkadarab max. hossza / max. lunghezza pezzo da lavorare
munkadarab max. átmérője / max. diametro pezzo da lavorare
Fűrészlap fordulatszám / Velocità della lama per sega
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
KSB50030Z40
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9120039234410
3,0 kW S2 (15min)
230 V / 50 Hz
250 mm
1000 mm
Ø 170 mm
2800 min-1
770x788x1129 mm
56,60/82 kg

Fűrészlap / lama a nastro
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ÚJ

NUOVO

ZI-FKS315

GÉRVÁGÓFŰRÉSZ

FORMATIZÁLÓ ASZTALI KŐRFÜRÉSZ

TRONCATRICE E SEGA

SEGA DA BANCO

• sarkaló fűrész két sebességfokozattal a különböző anyagokhoz
• lézeres vágásvezetés, 2 kihúzható szerszámrátét, leszorító
• kényelmes markolat a kényelmes munkavégzéshez
• szerszámütköző alumíniumból
• 2 fűrészlappal (24T, 40T)

• kiváló minőségű alumínium profilból készült asztal, asztal-meghosszabbítással
• rugalmas alkalmazás a csekély önsúlynak köszönhetően
• állvánnyal kerekekkel, 315 mm-es fűrészlappal

• Troncatrice a due velocità per diversi materiali
• Guida di taglio laser, 2 supporti per pezzi estensibili, pressore
• Impugnatura comoda per un lavoro confortevole
• Arresto del pezzo in alluminio
• incl. 2 lame (24T, 40T)
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Vágási teljesítmény / Capacità di taglio 0°/90°
Vágási teljesítmény / Capacità di taglio 45°/90°
Vágási teljesítmény / Capacità di taglio 0°/45°
Vágási teljesítmény / Capacità di taglio 45°/45
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

FAIPARI GÉPEK LAVORAZIONE DI LEGNO

FAIPARI GÉPEK LAVORAZIONE DI LEGNO

ZI-KGS210DS

9120039235110
1,7 kW / 2,0 kW S6 (25%)
220-240 V / 50 Hz
65x310 mm
65x210 mm
20-38x310 mm
20-38x210 mm
830x485x285 mm
11/13,2 kg

• Banco in profilo di alluminio di alta qualità, con prolunga del banco
• Utilizzo flessibile grazie al peso proprio ridotto
• incl. base con ruote, lama da 315 mm
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Fűrészasztal / Tavolo per sega
Toló asztal / Tavolo scorrevole
Hosszabító / Scarica
Vágási magasság / Altezza di taglio 90°
Vágási magasság / Altezza di taglio 45°
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
KSB31530Z40

9120039238371
2,0 kW
320 V / 50 Hz
800x350 mm
1000x300 mm
600 mm
73 mm
49 mm
740x1110x340 mm
67/74 kg

Fűrészlap / lama a nastro

ZI-KGS255DS

GÉRVÁGÓFŰRÉSZ

TRONCATRICE E SEGA

• sarkaló fűrész két sebességfokozattal a különböző anyagokhoz
• lézeres vágásvezetés, 2 kihúzható szerszámrátét, leszorító
• kényelmes markolat a kényelmes munkavégzéshez
• szerszámütköző alumíniumból
• Troncatrice a due velocità per diversi materiali
• Guida di taglio laser, 2 supporti per pezzi estensibili, pressore
• Impugnatura comoda per un lavoro confortevole
• Arresto del pezzo in alluminio
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Vágási teljesítmény / Capacità di taglio 0°/90°
Vágási teljesítmény / Capacità di taglio 45°/90°
Vágási teljesítmény / Capacità di taglio 0°/45°
Vágási teljesítmény / Capacità di taglio 45°/45
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039234052
2,0 kW
230 V / 50 Hz
340x90 mm
340x45 mm
240x90 mm
240x45 mm
480x815x400 mm
14,6/18,2 kg

ZI-KGS305UK

ZUG- KAPP- & GEHRUNGSSÄGE

MITRE SAW

• nagyobb stabilitás a húzási funkciónak és a kisebb helyigénynek köszönhetően
• lézeres vágásvezetés, 2 kihúzható szerszámrátét
• kényelmes fogantyú a könnyű munkavégzéshez
• állvánnyal, 305 mm átmérőjű keményfém-fűrészlappal
• Maggiore stabilità grazie alla funzione di trazione e minore ingombro
• Guida di taglio laser, 2 supporti pezzo estensibili
• Impugnatura comoda per un lavoro confortevole
• incl. telaio di base, lama in metallo duro Ø305 mm
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Vágási teljesítmény / Capacità di taglio 0°/90°
Vágási teljesítmény / Capacità di taglio 45°/90°
Vágási teljesítmény / Capacità di taglio 0°/45°
Vágási teljesítmény / Capacità di taglio 45°/45
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
KSB30530Z60

9120039232997
2,0 kW S6
230 V / 50 Hz
310x90 mm
310x55 mm
210x90 mm
210x55 mm
460x640x380 mm
20/23 kg

HM fűrészlap / Lama HM

ZI-HB204

STRUGARKO - GRUBOŚCIÓWKA

LAVORAZIONE DI LEGNO

• univerzális motor szíjhajtással, rugalmas alkalmazás
• 2-késes gyalutengely, igazítóütköző
• 1 pár pótgyalukéssel
• egyenletes munkadarab-előtolás (vastagsággyalu)
• Motore universale con trasmissione a cinghia, utilizzo flessibile
• Albero di piallatura a 2 lame, guida di ravvivatura
• incl. 1 coppia di lame per piallare di ricambio
• Avanzamento uniforme del pezzo (pialla a spessore)
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
méret / dimensioni della tavola di piallatura
Asztali méret vastagságú gyalu / tavola dimensioni
spessore pialla
Méret / recinzione pialla
max. Gyalulásszélesség / max. Larghezza di piallatura
max. Magasság / max. Altezza del passaggio
Forgács-eltávolító / Rimozione del truciolo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
10001385

9120039238074
1,25 kW
230 V / 50 Hz
8500 min-1
737x210 mm
255x204 mm
520x102 mm / 90-135°
204 mm
6-120 mm
0-2 mm
465x830x445 mm
25/27 kg

inkl. 2 Hobelmesser
incl. 2 planer knives

Gyalukés készlet / Set lame per pialla
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STRUGARKO - GRUBOŚCIÓWKA

inkl. 2 Hobelmesser
incl. 2 planer knives

• univerzális motor szíjhajtással, rugalmas alkalmazás
• 2-késes gyalutengely, igazítóütköző
• 1 pár pótgyalukéssel
• egyenletes munkadarab-előtolás (vastagsággyalu)

• magasságban állítható fűrészlapvezetés
• dönthető fűrészasztal, párhuzamos ütköző
• tolóval és fűrészszalaggal

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
méret / dimensioni della tavola di piallatura
Asztali méret vastagságú gyalu / tavola dimensioni
spessore pialla
Méret / recinzione pialla
max. Gyalulásszélesség / max. Larghezza di piallatura
max. Magasság / max. Altezza del passaggio
Forgács-eltávolító / Rimozione del truciolo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233475
1,5 kW
230 V / 50 Hz
8500 min-1
920x254 mm
380x254 mm
635x127 / 90-135°
254 mm
6-120 mm
0-2 mm
520x1020x425 mm
27/32 kg

• Guida della lama regolabile in altezza
• Banco sega inclinabile, arresto parallelo
• incl. bastone di spinta e lama per sega a nastro
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Asztal mérete / Dimensioni della tavola
Asztalmagasság / Altezza del tavolo
Fogásmélység / Altezza di taglio 90°
Fogásmélység / Altezza di taglio 45°
Fűrészszalag / Lama a nastro
Fűrészszalag-sebesség /Velocità della lama a nastro
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
10011498

STRUGARKO - GRUBOŚCIÓWKA

Fűrészlap / lama a nastro

ZI-BAS250

SZALAGFŰRÉSZ

LAVORAZIONE DI LEGNO

SEGA A NASTRO PER LEGNO

• univerzális motor szíjhajtással, rugalmas alkalmazás
• 2-késes gyalutengely, igazítóütköző
• 1 pár pótgyalukéssel
• egyenletes munkadarab-előtolás (vastagsággyalu)

• magasságban állítható fűrészlapvezetés
• dönthető fűrészasztal, párhuzamos ütköző
• tolóval és fűrészszalaggal

• Motore universale con trasmissione a cinghia, utilizzo flessibile
• Albero di piallatura a 2 lame, guida di ravvivatura
• incl. 1 coppia di lame per piallare di ricambio
• Avanzamento uniforme del pezzo (pialla a spessore)
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
méret / dimensioni della tavola di piallatura
Asztali méret vastagságú gyalu /
tavola dimensioni spessore pialla
Méret / recinzione pialla
max. Gyalulásszélesség / max. Larghezza di piallatura
max. Magasság / max. Altezza del passaggio
Forgács-eltávolító / Rimozione del truciolo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
10001382

9120039233529
250 W S2 (15min)
230 V / 50 Hz
302x304 mm
268,5 mm
80 mm
45 mm
1400 mm
950 m/min
300x727x390 mm
16,9/18,3 kg

Gyalukés készlet / Set lame per pialla

ZI-HB305
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SZALAGFŰRÉSZ

SEGA A NASTRO PER LEGNO

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
10008587

inkl. 2 Hobelmesser
incl. 2 planer knives

ZI-BAS205

LAVORAZIONE DI LEGNO

• Motore universale con trasmissione a cinghia, utilizzo flessibile
• Albero di piallatura a 2 lame, guida di ravvivatura
• incl. 1 coppia di lame per piallare di ricambio
• Avanzamento uniforme del pezzo (pialla a spessore)

FAIPARI GÉPEK LAVORAZIONE DI LEGNO

FAIPARI GÉPEK LAVORAZIONE DI LEGNO

ZI-HB254

9120039238104
1,8 kW
230 V / 50 Hz
9500 min-1
1075x310 mm
500x305 mm
635x127 / 90-135°
305 mm
6-160 mm
0-2 mm
580x1180x570 mm
42/48 kg

• Guida della lama regolabile in altezza
• Banco sega inclinabile, arresto parallelo
• incl. bastone di spinta e lama per sega a nastro
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Asztal mérete / Dimensioni della tavola
Asztalmagasság / Altezza del tavolo
Fogásmélység / Altezza di taglio 90°
Fogásmélység / Altezza di taglio 45°
Fűrészszalag / Lama a nastro
Fűrészszalag-sebesség /Velocità della lama a nastro
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
10011525

9120039233536
500 W
230 V / 50 Hz
302x304 mm
338,5 mm
115 mm
65 mm
1712 mm
800 m/min
352x880x450 mm
24/25,9 kg

Fűrészlap / lama a nastro

Gyalukés készlet / Set lame per pialla
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FORGÁCSELSZÍVÓ

FORGÁCSELSZÍVÓ

ASPIRATORE TRUCIOLI

ASPIRATORE TRUCIOLI

• sokoldalú elszívóberendezés rendkívül csendes, nagy teljesítményű
indukciós motorral
• fogantyú a könnyű szállításhoz, gyorszár a porzsáknál
• szívócsonkkal kisebb mennyiségekhez

• nagy teljesítményű elszívóberendezés az otthoni használatra és a barkácsoláshoz
• 2 m hosszú tömlő, Ø100 mm tömlőcsatlakozó
• adapterrel (100/70 mm, 70/45 mm, 45/40 mm, 40/35 mm), futóművel

• Unità di aspirazione versatile con motore a induzione particolarmente
silenzioso e potente
• Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto, chiusura a sgancio rapido
sul sacchetto raccoglipolvere
• con ugello di aspirazione per esposizioni più piccole

• Potente unità di aspirazione per il settore domestico e hobbistico
• Lunghezza tubo 2 m, attacco tubo Ø 100 mm
• incl. adattatori (100/70 mm, 70/45 mm, 45/40 mm, 40/35 mm), carrello

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Szívási kapacitás / Capacità di estrazione
Vákuum / Vuoto/pressione negativa
Zsák térfogata / Volume del sacchetto del chip
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232515
1,1 kW
230 V / 50 Hz
20000 min-1
183 m3/h
2500 Pa
50 l
410x410x700 mm
10,5/12 kg

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Szívási kapacitás / Capacità di estrazione
Vákuum / Vuoto/pressione negativa
Zsák térfogata / Volume del sacchetto del chip
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

FORGÁCSELSZÍVÓ

ASPIRATORE TRUCIOLI

ASPIRATORE TRUCIOLI

• sokoldalú elszívóberendezés rendkívül csendes, nagy teljesítményű
indukciós motorral
• fogantyú a könnyű szállításhoz, praktikus forgácsgyűjtő tartály egyszerű
ürítéssel
• 4 tömlőadapterrel (100/69 mm, 63/46 mm, 40/40 mm, 35/35 mm)

• nagy teljesítményű elszívóberendezés az otthoni használatra és a barkácsoláshoz
• automatikus bekapcsolás a gépek áramellátásához 2,4 kW-ig
• 2,5 m-es elszívótömlő, Ø100 mm elszívócsatlakozó,
• 4-részes adapterkészlettel (100/70 mm, 70/45 mm, 45/40 mm, 40/35 mm),
kettős csatlakozó adapterrel (2x Ø35mm), alváz, forgács és szűrőzsák

• Unità di aspirazione versatile con motore a induzione particolarmente
silenzioso e potente
• Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto, pratico secchio raccogli
trucioli facile da svuotare
• incl. 4 adattatori per tubi flessibili (100/69 mm, 63/46 mm, 40/40 mm,
35/35 mm)

9120039233512
1,1 kW
230 V / 50 Hz
20000 min-1
183 m3/h
2500 Pa
50 l
400x400x700 mm
10,5/11,5 kg

• Potente unità di aspirazione per il settore domestico e hobbistico
• Accensione automatica per alimentare macchine fino a 2,4kW
• Tubo di aspirazione da 2,5 m, raccordo di aspirazione Ø100 mm,
• incl. set di adattatori da 4 pezzi (100/70 mm, 70/45 mm, 45/40 mm, 40/35
mm), adattatore per doppio attacco (2x Ø35 mm), carrello, sacchetto per
trucioli e filtro
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Szívási kapacitás / Capacità di estrazione
Vákuum / Vuoto/pressione negativa
Zsák térfogata / Volume del sacchetto del chip
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
ASA550-FP
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9120039233611
550 W S1 / 825 W S6
230 V / 50 Hz
2900 min-1
1150 m3/h
700 Pa
65 l
380x890x540 mm
18,5/20,4 kg

ZI-ASA550ESA

ZI-ASA305A

FORGÁCSELSZÍVÓ

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Szívási kapacitás / Capacità di estrazione
Vákuum / Vuoto/pressione negativa
Zsák térfogata / Volume del sacchetto del chip
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

FAIPARI GÉPEK LAVORAZIONE DI LEGNO

FAIPARI GÉPEK LAVORAZIONE DI LEGNO

ZI-ASA550E

ZI-ASA305

9120039234151
550 W
230 V / 50 Hz
2850 min-1
1150 m3/h
1160 Pa
65 l
850x480x400 mm
19,5/21 kg

Szűrőpatron / Cartuccia filtrante
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ZI-EWB260

FEJEZŐFŰRÉSZ-TARTÓ

ELEKTROMOS TALICSKA

SUPPORTO PER SEGA DA TAGLIO

CARRIOLA ELETTRICA

• alkalmas fejező fűrészekhez, dekopírfűrészekhez és asztali fúrógépekhez
• kompakt kivitel az egyszerű szállításhoz és tároláshoz
• támasztógörgő egyénileg állítható magasságban

• ideális az ömlesztett áruk szállításához nehéz terepen is
• hatékony munkavégzés a nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátornak köszönhetően
• kényelmes és biztonságos irányítás a jobb fogantyún található kezelőelemmel
• optimális kezelés a kiegyensúlyozott motor/akkumulátor elhelyezésnek köszönhetően,
áttétel a hajtókerékre a robusztus hajtóművön keresztül
• elektronikus fék választókapcsolóval aktiválható

• Adatto per seghe troncatrici, seghe a nastro e trapani da banco
• Design compatto per un facile trasporto e stoccaggio
• Rullo di supporto regolabile in modo personalizzato in altezza
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
max. Terhelhetőség / max. capacià di carico
Méretek / Prodotto
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233659
150 kg
1000-1650x580x810-910 mm
1070x265x185 mm
12,5/13,5 kg

ZI-KSS1945

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Akku teljesítmény / Duranta della batteria
Töltési idő / Tempo di ricarica
Akkumulátor kapacitás / Capacità della batteria
Teherbírás / Carico utile
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039234724
350 W
40 V / 6 Ah
~5 h
3h
240 Wh
260 kg / 100 l
990x660x320 mm
36/41 kg

SUPPORTO PER SEGA DA TAGLIO

CARRIOLA ELETTRICA

• alkalmas fejező fűrészekhez, dekopírfűrészekhez és asztali fúrógépekhez
• kompakt kivitel az egyszerű szállításhoz és tároláshoz
• támasztógörgő egyénileg állítható magasságban

• ideális az ömlesztett áruk szállításához nehéz terepen is
• hatékony munkavégzés a nagy teljesítményű ólomakkumulátornak köszönhetően
• kényelmes és biztonságos irányítás a jobb fogantyún található kezelőelemmel
• optimális kezelés a kiegyensúlyozott motor/akkumulátor elhelyezésnek köszönhetően

9120039233666
150 kg
935-1945x545x805-915 mm
250x910x148 mm
9,8/10,8 kg

• Ideale per il trasporto di merci sfuse anche su terreni impegnativi
• Lavoro efficiente grazie alla potente batteria al piombo
• Comodo e sicuro controllo grazie all‘elemento di comando sull‘impugnatura destra
• Maneggevolezza ottimale grazie alla posizione bilanciata di motore e batteria
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Akku teljesítmény / Duranta della batteria
Töltési idő / Tempo di ricarica
Akkumulátor kapacitás / Capacità della batteria
Teherbírás / Carico utile
Vágási magasság / Altezza di taglio
Súly / Peso

9120039233635
500 W
24 V / 12 Ah
8h
4,5 h
288 Wh
150 kg / 75 l
710x970x420 mm
32,7/39,5 kg

ZI-EWB500LI

ZI-RBK1080

ELEKTROMOS TALICSKA

GÖRDÜLŐBLOKK

CAVALLETTO A RULLO

CARRIOLA ELETTRICA

• univerzálisan alkalmazható görgőblokk
• gyorszár a könnyű magasságállításhoz
• gumilábak a jó csúszásvédelem érdekében

• ideális az ömlesztett áruk szállításához nehéz terepen is
• hatékony munkavégzés a nagy teljesítményű ólomakkumulátornak köszönhetően
• kényelmes és biztonságos irányítás a jobb fogantyún található kezelőelemmel
• optimális kezelés a kiegyensúlyozott motor/akkumulátor elhelyezésnek köszönhetően

• Supporto a rullo applicabile universalmente
• Sgancio rapido per una facile regolazione dell‘altezza
• I piedini in gomma garantiscono una buona resistenza allo scivolamento
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
max. terhelhetőség legalacsonyabb szint / Capacità di
carico massimo gradino più basso
max. terhelhetőség legmagasabb szint / Capacità di
carico massimo gradino più alto
Magasságbeállítás / Regolazione in altezza
Munkadarab-támasztógörgő / Rullo di supporto pezzor
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

NEU
NEW

ELEKTROMOS TALICSKA

• Adatto per seghe troncatrici, seghe a nastro e trapani da banco
• Design compatto per un facile trasporto e stoccaggio
• Rullo di supporto regolabile in modo personalizzato in altezza
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• Ideale per il trasporto di merci sfuse anche su terreni impegnativi
• Lavoro efficiente grazie alla potente batteria agli ioni di litio
• Comodo e sicuro controllo grazie all‘elemento di comando sull‘impugnatura destra, Il
freno elettronico può essere attivato dal selettore
• Maneggevolezza ottimale grazie alla posizione bilanciata di motore e batteria
• Trasmissione alla ruota motrice tramite un robusto cambio

ZI-EWB500

FEJEZŐFŰRÉSZ-TARTÓ

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
max. Terhelhetőség / max. capacià di carico
Méretek / Prodotto
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐ ATTREZZATURE A BATTERIA

FAIPARI GÉPEK LAVORAZIONE DI LEGNO

ZI-KSS1650

9120039234168
60 kg
30 kg
680-1080 mm
Ø48x285 mm
125x630x90 mm
4/4,4 kg

• Ideale per il trasporto di merci sfuse anche su terreni impegnativi
• Lavoro efficiente grazie alla potente batteria al piombo
• Comodo e sicuro controllo grazie all‘elemento di comando sull‘impugnatura
destra
• Maneggevolezza ottimale grazie alla posizione bilanciata di motore e batteria
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Akku teljesítmény / Duranta della batteria
Töltési idő / Tempo di ricarica
Akkumulátor kapacitás / Capacità della batteria
Teherbírás / Carico utile
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233642
500 W
40 V / 6 Ah
5h
3h
240 Wh
150 kg / 75 l
600x1500x680 mm
27/33 kg
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ZI-EWB150-100L

ZI-LPE18-AKKU

ELEKTROMOS TALICSKA

LEVEGŐS PUMPA

CARRIOLA ELETTRICA

COMPRESSORE A BATTERIA

• ideális az ömlesztett áruk szállításához nehéz terepen is
• a ház körül, az udvaron és a kertben
• hatékony munkavégzés a nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátornak
köszönhetően
• kényelmes és biztonságos irányítás a jobb fogantyún található kezelőelemmel
• a vályú manuális billenőfunkciója rögzítőszerkezettel
• előre-/hátrafelé mozgatás a választókapcsolóval a kezelőfogantyún
• elektronikus fék választókapcsolóval aktiválható
• kerékméret: 16x5,0-8,0“ (hajtás), 3,5-4,0“ (támasztókerekek)
• akkumulátorral és töltőkészülékekkel az All-In-One sorozatunkhoz

• Easy-View manométer a gyors leolvasáshoz
• kényelmes, csúszásbiztos revolver fogantyú
• 50 cm-es rugalmas tömlő
• három rátéttel

• Ideale per il trasporto di merci sfuse anche su terreni impegnativi intorno alla
casa, cortile e al giardino
• Lavoro efficiente grazie alla potente batteria agli ioni di litio
• Comodo e sicuro controllo grazie all‘elemento di comando sull‘impugnatura
destra
• Funzione di ribaltamento manuale del trogolo con dispositivo di bloccaggio
• Avanzamento/retromarcia tramite selettore sull‘impugnatura di comando
• Il freno elettronico può essere attivato dal selettore
• Dimensione del pneumatico: 16x5.0-8.0“ (ruote motrici), 3.5-4.0“ (ruote di supporto)
• Batteria e caricabatterie inclusi, adatti per la nostra serie All-In-One
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Akku teljesítmény / Duranta della batteria
Töltési idő / Tempo di ricarica
Akkumulátor kapacitás / Capacità della batteria
Teherbírás / Carico utile
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐ ATTREZZATURE A BATTERIA

AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐ ATTREZZATURE A BATTERIA

ÚJ

NUOVO

9120039234717
250 W
40 V / 6 Ah
~5 h
3h
280 Wh
150 kg / 100 l
1020x710x520 mm
50/63 kg

• Manometro Easy-View per una lettura rapida
• Impugnatura revolver confortevole e antiscivolo
• Tubo flessibile 50 cm
• Inclusi tre accessori
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Akku / battery
Teljesítmény / Potenza
max. Nyomás / Pressione massima
Töltési idő / Tempo di ricarica
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232850
Lithium-Ion
18 V / 1,3 Ah
6,8 bar
3-5 h
210x90x260 mm
1,8/2,0 kg

ZI-LPE20-AKKU

LEVEGŐS PUMPA

COMPRESSORE A BATTERIA
• Easy-View manométer a gyors leolvasáshoz
• kényelmes, csúszásbiztos revolver fogantyú
• 50 cm-es rugalmas tömlő
• három rátéttel, szivargyújtóval
• Manometro Easy-View per una lettura rapida
• Impugnatura revolver confortevole e antiscivolo
• Tubo flessibile 50 cm
• Incl. tre accessori, accendisigari

ZI-EWB300-160L

ELEKTROMOS TALICSKA

CARRIOLA ELETTRICA

ÚJ

NUOVO

• ideális az ömlesztett áruk szállításához nehéz terepen is a ház körül, az udvaron és a kertben
• hatékony munkavégzés a nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátornak
köszönhetően
• kényelmes és biztonságos irányítás a jobb fogantyún található kezelőelemmel
• a vályú manuális billenőfunkciója rögzítőszerkezettel
• előre-/hátrafelé mozgatás a választókapcsolóval a kezelőfogantyún
• elektronikus fék választókapcsolóval aktiválható
• kerékméret: 16x5,0-8,0“ (hajtás), 10“ (támasztókerekek)
• akkumulátorral és töltőkészülékekkel az All-In-One sorozatunkhoz
• Ideale per il trasporto di merci sfuse anche su
• terreni impegnativi intorno alla casa, cortile e al giardino
• Lavoro efficiente grazie alla potente batteria agli ioni di litio
• Comodo e sicuro controllo grazie all‘elemento di comando sull‘impugnatura
destra
• Funzione di ribaltamento manuale del trogolo con dispositivo di bloccaggio
• Avanzamento/retromarcia tramite selettore sull‘impugnatura di comando
• Il freno elettronico può essere attivato dal selettore
• Dimensione del pneumatico: 16x5.0-8.0“ (ruote motrici), 10“ (ruote di supporto)
• Batteria e caricabatterie inclusi, adatti per la nostra serie All-In-One
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Akku teljesítmény / Duranta della batteria
Töltési idő / Tempo di ricarica
Akkumulátor kapacitás / Capacità della batteria
Teherbírás / Carico utile
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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9120039234700
2x280 W
40 V / 6 Ah
~3 h
3h
240 Wh
300 kg / 160 l
1120x910x500 mm
57/67 kg

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Akku / battery
Teljesítmény / Potenza
max. Nyomás / Pressione massima
Töltési idő / Tempo di ricarica
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233628
Lithium-Ion
18 V / 1,3 Ah
6,8 bar
3-5 h
210x90x250 mm
2,0/2,2 kg

ZI-DS2V-AKKU

AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐ
SPRUZZATORE A BATTERIA

• a be-/kikapcsoló megakadályozza a visszaáramlást
• spiráltömlő, 2 szabadalmaztatott szórófej
• a fúvóka beállítható három szórásmódra (köd, kemény, közvetlen sugár)
• elektronikus túlterhelésvédelem, töltőkészülékkel
• L‘interruttore on/off impedisce il riflusso
• Tubo a spirale, 2 testine spruzzatrici
• Ugello regolabile in tre modalità di spruzzatura (da nebulizzata a forte, a
getto diretto)
• Protezione elettronica da sovraccarico, Incluso caricabatterie
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza
Akku / battery
Töltők / Caracabatterie
Tartály űrtartalom / Capacità serbatoio
Szórási sebesség / Velocità di uscita
max. Szórási távolság / max. Distanza di spruzzaturae
Akku teljesítmény / Duranta della batteria
Töltési idő / Tempo di ricarica
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039230160
7,2 V / 1,8-3 A / 2 AH
Lithium-Ion
1 Töltők / 1 Caracabatterie
15 l
900 ml/min
ca. 5 m
1,5 h
2,5 h
130x355x550 mm
4,9/5,8 kg
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AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐ ATTREZZATURE A BATTERIA

AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐ ATTREZZATURE A BATTERIA

ZI-MOS40V-AKKU

ZI-BTR40V-AKKU

MOTOROS KASZA AKKU

40 V AKKUMULÁTOR

DECESPUGLIATORE A BATTERIA

40V ACCUMULATORE

• akár háromszor is halkabb a benzines termékeknél
• egyszerű munkavégzés a nagyteljesítményű lítium-ion akkumulátornak
köszönhetően, memóriahatás nélkül
• ergonomikus termékkialakítás a kényelmes munkavégzéshez

• A következő akkumulátor termékválasztékunk alapja!
• Samsung SDI
• nagyteljesítményű lítium-ion akkumulátor memóriahatás nélkül
• elektromos akkumulátortöltő-kijelző

• Fino a tre volte più silenzioso dei prodotti a benzina
• Lavoro semplice grazie alla batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni
senza effetto memoria
• Design ergonomico del prodotto per un lavoro confortevole

• La base della nostra successiva gamma di batterie!
• Samsung SDI
• Batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni senza effetto memory
• Indicatore elettronico di carica della batteria

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Akku teljesítmény / Duranta della batteria
Töltési idő / Tempo di ricarica
Vágási szélesség / Larghezza di taglio
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Akkumulátor kapacitás / Capacità della batteria
Akkumulátor teljesítmény / Potenza della batteria
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232348
200 W
6600 min-1
40 V DC / 2 Ah
30 min
60 min
305 mm
520x710x325 mm
6/7,5 kg

9120039233204
40 V DC
4 Ah
160 Wh
160x235x115 mm
1,3/1,4 kg

ZI-BTR40V2AH-AKKU

40V AKKU POWER

40 V AKKUMULÁTOR

40V ACCUMULATORE

• nagyteljesítményű 2 Ah lítium-ion akkumulátor
• elektromos akkumulátortöltő-kijelző
• Batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni da 2Ah
• Indicatore elettronico di carica della batteria
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Akkumulátor kapacitás / Capacità della batteria
Akkumulátor teljesítmény / Potenza della batteria
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039234397
40 V DC
2 Ah
80 Wh
160x235x115 mm
0,9/1,1 kg

ZI-LGR40V-AKKU

AKKUMULÁTORTŐLTŐ

CARICA BATTERIE

• kompatibilis a 40 V-os akkumulátorunkkal
• gyors feltöltés
• integrált fali tartó
• elektromos akkumulátortöltő-kijelző
• Compatibile con la nostra batteria da 40V
• Ricarica veloce
• Montaggio a parete integrato
• Indicatore elettronico di carica della batteria

MEGJEGYZÉS! • Az AKKUMULÁTOR és a TÖLTŐKÉSZÜLÉK a következő termékeknél NEM képezik a csomagolás tartalmát. Ezeket külön kell
a termékhez megvásárolni!
ATTENTIONE! La BATTERIA e il CARICABATTERIE NON sono inclusi nei seguenti prodotti nella dotazione di fornitura.
Questi devono essere acquistati
separatamente dal prodotto!

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
kimenet / Uscita
Töltési idő / Tempo di ricarica
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233031
100 W
230 V / 50 Hz / AC
40 V / 2 V
70 min
120x120x80 mm
1/1,1 kg
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AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐ ATTREZZATURE A BATTERIA

AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐ ATTREZZATURE A BATTERIA

ZI-LBR40V-AKKU

ZI-HST40V-AKKU

AKÉZI LOMBFÚVÓ

MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ

SOFFIATTORE 40 VOLT A BATTERIA

TAGLIASIEPE ALTA 40 VOLT A BATTERIA

• négy sebességfokozat további turbó üzemmóddal
• extra kényelem az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően
• tartóhevederrel

• egyszerű munkavégzés a nagyteljesítményű lítium-ion akkumulátornak
köszönhetően, memóriahatás nélkül
• vágófej elfordítási tartomány +50 és 75° között

• Quattro impostazioni di velocità con modalità turbo aggiuntiva
• Comfort extra grazie all‘impugnatura ergonomica
• Inclusa la cinghia di trasporto

• Lavoro semplice grazie alla batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni
senza effetto memory
• Campo di rotazione della testa di taglio +50 -75°

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Akku teljesítmény / Duranta della batteria
Levegő áramlási sebesség / Portata d‘aria
Légsebesség/ Velocità dell‘aria
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Akku teljesítmény / Duranta della batteria
Maximális vágási hossz / Lunghezza di taglio
max. Ágvastagság / max. Spessore del ramo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232881
40 V DC / 4 Ah
30 min
11 m3/min
54 m/s
585x770x280 mm
2,5/3 kg

9120039232874
40 V DC / 4 Ah
60 min
520 mm
Ø 24 mm
585x770x280 mm
3,5/4,3 kg

ZI-RTR40V-AKKU

MOTOROS KASZA AKKU

DECESPUGLIATORE A BATTERIA
• optimális kezelés a kiegyensúlyozott motor/akkumulátor elhelyezésnek
köszönhetően, egyszerű munkavégzés
• nagyteljesítményű lítium-ion akkumulátor memóriahatás nélkül
• extra kényelem a rezgéstompító puha markolatnak köszönhetően
• Maneggevolezza ottimale grazie alla posizione bilanciata di motore e
batteria ,Lavoro facile
• Batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni senza effetto memory
• Comfort extra grazie all‘impugnatura softgrip con inibizione delle vibrazioni
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Akku teljesítmény / Duranta della batteria
Vágási szélesség / Larghezza di taglio
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

ZI-CRM40V-AKKU

FŰNYÍRÓ
9120039233055
40 V DC / 4 Ah
7500 min-1
50 min
300 mm
240x1380x190 mm
3,1/4,5 kg

ZI-HET40V-AKKU

AKKUMULÁTOROS GÉPEK

TRONCARAMI 40 VOLT A BATTERIA
• kiváló minőségű 8 colos OREGON kard és lánc, 200 mm hosszú
• kiváló minőségű és könnyű alumínium nyél
• extra kényelem a rezgéstompító puha markolatnak köszönhetően

COMFORT TOSAERBA
• egyszerű munkavégzés a nagyteljesítményű lítium-ion akkumulátornak
köszönhetően, memóriahatás nélkül
• állítható magasság 25-75 mm (5 fokozat)
• Lavoro semplice grazie alla batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni
senza effetto memory
• Regolazione in altezza 25-75 mm (5 passi)
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Akku teljesítmény / Duranta della batteria
Vágási szélesség / Larghezza di taglio
Grasfangkorb / basket
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233048
40 V DC / 4 Ah
4000 min-1
40 min
370 mm
40 l
490x765x430 mm
15,5/17,5 kg

• Lama e catena OREGON da 8 pollici di alta qualità con lunghezza di 200
mm
• Stelo in alluminio leggero e di alta qualità
• Maggiore comfort grazie all‘impugnatura morbida che inibisce le vibrazioni
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Akku teljesítmény / Duranta della batteria
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
max. Ágvastagság / max. Spessore del ramo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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9120039232867
40 V DC / 4 Ah
60 min
6 m/s
Ø 190 mm
145x1840x165 mm
3,7/5 kg
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ÚJ

SŐVÉNYVÁGÓ

ÁRAMTELEP

TAGLIASIEPE 40 VOLT A BATTERIA

POWER STATION

• kétoldalas lézervágott penge
• 2-kezes kapcsolás
• vezetővédő a falak mentén a talajhoz közeli vágás megkönnyítésére

• hordozható tápegység a hálózati hozzáférés nélküli készülékellátáshoz
• feltölthető napelemen, AC-adapteren vagy szivargyújtón keresztül
• alkalmas laptop, okostelefon, GoPro stb. számára
• 1x AC (230 V / 50 Hz), 3x USB-QC3.0, 1x USB-PD und 2x DC-kimenet
• 5 W-os (ZI-PS330) / 10 W-os (ZI-PS1000) vezeték nélküli töltő
• LED lámpa
• 60 W-os (ZI-PS330) / 150 W-os (ZI-PS1000) AC-töltőkészülékkel, autós
töltőkábel, (szivargyújtó), MC4-kábel (napelemhez), opcionális napelemes
modul (SP60W / SP120W)

• Lame bifacciali tagliate al laser
• Cambio a 2 manuali
• Protezione di guida per facilitare il taglio vicino al terreno lungo le pareti

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Akku teljesítmény / Duranta della batteria
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Lap hossza / Lunghezza della spada
max. Ágvastagság / max. Spessore del ramo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232898
40 V DC / 4 Ah
60 min
1300 min-1
560 mm
Ø22 mm
585x770x280 mm
3,2/4 kg

ÁRAMTELEP POWER STATION

AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐ ATTREZZATURE A BATTERIA

ZI-PS330 | ZI-PS1000

ZI-HEK40V-AKKU

NUOVO

• Stazione di alimentazione portatile per l‘alimentazione di dispositivi senza
accesso alla rete elettrica
• Ricaricabile tramite pannello solare, adattatore AC e accendisigari
• Adatto per laptop, smartphone, GoPro, ecc.
• 1x AC (230 V / 50 Hz), 3x USB-QC3.0, 1x USB-PD e 2x uscita DC
• Caricatore wireless da 5 W (ZI-PS330) / 10 W (ZI-PS1000)
• Luce LED
• Incl. caricabatterie AC 60 W (ZI-PS330) / 150 W (ZI-PS1000), cavo di ricarica
per auto, (accendisigari), cavo MC4 (per il pannello solare), modulo solare
opzionale (SP60W / SP120W)

ZI-PS330
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Akkumulátorkapacitás / Capacità della batteria
AC kimenet / Uscita AC
DC kimenet / Uscita DC
USB csatlakozás / Connessione USB
Súly / Peso

ZI-KTS40V-AKKU

LÁNCFŰRÉSZ

MOTOSEGA 40 VOLT A BATTERIA
• optimális mobilitás a kompakt 12 colos Oregon kardnak és láncnak köszönhetően
• 2-kezes kapcsolás
• lánckenés és olajszintkijelző
• csúszásmentes puha fogantyú
• Mobilità ottimale grazie alla lama e alla catena Oregon compatte da 12
pollici
• Cambio a 2 manuali
• Lubrificazione della catena e indicatore del livello dell‘olio
• Impugnatura morbida e antiscivolo
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Akku teljesítmény / Duranta della batteria
Láncsebesség / Lunghezza della spada
Lap hossza / Lunghezza della spada
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232904
40 V DC / 4Ah
60 min
10 m/s
310 mm
585x770x280 mm
4,8/5,6 kg

9120039234663
288,6Wh
230V~50Hz / 330W
2x 12V / 5A
5V 2,5A / 9V 2A / 12V 1,5A
3,3/4,3 kg

ZI-PS330

ZI-PS1000
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Akkumulátorkapacitás / Capacità della batteria
AC kimenet / Uscita AC
DC kimenet / Uscita DC
USB csatlakozás / Connessione USB
Súly / Peso

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
SP60W
SP120W

AHOGY TÖLTÜNK
COME CARICARE

912009234670
999Wh
230V~50Hz / 1000W
2x 14V / 8A
5V 2,5 A / 9V 2A / 12V 1,5A
8,5/9,5 kg

Szolár panel / Pannello solare
Szolár panel / Pannello solare

ZI-PS1000

ZI-EBM40V-AKKU

FÖLDFÚRÓ/FESTÉKKEVERŐ

TRIVELLA/MIXER 40 VOLT A BATTERIA
• 5 bolygóműves fogaskerék, kettős rozsdamentes acélpenge
• ergonomikus kényelmes fogantyúk
• ipari szabványnak megfelelő fúrócsatlakozás
• földfúróval (Ø 150 mm) és mixer rúddal (Ø 120 mm)
• 5 ingranaggi planetari, doppia lama in acciaio inox
• Impugnature ergonomiche e confortevoli
• Attacco per trapano standard industriale
• Incl. trivella (Ø150 mm) e asta di miscelazione (Ø120 mm)
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Akkumulátor feszültség / Voltaggio batteria
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Fúrási mélység / Profondità di foratura
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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9120039232911
40 V DC / 4Ah
250 min-1
800 mm
465x875x350 mm
8,1/17 kg

AMIT TÖLTÜNK
COSA CARICARE

SP60W

SP120W
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ZI-STE2000IV

ÁRAMFEJLESZTŐ

ÁRAMFEJLESZTŐ

GENERATOR INVERTER

GENERATOR INVERTER

• INVERTER technológia érzékeny készülékek számára
• kiválóan alkalmas kerti munkákhoz, kemping- vagy szabadidős tevékenységekhez
• teljesen alacsony zajszint
• zárt korpusz, egyszerű kezelés

• INVERTER technológia érzékeny készülékek számára
• kiválóan alkalmas kerti munkákhoz, kemping- vagy szabadidős tevékenységekhez
• alacsony zajszint, zárt korpusz, egyszerű kezelés

• Tecnologia INVERTER - per dispositivi sensibili
• Eccellente per l‘area del giardino, il campeggio e le attività del tempo
libero
• Livello di rumore assolutamente basso
• Corpo chiuso, funzionamento semplice
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Motor / Dislocamento
Kilométer / Tempo di lavoro
Generátor állandó teljesítmény /
Potenza continua del generatore
Teljesítmény maks. / Potenza max.
Üzemanyag / Caburante
Aljzat / Presa
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

ÁRAMFEJLESZTŐ GENERATORE DI CORRENTE

ÁRAMFEJLESZTŐ GENERATORE DI CORRENTE

ZI-STE1100IV

9120039234120
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro 4-tempi
1,3 kW | 4800 min-1
4,2 l
53,5 ccm
5,4 h
1000 W (COP)
1100 W S2 (5min)
ROZ95
1x 230 V / 50 Hz
280x505x420 mm
12,8/13,5 kg

• Tecnologia INVERTER - per dispositivi sensibili
• Eccellente per l‘area del giardino, il campeggio e le attività del tempo libero
• Basso livello di rumore, corpo chiuso, funzionamento semplice
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Kilométer / Tempo di lavoro
Generátor állandó teljesítmény /
Potenza continua del generatore
Teljesítmény maks. / Potenza max.
Üzemanyag / Caburante
Aljzat / Presa
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039239132
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro 4-tempi
2,3 kW | 4500 min-1
3,5 l
4h
1800 W
2200 W S2 (5 min)
ROZ95
230 V / 50 Hz
305x555x470 mm
22,2/25 kg

INVERTER

ZI-STE2800IV

ÁRAMFEJLESZTŐ

GENERATOR INVERTER
• INVERTER technológia érzékeny készülékek számára
• kiválóan alkalmas kerti munkákhoz, kemping- vagy szabadidős tevékenységekhez, alacsony zajszint, egyszerű kezelés, 5V 2A USB csatlakozó

INVERTER

• Tecnologia INVERTER - per dispositivi sensibili
• Eccellente per l‘area del giardino, il campeggio e le attività del tempo libero
• Basso livello di rumore, funzionamento semplice, connessione USB 5V 2A

ZI-STE1800IV

ÁRAMFEJLESZTŐ

GENERATOR INVERTER
• INVERTER technológia érzékeny készülékek számára
• kiválóan alkalmas kerti munkákhoz, kemping- vagy szabadidős tevékenységekhez
• teljesen alacsony zajszint
• zárt korpusz, egyszerű kezelés
• Tecnologia INVERTER - per dispositivi sensibili
• Eccellente per l‘area del giardino, il campeggio e le attività del tempo
libero
• Livello di rumore assolutamente basso
• Corpo chiuso, funzionamento semplice
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Kilométer / Tempo di lavoro
Generátor állandó teljesítmény /
Potenza continua del generatore
Teljesítmény maks. / Potenza max.
Üzemanyag / Caburante
Aljzat / Presa
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

INVERTER
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9120039234403
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro 4-tempi
2,3 kW
4l
3,2 h
1800 W
2000 W
ROZ95
2x 230 V / 2x 5V
325x540x450 mm
19/22 kg

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Generátor állandó teljesítmény /
Potenza continua del generatore
Teljesítmény maks. / Potenza max.
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
USB csatlakozás / Connessione USB
Üzemanyag / Caburante
Aljzat / Presa
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232843
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro 4-tempi
4,5 kW | 3000 min-1
2800 W
3200 W
5l
1x 5V 1A | 1x 5V 12,6A
ROZ95
230 V / 50 Hz / 12,6 A
450x490x510 mm
33/34 kg

INVERTER

ZI-STE3000IV

ÁRAMFEJLESZTŐ

GENERATOR INVERTER
• INVERTER technológia érzékeny készülékek számára
• kiválóan alkalmas kerti munkákhoz, kemping- vagy szabadidős tevékenységekhez
• alacsony zajszint, zárt korpusz, egyszerű kezelés
• Tecnologia INVERTER - per dispositivi sensibili
• Eccellente per l‘area del giardino, il campeggio e le attività del tempo
libero
• Basso livello di rumore, corpo chiuso, funzionamento semplice
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Kilométer / Tempo di lavoro
Generátor állandó teljesítmény /
Potenza continua del generatore
Teljesítmény maks. / Potenza max.
Üzemanyag / Caburante
AC csatlakozás / Connessione AC
DC csatlakozás / DC
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232607
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro 4-tempi
4,3 kW
10 l
6h
2800 W
3000 W
ROZ95
2x 230 V / 50 Hz
12 V / max. 8 A
440x700x520 mm
39,3/44,3 kg

INVERTER
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ÁRAMFEJLESZTŐ

ÁRAMFEJLESZTŐ

GENERATORE DI CORRENTE

GENERATORE DI CORRENTE

• kiválóan alkalmas kerti munkákhoz, szabadidős és kempingtevékenységekhez
• 100% réz tekercselés
• alacsony zajszint, üzemanyag-kijelző, olajszint-biztosítás, voltméter,
túlterhelés-védelem

• építkezéseknél és kerti munkákhoz, kemping- vagy szabadidős tevékenységekhez
• E-Start + távirányító (indítóhuzal)
• 100% réz tekercselés, szinkrongenerátor, üzemóra-számláló
• alacsony olajszint elleni biztosíték, üzemanyagtartály-kijelző, túlterhelésvédelem

• Eccellente per il giardinaggio, il tempo libero e il campeggio
• 100% avvolgimento in rame
• Livello di rumore basso, indicatore del carburante, fusibile del livello,
dell‘olio, voltmetro,
• protezione da sovraccarico
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Motor / Dislocamento
Kilométer / Tempo di lavoro
Generátor állandó teljesítmény /
Potenza conti-nua del generatore
Teljesítmény maks. / Potenza max.
Üzemanyag / Caburante
Aljzat / Presa
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

ÁRAMFEJLESZTŐ GENERATORE DI CORRENTE

ÁRAMFEJLESZTŐ GENERATORE DI CORRENTE

ZI-STE8000

ZI-STE2800

9120039231518
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro 4-tempi
4 kW
15 l
3600 min-1
7h
2500 W
2800 W
ROZ95
2x 230 V / 50 Hz
450x610x475 mm
36/44 kg

• per aree di cantiere e giardini, campeggio e attività ricreative
• Avviamento elettronico + telecomando (cavo a strappo)
• Avvolgimento in rame al 100%, generatore sincrono, contatore orario
• Protezione per livello olio basso, indicatore serbatoio carburante, protezione da
sovraccarico
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Üzemanyag / Caburante
Generátor állandó teljesítmény /
Potenza continua del generatore
Teljesítmény maks. / Potenza max.
Kilométer / Tempo di lavoro
AC csatlakozás / Connessione AC
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039231525
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro 4-tempi
9,3 kW 3600 min-1
30 l
ROZ95
7000 W
8000 W
6-7 h
3x 230 V
610x870x640 mm
95/100 kg

AVR

ZI-STE8004

ÁRAMFEJLESZTŐ

GENERATORE DI CORRENTE
• építkezéseknél és kerti munkákhoz, kemping- vagy szabadidős tevékenységekhez
• E-Start + távirányító (indítóhuzal)
• 100% réz tekercselés, szinkrongenerátor, üzemóra-számláló
• alacsony olajszint elleni biztosíték, üzemanyagtartály-kijelző, túlterhelésvédelem

AVR

• per aree di cantiere e giardini, campeggio e attività ricreative
• Avviamento elettronico + telecomando (cavo a strappo)
• Avvolgimento in rame al 100%, generatore sincrono, contatore orario
• Protezione per livello olio basso, indicatore serbatoio carburante, protezione da
sovraccarico

ZI-STE5500

ÁRAMFEJLESZTŐ

GENERATORE DI CORRENTE
• kiválóan alkalmas kerti munkákhoz, szabadidős és kempingtevékenységekhez
• 100% réz tekercselés
• alacsony zajszint, üzemanyag-kijelző, olajszint-biztosítás, voltméter,
túlterhelés-védelem
• Eccellente per il giardinaggio, il tempo libero e il campeggio
• 100% avvolgimento in rame
• Livello di rumore basso, indicatore del carburante, fusibile del livello
dell‘olio, voltmetro,
• protezione da sovraccarico
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Motor / Dislocamento
Generátor állandó teljesítmény / Potenza continua del generatore
Teljesítmény maks. / Potenza max.
Üzemanyag / Caburante
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

AVR
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MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Üzemanyag / Caburante
Generátor állandó teljesítmény /
Potenza continua del generatore
Teljesítmény maks. / Potenza max.
Kilométer / Tempo di lavoro
AC csatlakozás / Connessione AC
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039231815
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro 4-tempi
9,3 kW | 3600 min-1
30 l
ROZ95
6-7 h
7000 W (400 V) | 2300 W (230 V)
8000 W (400 V) | 2600 W (230 V)
3x 230 V / 1x 400 V
640x870x610 mm
95/100 kg

AVR

ZI-STE11000

ÁRAMFEJLESZTŐ

GENERATORE DI CORRENTE
9120039232249
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro
4-tempi
8,5 kW | 3600 min-1
25 l
7h
5000 W (400 V ) | 1700 W (230 V)
5500 W ( 400 V) | 1800 W (230 V)
ROZ95
1x 230 V / 1x 400v
570x570x700 mm
84/90 kg

• építkezéseknél, kerti munkákhoz, kemping- vagy szabadidős tevékenységekhez
• E-Start akkumulátorral és távirányítóval
• 100% réz tekercselés, szinkrongenerátor, üzemóra-számláló, üzemanyagtartály-kijelző, feszültségmérő
• per cantieri, aree verdi, attività di svago e campeggio
• Avviamento elettronico con batteria e telecomando
• Avvolgimento 100% rame, generatore sincrono, contatore ore di esercizio,
indicatore serbatoio carburante, Voltmetro
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Teljesítmény maks. / Potenza max.
Kilométer / Tempo di lavoro
Generátor állandó teljesítmény /
Potenza continua del generatore
Kilométer / Tempo di lavoro
AC csatlakozás / Connessione AC
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039231532
4-ütemű/4-tempi OHV Loncin 2V78
14, kW | 3600 min-1
30 l
10000 W
12000 W
12 h
ROZ95
1x 400 V / 3x 230 V / 1x 230 V (32A)
780x1040x890 mm
160/192 kg

AVR
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KERTI GÉPEK ATTREZZI DA GIARDINO

ÁRAMFEJLESZTŐ GENERATORE DI CORRENTE

ZI-BM870ECO

ZI-STE6700DH

ALTERNÁLÓ-FRONTKASZAGÉP

ÁRAMFEJLESZTŐ

GENERATORE DI CORRENTE

MOTOFALCIATRICE

• kiválóan alkalmas építkezéseknél, kerti munkákhoz, kemping- vagy szabadidős tevékenységekhez
• E-Start, indítóhuzal, egyszerű kezelés, alváz és fogantyúk

• erős motor ékszíjhajtással
• pneumatikus gumiabroncsok terepjáró futófelülettel a különösen jó
tapadás érdekében
• fűnyíró rúd rögzített és mozgatható pengével
• balra-jobbra mozgatható rúd a jobb talajfogás érdekében

• Eccellente per cantieri, aree di giardino, attività ricreative e di campeggio
• Avviamento elettronico, trazione del cavo, funzionamento semplice,
carrello e maniglie
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Generátor állandó teljesítmény / Potenza continua del generatore
Teljesítmény maks. / Potenza max.
Kilométer / Tempo di lavoro
Üzemanyag / Caburante
Aljzat / Presa
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233499
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro
4-tempi
5,7 kW | 3000 min-1
12,5 l

• Motore potente con trasmissione a cinghia trapezoidale
• Pneumatici con battistrada da fuoristrada per un‘aderenza particolarmente buona al terreno
• Barra di taglio con lama fissa e mobile
• Trave mobile da sinistra a destra per una migliore aderenza al terreno
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN

1,5 kW 230 V (3p) | 4,6 kW 400 V (3p)

Motortípus / Tipo di motore

1,7 kW 230 V (3p) | 5 kW 400 V (3p)
9,5 h
Diesel
1x 230V | 1x 400V
495x740x690 mm
115/118 kg

Teljesítmény / Potenza motore
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Motor / Dislocamento
Vágási szélesség / Larghezza di taglio
max. Sebesség / Velocità in avanti max
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039239088
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro
4-tempi
2,7 kW
3600 min-1
ROZ95
3,2 l
159 ccm
870 mm
2,5 km/h
570x860x580 mm
55/61 kg

DIESEL (AVR)

ZI-STE7500DSH

ZI-BRM52EST

SÁRAMFEJLESZTŐ

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

GENERATORE DI CORRENTE

TOSAERBA A BENZINA

• kiválóan alkalmas építkezéseknél, kerti munkákhoz, kemping- vagy szabadidős tevékenységekhez
• E-Start, egyszerű kezelés, alváz és fogantyúk

• E-Starttal a kényelmes és gyors beindításhoz
• szivacsozott markolat, 6-fokozatos vágásmagasság-beállítás
• nagy kerekekkel felszerelt futómű
• 4 egyben - fűnyírás, talajtakarás, felfogás, oldalsó ürítés

• Eccellente per cantieri, aree di giardino, attività ricreative e di campeggio
• Avviamento elettronico, facile da usare, telaio e maniglie
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Generátor állandó teljesítmény /
Potenza continua del generatore
Teljesítmény maks. / Potenza max.
Kilométer / Tempo di lavoro
Üzemanyag / Caburante
Aljzat / Presa
Súly / Peso

9120039233505
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro 4-tempi
5,7 kW | 3000 min-1
14,5 l
3 kW 230 V (3p) | 4,2 kW 400 V (3p)
3,3 kW 230 V (3p) | 5 kW 400 V (3p)
11 h
Diesel
2x 230V 1,66kW | 400V / 50Hz
153/158 kg

• con avviamento elettronico per un avviamento rapido e confortevole
• Impugnatura comfort in schiuma, regolazione dell‘altezza di taglio a 6
livelli
• Telaio con ruote grandi
• 4in1 - falciatura, pacciamatura, raccolta, scarico laterale
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Üzemanyag / Caburante
Vágási szélesség / Larghezza di taglio
Vágási magasság / Altezza di taglio
Gyűjtő doboz / Scatola fang
Motor / Dislocamento
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233154
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro 4-tempi
3 kW
2800 min-1
ROZ95
520 mm
25-75 mm
60 l
173 ccm
575x950x530 mm
40/44 kg

DIESEL (AVR)
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ZI-CWP400

TOSAERBA A BENZINA

BÚVÁRSZIVATTYÚ

GASOLINE LAWN MOWER

POMPA DI IMMERSIONE

• 6-fokozatos vágásmagasság-beállítás az optimális fűnyíráshoz
• erős négyütemű motor
• nagy kerekekkel felszerelt futómű a felhasználóbarát kezeléshez
• szivacsozott markolat
• nagyméretű fűgyűjtő kosár

• univerzális búvárszivattyú, lapos szívás
• különböző csatlakozók a nyomóoldalon
• kiváló minőségű ütésálló műanyag ház
• fogantyúval, 10 m kábellel

• Regolazione dell‘altezza di taglio a 6 stadi per una falciatura ottimale
• Potente motore a 4 tempi
• Carrello con grandi ruote per un utilizzo agevole
• Impugnatura comfort in schiuma
• Generoso raccoglitore per l‘erba
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Vágási szélesség / Larghezza di taglio
Vágási magasság / Altezza di taglio
Gyűjtő doboz / Scatola fang
Motor / Dislocamento
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233833
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro 4-tempi
1,2 kW
3000 min-1
ROZ95
0,8 l
420 mm
25-75 mm
45 l
79,8 ccm
520x720x440 mm
25,5/28,5 kg

ZI-BRM508

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
max. Szemcseméret / max. Grano
max. Szivattyúteljesítmény / max. Capacità di pompaggio
max. magasság / max. Altezza
max. Vízhőmérséklet / max. Temperatura dell‘acqua
Csőátmérő / Diametro tubo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

GASOLINE LAWN MOWER

POMPA DI IMMERSIONE

• egyszerű indítás a kezelőkonzolnak köszönhetően a fogantyún
• 6-fokozatos vágásmagasság-beállítás az optimális fűnyíráshoz
• nagyméretű fűgyűjtő kosár, szivacsozott markolat
• erős négyütemű motor
• nagy kerekekkel felszerelt futómű a felhasználóbarát kezeléshez

• lapos szívás, szolid és megbízható
• szállítható és gyorsan bevethető
• kiváló minőségű nemesacél ház, fogantyú
• úszókapcsolóval

Motortípus / Tipo di motore
Teljesítmény / Potenza motore
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Üzemanyag / Caburante
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Vágási szélesség / Larghezza di taglio
Vágási magasság / Altezza di taglio
Gyűjtő doboz / Scatola fang
Motor / Dislocamento
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039230016
400 W
230 V / 50 Hz
5 mm
7,3 m3/h
7,5 m
35°C
1“ - 1 3/8“
185x195x290 mm
4/4,5 kg

BÚVÁRSZIVATTYÚ

• Avvio facile grazie al pannello di controllo sull‘impugnatura
• Regolazione dell‘altezza di taglio a 6 stadi per una falciatura ottimale
• Ampio contenitore per la raccolta dell‘erba, impugnatura confortevole in
schiuma
• Potente motore a 4 tempi
• Carrello con grandi ruote per un utilizzo agevole
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• Pompa sommergibile universale, aspirazione piatta
• Vari collegamenti sul lato pressione
• Alloggiamento in plastica di alta qualità resistente agli urti
• Incl. maniglia per il trasporto, cavo da 10 m

ZI-CWP750N

TOSAERBA A BENZINA

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN

KERTI GÉPEK ATTREZZI DA GIARDINO

KERTI GÉPEK ATTREZZI DA GIARDINO

ZI-BRM420

9120039233840
1-hengeres 4-ütemű / 1-cilindro
4-tempi
3,6 kW
2800 min-1
ROZ95
1l
508 mm
25-75 mm
65 l
173 ccm
570x830x485 mm
39,5/42,5 kg

• Aspirazione piatta, solida e affidabile
• Trasportabile e rapidamente pronto all‘uso
• Alloggiamento in acciaio inox di alta qualità, maniglia di trasporto
• Incl. interruttore a galleggiante
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
max. Szivattyúteljesítmény / max. Capacità di pompaggio
max. Szívási magasság / max. Prodondità
max. magasság / max. Altezza
max. Vízhőmérséklet / max. Temperatura dell‘acqua
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233109
750 W
230 V / 50 Hz
11 m3/h
7m
8,5 m
35°C
165x230x330 mm
7,2/8 kg

53

ZI-MUP350

SZENNYVÍZSZVATTYÚ

MULTI POMPA 3 IN 1

• szolid és megbízható szerkezet
• különböző csatlakozók a nyomóoldalon
• kiváló minőségű ütésálló műanyag ház
• fogantyúval, 10 m kábellel

• szennyvíz-, tisztavíz- és lapos szívószivattyú egyben
• nagyon lapos szívás (kb. 1 mm-ig)
• nagy teljesítményű és hosszú élettartamú ECO motor
• szolid és megbízható, szállítható és gyorsan bevethető
• úszókapcsolóval

• Costruzione solida e affidabile
• Vari collegamenti sul lato pressione
• Alloggiamento in plastica di alta qualità, resistente agli urti
• Incl. maniglia per il trasporto, cavo da 10 m

9120039230023
900 W
230 V / 50 Hz
35 mm
14 m3/h
9m
35°C
1“ - 1 3/8“
220x160x370 mm
5/5,5 kg

• Pompa per acque reflue, acque chiare e aspirazione piatta in un‘unica
soluzione
• Aspirazione molto superficiale (fino a circa 1 mm)
• Motore ECO potente e resistente
• Solido e affidabile, trasportabile e veloce da usare
• Incl. interruttore a galleggiante
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
max. Szemcseméret / max. Grano
max. Szivattyúteljesítmény / max. Capacità di pompaggio
max. magasság / max. Altezza
max. Vízhőmérséklet / max. Temperatura dell‘acqua
Csőátmérő / Diametro tubo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233253
350 W
230 V / 50 Hz
35 mm
7,5 m3/h
7m
35°C
1“ - 1 3/8“
200x200x380 mm
5,2/5,7 kg

ZI-MUP750

ZI-DWP1100N

SZENNYVÍZSZVATTYÚ

MULTIFUNKCIÓS SZIVATTYÚ 3 IN 1

POMPA DI IMMERSIONE ACQUA SPORCA

MULTI POMPA 3 IN 1

• szolid és megbízható szerkezet
• különböző csatlakozók a nyomóoldalon
• kiváló minőségű ütésálló Niro ház
• fogantyúval, 10 m kábellel

• szennyvíz-, tisztavíz- és lapos szívószivattyú egyben
• nagyon lapos szívás (kb. 1 mm-ig)
• nagy teljesítményű és hosszú élettartamú ECO motor
• szolid és megbízható, szállítható és gyorsan bevethető
• úszókapcsolóval

• Costruzione solida e affidabile
• Vari collegamenti sul lato pressione
• Alloggiamento in acciaio inox di alta qualità, resistente agli urti
• Incl. maniglia per il trasporto, cavo da 10 m
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
max. Szemcseméret / max. Grano
max. Szivattyúteljesítmény / max. Capacità di pompaggio
max. magasság / max. Altezza
max. Vízhőmérséklet / max. Temperatura dell‘acqua
Csőátmérő / Diametro tubo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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MULTIFUNKCIÓS SZIVATTYÚ 3 IN 1

POMPA DI IMMERSIONE ACQUA SPORCA

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
max. Szemcseméret / max. Grano
max. Szivattyúteljesítmény / max. Capacità di pompaggio
max. magasság / max. Altezza
max. Vízhőmérséklet / max. Temperatura dell‘acqua
Csőátmérő / Diametro tubo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

KERTI GÉPEK ATTREZZI DA GIARDINO

KERTI GÉPEK ATTREZZI DA GIARDINO

ZI-DWP900

9120039230030
1,1 kW
230 V / 50 Hz
35 mm
15 m3/h
10 m
35°C
1,25“
260x170x400 mm
5,7/6,2 kg

• Pompa per acque reflue, acque chiare e aspirazione piatta in un‘unica
soluzione
• Aspirazione molto superficiale (fino a circa 1 mm)
• Motore ECO potente e resistente
• Solido e affidabile, trasportabile e veloce da usare
• Incl. interruttore a galleggiante
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
max. Szemcseméret / max. Grano
max. Szivattyúteljesítmény / max. Capacità di pompaggio
max. magasság / max. Altezza
max. Vízhőmérséklet / max. Temperatura dell‘acqua
Csőátmérő / Diametro tubo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233260
750 W
230 V / 50 Hz
35 mm
12 m3/h
10 m
35°C
1“ - 1 3/8“
200x200x380 mm
6,8/7,3 kg
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ZI-HWW1200N

ESŐVÍZSZIVATTYÚ

HÁZI VÍZMŰ

POMPA DI ACQUA PIOGGIA

GIARDINO POMPA

• állítható tartókengyel rozsdamentes alumíniumból
• lapos szívás (kb. 2 mm)
• szállítható és gyorsan bevethető, fogantyú
• kiváló minőségű műanyag ház
• integrált szűrő, szolid és megbízható, 3/4“ tömlőcsatlakozó

• szivattyúház rozsdamentes nemesacélból
• fogantyú és vízbetöltő csonk
• nagy teljesítményű aszinkron motor és túlterhelésvédelemmel
• manométer, nyomáskapcsoló, 1,2 m hosszú kábel

• Staffa di fissaggio regolabile in alluminio inossidabile
• Aspirazione piatta (circa 2 mm)
• Trasportabile e veloce da usare, maniglia per il trasporto
• Alloggiamento in plastica di alta qualità
• Filtro integrato, solido e affidabile, attacco per tubo flessibile da 3/4“
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
max. Szemcseméret / max. Grano
max. Szivattyúteljesítmény / max. Capacità di pompaggio
max. magasság / max. Altezza
max. Vízhőmérséklet / max. Temperatura dell‘acqua
Csőátmérő / Diametro tubo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233116
750 W
230 V / 50 Hz
35 mm
12 m3/h
11 m
35°C
3/4“
200x200x380 mm
4,3/5 kg

ZI-GP1200

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
max. Szívási magasság / max. Prodondità
max. Szivattyúteljesítmény / max. Capacità di pompaggio
max. magasság / max. Altezza
max. Vízhőmérséklet / max. Temperatura dell‘acqua
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039230078
1,2 kW
230 V / 50 Hz
7m
3,8 m3/h
48 m
35°C
280x460x570 mm
12/14,42 kg

GÁZOLAJ SZIVATTYÚ

GIARDINO POMPA

POMPA PER DIESEL E OLIO

• ideális kertöntözéshez
• a csapvíz és esővíz ki- és átszivattyúzásához
• szivattyúház rozsdamentes nemesacélból
• nagy teljesítményű aszinkron motor hőmérséklet- és túlterhelésvédelemmel
• vízbetöltő csonk, fogantyú, be-/kikapcsoló, 1,2 m hosszúságú kábel

• automatikus kikapcsolás, önszívó
• csak fűtőolajhoz és gázolajhoz alkalmas
• 2 m hosszú szívótömlővel, 4 m hosszú adagolótömlővel, töltőpisztollyal,
számlálóval, fúvókákkal és csatlakozókkal

• Ideale per l‘irrigazione del giardino
• Per il pompaggio/trasferimento dell‘acqua di rete e dell‘acqua piovana
• Corpo pompa in acciaio inox
• Potente motore asincrono con protezione dalla temperatura e dal sovraccarico
• Vite per il riempimento dell‘acqua, maniglia per il trasporto, interruttore on/
off, lunghezza cavo 1,2 m
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• Corpo pompa in acciaio inox
• Maniglia di trasporto e tappo di riempimento dell‘acqua
• Potente motore asincrono con protezione da sovraccarico
• Manometro, pressostato, lunghezza cavo 1,2 m

ZI-DOP600

KERTI SZIVATTYÚ

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore

KERTI GÉPEK ATTREZZI DA GIARDINO

KERTI GÉPEK ATTREZZI DA GIARDINO

ZI-RTP350

9120039230054
1,2 kW

Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento

230 V / 50 Hz

max. Szivattyúteljesítmény / max. Capacità di pompaggio
max. magasság / max. Altezza
max. Szívási magasság / max. Prodondità
max. Vízhőmérséklet / max. Temperatura dell‘acqua
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

3,8 m3/h
48 m
8m
35°C
275x420x275 mm
7,9/8,4 kg

• Spegnimento automatico
• Adatto solo per olio da riscaldamento e gasolio
• Incl. tubo di aspirazione da 2 m, tubo di mandata da 4 m, erogatore, contatore, gommini e raccordi
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
max. Áramlás / max. Flusso
max. Távolság / max. Testa
Bemenet/kimenet / Ingresso/Uscita
max. Szivattyúteljesítmény / max. Capacità di pompaggio
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039230085
600 W
230 V / 50 Hz
40 l/min
5m
1“
2,4 m³/h
280x460x470 mm
12,5/14 kg
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ZI-MOS125

KERTMŰVELŐ KÉSZLETEK

KEREKES FŰKASZA

SET CURA GIARDINO

DECESPUGLIATORE MOBILE

• mindenes az összes kertészeti, kerti, fa- és udvargondozási munkákhoz
• 3 megfelelő felhelyezhető fej
• 1-hengeres 2-ütemű levegőhűtéses motor centrifugális tengelykapcsolóval
• egyénileg állítható fogantyú és heveder
• ágfűrésszel, motoros kaszával, sövényollóval

• mobilis mindenes az összes kerti munkához
• a nagy kerekek szinte bármilyen terephez alkalmasak
• srégen állítható fűnyírófej
• 1-hengeres 2-ütemű levegőhűtéses motor centrifugális tengelykapcsolóval
• könnyű indítás az elsődleges szivattyúval
• leállító kapcsoló és gázpedálvezérlő a fogantyún
• kétfonalas orsó

• Tuttofare per tutti i lavori di cura del verde, giardinaggio, alberatura e giardinaggio
• 3 Teste di attacco abbinate
• Motore a 2 tempi a 1 cilindro raffreddato ad aria con frizione centrifuga
• Maniglia e cinghia regolabili individualmente
• Incl. sega per potatura rami, falciatrice, tagliasiepi
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
eljesítmény / Potenza motore
Motor / Dislocamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Teljesítmény maks. / Potenza max.
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Üzemanyag / Caburante
Súly (tank leer) / Peso (empty tank)
Motoros kasza / DECESPUGLIATORE
A damilfej vágási szélessége /
Larghezza di taglio della filettatura di nylon
max. szálhossz / Lunghezza del filo
3-fogas kés / Lama a 3 denti
Sövénynyíróval / TAGLIASIEPI A BENZINA
Maximális vágási hossz / Lunghezza di taglio
max. vágássebesség / Velocità di taglio
Súly (nettó/bruttó) / Peso
Ágfűrész / Troncarami
Maximális vágási hossz / Lunghezza di taglio
Láncsebesség / Lunghezza della spada
Láncfűrész olajtartály / Serbatoio dell‘olio per motoseghe
Súly / Peso

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
GPSMOSFS
GPSMOSZB8M
GPSMOSZB3M
GPSMOSZB3P

KERTI GÉPEK ATTREZZI DA GIARDINO

KERTI GÉPEK ATTREZZI DA GIARDINO

ZI-GPS182J

9120039233215
1,45 kW
51,7 ccm
3000 min-1
9200 min-1
1,2 l
40:1
5,6 kg
430 mm
4 m / Ø2,4 mm
Ø 255 mm

• Un tuttofare mobile per tutti i lavori di giardinaggio
• Le ruote di grandi dimensioni sono adatte a quasi tutte le strutture del
terreno
• Testa falciante inclinabile
• Motore a 2 tempi a 1 cilindro raffreddato ad aria con frizione centrifuga
• Facilitazione dell‘avviamento attraverso la pompa primaria Interruttore di
arresto e azionamento del gas sull‘impugnatura
• Incl. bobina a 2 fili
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
eljesítmény / Potenza motore
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Üzemanyag / Caburante
Motor / Dislocamento
Szálerősség / Spessore del filo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039237824
1,25 kW
1,2 l
40:1
42,7 ccm
2,4 mm
450x620x260 mm
12,5/13,5 kg

425 mm
1550 min-1
2,2 kg
260 mm
20 m/s
140 ml
1,1 kg

Cérnaorsó / Bobina
8-fogaslap fém / Lama a 8 denti in metallo
3-fogaslap fém / Lama a 3 denti in metallo
3-fogaslap műanyag / Lama a 3 denti in plastica

ZI-MOS145JAK

MOTOROS KASZA

DECESPUGLIATORE

• mindenes az összes kerti munkához
• 1-hengeres 2-ütemű levegőhűtéses motor centrifugális tengelykapcsolóval
• kétfonalas orsóval, 3-fogú penge, 8-fogú penge
• Tuttofare per tutti i lavori di giardinaggio
• Motore a 2 tempi a 1 cilindro raffreddato ad aria con frizione centrifuga
• Incl. rocchetto a 2 fili, lama a 3 denti, lama a 8 denti
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
eljesítmény / Potenza motore
Motor / Dislocamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Rúd / Asta
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Üzemanyag / Caburante
max. Vágási szélesség / Larghezza di taglio
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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9120039233208
1,45 kW
51,7 ccm
3000 min-1
1500 mm / Ø26 mm
1,2 l
40:1
430 mm
250x330x330 mm
8,2/9,5 kg
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ZI-HAEK4100

ÁGDARÁLÓ

MOTOROS ÁGDARÁLÓ

SILENT GARDEN SHREDDER

CIPPATORE

• alacsony zajszintű elektromos aprítógép görgős vágóegységgel
• redukciós hajtómű, fém fogaskerékfej
• visszaütésmentes önzáró szerkezet
• integrált csatlakozó csatlakozózárral
• motorvédő kapcsoló, forgásirány-átkapcsoló
• egyszerű tárolás, szállítás, vonzó design, futómű

• nagy teljesítményű benzines aprítógép
• megbízhatóan felaprítja a kertben/erdőben összegyűlő max. 10 mm
átmérőjű ágakat/bokrokat
• nagy tölcsér (152x127 mm), állítható kidobócsúszda
• borítóponyvával, 2x fordítható pengével

• Trituratore elettrico silenzioso a bassa rumorosità con unità di taglio a rulli
• Riduttore, testa dell‘ingranaggio in metallo
• Dispositivo di chiusura automatica senza contraccolpo
• Spina integrata con fusibile di accoppiamento
• Interruttore di protezione del motore, interruttore del senso di rotazione
• Facilità di stoccaggio e trasporto, design accattivante, carrello
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
fa max. átmérője / max. diametro legno
Gyűjtő doboz / Scatola fang
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039231846
2,4 kW S1 | 2,8 kW S6
230 V / 50 Hz
60 min-1
Ø44 mm
60 l
445x600x387 mm
19,2/21,5 kg

ZI-HAEK4000

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
A kés sebessége / Velocità della lama
Motor / Dislocamento
max. Ágvastagság / Diametro del ramo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232690
4,1 kW
3600 min-1
2400 min-1
196 ccm
Ø100 mm
570x890x870 mm
90/105 kg

MOTOROS ÁGDARÁLÓ

CIPPATORE

CIPPATORE

• rugalmas bevetés a négyütemű benzinmotornak köszönhetően
• ideális a kertben összegyűlő nyersanyagok, pl. bokrok,
különböző ágak vagy egyéb növények felaprítására
• nagy tölcsérnyílás, futómű, egyszerű tárolás és szállítás

• nagy teljesítményű benzines aprítógép
• megbízhatóan felaprítja a kertben/erdőben összegyűlő max. 10 mm
átmérőjű ágakat/bokrokat
• nagy tölcsér (304x152 mm), állítható kidobócsúszda
• borítóponyvával, 2x fordítható pengével

• Uso flessibile grazie al potente motore a benzina a 4 tempi
• Ideale per triturare le materie prime del giardino come arbusti,
• tutti i tipi di rami o altre piante
• Ampia apertura della tramoggia, carrello, facile stoccaggio e trasporto
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• Potente trituratrice a benzina
• Tritura in modo affidabile tutti i rami/arbusti fino a Ø 10 mm che si accumulano in giardino/nel bosco
• Tramoggia grande (152x127 mm), scivolo di espulsione regolabile
• Incl. telone di copertura, 2 lame reversibili

ZI-HAEK11000

MOTOROS ÁGDARÁLÓ

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Motor / Dislocamento
max. Ágvastagság / max. Diametro del legno
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

KERTI GÉPEK ATTREZZI DA GIARDINO

KERTI GÉPEK ATTREZZI DA GIARDINO

ZI-GHAS2800

9120039233802
2,7 kW
3600 min-1
159 ccm
50 mm
430x1005x865 mm
40/48 kg

• Potente trituratrice a benzina
• Tritura in modo affidabile tutti i rami/arbusti fino a Ø 10 mm che si accumulano in giardino/nel bosco
• Grande tramoggia (304x152 mm), scivolo di espulsione regolabile
• Incl. telone di copertura, 2 lame reversibili
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
A kés sebessége / Velocità della lama
Motor / Dislocamento
max. Ágvastagság / Diametro del ramo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232683
9 kW
1800 min-1
2000 min-1
420 ccm
Ø120 mm
750x890x1150 mm
185/205 kg
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ZI-COM2-8

MOTOROS SÖVÉNYVÁGÓ

HORDOZHATÓ KOMPRESSZOR

AGLIASIEPI A BENZINA

COMPRESSORE

• alkalmas bármilyen sövény nyírására
• egyszerű kezelés a kis önsúlynak köszönhetően
• 1-hengeres 2-ütemű levegőhűtéses motor
• rezgéscsillapító rendszer, Easy indítókötél, kézvédelem

• mobilis, olajmentes kompresszor, könnyű szállítás
• a fúvóka kifúvópisztolyként használható
• integrált rekesz a tartozék könnyű tárolásához
• tartozékkészlettel

• Adatto per la rifilatura di tutte le siepi
• Facilità di utilizzo grazie al peso proprio ridotto
• Motore a 2 tempi raffreddato ad aria 1 cilindri
• Sistema antivibrante, cavo a strappo Easy Starter, protezione per le mani

• Compressore mobile, senza olio, facile da trasportare
• L‘ugello può essere utilizzato come pistola di soffiaggio
• Scomparto integrato per riporre facilmente gli accessori
• Kit di accessori incluso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Motor / Dislocamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Tank kapacitás / Capacità serbatoio
Üzemanyag / Caburante
Lap hossza / Lunghezza della spada
Maximális vágási hossz / Lunghezza di taglio
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
max. Nyomás / Pressione massima
Szívóteljesítmény / Capacità di assunzione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039233826
0,7 kW
25,4 ccm
7000 min-1
0,3 l
40:1
764 mm
605 mm
520x710x325 mm
4,9/6,9 kg

KOMPRESSZOR

MŰANYAG VÁGOKORONG

TESTA DI TAGLIO

COMPRESSORE

• szenzációs motoroskasza-tartozék, könnyen és biztonságosan használható
• a penge visszahúzódik ellenállás érzékelésekor, nem tekeri be a füvet
• használható az összes hagyományos motoros kaszához
• tiszta vágás és menet közbeni kezelés
• 3 pótpengével

• 1-hengeres kompresszor indításkönnyítéssel és motorvédelemmel
• 24 literes kazán, olajkenéses kompresszor
• 2 jól látható manométer a kazán- és az üzemi nyomás kijelzésére
• vízleeresztő szelep a kazán alján, gyorscsatlakozó

• Sensazionale accessorio decespugliatore, facile e sicuro da usare
• Ritrazione della lama su resistenza, senza avvolgimento dell‘erba
• Adatto a tutti i comuni decespugliatori
• Tagli netti e gestione al volo
• Incl. 3 lame di ricambio

9120039231716
210x210x50 mm
0,38/0,42

• Compressore a 1 cilindro con scarico all‘avviamento e protezione del
motore
• Volume della caldaia di 24 l, compressore lubrificato ad olio
• 2 Manometri trasparenti per la pressione di caldaia e di lavoro
• Valvola di scarico sul fondo della caldaia, attacco rapido
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
max. nyomás / max. Pressione
Szívóteljesítmény / Capacità di assunzione
Tartós nyomástartó tartály töltése / Durata riempimento del serbatoio a pressione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232638
1,1 kW
2850 min-1
230 V / 50 Hz
8 bar
165 l/min
110 s
560x550x250 mm
20,5/22 kg

ZI-COM50E

ZI-UVGW1

KOMPRESSZOR

UNIVERZÁLIS KERTIKOCSI
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9120039233079
1,1 kW
230 V / 50 Hz
3750 min-1
8 bar
180 l/min
147x450x348 mm
5,5/6 kg

ZI-COM24E

ZI-BR3

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Csomagolási méret / Imballo
Súly (nettó/bruttó) / Peso

CARRELLO PORTA ATTREZZI PER GIARDINO

COMPRESSORE

• 2 stabil műanyag vödör, 1 szerszámheveder 16 retesszel
• fémtartó hosszú nyelű lapátok, ásók és gereblyék számára
• Figyelem: az ábrán szereplő szerszámok nem képezik a csomagolás
tartalmát!
• 2 secchi di plastica robusta, 1 piccola cintura porta attrezzi con 16 scomparti
• Supporto in metallo per pale, vanghe e rastrelli a manico lungo
• Attenzione: gli attrezzi illustrati non sono compresi nella fornitura!

• 1-hengeres kompresszor indításkönnyítéssel és motorvédelemmel
• 50 literes kazán, olajkenéses kompresszor
• 2 jól látható manométer a kazán- és az üzemi nyomás kijelzésére
• vízleeresztő szelep a kazán alján, gyorscsatlakozó

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Szerszám vödör kör / Secchio per utensili rotondo
Kapacitás / Capacità
átmérő / diametro
magasság / altezza
Szerszámvödör szögletes / Benna angolare dell’attrezzo
Méretek / Dimensioni
teljes kerti kocsi / Carrello da giardino completo
max. magasság felszerelve / max. altezza montato
Fém keret / Barra rotonda in metallo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

KOMPRESSZOR COMPRESSORI

KERTI GÉPEK ATTREZZI DA GIARDINO

ZI-BHS605

9120039230221
19 l
300 mm
300 mm

300x200x300 mm
1230 mm
Ø300 mm
350x400x400 mm
6,2/6,8 kg

• Compressore a 1 cilindro con scarico all‘avviamento e protezione del
motore
• Volume della caldaia di 50 l, compressore lubrificato ad olio
• 2 Manometri trasparenti per la pressione di caldaia e di lavoro
• Valvola di scarico sul fondo della caldaia, attacco rapido
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
max. nyomás / max. Pressione
Szívóteljesítmény / Capacità di assunzione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232645
1,1 kW
2850 min-1
230 V / 50 Hz
8 bar
165 l/min
625x775x315 mm
26,5/28,5 kg
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ZI-COM200-10

KOMPRESSZOR

COMPRESSORE

COMPRESSORE

• mozgatható, olajmentes 1-hengeres kompresszor
• kis karbantartást igénylő, helytakarékos
• 50 literes kazán

• szíjhajtásos kompresszor
• 200 literes kazán, egyfázisú, 230 V-os
• 2 manométer a kazán- és az üzemi nyomás kijelzésére
• 2 gyorscsatlakozó

• Compressore mobile a 1 cilindro, privo di olio
• A bassa manutenzione e a ingombro ridotto
• Volume della caldaia di 50 l
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
max. nyomás / max. Pressione
Szívóteljesítmény / Capacità di assunzione
Tartós nyomástartó tartály töltése / Durata riempimento del serbatoio a pressione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

KOMPRESSZOR COMPRESSORI

KOMPRESSZOR COMPRESSORI

ZI-COM50-10

KOMPRESSZOR

• Compressore a cinghia
• Volume della caldaia di 200 l, Monofase con 230V
• 2 Manometri per la pressione di caldaia e pressione di esercizio
• 2 Connettori rapidi
9120039232935
1,5 kW
230 V / 50 Hz
4000 min-1
10 bar
240 l/min
298 s
370x765x725 mm
23/25 kg

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
max. nyomás / max. Pressione
Szívóteljesítmény / Capacità di assunzione
Tartós nyomástartó tartály töltése / Durata riempimento del serbatoio a pressione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039322942
2,2 kW
230 V / 50 Hz
2850 min-1
10 bar
356 l/min
250 s
480x1350x980 mm
126/140 kg

ZI-COM100-2V5

KOMPRESSZOR

ZI-COMZUB5

COMPRESSORE

ACCESSORI COMPRESSORE

• Compressore a 2 cilindri con scarico all‘avviamento e protezione del motore
• Attacco rapido per un‘ampia gamma di utensili pneumatici
• 2 Manometri trasparenti per la pressione di caldaia e di lavoro
• Compressore lubrificato a olio con 2 attacchi per l‘aria compressa
• Valvola di drenaggio nella parte inferiore della caldaia, incl. accessori da 5
pezzi

• Set di accessori da 5 pezzi per tutti i compressori più comuni
• Attacco rapido Euro

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
max. nyomás / max. Pressione
Szívóteljesítmény / Capacità di assunzione
Tartós nyomástartó tartály töltése / Durata riempimento del serbatoio a pressione
Csomagolási méret / Imballo
Súly (nettó/bruttó) / Peso

9120039234243
2,2 kW
230 V / 50 Hz
8 bar
392 l/min

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
estékszóró tömlő / tubo flessibile per verniciatura a spruzzo
spiráltömlő / tubo flessibile a spirale
légbuborék-pisztoly / pistola ad aria compressa
Abroncsnyomás mérőkészülékek / dispositivo per il gonfiaggio di pneumatici
szórópisztoly / pistola a spruzzo

9120039233437
1x
1x
1x
1x
1x

1090x385x830 mm
54/58 kg

KOMPRESSZOR

ZI-COMZUB11

KOMPRESSZORTARTOZÉK

COMPRESSORE

• szíjhajtásos kompresszor
• 150 literes kazán
• egyfázisú, 230 V-os
• 2 manométer a kazán- és az üzemi nyomás kijelzésére
• 2 gyorscsatlakozó
• Compressore a cinghia
• Volume della caldaia di 150 l
• Monofase con 230V
• 2 Manometri per la pressione di caldaia e pressione di esercizio
• 2 Connettori rapidi
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Üresjárati fordulatszám / Velocità minima
max. nyomás / max. Pressione
Szívóteljesítmény / Capacità di assunzione
Tartós nyomástartó tartály töltése / Durata riempimento del serbatoio a pressione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

• 5-részes tartozékkészlet az összes hagyományos kompresszorhoz
• Euro gyorszáró csatlakozóval

196 s

ZI-COM150-10
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KOMPRESSZORTARTOZÉK

• 2-hengeres kompresszor indításkönnyítéssel és motorvédelemmel
• gyorscsatlakozó számos sűrített levegővel működő szerszám számára
• 2 jól látható manométer a kazán- és az üzemi nyomás kijelzésére
• olajkenésű kompresszor 2 sűrítettlevegő-csatlakozóval
• vízleeresztő szelep a kazán alján, gyorscsatlakozó, 5-részes tartozékkal

9120039234069
2,2 kW
230 V / 50 Hz
2850 min-1
10 bar
356 l/min

ACCESSORI COMPRESSORE

• 11-részes tartozékkészlet az összes hagyományos kompresszorhoz
• Euro gyorszáró csatlakozóval
• Set di accessori da 11 pezzi per tutti i compressori più comuni
• Attacco rapido Euro
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
spiráltömlő / tubo flessibile a spirale
légbuborék-pisztoly / pistola ad aria compressa
Abroncsnyomás mérőkészülékek / dispositivo per il
gonfiaggio di pneumatici
különböző rátétek / Accessori vari

9120039233062
1x
1x
1x
1x

210 s
440x1300x950 mm
94/106,5 kg
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ZI-RMM94H

KERÉKCENTÍRÓZÓGÉP

KERÉKSZERELŐGÉP

EQUILIBRATRICE

SMONTAGOMME

• önkalibráló funkció, statikus és dinamikus lendületfunkció
• 5 ALU program különböző ragasztósúly-pozícióhoz
• öndiagnosztika, digitális kijelző, keréktakaró, polcok
• automatikus geometriai kerékadat-gyűjtés
• manuális és automatikus kiegyensúlyozatlanság-mérés
• LED-kijelző a képernyőn a súly megfelelő pozicionálásához
• fogóval, gyorsan oldható anyával, 4x kúppal, 100 g kalibráló súllyal, marokkörzővel (felnitávolság-meghatározáshoz)

• hátrahajtható szerelőfej
• szerelőkar kifejezetten alumínium felnikhez és alacsony profilú felnikhez
• önközpontosító, speciális acélból készült 4 rögzítős karomrendszer
• rögzítőtartomány személygépkocsikhoz és kisteherautókhoz
• műanyag csúszkák a felnik védelmére
• gumiabroncs pumpával, szerelővassal, 4 db védőpofával, műanyag csúszkákkal

• s•, Funzione di autocalibrazione, bilanciamento statico e dinamico
• 5 Programma - ALU per diverse posizioni di pesi adesivi
• Autodiagnostica, display digitale, copriruota, portaoggetti
• Acquisizione automatica dei dati geometrici della ruota
• Misurazione manuale e automatica dello sbilanciamento
• Indicatore LED sul display per la corretta posizione del peso
• Incl. pinza per pesi, dado a sgancio rapido, 4 coni, peso di calibrazione da
100 g, compasso per spessori (determinazione della larghezza del cerchio)
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Kerékátmérő / Diametro del cerchio
Kerékszélesség / Larghezza del cerchio
max. Kerék súlya / max. Peso della ruota
Mérési tűrés / Tolleranza di misurazione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

MŰHELYFELSZERELÉS ATTREZZATURA OFFICINA

MŰHELYFELSZERELÉS ATTREZZATURA OFFICINA

ZI-RWM84

9120039234229
200 W
230 V / 50 Hz
10-24“
1,5-20“
80 kg
+/- 1 g
1000x1160x1210 mm
95/110 kg

• Testa di montaggio orientabile all‘indietro
• Braccio di montaggio specifico per cerchi in alluminio e cerchi a basso
profilo
• Sistema a 4 morsetti autocentranti in acciaio speciale
• Gamma di serraggio per auto e furgoni
• Piedini in plastica per proteggere i cerchioni
• Incl. gonfiatore per pneumatici, ferro di montaggio, 4 ganasce di protezione, guide in plastica
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN ZI-RMM94H_230V
EAN ZI-RMM94H_400V
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Sűrített levegő csatlakozás / Connessione aria compressa
Erő / Forza di spinta
Kerékátmérő / Diametro del cerchio
Kerékszélesség / Larghezza del cerchio
Kerékátmérő / Diametro ruota max
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039230313
9120039230306
1,1 kW
230 V | 400 V
8-10 bar
2500 kg
10-20“
3-16“
990 mm
980x1160x1080 mm
230/260 kg

230 V
400 V

ZI-RMM95

ZI-RWM99

KERÉKSZERELŐGÉP

KERÉKCENTÍRÓZÓGÉP

EQUILIBRATRICE

SMONTAGOMME

• automatikus indítás/megállítás
• integrált öndiagnosztika, egyszerű kalibrálás
• 4 különböző program alumínium felnihez
• digitális kijelző, keréktakaró, polcok

• s• önközpontosító, speciális acélból készült 4 rögzítős karomrendszer
• rögzítőtartomány személygépkocsikhoz és kisteherautókhoz
• oldalt erős kinyomóhenger
• műanyag csúszkák a felnik védelmére
• a szerelőfej excentrikus feszítése

• Start- Stop automatico
• Autodiagnosi integrata, facile calibrazione
• 4 programmi diversi per i cerchi in lega
• Display digitale, copriruota, vani portaoggetti
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Kerékátmérő / Diametro del cerchio
Kerékszélesség / Larghezza del cerchio
max. Kerék súlya / max. Peso della ruota
Mérési tűrés / Tolleranza di misurazione
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORI
RWM99MULTI
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• Sistema a 4 morsetti autocentranti in acciaio speciale
• Gamma di serraggio per auto e furgoni
• Cilindro di spinta forte lateralmente
• Piedini in plastica per proteggere i cerchioni
• Tensione eccentrica della testa di montaggio
9120039239118
250 W
230 V / 50 Hz
10-20“
1,5-19“
60 kg
+/- 1 g
580x970x1380 mm
88/110 kg

Multifunkcionális adapter / Multi adattatori

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Sűrített levegő csatlakozás / Connessione aria compressa
Erő / Forza di spinta
Kerékátmérő / Diametro del cerchio
Kerékszélesség / Larghezza del cerchio
Kerékátmérő / Diametro ruota max
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039239101
1,1 kW
230 V / 50 Hz
8-10 bar
2500 kg
10-22“
3-12“
1000 mm
770x970x950 mm
180/200 kg
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TÉRDELŐ SZERELŐPÁRNA

PROTEZIONE GINOCCHIO MOBILE PER OFFICINA
• ideális minden térdelő tevékenységhez
• 2 gumipárna, 5x 50 mm-es görgő
• rendkívül kemény műanyaghéj, kis szerszámtartó elöl mágnessel
• Ideale per tutte le attività in ginocchio
• 2 Cuscinetti in gomma, 5 ruote da 50 mm
• Vassoio in plastica extra dura, piccolo poggiautensili anteriore con magnete
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Váz / Materiale
Tekercs / Rotoli
Görgő átmérője / Diametro rotolo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

MŰHELYFELSZERELÉS ATTREZZATURA OFFICINA

MŰHELYFELSZERELÉS ATTREZZATURA OFFICINA

ZI-MHKT4

ZI-KRB1

9120039230092
Kunststoff / plastic
5
50 mm
525x265x100 mm
1,9/2,1 kg

MOZGATHATÓ SZERELŐSÁMLI MOSÓTARTÁLLYAL

SGABELLO MOBILE CON VASCA DI LAVAGGIO
• 2 az egyben szerelősámli és fellépő
• szerelősámliként: 5 kerékkel, nagy ülőfelülettel, polccal
• fellépőként: 466 mm magasság, lépcsőméret 355x228 mm
• Sgabello di montaggio 2 in 1 con gradino
• Come sgabello di montaggio con: 5 rotelle, ampio sedile, vano portaoggetti
• come gradino con: un‘altezza di 466 mm, dimensioni del gradino 355x228
mm
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Rotor átmérő / Diametro del rotore
Ülés méret / Dimensioni seduta
Lépcső méret / Dimensioni gradino
teljes maximális terhelés / carico massimo totale
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039234175
63,5 mm
355x200 mm
355x228 mm
136 kg
390x170x455 mm
7,4/8,4 kg

ZI-MHK2

SZERELŐSZÉK

SGABELLO PER OFFICINA AUTO E MOTO
• optimális segítség a szerelőmunkákhoz, stabil szerkezet
• robusztus, nagy görgők (minden irányban elfordítható)
• 3 polc a párnázott ülőfelület alatt
• Ausilio ottimale per i lavori di montaggio, costruzione stabile
• Ruote robuste e di grandi dimensioni (girevoli su tutti i lati)
• 3 Ripiani sotto il sedile imbottito
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
ekercs / Rotoli
Görgő átmérője / Diametro rotolo
Keret / Struttura
Szerszám tálcák / Per utensili
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

ZI-MHKW5
9120039230115
4
63,5 mm
Metall / metal
Kunststoff / plastic
430x390x110 mm
3,6/4,1 kg

MOZGATHATÓ SZERELŐSÁMLI-FELLÉPŐ
KOMBINÁCIÓ

SGABELLO-SCALETTA MOBILE
• 4 kerék, pohártartó, 5 literes vizesvödör
• összecsukható a helytakarékos tároláshoz

• 4 ruote, portabicchieri, secchio d‘acqua da 5 l
• Pieghevole per un minimo ingombro

ZI-MHKS3

MOZGATHATÓ SZERELŐSÁMLI FIÓKKAL

SGABELLO MOBILE CON CASSETTO

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Görgő átmérője / Diametro rotolo
Vizesvödör térfogata / Volume secchio dell’acqua
teljes maximális terhelés / carico massimo totale
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039234199
76 mm
5l
150 kg
445x420x365 mm
10,5/11,5 kg

• 4 kerék, két fiók (nagy és kicsi)
• max. 10 kg-ig terhelhető szerszámtartó
• két oldalsó, felhajtható tartópolc, egyenként max. 5 kg-os terheléssel
• 4 ruote, due cassetti (grande e piccolo)
• Portautensili con carico massimo di 10 kg
• Due ripiani laterali ribaltabili con carico massimo di 5 kg ciascuno
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Material / material
ekercs / Rotoli
Görgő átmérője / Diametro rotolo
Fiók, nagy / Cassetto grande
Fiók, kicsi / Cassetto piccolo
teljes maximális terhelés / carico massimo totale
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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9120039234182
Kunstleder / pleather
4
63,5 mm
347x68 mm
347x139 mm
150 kg
475x365x405 mm
11,7/12,9 kg
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MOBIL SZERELŐÁGY ÉS SZÉK

ZI-WS9F

SZERSZÁMOS KOCSI 9 FIÓKKAL

CARRELLO/SGABELLO 2 IN 1 PER OFFICINA

CARRELLO DA OFFICINA CON 9 CASSETTI

• különösen alkalmas gépjárművek alatt végzett szerelési munkákhoz
• párnázott ülőfelület
• stabil, porszórt vázszerkezet
• 6 deb 6,35 cm átmérőjű elfordítható görgő
• néhány kézmozdulattal szerelősámlivá alakítható

• hegesztett acélszerkezet max. 540 kg terheléshez
• golyós csapágyazású teljesen kihúzható fiókvezetés biztonságos fióktartó
rendszerrel
• nagy terhelésű görgők 2 db kihajtható, fékkel felszerelt, 2 db rögzített
• fa munkalemez

• Particolarmente adatto per i lavori di montaggio sotto i veicoli
• Piano d‘appoggio imbottito
• Struttura robusta e verniciata a polvere
• 6 ruote piroettanti con diametro di 6,35 cm
• Si trasforma in sgabello di montaggio in pochi passaggi

• Struttura in acciaio saldato per un carico massimo di 540 kg
• Guide a estrazione totale con cuscinetti a sfera e sistema di bloccaggio
sicuro dei cassetti
• Ruote per impieghi gravosi, 2 girevoli con freno, 2 fisse
• Piano di lavoro in legno

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Bevonat / Edizione
ekercs / Rotoli
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Görgő átmérője / Diametro rotolo
Munkalap méret / Dimensioni piano di lavoro
teljes maximális terhelés / carico massimo totale
Fiókméret A / Dimensioni cassetto A
max. terhelés / Carico max
Fiókméret B / Dimensioni cassetto B
max. Beladung / max. load
Fiókméret C / Dimensioni cassetto C
max. terhelés / Carico max
Fiókméret D / Dimensioni cassetto D
max. terhelés / Carico max
Csomagolási méret / Imballo
Méretek / Prodotto
Súly / Peso

9120039230122
Kunstleder / pleather
60x63,5 mm
1070x440x140 mm
6,8/7,8 kg

MŰHELYFELSZERELÉS ATTREZZATURA OFFICINA

MŰHELYFELSZERELÉS ATTREZZATURA OFFICINA

ZI-MHRK40

9120039234205
Ø127x51
1168x454 mm
540 kg
1176x368x54 mm
45 kg
476x368x76,2 mm
45 kg
476x368x68 mm
45 kg
476x368x222 mm
90 kg
1250x545x860 mm
1180x457x940 mm
64/73 kg

ZI-MRB40

MOBIL SZERELOÁGY

CARRELLO SOTTO AUTO

• különösen alkalmas gépjárművek alatt végzett szerelési munkákhoz
• kivágások a váll szabad mozgásához
• 6 robusztus, nagy futógörgő
• 2 szerszámtartó, nyaktámasz, robusztus műanyag ház
• Particolarmente adatto per i lavori di montaggio sotto i veicoli
• Incavi per lo spazio per le spalle
• 6 robuste ruote di grandi dimensioni
• 2 vaschette portautensili, supporto per il collo, robusto alloggiamento in
plastica
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Görgő átmérője / Diametro rotolo
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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9120039230108
7,6 cm
510x1030x100 mm
4,8/6 kg
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SZÁRNYAS TISZTÍTÓGÉP

ÁLLVÁNYOS FÚRÓ

TRAPANO DA COLONNA

SPIUMATRICE

• rugalmas alkalmazás a csekély önsúlynak köszönhetően
• kis helyigény
• lehajtható gyorsszorító tokmányfedél plexiüvegből
• szolid alaplemez a nagyobb biztonság érdekében
• max. fúrási teljesítmény 13 mm
• praktikus háromkaros emelő fúrómélység-skálázással, fúrómélység-ütközővel

• a rugók hatékony kivétele, beépített öntözőgyűrű
• kompakt és nagy teljesítményű, karbantartást nem igénylő motor
• egyszerű és gyors tisztítás a rozsdamentes, élelmiszereknek megfelelő
minőségű, gyorsan cserélhető teknőnek köszönhetően

• Utilizzo flessibile grazie al peso proprio ridotto
• Spazio ridotto
• Copertura del mandrino a bloccaggio rapido ripiegabile in plexiglas
• Piastra di base robusta per un‘ottima stabilità
• Capacità massima di foratura 13 mm
• Pratica leva a tre bracci con scala della profondità di foratura, arresto della
profondità di foratura
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Hosszabító / Scarica
max. Fúrási kapacitás / max. Capacità di foratura
fordulatszám / Velocità di rotazione del mandrino
max. Távolság asztaltól / max. Distanza tavola mandrino
A fúró alaplapja / Piastra di base del perno distanziatore
Fúróasztal méret / Dimensioni tavola di foratura
Állíthatóság / Cors mandrino
Alaplap / Piastra di base
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

MEZŐGAZDASÁG AGRICOLTURA

MŰHELYFELSZERELÉS ATTREZZATURA OFFICINA

ZI-GRM400

ZI-STB13T

9120039233550
400 W S2 (15min)
230 V / 50 Hz
104 mm
1,5-13 mm
420-2700 min-1
220 mm
302 mm
165x162 mm
50 mm
295x190 mm
454x386x245 mm
14,2/15,3 kg

• Rimozione efficiente delle molle, anello di irrigazione incorporato
• Motore compatto e potente, esente da manutenzione
• Pulizia facile e veloce grazie al vassoio inox a cambio rapido di qualità
alimentare
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motorleistung / motor power
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Dob forgási sebesség / Velocità del tamburo
Feszítődob magassága / Rullo spiumapolli altezza
dob átmérő / diametro del tamburo
nyilás átmérő / diametro di apertura
Csomagolási méret / Imballo
Méretek / Prodotto
Súly / Peso

9120039233796
550 W S2 (20min)
230 V / 50 Hz
250 min-1
350 mm
400 mm
285 mm
465x465x450 mm
702x509x778 mm
22/24 kg

ZI-GRM1100

SZÁRNYAS TISZTÍTÓGÉP

SPIUMATRICE

• a rugók hatékony kivétele, beépített öntözőgyűrű
• kompakt és nagy teljesítményű, karbantartást nem igénylő motor
• egyszerű és gyors tisztítás a rozsdamentes, élelmiszereknek megfelelő
minőségű, gyorsan cserélhető teknőnek köszönhetően
• Rimozione efficiente delle molle, anello di irrigazione incorporato
• Motore compatto e potente, esente da manutenzione
• Pulizia facile e veloce grazie al vassoio inox a cambio rapido di qualità
alimentare

ZI-STB16T

ÁLLVÁNYOS FÚRÓ

TRAPANO DA COLONNA
• rugalmas alkalmazás a csekély önsúlynak köszönhetően
• kis helyigény
• lehajtható gyorsszorító tokmányfedél plexiüvegből
• szolid alaplemez a nagyobb biztonság érdekében
• max. fúrási teljesítmény 16 mm
• praktikus háromkaros emelő fúrómélység-skálázással, fúrómélység-ütközővel
• Utilizzo flessibile grazie al peso proprio ridotto
• Spazio ridotto
• Copertura del mandrino a bloccaggio rapido ripiegabile in plexiglas
• Piastra di base robusta per un‘ottima stabilità
• Capacità massima di foratura 16 mm
• Pratica leva a tre bracci con scala della profondità di foratura, arresto della
profondità di foratura
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Teljesítmény / Potenza motore
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Hosszabító / Scarica
max. Fúrási kapacitás / max. Capacità di foratura
Bohrspindeldrehzahl / drilling spindle speed
fordulatszám / Velocità di rotazione del mandrino
max. Távolság asztaltól / max. Distanza tavola mandrino
Állíthatóság / Cors mandrino
Alaplap / Piastra di base
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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912003923567
6300 W S2 (15min)
230 V / 50 Hz
126 mm
1,5-16 mm
420-2700 min-1
410 mm
525 mm
60 mm
343x213 mm
440x710x260 mm
30/32 kg

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motorleistung / motor power
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Dob forgási sebesség / Velocità del tamburo
Feszítődob magassága / Rullo spiumapolli altezza
dob átmérő / diametro del tamburo
nyilás átmérő / diametro di apertura
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039232713
1 kW
230 V / 50 Hz
300 min-1
420 mm
500 mm
350 mm
680x780x915 mm
38/40 kg

ZI-GRM1650

SZÁRNYAS TISZTÍTÓGÉP

SPIUMATRICE

• a rugók hatékony kivétele, beépített öntözőgyűrű
• kompakt és nagy teljesítményű, karbantartást nem igénylő motor
• egyszerű és gyors tisztítás a rozsdamentes, élelmiszereknek megfelelő
minőségű, gyorsan cserélhető teknőnek köszönhetően
• Rimozione efficiente delle molle, anello di irrigazione incorporato
• Motore compatto e potente, esente da manutenzione
• Pulizia facile e veloce grazie al vassoio inox a cambio rapido di qualità
alimentare
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Motorleistung / motor power
Üzemi feszültség / Tensione di funzionamento
Dob forgási sebesség / Velocità del tamburo
Feszítődob magassága / Rullo spiumapolli altezza
dob átmérő / diametro del tamburo
nyilás átmérő / diametro di apertura
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039234038
1,3 S2 (20min) kW
230 V / 50 Hz
300 min-1
480 mm
650 mm
500 mm
780x726x940 mm
42/45 kg

73

HÁZIÁLLAT KARÁM

HÁZIÁLLAT KARÁM

GABBIA RECINTO

GABBIA RECINTO

• egyszerű moduláris dugós rendszer
• horganyzott PVC-bevonatú dróthálóval, horganyzott csövekkel
• UV-álló fényvédő fóliával, rögzítőanyaggal

• egyszerű moduláris dugós rendszer
• horganyzott PVC-bevonatú dróthálóval, horganyzott csövekkel
• UV-álló fényvédő fóliával, rögzítőanyaggal

• Semplice sistema modulare a innesto
• con rete metallica zincata rivestita in PVC, tubi galvanizzati
• Incl. pellicola di protezione solare resistente ai raggi UV, materiale di
fissaggio

• Semplice sistema modulare a innesto
• con rete metallica zincata rivestita in PVC, tubi galvanizzati
• Incl. pellicola di protezione solare resistente ai raggi UV, materiale di
fissaggio

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Csövek / Tubi
Méretek / Prodotto
Súly / Peso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Csövek / Tubi
Méretek / Prodotto
Súly / Peso

9120039233864
Ø25x0,65 mm
3x2x2,5 m
25,8/28,6 kg

9120039233888
Ø25x0,65 mm
3x6x2,5 m
54/58,5 kg

ZI-CR382

ZI-CR342

HÁZIÁLLAT KARÁM

HÁZIÁLLAT KARÁM
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MEZŐGAZDASÁG AGRICOLTURA

MEZŐGAZDASÁG AGRICOLTURA

ZI-CR362

ZI-CR322

GABBIA RECINTO

GABBIA RECINTO

• egyszerű moduláris dugós rendszer
• horganyzott PVC-bevonatú dróthálóval, horganyzott csövekkel
• UV-álló fényvédő fóliával, rögzítőanyaggal

• egyszerű moduláris dugós rendszer
• horganyzott PVC-bevonatú dróthálóval, horganyzott csövekkel
• UV-álló fényvédő fóliával, rögzítőanyaggal

• Semplice sistema modulare a innesto
• con rete metallica zincata rivestita in PVC, tubi galvanizzati
• Incl. pellicola di protezione solare resistente ai raggi UV, materiale di
fissaggio

• Semplice sistema modulare a innesto
• con rete metallica zincata rivestita in PVC, tubi galvanizzati
• Incl. pellicola di protezione solare resistente ai raggi UV, materiale di
fissaggio

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Csövek / Tubi
Méretek / Prodotto
Súly / Peso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Csövek / Tubi
Méretek / Prodotto
Súly / Peso

9120039233871
Ø25x0,65 mm
3x4x2,5 m
40,8/45 kg

9120039233895
Ø25x0,65 mm
3x8x2,5 m
64,2/69 kg
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ZI-MTB2

SZEMETES DOBOZ

RECINTO PER ANIMALI DOMESTICI TÜRKIT

CONTENITORE PER PATTUMIERA

• alkalmas a következőhöz: ZI-CR322/342/362/382

• horganyzott acélkeret és acéllemez
• hely 2 db 240 literes hulladéktároló számára
• vízálló pult-tetőszerkezet 2 szellőzőnyílással
• stabil fedél zárószerkezettel

• adatto a: ZI-CR322/342/362/382
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039234618
160x1820x70 mm
5/6 kg

MEZŐGAZDASÁG AGRICOLTURA

MEZŐGAZDASÁG AGRICOLTURA

ZI-CR-TK

HÁZIÁLLAT KARÁM AJTÓKÉSZLET

• Telaio e lamiera d‘acciaio zincato
• Spazio per 2 bidoni da 240 l
• Costruzione del tetto a spiovente unico impermeabile con 2 aperture di
ventilazione
• Coperchio robusto con sistema di chiusura
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Méretek / Prodotto
Súly / Peso

ÚJ

NUOVO

9120039234588
1490x1130x960 mm
35/42 kg

ÚJ

NUOVO

ÚJ

NUOVO

ZI-CR-2M

HÁZIÁLLAT KARÁM KIEGÉSZÍTŐ

RECINTO PER ANIMALI DOMESTICI ESTENSIONE
• 2 m bővítés a következőhöz: ZI-CR322/342/362/382
• 13 m kerítéssel
• Prolunga di 2 m per: ZI-CR322/342/362/382
• Incl. recinzione di 13 m
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039234533
200x1900x150 mm
12/14 kg

ZI-MTB3

SZEMETES DOBOZ

ÚJ

CONTENITORE PER PATTUMIERA

NUOVO

• horganyzott acélkeret és acéllemez
• hely 3 db 240 literes hulladéktároló számára
• vízálló pult-tetőszerkezet 2 szellőzőnyílással
• stabil fedél zárószerkezettel
• Telaio e lamiera d‘acciaio zincato
• Spazio per 3 bidoni da 240 l
• Costruzione del tetto a spiovente unico impermeabile con 2 aperture di
ventilazione
• Coperchio robusto con sistema di chiusura

ZI-FA5

ÚJ

NUOVO

AUTOMATA ADAGOLÓ

ALIMENTATORE AUTOMATICO
• 5 kg kapacitás, horganyzott acéllemez
• fedél 500 g nyitási súly
• automatikusan nyílik és záródik súlyterheléskor/ a súlyterhelés
megszűnésekor
• alkalmas a következőhöz: ZI-CR322/342/362/382

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Méretek / Prodotto
Súly / Peso

9120039234595
2030x1130x960 mm
44/48 kg

• Capacità 5 kg, lamiera d‘acciaio zincata
• 500 g Peso di apertura del coperchio
• Si apre e si chiude automaticamente quando il peso viene caricato/scaricato
• adatto a: ZI-CR322/342/362/382
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso
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9120039234526
220x530x110 mm
2/2,3 kg
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BOX DA GIARDINO E PER MANGIMI

• kerti és takarmánytároló doboz horganyzott acéllemezből
• ideális a különböző kaerti- és medencetartozékok tárolására
• esővízálló és zárható, 2x gáznyomású rugó

• kerti és takarmánytároló doboz horganyzott acéllemezből
• ideális a különböző kerti- és medencetartozékok tárolására
• esővízálló és zárható, 2x gáznyomású rugó

• Cassetta per il giardino e per la conservazione del mangime in lamiera
d‘acciaio zincata
• Ideale per riporre vari accessori da giardino e da piscina
• Impermeabile e chiudibile a chiave, 2 molle a gas a pressione

• Cassetta per il giardino e per la conservazione del mangime in lamiera
d‘acciaio zincata
• Ideale per riporre vari accessori da giardino e da piscina
• Impermeabile e chiudibile a chiave, 2 molle a gas a pressione

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
max. terhelés / Carico max
borító max. terhelés / max. carico coperchio
Méretek / Prodotto
Súly / Peso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
max. terhelés / Carico max
borító max. terhelés / max. carico coperchio
Méretek / Prodotto
Súly / Peso

ZI-GAB132GR

KERTI ÉS ÁLLATELEDEL-TÁROLÓ DOBOZ

9120039234281
80 kg
50 kg
1000x610x620 mm
16,5/18,3 kg

ZI-GAB132AN

KERTI ÉS ÁLLATELEDEL-TÁROLÓ DOBOZ

BOX DA GIARDINO E PER MANGIMI

BOX DA GIARDINO E PER MANGIMI

• kerti és takarmánytároló doboz horganyzott acéllemezből
• ideális a különböző kaerti- és medencetartozékok tárolására
• esővízálló és zárható, 2x gáznyomású rugó

• kerti és takarmánytároló doboz horganyzott acéllemezből
• ideális a különböző kerti- és medencetartozékok tárolására
• esővízálló és zárható, 2x gáznyomású rugó

• Cassetta per il giardino e per la conservazione del mangime in lamiera
d‘acciaio zincata
• Ideale per riporre vari accessori da giardino e da piscina
• Impermeabile e chiudibile a chiave, 2 molle a gas a pressione

• Cassetta per il giardino e per la conservazione del mangime in lamiera
d‘acciaio zincata
• Ideale per riporre vari accessori da giardino e da piscina
• Impermeabile e chiudibile a chiave, 2 molle a gas a pressione

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
max. terhelés / Carico max
borító max. terhelés / max. carico coperchio
Méretek / Prodotto
Súly / Peso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
max. terhelés / Carico max
borító max. terhelés / max. carico coperchio
Méretek / Prodotto
Súly / Peso

9120039234267
80 kg
50 kg
1300x610x620 mm
20/23,3 kg

ZI-GAB165GR

KERTI ÉS ÁLLATELEDEL-TÁROLÓ DOBOZ

78

ZI-GAB100AN

KERTI ÉS ÁLLATELEDEL-TÁROLÓ DOBOZ

BOX DA GIARDINO E PER MANGIMI

9120039234250
80 kg
50 kg
1000x610x620 mm
16,5/18,3 kg

9120039234298
80 kg
50 kg
1300x610x620 mm
20/23,3 kg

ZI-GAB165AN

KERTI ÉS ÁLLATELEDEL-TÁROLÓ DOBOZ

BOX DA GIARDINO E PER MANGIMI

BOX DA GIARDINO E PER MANGIMI

• kerti és takarmánytároló doboz horganyzott acéllemezből
• ideális a különböző kaerti- és medencetartozékok tárolására
• esővízálló és zárható, 2x gáznyomású rugó

• kerti és takarmánytároló doboz horganyzott acéllemezből
• ideális a különböző kerti- és medencetartozékok tárolására
• esővízálló és zárható, 2x gáznyomású rugó

• Cassetta per il giardino e per la conservazione del mangime in lamiera
d‘acciaio zincata
• Ideale per riporre vari accessori da giardino e da piscina
• Impermeabile e chiudibile a chiave, 2 molle a gas a pressione

• Cassetta per il giardino e per la conservazione del mangime in lamiera
d‘acciaio zincata
• Ideale per riporre vari accessori da giardino e da piscina
• Impermeabile e chiudibile a chiave, 2 molle a gas a pressione

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
max. terhelés / Carico max
borító max. terhelés / max. carico coperchio
Méretek / Prodotto
Súly / Peso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
max. terhelés / Carico max
borító max. terhelés / max. carico coperchio
Méretek / Prodotto
Súly / Peso

9120039234274
80 kg
50 kg
1650x700x620 mm
25,5/29,6 kg

MEZŐGAZDASÁG AGRICOLTURA

MEZŐGAZDASÁG AGRICOLTURA

ZI-GAB100GR

KERTI ÉS ÁLLATELEDEL-TÁROLÓ DOBOZ

9120039234304
80 kg
50 kg
1650x700x620 mm
25,5/29,6 kg
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MEZŐGAZDASÁG AGRICOLTURA

MEZŐGAZDASÁG AGRICOLTURA

ZI-HBT156

ZI-BGWH150

MAGASÁGYÁS

MAGASÁGYÁS BORÍTÓVAL

FIORIERA RIALZATA

FIORIERA RIALZATA CON COPERTURA

• magaságyás horganyzott acéllemezből
• egyszerű és gyors felépítés
• panelekkel, sarokcsatlakozókkal, szerelőanyaggal

• magaságyás 0,6 mm-es horganyzott acéllemezből
• egyszerű felépítés és robusztus szerkezet
• PE-fólia tetővel hozzáférési lehetőséggel

• Fioriera rialzata in lamiera d‘acciaio zincata
• Design facile e veloce
• Incl. pannelli, connettori angolari, materiale di montaggio

• Letto rialzato in lamiera d‘acciaio zincata da 0,6 mm
• Montaggio semplice e struttura robusta
• Incl. copertura con pellicola di PE con possibilità di accesso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Méretek / Prodotto
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Méretek / Prodotto
magasság termék / prodotto elevato
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039234564
1000x1560x760 mm
810x1980x100 mm
43/47 kg

9120039234632
1600x800x820 mm
1500 mm
870x920x225 mm
19/21,5 kg

ÚJ

ÚJ

NUOVO

NUOVO

ZI-HBT206

ZI-BGWH169

MAGASÁGYÁS

ÚJ

NUOVO

BALKON ÜVEGHÁZ

FIORIERA RIALZATA

SERRA DA BALCONE

• magaságyás horganyzott acéllemezből
• egyszerű és gyors felépítés
• panelekkel, sarokcsatlakozókkal, szerelőanyaggal

• balkon üvegház 0,25 mm-es horganyzott acéllemezből
• keret felső része alumíniumból
• 4 mm-es dupla pallós kétfalú polikarbonát lemez
• 2 db kb. 18 cm mély növénytartó
• vízelvezető kifolyócső és tárolóhely a növénytartók alatt
• a tárolóhely az ajtópanel felfelé tolásával elérhető
• felhajtható ablak mindkét hosszanti oldalon

• Fioriera rialzata in lamiera d‘acciaio zincata
• Design facile e veloce
• Incl. pannelli, connettori angolari, materiale di montaggio
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Méretek / Prodotto
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039234557
1000x2000x760 mm
830x2130x100 mm
51,7/56,8 kg

• Serra da balcone in lamiera d‘acciaio zincata 0,25 mm
• Fissaggio del materiale del telaio in alluminio
• Lastra a doppia parete in policarbonato a doppia banda da 4 mm
• 2 fioriere con una profondità di circa 18 cm
• Beccuccio per il drenaggio dell‘acqua e spazio di stoccaggio sotto le
fioriere
• Spazio di stivaggio accessibile spingendo verso l‘alto il pannello dello
sportello
• Finestre ribaltabili su entrambi i lati lunghi
MŰSZAKI ADATOK | DATI TECNICI
EAN
Méretek / Prodotto
Csomagolási méret / Imballo
Súly / Peso

9120039234625
1200x1200x1690 mm
1230x620x160 mm
35/38 kg

ÚJ

NUOVO
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A JÓTÁLLÁS JOGILAG SZABÁLYOZOTT GARANZIA

JÓTÁLLÁSI IRÁNYELVEK
LINEE GUIDA PER LA GARANZIA
1.) JÓTÁLLÁS
A ZIPPER cég az elektromos és a mechanikus szerelési egységekre 2 év jótállást biztosít,
nem kereskedelmi használat esetén; kereskedelmi használat esetén a jótállás időtartama
1 év, amely a végfelhasználó/ügyfél vásárlásával kezdődik. A ZIPPER kifejezetten aláhúzza,
hogy a termékcsaládban található valamennyi terméket nem kereskedelmi célokra gyártották.
Ha a megadott időszakon belül olyan hiányosságok lépnek fel, amelyek
nem „Rendelkezések” c. pontban felsorolt kizáró részletekre
alapszanak, akkor a ZIPPER saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli a készüléket.
2.) JELENTÉS
A kereskedő írásban jelenti a készülék hibáját a ZIPPER cégnek. Jogos jótállási igény
esetén a készüléket a ZIPPER a kereskedőtől elhozza, vagy a kereskedő elküldi a ZIPPER
cégnek. A ZIPPER céggel való előzetes megállapodás nélkül a terméket nem fogadjuk
vissza és nem is vehetjük át.
Minden visszaküldött szállítmányt el kell látni egy a ZIPPER által továbbított RMA
számmal, ellenkező esetben a ZIPPER nem tudja visszafogadni a terméket, és nem tudja
feldolgozni a reklamációkat és a visszaküldéseket.
3.) MEGHATÁROZÁSOK
a) A jótállási igényeket csak akkor fogadjuk el, ha a készülékkel együtt a ZIPPER kereskedelmi partnere által kiállított eredeti számla vagy vásárlást igazoló nyugta másolatát
is beküldi. Megszűnik a jótállási igény, ha a készüléket nem teljese egészében, az összes
tartozékával együtt bocsátja rendelkezésre elhozatalra.
b) A jótállás nem jelenti a készüléken végzett ingyenes felülvizsgálatot, karbantartást,
vizsgálatot vagy szervizmunkálatokat. A végfelhasználó vagy a kereskedő szakszerűtlen
használatából eredő hibákért szintén nem fogadható el jótállási igény benyújtása.
c) Kizártnak tekintendők az olyan kopóalkatrészek hibái, mint pl. a szénkefék, gyűjtőzsákok,
kések, hengerek, vágólapok, vágóeszközök, vezetők, tengelykapcsolók, tömítések, futókerekek, fűrészlapok, hidraulikaolajok, olajszűrők, csúszó pofák, kapcsolók, szíjak stb.
d) Kizártnak tekintendők a nem rendeltetésszerű használatra, az eszköz
helytelen használatára (nem a normál rendeltetésének megfelelő) vagy
az üzemeltetési és karbantartási utasítások be nem tartására, a vis majorra, az illetéktelen
műhelyek vagy üzleti partnerek által végzett nem szakszerű javítások és műszaki változtatásokra, vagy a nem eredeti ZIPPER alkatrészek vagy tartozékok használatára visszavezethető károk.
e) A nem jogos garanciális igények miatt keletkezett saját költségeket (szállítási költségeket) és egyéb kiadásokat (ellenőrzési költségeket) a szakemberek ellenőrzése után
kiszámlázzuk a vevőnek vagy a kereskedőnek.
f) A jótállási időszak lejárta utáni készülékek: A javítás kizárólag
a ZIPPER cég előzetes árajánlatát követő előzetes fizetés vagy a kereskedő számlája alapján történik (szállítási költségeket is beleértve).
g) A jótállási igényeket csak a ZIPPER terméket forgalmazó kereskedőpartnerei számára
biztosítjuk, akik a készüléket közvetlenül a ZIPPER cégtől vásárolták. Ezek az igények nem
ruházhatók át, ha az eszközt többször értékesítik.
4.) KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK ÉS EGYÉB FELELŐSSÉGEK
A ZIPPER cég minden esetben a készülék értékéért vállal felelősséget. Az elégtelen teljesítmény, hiányosságok, valamint járulékos károkat vagy a jótállási időtartam alatti meghibásodások miatt bekövetkezett bevételkiesések alapján benyújtott kártérítési igényeket nem
fogadjuk el. A ZIPPER cég fenntartja a készülék törvényes fejlesztési jogát.

A ZIPPER fenntartja a jogot, hogy műszaki/optikai
változtatásokat végezzen a termékeken minden előzetes értesítés nélkül.
A nyomdahibák és a tévedés jogát fenntartjuk.
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1.) GARANZIA
ZIPPER concede un periodo di garanzia di 2 anni per i componenti elettrici
e meccanici per uso non commerciale; per uso commerciale, la garanzia è di
1 anno, a partire dalla data di acquisto da parte dell‘utente finale/acquirente.
ZIPPER sottolinea espressamente che non tutti gli articoli della gamma sono
destinati ad un uso commerciale. Se entro i suddetti periodi compaiono difetti
che non si basano
sui dettagli di esclusione elencati al capitolo „Disposizioni“, ZIPPER riparerà o
sostituirà l‘apparecchio a propria discrezione.
2.) COMUNICAZIONI
Il rivenditore comunicherà per iscritto a ZIPPER i difetti che si sono verificati
nell‘apparecchio. Se la richiesta di garanzia è giustificata, l‘apparecchio viene ritirato presso il rivenditore ZIPPER o inviato alla ZIPPER dal rivenditore stesso. Restituzioni senza precedente accordo con ZIPPER non sono accolte e non possono
essere accettate. Ogni spedizione di ritorno deve essere provvista di un numero
RMA fornito da ZIPPER, altrimenti l‘accettazione della merce e l‘elaborazione dei
reclami e dei resi da parte di ZIPPER non è possibile.
3.) DISPOSIZIONI
a) Il diritto alla garanzia sarà accettato esclusivamente se alla macchina sarà
allegata copia della fattura originale ovvero dello scontrino di acquisto del rivenditore ZIPPER. Il diritto alla garanzia decade qualora, al momento del ritiro, la
macchina non sia completa di tutti gli accessori.
b) La garanzia esclude il controllo, la manutenzione, l‘ispezione o gli interventi
di assistenza gratuiti sull‘apparecchio. Evetuali anomalie dovute all’uso non conforme alle disposizioni da parte dell’utente finale o del proprio rivenditore non
saranno accettate come diritto alla garanzia.
c) Sono esclusi i difetti delle parti soggette ad usura come spazzole di carbone,
sacchetti di raccolta, coltelli, rulli, piastre di taglio, dispositivi di taglio, guide,
giunti, guarnizioni, giranti, lame, oli idraulici, filtri dell‘olio, ganasce scorrevoli,
interruttori, cinghie, ecc.
d) Sono esclusi i danni agli apparecchi causati da un uso improprio, da un uso
errato dell‘apparecchio (non conforme al suo scopo normale) o dall’inosservanza
delle istruzioni per l‘uso e la manutenzione, oppure da cause di forza maggiore, da riparazioni o modifiche tecniche improprie effettuate da officine non
autorizzate o dagli stessi partner commerciali, dall‘uso di ricambi o accessori non
originali HOLZMANN.
e) I costi sostenuti (costi di trasporto) e le spese (costi di ispezione) in caso di
richieste di garanzia ingiustificate saranno fatturati al partner commerciale o al
rivenditore dopo la verifica da parte del nostro personale specializzato.
f) Dispositivi non coperti da garanzia: Le riparazioni devono essere
effettuate solo dopo il pagamento anticipato o la fattura del rivenditore in conformità al preventivo dei costi (incluse le spese di trasporto) di ZIPPER.
g) I diritti di garanzia sono concessi solo ai partner commerciali di un rivenditore
ZIPPER che ha acquistato l‘apparecchio direttamente da ZIPPER. Tali diritti non
sono trasferibili in caso di vendite multiple dell‘apparecchio.
4.) DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI E ULTERIORI RESPONSABILITÀ
In tutti i casi la società ZIPPER risponde solo limitatamente al valore della
macchina. Il diritto al risarcimento danni a causa di cattive prestazioni, anomalie
e danni conseguenti ovvero la perdita di guadagno dovuta a un difetto rilevato
durante il periodo di garanzia non saranno riconosciuti. La società ZIPPER fa
valere il diritto alla riparazione della macchina.

ZIPPER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche/ottiche
ai prodotti senza preavviso.
Con riserva di modifiche ed errori.

MÉG NEM TALÁLTA MEG A MEGFELELŐ
TERMÉKET?
NON AVETE ANCORA TROVATO IL
PRODOTTO GIUSTO?
A HOLZMANN TESTVÉRVÁLLALATUNK
ÁRUKÍNÁLATÁBAZ MÉG TÖBB TERMÉKET TALÁLHAT!
LA CONSORELLA HOLZMANN OFFRE A
MOLTI ALTRI PRODOTTI!
HOLZBE ARBEITUNG
WOODWORKING
LEMEZMEGMUNK ÁL Á S
L AVOR A ZIONE DELL A L AMIER A
WERKSTAT TAUSRÜSTUNG
WORKSHOP EQUIPMENT
FÉMMEGMUNK ÁL Á S
L AVOR A ZIONE DEI METALLI
HEGESZ TÉSTECHNIK A
TECNOLOGIA DI SALDATUR A
KIEGÉSZÍTŐK
ACCESSORI

YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.

HOLZMANN MASCHINEN GmbH
Marktplatz 4
4170 Haslach an der Mühl | AUSTRIA
www.holzmann-maschinen.at

www.zipper-maschinen.at/EN/

ZIPPER MASCHINEN GmbH
GEWERBEPARK 8 • 4707 SCHLÜSSLBERG • AUSTRIA
+43 7248 61116-700 • info@zipper-maschinen.at • www.zipper-maschinen.at

