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gСпецифікація                           EBW  2300

Робоча висота 1460-2300 
ммØ макс. 60 мм 
Вага 40.0 кг

Код 09654000

Комплектація                          в коробці

*Виставлення рахунку виконується в національній валюті - гривні.  У.о. прирівнюється до євро по курсу НБУ на день виставлення рахунку.

кільце що 
зменьшує 

Ø 60 - Ø 53 мм
Ø 60 - Ø 43 мм

замовляється 
окремо

Стійка "Bohrwurm" EBW 2300

Ціна 1247 *у.о.



acquisition costs

max. quantity of mixed material

mixing time

up to approx. 30 kg

about 10 min mixing time/battery pack

comparison of cordless alternatives
Ручний міксер 
бензиновий EHR 750B

80 кг

включаючи подовження 150 мм

Специфікація             EHR 750 B
Потужність двигун              4-тактний бензиновий двигун/31cc  

Макс. потужність двигуна            0.75 кВт/1.0 кс
Швидкість 0-450 об/хв
Макс. Ø ємкості                        140 мм
Шпіндель                                       M 14
Вага 8.9 кг
Код. 07B11000
Комплектація                      коробка,  насадка  MG  140  та 

подовження 150 мм

*Виставлення рахунку виконується в національній валюті - гривні.  У.о. прирівнюється до євро по курсу НБУ на день виставлення рахунку.

бензиновий vs. двигун

насадка, бензиновий

насадка, 2 батареї, зарядний пристрій

до 80 кг

до 60 хв. роботи/0,75л бензиновий

Ціна 392 *у.о.



Ø125Ø125Ø125

вал
може бути легко, 
швидко і недорого 
зміненний 
користувачем без 
відкриття машини

вкл. практичну 
сумку

Система 
захисту від 
пилу

Мінеральний пил може викликати рак!

*Виставлення рахунку виконується в національній валюті - гривні.  У.о. прирівнюється до євро по курсу НБУ на день виставлення рахунку.

Шліфувальна машина 
з довгим вилітом ELS 125 D

Ціна 827 *у.о.

Специфікація                            ELS 125 D
Вхід 1200 Вт
Напруга 230 В 
Швидкість 8000об/хв  
Ø Диска 125 мм
Шпіндель Ø 22.2 мм
Вага 5.3 кг

Код 06231000
Комплектація сумка,  шліфувальний 

діамантовий диск, 
універсальні та 
монтажні інструменти



*Виставлення рахунку виконується в національній валюті - гривні.  У.о. прирівнюється до євро по курсу НБУ на день виставлення рахунку.

150 кг
*Виставлення рахунку виконується в національній валюті - гривні.  У.о. прирівнюється до євро по курсу НБУ на день виставлення рахунку.

Специфікація                          Floor Mix 2300

Вхід 2300 Вт
Напруга                                   230В~
Швидкість 70/130/160/280 
об/хвОб'єм 110 л
Шпіндель M 16
Вага 48.0 кг

Код 07625000

Комплектація насадка для міксера та ємність 110 л

Розмішувальна установка FloorMix 2300

Ціна 1549 *у.о.



Mischstation Automix DUO

Qualitätswerkzeuge seit 1919

NEu

– Electronic – soft start, constant speed, temperature 
control and over current cut-off

– Switch with dust protection and protection against 
re-start 

– Safety Switch – cut-off in case of opening the hood, 
protection of the operator 

– Connection for dust exhaust Ø 35 mm as well as 
funnel tube with brushes – dust reduced filling and 
mixing of the materials

– Tipper (accessory) especially designed for clean and 
precise pouring of self-levelling filler and levelling 
compounds

– Mixing carriage (supplied) can be used separate from 
the station – flexible and mobile at the job site

50 кг

Специфікація TwinMix 1800 
T Вхід 1800 Вт
Напруга 230 В
Швидкість з насадкою 1          250/450об/хв
Швидкість з насадкою 2          20/36об/хв
Об'єм                                         65 л
Шпіндель M 14/
Особл.Вага                              70.0 кг

Код 07623000
Комплектація 2 насадки, ємність 65л та візок 

для перевезення 

*Виставлення рахунку виконується в національній валюті - гривні.  У.о. прирівнюється до євро по курсу НБУ на день виставлення рахунку.

Розмішувальна установка TwinMix 1800 T

Ціна 1809 *у.о.


