OVLADATELNÉ

LEHKÉ

SILNÉ

PNEUMATICKÉ DLÁTO

Vynásobte vaši účinnost 5x!

SCRAP’AIR

Cílové skupiny:
- «SCRAP’AIR 24»: kameníci, tesaři,
truhláři, obkladači, fasádníci,pokladači

SCRAP’AIR

Opravdovou pomoc na podporu prodeje žádejte našich
prodejců.

- «SCRAP’AIR 36»: zedníci, fasádníci,
obkladači, štukatéři, elektrikáři, malíři,
výrobci cementu, dopravci, podlaháři
- «SCRAP’AIR 55»: dělníci, pokrývači,
podlaháři, krytináři, krajináři, zahradníci,
silniční práce.
Výhody:
efektivní a přizpůsobené řešení na
,,konkrétnípotřeby
- jednoduchý a rychlý způsob provozu
- bezpečný a snadno použitelný nástroj
- technické informace a poradenství pro
,,uvedení do ,provozu
SCRAP’AIR řešení: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Spolehlivý, velmi lehký a silný, vyroben s
kvalitního materiálu, na práci v těžkých
podmínkách.
,
3 kombinovatelné rozsahy, přizpůsobitelné
každé profesi:
- žlutá řada «SCRAP’AIR 24»,
na práci se dřevem a kamenem
(sešrotování,sekání, tesání), drážky ve zdivu,
odstranění omítky afasád, odstranění
obkladaček.
- červená řada «SCRAP’AIR 36», na drážky,
odstranění dlaždic a oblkadaček,odstranění,
barvy a pryskyřice, drcení a rozbíjení
granulátu, čištění spár,odstranění
podlahových krytin,odstranění náledí.
- modrá řada «SCRAP’AIR 55»,
pro podlahové práce (demolice, výkopy,
rozbíjení,odstranění dlažeb, koberců, plastických krytin, sekání arozbíjení asfaltových
výtluků a izolačních vrstev), odstranění
podlahových krytin, odstranění náledí.

Naši významní zákazníci:
- VINCI (EUROVIA-CARDEM),
- BOUYGUES (COLAS-SCREG),
- LAFARGE, SOPREMA, SIPLAST,
BERGERAT MONNAYEUR, HOLCIM, VICAT,
VEOLIA, ISS ABILIS....

Poučný a informativní leták
pro pomoc, podporu a rady
k nejlepšímu využití nástroje Scrap'air
a tedy odpovědi na konkrétní odborné požadavky.

Uživatelský,leták
se všemi nezbytnými
charakteristikami k
výběru z velmi
kompletního sortimentu
na vhodné materiály.

Video:
prezentuje všechny nástroje
Scrap’air ve všestranných
professionálních aplikacích.

Vhodné pro mnoho extremních použití
........exkluzivní Anti-vibrační systém!!!
>>Díky svým přednostem, je Scrap'Air velmi ziskový přístroj.

>>Tyto vyvinuté schopnosti jsou velmi důležité
protože jsou nezbytné na každém pracovním místě ve stavebnictví!

>>Obratnost, jednoduchost a přesvědčivé argumenty Vám
umožňují pracovat profesionálně, přesně a účinně při optimálně zabezpečených podmínkách.

SCRAP’AIR 24

SCRAP’AIR 36

SCRAP’AIR 55

Vaše certifikovaný poradce

SCRAP’AIR 24
Bez nastavení, nebo s nastavením 20
nebo 50 cm s možností integrovaného
mazání. Provozní tlak: 6 až 8 bar, spotřeba
vzduchu: 210 l / min, frekvence úderů:
4750 / min, síla úderu 15J,
hmotnost: 2,6 kg.

Integrovaná regulace

www.signum-plzen.cz
Integrované mazání

Sekáče na drážky a
obnovení zdiva

SCRAP’AIR 36

Scrap’Air:

Sekáče na dřevo

Sekáče bodové

Sekáče na opracování
a čištění

Nože na krytiny a koberce

Nástavec 20, 60 nebo 85 cm
smožností integrovaného mazání
Provozní tlak: 6 až 8 bar, spotřeba
vzduchu: 250 l / min, frekvence
úderů: 3500 / min, síla
síla úderu
úderu 27J
27J,
hmotnost: 3,9 kg.

Výhradní dodavatel pro Českou republiku
SIGNUM stavební stroje s.r.o.
Vejprnická 28, 318 00 Plzeň
mob. +420 733 / 510 117; tel./fax: +420 377 431 898;
signum@signum-plzen.cz
www.signum-plzen.cz;

Sekáč na Asfalt

Sekáč plochý

SCRAP’AIR 55
Nástavec 85 cm nebo T nástavec
bez mazání.
Provozní tlak: 6 až 8 bar, spotřeba
vzduchu: 300 l / min, frekvence
úderů: 2250 / min, síla úderu 44J,
hmotnost: 6,1 kg.

Sekáče bodové

Nože na krytiny a koberce

