
Zedníci 

Tesaři 

SCRAP’AIR 24 
Profesionální pneumatické 

dláto 

Lehké a velmi silné 
pneumatické dláto pro 
využití na všech praco-
vištích, staveništích a v 
průmyslu... 

SCRAP’AIR 24 

Váš SCRAP’AIR  dodavatel 

Více informací na 

www.signum-stroje.cz 

Velmi Užitečné! 
SCRAP’AIR 24  v jednom boxu. 
 

SCRAP’AIR obsahuje olejničku,některé nástroje (vybrané 
uživatelem) a prostředky individuální ochrany pro efektivní 
a nejbezpečnější pracovní podmínky (např. Rukavice, tlu-
miče hluku, ochranné brýle a pod.). 

SCRAP’AIR prodejní síť nabízí 
kompletní a profesionální řadu 
pro řešení Vašich potřeb. 

Technické specifikace 

Provozní tlak: od 6 do 8 bar 

Průtok vzduchu: 210 l/mn 

Kmitů za minutu:  4750  

Délka násady: 20, 50 nebo bez 
násady 

Váha Scrap’air 24/20  2,6 kg 

 

Vaše výkonnost a 

všestrannost na 1!  

Rychlý a jednoduchý 
nástroj v jakékoliv  
pozici.  

Při použití, olejnička nebo integrované regulace 
stačí 2 - 3 kapky oleje. 

Kameníci 

Při porovnání hodnot hmotnost / výkon je tento přístroj 
výhodnější než přenosné elektro nářadí. 
Použití SCRAP’AIR ve velmi vlhkých místech je možné. 
Lze s ním tedy pracovat i náročných bezpečnostních 
podmínkách. 

Síla úderu: 15 J



1 Delta sekáč 8 cm (naostřený) 
2 Delta sekáč 12 cm (naostřený) 
3 Dutý sekáč na dřevo (naostřený) 
4 Dutý sekáč na beton (naostřený) 

Práce se dřevem: 
odkůrování, sekání, tesání, opracování... 

výkonnost, a obratnost. Všestrannost, 

 

SCRAP’AIR 24 

1 Špičatý sekáč 
2 Plochý sekáč 2,5 cm 
3 Plochý sekáč 4 cm 
4 Unašeč kladiva 
5 Kladivo 
6 Dutý sekáč na  
   beton 

1 Delta sekáč 8 cm 
2 Plochý sekáč 4 cm 
3 Dutý sekáč na cihlové  
   zdi 

Kamenické práce  

SCRAP’AIR 24 

Renovace zdí: 
Odstranění nerovností, obnovení 
drážek. 

 

SCRAP’AIR 24 

SCRAP’AIR 24 bez násady 

SCRAP’AIR 24 s násadou20 

SCRAP’AIR 24 s násadou 50 cm 

Kompaktní a velmi lehké 
(2,2 kg) do míst s obtíž-
ným přístupem:  
 
vnitřní práce, na lešení,  
ve stísněných místech, 
velmi vhodné na práci se 
dřevem. 

K dispozici s boxem 

Všestranný pro většinu pracovišť. Jeho koncepce
s volitelnou násadou umožňuje optimální pracovní
pozice pro maximální efektivitu. 
 

K dispozici s boxem 

Velmi dlouhá rukojeť pro výškové práce: jeho 
přiměřená hmotnost (2,8 kg) a anti-vibrační systém
limitují únavu k podstatně prodlužují pracovní 
výkon. 

K dispozici s boxem. 
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