
RE cena: 1.746,- bez DPH

probst

GH-ERGO-K cena: 2.115,- bez DPH

GH-ERGO cena: 2.115,- bez DPH

Specifikace ručního nářadí Probst:

- kleště na obrubníky

- rozsah úchopu 0-400 mm

- světlá výška 200 mm

- délka čelisti 150 mm

- nosnost 150 kg

- hmotnost 4 kg

- náhradní guma: 238,- / ks bez DPH

BZ - kleště na obrubníky

cena: 1.921,- bez DPH

- kleště na obrubníky

- rozsah úchopu 500-1045 mm

- světlá výška 40 mm

- délka čelisti 100 mm

- nosnost 100 kg

- hmotnost 12 kg

VZ-I - kleště na obrubníky

cena: 5.950,- bez DPH

- kleště na obrubníky, betonové prvky

- opracovaný kamen atp...

- rozsah úchopu 0-550 mm

- světlá výška 210 mm

- délka čelisti 200 mm

- nosnost 200 kg

- hmotnost 12 kg

BVZ - kleště na obrubníky

cena: 5.950,- bez DPH

SZ:

- rozsah úchopu 90-300 mm

- hmotnost 4 kg

SAH:

- rozsah úchopu 90-400 mm

- hmotnost 4,9 kg

- náhradní břit standardní : 314,- / ks bez DPH

- náhradní břit dlouhý: 352,- / ks bez DPH

SZ / SAH - vytahovák

cena: 2.891,- bez DPH

RE - rovnač jednobodový:

- hmotnost 1,5 kg

MRE - rovnač vícebodový:

- nosnost 5 kg

- nastavitelná vzdálenost břitů

- počet břitů (trnů) 4

- náhradní břit: 304,- / ks bez DPH 

RE / MRE - rovnač dlažby

MRE cena: 4.850,- bez DPH

- hmotnost 0,5 kg

MAL - pravítko pro rychlé doměření dlažby

cena: 1.940,- bez DPH

GH:

- délka násady 800 mm

GH-K:

- délka násady 400 mm

- náhr. guma rovná: 442,- / ks bez DPH

- náhr. guma zkosená: 350,- / ks bez DPH

GH-ERGO / GH-ERGO-K - dorážecí palice ergo

made
in
Germany
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profesionální manipulační technika

- popisovač dlažby

- na suché, vlhké, mokré dlažby

- vhodné na beton i kámen

- píše i pod vodou

- po čase popis zmizí

- balení obsahuje 5ks

cena: 433,- bez DPH

PM - popisovač dlažby



VH 1/25 cena: 9.267,- bez DPH

sada obsahuje:

- 2 zakládací rohové kusy

- rohy možno použít horizontálně nebo

  vertikálně

- reflexní nylonovou šňůru 100 m

SB - příprava / zakládání stavby

cena: 1.199,- bez DPH

- úhelník pro kontrolu / zakládání stavby,

  dlažby, obrubníků atp...

- AW 200 - délka ramen 2 m

  pevně nastavené úhly 45°, 60°, 90°

- hmotnost 6,5 kg

- AW 120 - délka ramen 1,2 m

- AW 60 - délka ramen 0,6 m

  pevně nastavené úhly 45°, 90°

- rychlé a přesné „obkreslení” odsazení

  pro řezání, štípání dlažby

- hmotnost 1,8 kg

- 4 až 6 násobná úspora času při měření

sada obsahuje:

- stavitelné pravítko s rolnou

- popisovače dlažby

cena: 6.176,- bez DPH

VH 1/25

- nosnost 25 kg (50 kg)

- průměr sací desky 280mm

- hmotnost 5 kg (8 kg)

- 1/25 - „jednomužné” provedení

- možno dokoupit dvojitá madla VH-2-HG

VH 1/25 (2/50) - ruční vakuové manipulační zařízení

VH-2-HG cena:  2.054,- bez DPH

- sada pro flexibilní značení / zakládání

  rádiusů, oválů atp... 

- přesné položení dlažby

- nejlepší inovace výstavy GalaBau 2014

sada obsahuje:

- 10 ks prutů ze skelného vlákna

- 5 ks držáků

- 10 ks objímek

cena: 4.721,- bez DPH

- rozsah úchopu 200-610 mm

- hmotnost 6 kg

- náhradní břit: 252,- / ks bez DPH

cena: 7.793,- bez DPH

- jednoduché vytažení kolíků, prutů,

  roxorů

- vhodný pro průměr 10-30 mm

cena: 2.115,- bez DPH

AW 120 cena: 1.374,- bez DPH

AW 200 (AW 60)BVZ - úhelník QD - „opisovací” přípravek

FMK - flexibilní značení / zakládaní

PZ - vytahovák velkoformátové dlažby ENZ - vytahovák kolíků

RÁDI VÁM POSKYTNEME DETAILNÍ INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH PROBST A PŘEDVEDEME VÁM JEJ V PRAXI
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AW 200 cena: 5.303,- bez DPH

AW 60 cena: 1.093,- bez DPH

- nosnost 120 kg

- hmotnost pouze 1,5 kg

- vhodné pro neporézní dlažby / materiály

- nepřetržitý provoz 1,5-2h / baterie

cena: 13.706,- bez DPH

NOVIN
KA

FXAH-120-EU-GREENLINE - vakuové manipulační zařízení

- kleště na dlažbu, velkoformátovou

  dlažbu, betonové bloky, profily atp...

- rozsah úchopu 70-620 mm

- nosnost 60 kg

- hmotnost 3 kg

- balení obsahuje jednu rukojeť + 3 páry

  kleští

cena: 2.574,- bez DPH

PPH-S - kleště pro snadnou manipulaci

- nosnost až 200 kg (dle sací desky)

- hmotnost pouze 16 kg

- vhodné pro porézní dlažby / materiály

- pohon z běžné sítě 230V

Příslušenství:

- sací desky, závěs pro strojní manipulaci
V případě zájmu nás kontaktujte. Vypracujeme 
Vám nabídku přesně pro Vaše použití.

cena od: 70.118,- bez DPH

VS-140/200 - vakuové manipulační zařízení
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- mechanická manipulační zařízení pro 
velkoformátovou dlažbu

- rozsah úchopu 300-600mm

- nosnost 80kg

- hmotnost 12kg

cena: 11.253,- CZK bez DPH

EL-SIMPLE - přepravník velkoformátové dlažby

- bezpečné řezání dlažby

- ochrana dolních končetin

- pro dlažbu vysokou 30-160mm

- pevné a bezpečné upnutí materiálu

- hmotnost 7,5kg

cena: 6.305,- ‚CZK bez DPH

SF - bezpečné řezání dlažby

NOVIN
KA

- pro výšku dlažby 10-120mm

- pro délku dlažby 330 / 430mm

- břit má 4x větší životnost

- centrálně nastavitelná výška u verze EASY

 volitelné příslušenství:

- RSA-25 vložka pro štípání rádiusu pro

kryty / kanálové vpustě o průměru cca. 
700-800mm

cena od: 12.287,- CZK bez DPH

STS-33 / AL-33 / 43 Easy - štípačky dlažby

- vmetávací stroj

- pohon motorem HONDA

- stroj má automatický pojezd

- pracovní šíře 1.170mm

- možnost „zapískování” mokrou / suchou 
cestou

- hmotnost 112kg

cena: 80.838,- CZK bez DPH

EF-H - vmetávací „zapískovávací” stroj

- čištění dlažby ekologicky pouze vysokým 
tlakem vody

- pracovní šířka 60cm

- pohon benzínovým motorem HONDA

- centrálně nastavitelná výška

- transportní rozměry 90x60x40cm

- minimální tlak v řádu 0,3 bar

- minimální průtok 20 litrů / min.

- hmotnost 53kg

cena od: 108.646,- CZK bez DPH

EC-60 - čistící stroj na dlažbu

- pohon z akumulátoru

- nabíječka je integrovaná do štípačky

- pro výšku dlažby 20 - 200mm

- pro délku dlažby 180 - 420mm

- centrálně nastavitelná výška

- hmotnost 150kg

cena: 183.663,- CZK bez DPH

AL-43-H-21-V - hydraulická štípačka dlažby

- pro přípravu kladecí vrstvy pod dlažbu

- šířka 70 / 100cm

MP-70 / MP-100 - stahovací lišta s fixní šířkou

- pro přípravu kladecí vrstvy pod dlažbu

TAS-UNI-450

- nastavitelná šířka stahování 0,75-4,5m

- hmotnost 85kg

TAS-UNI-600

- nastavitelná šířka stahování 0,75-4,5m

- hmotnost 110kg

volitelné příslušenství:

- vodící profily, středový díl střecha / žlab

cena od: 65.640,- CZK bez DPH

TAS-UNI - stahovací systém s nastavitelnou šířkou

- pro přípravu kladecí vrstvy pod dlažbu

- nastavitelná šířka stahování 90-230cm

volitelné příslušenství:

- bočnice s nastavitelnou výškou

- vodící trubky - Fe+zinek

- vodící profily čtvercové - AL

cena od: 16.911,- CZK bez DPH

EP-UNI 90/230 - stahovací systém s nastavitelnou šířkou

- pro přípravu kladecí vrstvy pod dlažbu

- nastavitelná šířka stahování

volitelné příslušenství:

- madla, vodící trubky - Fe+zinek

- vodící profily čtvercové - AL

TP - stahovací systém s nastavitelnou šířkou

MP-70 cena: 2.169,- CZK bez DPH

MP-100 cena: 2.460,- CZK bez DPH

TP-150/260 cena: 8.698,- CZK bez DPH

TP-200/350 cena: 9.054,- CZK bez DPH

TP-60/100 cena: 7.663,- CZK bez DPH

TP-100/165 cena: 7.987,- CZK bez DPH


