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WIER TARKI  PNEUMAT YCZNE

Model Obroty
(/min) Uchwyt Długość

(mm)
Masa
(kg)

Wejście
zasilające

(cal)

Wibracje
(m/s2)

Poziom
hałasu
(dBA)

Ciśnienie
robocze

(bar)

ADR - 65 2.900 6,5 160 0.8 1/4 2.9 87 6.0

SAR - 26PD 2.900 6,5 140 0.58 1/4 - 72 6.3

SP - 7525 2.000 10 155 0.95 1/4 0.26 87 6.3

SP - 1525KL 2.200 10 225 1.58 1/4 0.35 89 6.3

ADR - 100 2.000 10 170 1.1 1/4 2.9 88 6.0

SAR - 39PD 1.600 10 140 0.58 1/4 - 72 6.3

Japońska wiertarka z uchwytem samoza-
ciskowym 10mm i prędkością 2200 obr/min. 

Japońska wiertarka z uchwytem samoza-
ciskowym 10mm i prędkością 2000 obr/min. 

• solidna, metalowa obudowa
• profesjonalny uchwyt samozaciskowy 10 mm
• prawe i lewe obroty

• wygodny przełącznik 
    zmiany kierunku obrotu
• prawe i lewe obroty
• płynny start

Wiertarka pneumatycznaWiertarka pneumatyczna SP - 1525KLSP - 7525 10
mm

10
mm

Japońska wiertarka przemysłowa z regulacją 
obrotów przy włączniku. Prędkość 2900 obr/min.

• rękojeść pokryta elastomerem
• metalowa obudowa
• wbudowany tłumik
• prawe i lewe obroty

Wiertarka pneumatycznaADR - 65 6.5
mm

Japońska wiertarka przemysłowa z regulacją 
obrotów przy włączniku. Prędkość 2000 obr/min.

• gumowa rękojeść, metalowa obudowa
• wbudowany tłumik
• prawe i lewe obroty

Wiertarka pneumatycznaADR - 100 10
mm

Profesjonalna wiertarka kompozytowa o pręd-
kości obrotowej 2900 obr/min.

• lekka obudowa kompozytowa
• uchwyt na kluczyk 6,5 mm
• prawe i lewe obroty
• alternatywne wejście zasilające

Wiertarka pneumatycznaSAR  -26PD 6.5
mm

Profesjonalna wiertarka kompozytowa 
o prędkości obrotowej 1600 obr/min.

• lekka obudowa kompozytowa
• uchwyt samozaciskowy 10 mm
• prawe i lewe obroty

Wiertarka pneumatycznaSAR - 39PD 10
mm
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Model Obroty
(/min) Uchwyt Siła

(Nm)
Długość

(mm)
Masa
(kg)

Wejście
zasilające

(cal)

Poziom
hałasu
(dBA)

Ciśnienie
robocze

(bar)

KD - 863 1.800 10 - 150 0.98 1/4 86 6.3

SAR - 48PD 1.700 10 7 159 0.92 1/4 76 6.3

SAR - 58PD 750 10 13 159 0.92 1/4 76 6.3

SAR - 39DPN 1.600 10 0.5 - 4 165 0.7 1/4 72 6.3

SAR - 48DPN 1.700 10 1 - 5.5 214 1.05 1/4 76 6.3

SAR - 58DPN 750 10 1 - 9 214 1.05 1/4 76 6.3

Wiertarka wolnoobrotowa z prędkością 750 obr/
min. Lekka i ergonomiczna konstrukcja.

• lekka obudowa kompozytowa
• uchwyt samozaciskowy 10 mm
• prawe i lewe obroty

Wiertarka pneumatycznaSAR - 58PD 10
mm

Profesjonalna wiertarka kompozytowa 
o prędkości obrotowej 1.700 obr/min.

• lekka obudowa kompozytowa
• uchwyt samozaciskowy 10 mm
• prawe i lewe obroty

Wiertarka pneumatycznaSAR - 48PD 10
mm

Profesjonalna wiertarko- wkrętarka kompozytowa 
o prędkości obrotowej 1.700 obr/min.

• pierścień regulacyjny sprzęgła
• lekka obudowa kompozytowa
• prawe i lewe obroty

Wiertarko- wkrętarkaSAR - 48DPN 10
mm

Profesjonalna wiertarko- wkrętarka kompozytowa 
o prędkości obrotowej 750 obr/min.

• pierścień regulacyjny sprzęgła
• lekka obudowa kompozytowa
• prawe i lewe obroty

Wiertarko- wkrętarkaSAR - 58DPN 10
mm

Profesjonalna wiertarka kompozytowa 
o prędkości obrotowej 1.600 obr/min.

• pierścień regulacyjny sprzęgła
• lekka obudowa kompozytowa
• prawe i lewe obroty

Wiertarko- wkrętarkaSAR  -39DPN 10
mm

Profesjonalna wiertarka z uchwytem 10mm 
i prędkością 1800 obr/min. 

• prawe i lewe obroty
• solidna, metalowa obudowa
• uchwyt na kluczyk 10 mm 
    lub samozaciskowy 10 mm

Wiertarka pneumatycznaKD - 863 10
mm
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Wiertarka wolnoobrotowa z prędkością 500 obr/
min. Dodatkowy chwyt boczny.

• duża moc
• metalowa obudowa
• uchwyt na kluczyk 13 mm
• prawe i lewe obroty

Wiertarka pneumatycznaKI - 5406 13
mm

Model Obroty
(/min) Uchwyt Długość

(mm)
Masa
(kg)

Wejście
zasilające

(cal)

Wibracje
(m/s2)

Poziom
hałasu
(dBA)

Ciśnienie
robocze

(bar)

KI - 5302 2.100 / 1.100 10 183 0.84 1/4 - 87 6.3

SAR - 62PD 750 13 159 0.92 1/4 - 76 6.3

SP - 1527KL 500 13 220 1.63 1/4 0.3 89 6.3

SP - 7527 400 13 180 1,3 1/4 0,14 86,8 6,3

KI - 5406 500 13 230 1.95 1/4 2.8 89 6.3

Japońska wiertarka wolnoobrotowa z uchwytem 
13mm i prędkością 500 obr/min. 

• duża moc
• solidna, metalowa obudowa
• profesjonalny uchwyt samozaciskowy 13 mm
• prawe i lewe obroty

Wiertarka pneumatycznaSP - 1527KL 13
mm

Oryginalna japońska wiertarka wykonana z 
wysokiej jakości kompozytu i stali. Dodatkowa, 
regulowana rękojeść boczna pozwala na swo-
bodne wykonywanie otworów w twardych ma-
teriałach.

Wiertarka pneumatycznaSP - 7527 13
mm

Wiertarka wolnoobrotowa z prędkością 750 obr/
min. Lekka i ergonomiczna konstrukcja.

• moc 13 Nm
• lekka obudowa kompozytowa
• prawe i lewe obroty

Wiertarka pneumatycznaSAR - 62PD 13
mm

WIER TARKI  PNEUMAT YCZNE

Kompozytowa obudowa czyni to narzędzie bardzo 
lekkim, zwiększając przy tym efektywność pracy.

• prawe obroty - dwie prędkości obrotowe
    bieg pierwszy- 2.100 obr.; bieg drugi 1.100 obr.

Wiertarka pneumatycznaKI - 5302 10
mm
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Model Obroty
(/min) Uchwyt Siła

(Nm)
Długość

(mm)
Masa
(kg)

Wejście
zasilające

(cal)

Wibracje
(m/s2)

Poziom
hałasu
(dBA)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SP - 1524KL 1.500 10 - 208 0.98 1/4 3.28 87 6.3

SA - 6198 2.500 10 - 215 1.04 1/4 - - 6.3

SAR - 48LDN 1.700 10 6.0 244 1.0 1/4 - 77 6.3

SAR - 58LDN 750 10 9.0 244 1.0 1/4 - 77 6.3

PT - 33106 2.600 P 10 - 210 0.78 1/4 2.5 82 6.3

Wiertarka wolnoobrotowa z uchwytem samozaciskowym 10 mm 
i prędkością 1.500 obr/min. 

Wiertarko- wkrętarka z uchwytem samozaciskowym 10 mm i pręd-
kością 1.700 obr/min. 

Wiertarka z uchwytem samozaciskowym 10 mm i prędkością 2.600 
obr/min. Lekka obudowa zwiększająca efektywność pracy.

Wiertarko- wkrętarka wolnoobrotowa z uchwytem samozacisko-
wym 10 mm i prędkością 750 obr/min. 

Wiertarka trzpieniowa z uchwytem 10 mm do prac w trudno 
dostępnych miejscach (np. czyszczenie wnętrz opon).

• solidna, metalowa 
    obudowa
• profesjonalny uchwyt samozaciskowy 10 mm
• prawe i lewe obroty

• obudowa 
    kompozytowa
• profesjonalny uchwyt samozaciskowy 10 mm
• prawe i lewe obroty

• obudowa 
    kompozytowa
• profesjonalny uchwyt samozaciskowy 10 mm
• prawe obroty

• obudowa 
    kompozytowa
• profesjonalny uchwyt samozaciskowy 10 mm
• prawe i lewe obroty

• obudowa z powłoką niwelującą, 
    tzw. zimny dotyk

Wiertarka pneumatyczna

Wiertarko wkrętarka

Wiertarka pneumatyczna

Wiertarko wkrętarka

Wiertarka pneumatycznaSP - 1524KL

SAR - 48LDN

PT - 33106

SAR - 58LDN

SA - 619810
mm

10
mm

10
mm

10
mm

10
mm

WIER TARKI  PNEUMAT YCZNE

Pierścień regulacyjny siły z podziałką
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Japońska wiertarka kątowa z uchwytem samozaciskowym 10 mm 
i prędkością 1.800 obr/min. 

Jedna z najmniejszych, przemysłowych wiertarek pneumatycznych. 
Głowica o wysokości tylko 26,5mm pozwala na dotarcie w trudno 
dostepne miejsca. Japońska jakość wykonania.

W dostawie znajduje się wiertło 6mm z gwintem. Aby mocować 
tradycyjne wiertła należy zamówić dodatkowo tulejkę w rozmiarze 
od 3 do 6 mm i nakrętkę kontrujacą.

Wiertarka kątowa z korpusem pokrytym tworzywem eliminującym, 
tzw. “zimny dotyk”. Prędkość robocza 1.900 obr/min. 

Wiertarka kątowa z prędkością roboczą 1.800 obr/min. 

• profesjonalny uchwyt 
    samozaciskowy 10 mm
• prawe i lewe obroty

• wysokość głowicy roboczej
    (bez wiertła) 26.5 mm
• ergonomiczna, wytrzymała
    obudowa
• prawe obroty

• profesjonalny uchwyt 
    na kluczyk10 mm
• prawe obroty

• profesjonalny uchwyt 
    na kluczyk 10 mm
• prawe i lewe obroty

Wiertarka pneumatyczna

Wiertarka - MIKROWiertarka pneumatyczna

Wiertarka pneumatycznaSP - 1510AH

FCD - 6B - 1FPT - 33120

KD - 86710
mm

10
mm

10
mm

Model Obroty
(/min) Uchwyt Długość

(mm)
Masa
(kg)

Wejście
zasilające

(cal)

Wibracje
(m/s2)

Poziom
hałasu
(dBA)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SP - 1510AH 1.800 10 208 0.98 1/4 2.2 87 6.3

KD - 867 1.800 10 209 1.1 1/4 2.4 88 6.3

PT - 33120 1.900 P 10 195 1.1 1/4 2.5 82 6.3

SA - 6132A 2.800 1/4 x 28 260 0.6 1/4 - - 6.2

FCD - 6B - 1F 2.500 1/4 x 28 222 0.6 1/4 3.11 91.3 6.3

Wiertarka kątowa - przemysłowa z głowicą roboczą o wysokości 
66 mm (razem z wiertłem). Prędkość robocza maks. 2.800 obr/min.

• metalowa, wytrzymała obudowa
• w zestawie wiertło 4 mm z gwintem

Wiertarka - MIKROSA - 6132A
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Bardzo mocna wiertarka pneumatyczna
z 4- stopniową regulacją szybkości obrotowej.
Wyposażona jest w zaczep do podwieszania
na balanserze.

WIER TARKI  PNEUMAT YCZNE

Wiertarka do dużych obciążeń, szczególnie do naroży. Posiada dwa 
kierunki obrotów, dzięki czemu można używać jej także jako gwin-
townicy. Regulcja obrotów w rękojeści.

Wiertarka do dużych obciążeń, szczególnie do naroży. Posiada dwa 
kierunki obrotów, dzięki czemu można używać jej także jako gwin-
townicy. Regulcja obrotów w rękojeści.

Wiertarka pneumatyczna przeznaczona do pracy w cięzkich warun-
kach przemysłowych. Prędkość obrotowa 1.000 obr/min.

• 4- stopniowy regulator 
    obrotów
• prawe i lewe obroty
• zaczep do podwieszania na balanserze

• profesjonalny uchwyt na kluczyk 16 mm
• prawe i lewe obroty

ZAKRES PRACY: 
• wiercenie 22 mm
• gwintowanie 19 mm

ZAKRES PRACY: 
• wiercenie 32 mm
• gwintowanie 32 mm

Wiertarka pneumatyczna

Wiertarka pneumatyczna z udarem

SA - 6123

SA - 61085

16
mm

16
mm

Wiertarka pneumatyczna Wiertarka pneumatycznaFCD - 23R - 11S FCD - 32R - 11S

Model Obroty
(/min) Uchwyt Moc

(Wat)
Długość

(mm)
Masa
(kg)

Zużycie
powietrza

(l/min)

Poziom
hałasu
(dBA)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SA - 6123 1000 16 - 380 4.6 450 92 6.3

FCD -23R - 11S 430 Morse’a typ 2 900 472 7.0 1.500 105 6.3

FCD - 32R - 11S 350 Morse’a typ 3 1.600 578 13.5 1.800 105 6.3

SA - 61085 2.100 - 3.800 16 - 380 6.0 801 96 6.3


