Technika STORCH

Katalog vybrané techniky STORCH

Brusky a vysavače
Čistící tlaková technika
Míchadla a míchačky
Řezačky polystyrenu a minerálních materiálů
Stříkací technika HVLP a Airless
Mycí a odlučovací zařízení

Brusky a vysavače
SPIDER XS
výkonná a kompaktní vhodná pro práci
ve stísněných prostorech, na žebříku a lešení
ideální na suchou stavbu a zateplovací práce
umožňuje broušení až k okrajům, tím jsou
minimalizovány dodělávky
bruska je lehká
s ergonomickým
úchopem
a výkonným
motorem
s plynulou
regulací
otáček

Bruska na podlahy ESM 1500
pro efektivní a důkladnou
přípravu podlahy
pro broušení stěrek, tmelů,
lepidel, zbytků barev a omítek,
odstraňování nerovností
široký sortimentpříslušenství
pro mnohostranné použití
robustní konstrukce
zařízení
nízká hlučnost, snadné
a rychlé čištění

obj. č. 62 70 00

obj. č. 62 15 00
SPIDER 2800L
jedná se o nejlehčí SPIDER na truhu
univerzální pro broušení stěrek,
sádrokartonových desek
a polystyrenu při zateplování
extrémně lehká a velmi výkonná
na velké plochy
bezúdržbový motor bez kartáčů
a digitální displej pro regulaci
rychlosti
pozvolný začátek broušení a variabilně
nastavitelný výřez hrany pro broušení
k okraji
flexibilní brusná hlava
bez hřídele pro snadnou
práci na stěnách a stropech
digitální displej pro regulaci
rychlosti s počítadlem
provozních hodin
obj. č. 62 56 00

Vysavač VarioVac 22 L
čištění filtru pomocí stisknutí tlačítka
zásuvka s funkcí start-stop
pro použití s elektronářadím
kazetový filtr odolný vůči
vlhkosti pro snadnou
změnu mokrého
a suchého vysávání
vysoký sací výkon
pro perfektní
výsledky při práci
kompaktní konstrukce
a nízká hmotnost
pro jednodušší
transport
sací třída L zaručuje
práci v bezprašném
prostředí

obj. č. 65 13 22

Vysavač VacTec 30 M a 30 L
výkonný a spolehlivý přístroj pro profesionální
použití
automatický oklep filtrů zabraňuje zanášení
filtračních kazet jemným prachem
automatické zapínání a vypínání vysavače
při práci s bruskami
pro použití za mokra i za sucha
silný sací výkon pro dokonalé
výsledky při práci

obj. č. 65 25 00

rozsáhlé příslušenství v dodávce
umožňuje velký rozsah použití
zásuvka s automatickou funkcí zapnutí/
/vypnutí pro použití s elektrickým nářadím

obj. č. 65 25 50

Čistící tlaková technika
HDR 120 Compact
kompaktní zařízení pro malé čistící práce, ale také k nasazení
na čistič válečků Turbo-Wasch
plynulé nastavení tlaku
mosazná hlava, písty s keramickým povrchem

obj. č. 65 60 05
Power HD Krake

Power HDR 160 PRO
jednoduchá obsluha, inovativní
stříkací technologie
plynule nastavitelný tlak
pro práci s různými podklady
pohodlný transport přístroje,
navíječ kabelu, pouzdro
pro trysku a pistoli, držák
čistícího prostředku, buben
pro rychlé a snadné odvíjení
vysokotlaké hadice

nová, o 20% větší čistící hlavice
s odstředivým efektem
pro vyšší čistící výkon
rychlospojovací systém
a uživatelsky dostupné
uložení hadic, čistící
hlavice a příslušenství
vylepšený podvozek
vhodný do každého
terénu pro rychlejší
a efektivnější práci

obj. č. 65 61 00

důkladné čištění
horkou vodou
až do 80° C

obj. č. 65 81 00

Míchadla, míchačky a omítačky
Pistole na omítky

Quick Mixx do 25 a 50
pro časově úsporné
a šetrné míchání barev,
omítek a lepících tmelů
ergonomicky tvarovaná
držadla s měkkými
úchyty
plynulá elektronická
regulace otáček

s regulací množství
nanášeného materiálu
6 l plastová nálevka
s podstavcem pro odkládání
a snazší plnění
pro nanášení široké škály
omítkových materiálů

obj. č. 62 97 00
obj. č. 63 18 01
obj. č. 62 98 00
DMS 25 PRO
průtoková míchačka pro efektivní míchání
všech suchých směsí
kontinuální míchací výkon až 25 l/min.
výkonný přímý pohon míchací hřídele
flexibilní směšovací trubice
pro jednoduché a rychlé čištění
robustní kryt ovládacích prvků a motoru
pro ochranu proti znečištění

obj. č. 64 34 50

Řezačky polystyrenu a minerálních materiálů
ProCut top

Akku HotKnife 36V
vhodná na rychlé a přesné řezání
nezávislá na elektrickém připojení

přesnější, flexibilnější,
robustnější

hloubka řezu až 25 cm

hloubka řezu až 30 cm

příslušenství
pro provádění výřezů
drážek, profilů, bosáží
a řezů na pokos

dobře čitelná měřící
stupnice

obj. č. 43 61 20

lehká hliníková deska

HotKnife 250
rychlé a přesné řezání polystyrenových desek
hloubka řezu až 25 cm
nízká hmotnost, snadná obsluha

obj. č. 57 33 00

pro přesné řezání pomocí vodících lišt pro akku pilku

obj. č. 43 61 50

hloubka řezu až 30 cm
nízká hmotnost a snadné skládání
pro rychlou montáž a jednoduché
přemisťování po lešení

ProCut basic 128
lehká mobilní řezačka pro práci
na lešení, rychlá montáž
a snadná obsluha

odnímatelný stojan
kompaktní přepravní rozměry
jednodušší výměna čepele
pomocí Quick Release vedení
pro akku pilku

délka řezu až 128 cm,
hloubka řezu až 25 cm
ideální na dělení soklových
desek 125 x 60 cm

široká škála řezů, včetně
přesných pokosových
řezů až 45°

pro všechny druhy
standardních řezů
úhloměry pro snadné
nastavení šikmých řezů

použitelná i na lešení
jako závěsný přístroj

ProCut mineral PLUS 128
a 128 včetně Akku pilky

rychlá a jednoduchá
výměna řezacích čepelí
profilový řezač pro výřezy drážek,
profilů, bosáží a řezů na pokos

rohová řezačka
zaklapnutelná
na hlavní desku

obj. č. 57 00 75

vhodná pro řezání minerální vlny,
skelné vaty, perimetru,
resolu, hybridu ...

obj. č. 57 03 90
obj. č. 57 03 95

Stříkací technika vysokotlaká a HVLP
Multisprayer MS 10
k nanášení impregnací, podkladních nátěrů a odstraňovačů tapet
dodáváno s 10 m prodlužovací hadicí, pistolí a univerzální tryskou
výkon 0,5-10l/min., pracovní tlak 0,5-10 bar, 230V/50Hz, hmotnost 14 kg
HVLP EcoFinish
pro efektivní nanášení laků a dekorativních nástřiků
ideální pro použití na malých a středně velkých plochách
pro rozpouštědlové a vodou ředitelné barvy, laky a lazury
nezávislá regulace množství materiálu
a šířky rozstřiku
plynulá regulace otáček
rozsáhlé
příslušenství
včetně sady
trysek
obj. č. 68 05 00

obj. č. 60 08 50

HVLP SmartFinish 360
lehký, komfortní, vysoce výkonný
pohodlná a neomezená 360° manipulace
s pistolí ve všech směrech
bezhlučný provoz
a prodloužení
životnosti
turbíny
díky funkci
Auto-Start-Stop
nová konstrukce
vzduchových kanálů
obj. č. 68 43 00

Stříkací technika Airless
Airless ST 800
rychlejší a snazší výměna
barevného stupně
se systémem QuickReload
inteligentní elektronika
s čitelným LED displejem
pro malé až střední
renovační práce, novostavby

Airless EasySpray ES 150 Akku
spolehlivá Airless technologie
v příručním provedení
neomezená manipulace
s pistolí v rozmezí 360°
lexibilní kelímky pro opakované
flexibilní
nebo jednorázové použití
balení obsahuje dvě baterie
pro zpracování až 7 l materiálu

obj. č. 69 43 00

Airless EasySpray ES 300
ideální jako druhé zařízení
nebo pro příležitostné použití
rychlejší a snazší výměna
barevného stupně
se systémem QuickReload
pro menší renovační práce,
střední až větší lakýrnické
práce

obj. č. 69 00 30

Airless ST 850
rychlejší a snazší výměna barevného
stupně se systémem QuickReload
inteligentní elektronika
s čitelným digitálním displejem
snadné čištění díky systému
QuickFlush
pro větší renovační práce,
novostavby a stř edně velké
objekty
použití až se dvěma pistolemi

Airless ST 450
rychlejší a snazší výměna
barevného stupně
se systémem QuickReload

obj. č. 69 50 15

Airless ST 1700
inteligentní elektronika s čitelným
digitálním displejem

mechanické nastavení tlaku
pomocí tlakoměru
pro menší renovační práce,
střední až větší lakýrnické
práce

obj. č. 69 50 80

pro větší rekonstrukční práce,
novostavby, střední a velké
objekty

obj. č. 69 50 45

Airless ST 550

vyměnitelné náhradní těsnění
možnost práce ve velkých
výškách nebo se dvěma
pistolemi
pro zpracovávání stříkaných
stěrek, tmelů v nádobách,
včetně vaků

rychlejší a snazší výměna
barevného stupně
se systémem QuickReload
inteligentní elektronika
s čitelným LED displejem

obj. č. 69 50 17

Airless ST 2000

pro malé až střední
renovační práce

inteligentní elektronika s čitelným LED displejem
zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu...

obj. č. 69 50 55
Airless ST 700
rychlejší a snazší
výměna barevného
stupně se systémem
QuickReload
inteligentní elektronika
s čitelným LED displejem
pro malé až střední
renovační práce,
novostavby

výkonný, rychlý a spolehlivý přístroj
při zpracování stěrek
vyměnitelné náhradní
těsnění
snadné čištění díky
systému QuickFlush
jednoduchá montáž
a demontáž barevného
stupně
možnost práce ve velkých
výškách nebo se dvěma
pistolemi

obj. č. 69 50 70

obj. č. 69 50 20

Mycí a odlučovací zařízení
COLOR FREE TOP v sadě

WAMAB

štěpné zařízení pro materiály na vodní bázi
reakční vana až na 100 l odpadní vody
integrovaná sada pro oplach nářadí zajišťuje
snazší čištění
integrovaná mycí plocha a snadné ovládání
součástí je TurboWash s čerpadlem,
10kg štěpného prášku, čistič na štětce
a umyvadlo

pro čištění malířského
a tapetářského nářadí
dvoucestný systém
pro oddělené odvádění
zbytků lepidel a barev
nucený oběh vody
v sedimentačních
komorách

obj. č. 61 20 00

předčištění odpadní
vody v sedimetační
nádrži
objem 300 l

obj. č. 61 70 50

obj. č. 61 20 10

Ostatní
Odsávací ventilátor AirClean 4200 PRO
pro odsávání a filtraci prachu
a mlhoviny ze stříkání barev
ochrana zdraví na pracovišti,
efektivní vysoušení budov
pro objekty do velikosti 1 200 m³
0,62 kW, 230 V/50 Hz, 2,9 A,
hmotnost 17,5 kg, délka
prachového sáčku 300 cm

Ciret s. r. o.
K Silu 2487, 393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 327 582
Fax: +420 565 327 581
E-mail: info@ciret.cz
www.ciret.cz

obj. č. 61 45 50

www.storch.cz
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