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WIERTARKO-WKRĘTARKA
AKUMULATOROWA 18V
Kompaktowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V.
Lekka i poręczna wkrętarka WUBER zapewnia komfort użytkowania w ograniczonej przestrzeni. Nowoczesny design i ergonomiczny kształt urządzenie gwarantuje wszechstronność
w użytkowaniu.
W zestawie dwie baterie w technologii litowo-jonowej bez pamięci ładowania, dla zachowania jeszcze dłuższej żywotności.
Czas ładowania akumulatora to zaledwie 60 minut.
Wkrętarka zapewnia dużą prędkość i wysoki moment obrotowy. Urządzenie wyposażone w dwa biegi oraz regulację siły
dokręcania (sprzęgło) w 18 pozycjach + 1 wiercenie.
Doświetlanie trudnodostępnych miejsc za pomocą diody LED.
Wkrętarka posiada wskaźnik naładowania baterii w górnej
części rączki. Cała rękojeść pokryta antypoślizgową gumą,
która gwarantuje pewny chwyt oraz chroni urządzenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Zalety:
• Ergonomiczny kształt

• Wskaźnik naładowania baterii

• Baterie litowo-jonowe

• Wysoki moment obrotowy

• Dioda LED

• Gumy antypoślizgowe na rękojeści.

Dane techniczne

Model

WR-CD-18V

EAN

5908239734053

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Napięcie akumulatora [V]

18

Pojemność akumulatora [mAh]

1500

Typ akumulatora

Li-ion

Uchwyt wiertarski [mm]

10 mm

Oświetlenie

LED

Regulacja sprzęgła

18+1

Ilość biegów

2

Czas ładowania baterii [min]

60

Obroty 1 bieg [obr/min]

0–350

Opakowanie

Walizka

Obroty 2 bieg [obr/min]

0–1300

Zawartość zestawu

Wkrętarka + Bateria x2 + Ładowarka +

Maksymalny moment

35

obrotowy [Nm]

Instrukcja obsługi + Walizka
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WIERTARKO-WKRĘTARKA
AKUMULATOROWA UDAROWA 20V
Udarowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa V20.
Lekka i poręczna wkrętarka udarowa WUBER zapewnia bardzo
wysokie osiągi. Nowoczesny design i ergonomiczny kształt urządzenia
gwarantuje wszechstronność w użytkowaniu.
Wkrętarka posiada funkcję udaru, która umożliwia wiercenie w bardzo
twardych materiałach. W zestawie dwie baterie w technologii litowo-jonowej bez pamięci ładowania, dla zachowania jeszcze dłuższej
żywotności. Czas ładowania akumulatora to zaledwie 60 minut.
Wkrętarka zapewnia dużą prędkość i wysoki moment obrotowy.
Urządzenie wyposażone w dwa biegi oraz regulację siły dokręcania
(sprzęgło) w 21 pozycjach +1 wiercenie.
Doświetlanie trudnodostępnych miejsc za pomocą diody LED.
Wkrętarka posiada wskaźnik naładowania baterii w górnej
części rączki. Cała rękojeść pokryta antypoślizgową gumą,
która gwarantuje pewny chwyt oraz chroni urządzenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Zalety:
• Ergonomiczny kształt

• Wskaźnik naładowania baterii

• Funkcja udaru

• Wysoki moment obrotowy

• Baterie litowo-jonowe

• Gumy antypoślizgowe na rękojeści.

• Dioda LED

Dane techniczne

Model

WR-CD-20V

EAN

5908239734060

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Napięcie akumulatora [V]

20

Pojemność akumulatora [mAh]

2000

Typ akumulatora

Li-ion

Uchwyt wiertarski [mm]

10 mm

Oświetlenie

LED

Regulacja sprzęgła

21+1

Ilość biegów

2

Czas ładowania baterii [min]

60

Obroty 1 bieg [obr/min]

0–450

Opakowanie

Walizka

Obroty 2 bieg [obr/min]

0–1550

Zawartość zestawu

Wkrętarka + Bateria x2 + Ładowarka +

Maksymalny moment

50

obrotowy [Nm]

Instrukcja obsługi + Walizka
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KOMPAKTOWA POLERKA
SAMOCHODOWA
Kompaktowa polerka WUBER z regulacją obrotów.
Urządzenie idealnie sprawdzi się do szlifowania i polerowania lakierowanych powierzchni, drewna, metalu oraz
tworzywa sztucznego. Antypoślizgowa guma pokrywająca
rękojeść zapewnia pewny chwyt.
Regulacja obrotów w zakresie 600-3000 obr/min
gwarantuje możliwość dopasowania prędkości obrotowej
do adekwatnie wykonywanej pracy.
Polerka odznacza się wysoką mocą oraz dobrą jakością
wykonania. Przekładnia polerki wykonana w 100%
z metalowych komponentów zapewnia jeszcze dłuższą
żywotność.
Zalety:
• Antypoślizgowa guma
• Duża moc silnika
• Regulacja obrotów
• Lekka i poręczna
• System low-vibration.

Dane techniczne

Model

WR-CP-2400

EAN

5908239734084

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

2400

Prędkość obrotowa [obr/min]

600-3000

Średnica tarczy [mm]

180

Blokada włącznika

Tak

Gwint wrzeciona [M]

14

Waga [kg]

2,4

Opakowanie

Pudełko kartonowe

Zawartość zestawu

Polerka + Tarcza na rzep + Filc polerski + Gąbka polerska x4 +
Klucze montażowe + Instrukcja obsługi
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MIMOŚRODOWA POLERKA
SAMOCHODOWA
Mimośrodowa polerka WUBER z regulacją obrotów.
Urządzenie idealnie sprawdzi się do szlifowania i polerowania
lakierowanych powierzchni, drewna, metalu oraz tworzywa
sztucznego. Antypoślizgowa guma pokrywająca rękojeść
zapewnia pewny chwyt.
Polerka przeznaczona zarówno dla profesjonalistów oraz
prywatnych użytkowników. Stosunek ceny do jakości
wykonania sprawia, że polerka plasuje się na wysokiej
pozycji wśród konkurencji.
Regulacja obrotów w zakresie 2100-5000 obr/min
gwarantuje możliwość dopasowania prędkości obrotowej
do adekwatnie wykonywanej pracy.
Polerka odznacza się wysoką mocą oraz dobrą
jakością wykonania. Przekładnia polerki wykonana
w 100% z metalowych komponentów zapewnia
jeszcze dłuższą żywotność.
Zalety:
• Antypoślizgowa guma

• Regulacja obrotów

• Ruch mimośrodowy

• Lekka i poręczna

• Duża moc silnika

• System low-vibration.

Dane techniczne

Model

WR-OP-1500

EAN

5908239734213

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

1500

Prędkość obrotowa [obr/min]

2100-500

Średnica tarczy [mm]

150

Skok tarczy [mm]

20

Blokada włącznika

Tak

Opakowanie

Pudełko kartonowe

Zawartość zestawu

Polerka + Dysk z rzepem + Gąbka + Klucz montażowy + Instrukcja obsługi
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ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY
WARSZTATOWY
Odkurzacz przemysłowy warsztatowy WUBER.
Wielozadaniowy odkurzacz znajdzie zastosowanie zarówno w gospodarstwie domowym, warsztatach samochodowych oraz na budowie.
Dzięki możliwości odkurzania bez workowego oraz na mokro urządzenie staje się bardzo wszechstronne. Dodatkowe zabezpieczenie filtrem
HEPA chroni silnik przed spaleniem czy przegrzaniem. Dobrej jakości
komponenty użyte do wykończenia odkurzacza gwarantują jego długą
żywotność.
Odkurzacz posiada włącznik dwu-stopniowy, który pozwala na podłączenie wszelkiego rodzaju elektronarzędzi o napięciu 230V. Dzięki
temu urządzenie współpracuje świetnie z szlifierkami do gipsu, wyrzynarkami, pilarkami itp.
Gniazdo posiada włącznik dwu-stopniowy – odkurzacz uruchamia się
dopiero po włączeniu podłączonego sprzętu. Łatwość w przemieszczaniu gwarantują koła jezdne.
Zalety:
• Dwu-stopniowy włącznik

• Zabezpieczenie filtrem HEPA

• Duża pojemność zbiornika

• Koła jezdne

• Możliwość odkurzania

• Kompatybilny z innymi

bez worka i na mokro

elektronarzędziami

Dane techniczne

Model

WR-VC-2200

EAN

5908239734312

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

2200

Długość węża [m]

2

Pojemność zbiornika [l]

30

Długość rury teleskopowej [cm]

40–70

Tryb odkurzania

Sucho/mokro/

Wąż ssący + Końcówka do odkurzania

nadmuch

szeroka + Końcówka do odkurzania

Zawartość zestawu Odkurzacz + Rura teleskopowa +

Długość przewodu zasilającego [m] 4

samochodu + Komplet kół jezdnych +

Waga [kg]

7

Filtr HEPA + Worek na pył + Instrukcja

Opakowanie

Pudełko kartonowe

obsługi.
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FREZARKA ELEKTRYCZNA
GÓRNOWRZECIONOWA
Elektryczna frezarka górnowrzecionowa WUBER.
Urządzenie pozwala na zamocowanie frezów o średnicy 6,8
oraz 12 mm. Regulacja obrotów w zakresie od 9.000-20.000
gwarantuje wysokie osiągi i precyzyjne wykonywanie zadań.
Silnik posiada w 100% miedziane uzwojenie. Takie rozwiązanie
znacząco zwiększa żywotność frezarki.
W zestawie znajduje się 12 frezów do różnego stosowania
oraz 3 pierścienie/tuleje kopiujące 6/8/12 mm.
Zalety:
• Regulacja głębokości frezowania
• Regulacja obrotów
• Mocny silnik
• Możliwość zapamiętania wysokości wrzeciona
• Ergonomiczny kształt

Dane techniczne

Model

WR-ER-2800

EAN

5908239734176

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

2800

Prędkość obrotowa [obr/min]

9.000–28.000

Średnica tulei zaciskowych [mm]

6/8/12

Regulacja głębokości cięcia

Tak

Opakowanie

Pudełko kartonowe

Waga [kg]

6

Zawartość zestawu

Frezarka + Prowadnica równoległa + Klucze montażowe + Zapasowe szczotki +
Tuleje zaciskowe 6/8/12 mm + Zestaw 12 frezów + Instrukcja obsługi.
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ELEKTRYCZNA WYRZYNARKA
DO DREWNA
Elektryczna wyrzynarka do drewna WUBER z laserem.
Wielozadaniowa lekka i poręczna wyrzynarka. Znajdzie zastosowanie przy pracach remontowo-budowlanych zarówno w firmie jak
i gospodarstwie domowym.
Łatwą wymianę brzeszczotów gwarantuje system SDS. Wyrzynarka
wyposażona jest w laser oraz doświetlenie LED. Regulowana stopa
urządzenia pozwala na ustawienie pod kątem do wykonywania cięć
ukośnych lub pracy blisko krawędzi.
System odprowadzania pyłu. W zestawie znajduje się adapter, który
umożliwia podłączenie do większości odkurzaczy przemysłowych
dostępnych na rynku. Płynna regulacja obrotów gwarantuje możliwość dopasowania ich do adekwatnie wykonywanej pracy. Antypoślizgowa guma na rękojeści zapewnia pewny chwyt i bezpieczeństwo podczas pracy.
Zalety:
• Ergonomiczny kształt

• Duża moc silnika

• Lekka i poręczna

• Regulacja obrotów

• Laser i dioda LED

• System mocowania
brzeszczotów SDS

Dane techniczne

Model

WR-JS-1250

EAN

5908239734206

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

1200

Prędkość obrotowa [obr/min]

0-3000

Oświetlenie / Laser

LED / Tak

Opakowanie

Głębokość cięcia w drewnie [mm]

80

Zawartość zestawu Wyrzynarka + Brzeszczot do drewna +

Głębokość cięcia w aluminium [mm]

20

Brzeszczot do metalu + Prowadnica

Głębokość cięcia w stali [mm]

10

równoległa + Klucze montażowe +

Liczba stopni regulacji oscylacji cięcia 3
Regulacja kąta cięcia [°]

-45/45

Pudełko kartonowe

Adapter do odsysania pyłu +
Zapasowe szczotki + Instrukcja obsługi
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PIŁA ELEKTRYCZNA SZABLASTA

Piła szablasta WUBER lisi ogon.
Wielozadaniowa pilarka szablasta znajdzie zastosowanie zarówno
w gospodarstwie domowym oraz w firmie.
Przeznaczona do cięcia materiałów takich jak: drewno, metal, stal,
aluminium, tworzywa sztuczne itp.
Uchwyt piły pokryty jest gumą antypoślizgową co gwarantuje
pewny i bezpieczny chwyt.
Płynna regulacja obrotów pozwala na dopasowanie prędkości
obrotowej do adekwatnie wykonywanej pracy. System mocowania
brzeszczotów SDS zapewnia szybką i łatwą wymianę ostrza.
Możliwość regulowania wysuwu stopy, aby dopasować się do ciętego materiału. Włącznik posiada możliwość zablokowania do pracy
ciągłej.
Zalety:
• Ergonomiczny kształt
• Łaty antypoślizgowe
• Blokada włącznika do pracy ciągłej
• Regulacja obrotów
• Regulowany wysuw stopy

Dane techniczne

Model

WR-RS-1700

EAN

5908239734268

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

1700

Prędkość obrotowa [obr/min]

0-2700

Głębokość cięcia w drewnie [mm]

115

Opakowanie

Głębokość cięcia w metalu [mm]

10

Zawartość zestawu Piła szablasta +Brzeszczot do drewna +

Regulacja wysuwu stopy

Tak

Brzeszczot do metalu + Zapasowe

Blokada włącznika

Tak

szczotki + Klucz imbusowy + Instrukcja

Waga [kg]

2,4

obsługi.

Pudełko kartonowe
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STRUG ELEKTRYCZNY
DO DREWNA
Elektryczny strug WUBER do drewna.
Urządzenie wszechstronne znajdzie zastosowanie głównie przy
gładkim struganiu powierzchni, schodkowaniu oraz ścinaniu krawędzi. Dużym atutem strugu jest regulowana głębokość wręgu od
0-3mm.
Urządzenie posiada ergonomiczny kształt obudowy dzięki czemu
długa praca nie jest męcząca. Guma antypoślizgowa na rękojeści
gwarantuje pewny chwyt.
Dodatkowo strug posiada system odprowadzania pyłu z możliwością podłączenia do odkurzacza. Zastosowanie odpowiedniej
przejściówki pozwala na podłączenie do większości odkurzaczów
przemysłowych. W zestawie znajduje się worek na pył.
Zalety:
• Ergonomiczny kształt
• Duża moc silnika
• Regulacja wręgu do 3 mm
• Antypoślizgowa guma
• System odprowadzania pyłu

Dane techniczne

Model

WR-EP-1450

EAN

5908239734169

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

1450

Prędkość obrotowa [obr/min]

16.000

Głębokość strugania [mm]

3

Szerokość strugania [mm]

82

System odprowadzania pyłu

20

Waga [kg]

3,5

Opakowanie

Pudełko kartonowe

Zawartość zestawu

Strug elektryczny + Prowadnica + Pasek zapasowy x2 + Noże
zapasowe x2 kpl + Zapasowe szczotki + Instrukcja obsługi.
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KOMPAKTOWA
MŁOTOWIERTARKA SDS+
Młot udarowy młotowiertarka WUBER SDS+.
Wielozadaniowy młot udarowy wykonany z wysokiej jakości
materiałów zapewnia wysokie osiągi podczas pracy.
Odpowiednio wyważony środek ciężkości umożliwia długą
pracę bez zmęczenia. Niska waga i ergonomiczny kształt
sprawia, że młotowiertarką można bez problemu pracować
przy użyciu jednej ręki.
Urządzenie wyposażone jest w 2 tryby pracy: wiercenie oraz
skuwanie. Zastosowanie najbardziej powszechnego uchwytu
wiertarskiego typu SDS+ pozwala na zamontowanie większości wierteł dostępnych na rynku.
Zalety:
• Ergonomiczny kształt
• Lekka i poręczna
• Duża moc silnika
• Siła udaru 3,5J
• Możliwość pracy jedną ręką

Dane techniczne

Model

WR-RH-2000

EAN

5908239734220

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

2000

Energia udaru [J]

3,5

Ilość uderzeń [bpm]

4000

Tryby pracy

Wiercenie/kucie

Typ uchwytu

SDS+

Waga [kg]

2

Prędkość obrotowa [obr/min]

1200

Opakowanie

Pudełko kartonowe

Zdolność wiercenia w drewnie [mm]

40

Zawartość zestawu Młotowiertarka + Zapasowe szczotki +

Zdolność wiercenia w betonie [mm]

26

Wiertła 8/10/12 mm + Instrukcja

Zdolność wiercenia w metalu [mm]

13

obsługi
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MŁOTOWIERTARKA SDS+

Młot udarowy młotowiertarka WUBER SDS+.
Wielozadaniowy młot udarowy wykonany z wysokiej jakości
materiałów zapewnia wysokie osiągi podczas pracy.
Odpowiednio wyważony środek ciężkości umożliwia długą
pracę bez zmęczenia
Urządzenie wyposażone jest w 3 tryby pracy: wiercenie,
skuwanie oraz wiercenie+skuwanie.
Zastosowanie najbardziej powszechnego uchwytu wiertarskiego typu SDS+ pozwala na zamontowanie większości
wierteł dostępnych na rynku.
Zalety:
• Ergonomiczny kształt
• Duża moc silnika
• Siła udaru 3,5J
• Walizka transportowa

Dane techniczne

Model

WR-RH-2100

EAN

5908239734237

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

2100

Energia udaru [J]

3,5

Ilość uderzeń [bpm]

4000

Tryby pracy

Wiercenie/kucie/wiercenie+kucie

Prędkość obrotowa [obr/min]

800

Waga [kg]

5

Typ uchwytu

SDS+

Opakowanie

Walizka

Prędkość obrotowa [obr/min]

1200

Zawartość zestawu Młotowiertarka + Wiertła 8/10/12 mm

Zdolność wiercenia w drewnie [mm]

40

+ Szpicak + Przecinak + Smar + Osłona

Zdolność wiercenia w betonie [mm]

26

przeciwpyłowa + Zapasowe szczotki +

Zdolność wiercenia w metalu [mm]

13

Instrukcja obsługi
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MŁOT UDAROWY 4J
MŁOTOWIERTARKA SDS+
Młot udarowy młotowiertarka WUBER SDS+.
Wielozadaniowy młot udarowy wykonany z wysokiej jakości
materiałów zapewnia wysokie osiągi podczas pracy.
Odpowiednio wyważony środek ciężkości umożliwia długą
pracę bez zmęczenia
Urządzenie wyposażone jest w 3 tryby pracy: wiercenie,
skuwanie oraz wiercenie+skuwanie.
Zastosowanie najbardziej powszechnego uchwytu wiertarskiego typu SDS+ pozwala na zamontowanie większości
wierteł dostępnych na rynku.
Zalety:
• Ergonomiczny kształt
• Duża moc silnika
• Siła udaru 4J
• Walizka transportowa

Dane techniczne

Model

WR-RH-2500

EAN

5908239734244

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

2500

Tryby pracy

Wiercenie/kucie/wiercenie+kucie

Energia udaru [J]

4

Waga [kg]

3,2

Ilość uderzeń [bpm]

3800

Opakowanie

Walizka

Typ uchwytu

SDS+

Zawartość zestawu Młotowiertarka + Wiertła 8/10/12 mm

Prędkość obrotowa [obr/min]

1200

+ Szpicak + Przecinak + Smar + Osłona

Zdolność wiercenia w drewnie [mm]

40

przeciwpyłowa + Głowica samozaci-

Zdolność wiercenia w betonie [mm]

26

skowa + Zapasowe szczotki + Instrukcja

Zdolność wiercenia w metalu [mm]

13

obsługi.

Strona 15 | 25

MŁOT UDAROWY 6J
MŁOTOWIERTARKA SDS+
Młot udarowy młotowiertarka WUBER SDS+.
Wielozadaniowy młot udarowy wykonany z wysokiej jakości
materiałów zapewnia wysokie osiągi podczas pracy.
Odpowiednio wyważony środek ciężkości umożliwia długą
pracę bez zmęczenia
Urządzenie wyposażone jest w 3 tryby pracy: wiercenie, skuwanie oraz wiercenie+skuwanie.
Zastosowanie najbardziej powszechnego uchwytu wiertarskiego typu SDS+ pozwala na zamontowanie większości
wierteł dostępnych na rynku.
Zalety:
• Ergonomiczny kształt
• Duża moc silnika
• Siła udaru 6J
• Walizka transportowa

Dane techniczne

Model

WR-RH-2600

EAN

5908239734251

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

2600

Energia udaru [J]

6

Tryby pracy

Wiercenie/kucie/wiercenie+kucie

Ilość uderzeń [bpm]

4200

Waga [kg]

7

Typ uchwytu

SDS+

Opakowanie

Walizka

Prędkość obrotowa [obr/min]

1000

Zawartość zestawu Młotowiertarka + Wiertła 8/10/12 mm

Zdolność wiercenia w drewnie [mm]

40

+ Szpicak + Przecinak + Smar + Osłona

Zdolność wiercenia w betonie [mm]

26

przeciwpyłowa + Zapasowe szczotki +

Zdolność wiercenia w metalu [mm]

13

Instrukcja obsługi.
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WIERTARKA KOLUMNOWA
STOŁOWA
Solidna wiertarka kolumnowa stołowa WUBER.
Wiertarka wyposażona w 5-cio stopniową regulację
obrotów za pomocą trybów w górnej części silnika (tryby).
Uchwyt wiertarski pozwala na zamocowanie wierteł
o średnicy od 3-16 mm. Blat wiertarki z możliwością
regulacji od -45 do 45⁰. Urządzenie wyposażone w imadło, które pozwala na unieruchomienie przewiercanego
elementu.
Wiertarka wyposażona w silnik indukcyjny z uzwojeniem
wykonanym w 100% z miedzi.
Zalety:
• Ciężka i stabilna
• Silnik indukcyjny
• Uchwyt wiertarski 16mm
• Włącznik stycznikowy
• Łożyskowane wrzeciono uchwytu
• Miedziane uzwojenie silnika
• Metalowe koła pasowe

Dane techniczne

Model

WR-DP-1600

EAN

5908239734107

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

1600

Prędkość obrotowa [obr/min]

500-2500

Ilość biegów

5

Typ silnika

Indukcyjny

Uchwyt wiertarski [mm]

3–16

Głębokość wiercenia [mm]

50

Waga [kg]

15

Regulacja kąta stołu [°]

-45/45

Opakowanie

Pudełko kartonowe

Włącznik stycznikowy

Tak

Zawartość zestawu Wiertarka + Uchwyt wiertarski + Klucze

Imadło

Tak

montażowe + Instrukcja obsługi.
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KOMPAKTOWA SZLIFIERKA
KĄTOWA 125 MM
Kompaktowa i wszechstronna szlifierka kątowa WUBER.
Smukły i długi kształt sprawia, że szlifierka idealnie leży w dłoni.
Możliwość zamontowania rękojeści dla osób prawo i leworęcznych.
Włącznik szlifierki posiada możliwość zablokowania do pracy stałej.
Regulowana osłona tarczy dopasowuje się do wykonywanych
zadań: cięcie, szlifowanie itp.
Zalety:
• Duża moc silnika
• Ergonomiczny kształt
• Wysokie obroty
• Wytrzymała
• Regulowana osłona tarczy

Dane techniczne

Model

WR-AG-1600

EAN

5908239734015

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

1600

Prędkość obrotowa [obr/min]

11.000

Średnica tarczy [mm]

125

Średnica otworu tarczy [mm]

22

Gwint wrzeciona [M]

14

Opakowanie

Pudełko kartonowe

Zawartość zestawu

Szlifierka + Osłona tarczy + Rączka + Zapasowe szczotki +
Klucz montażowy + 6 tarcz tnących 125 mm
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SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM
Z REGULACJĄ OBROTÓW
Kompaktowa szlifierka kątowa z regulacją obrotów WUBER.
Regulacja obrotów umożliwia ich dostosowanie do adekwatnie
wykonywanej pracy. Zakres regulacji 3.000–12.000 obr/min.
Możliwość zamontowania rękojeści dla osób prawo i leworęcznych.
Włącznik szlifierki posiada możliwość zablokowania do pracy stałej.
Regulowana osłona tarczy dopasowuje się do wykonywanych
zadań: cięcie, szlifowanie itp.
Zalety:
• Duża moc silnika
• Ergonomiczny kształt
• Wysokie obroty
• Regulowane obroty
• Regulowana osłona tarczy
• Wytrzymała

Dane techniczne

Model

WR-AG-1500

EAN

5908239734008

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

1500

Prędkość obrotowa [obr/min]

3.000–12.000

Średnica tarczy [mm]

125

Średnica otworu tarczy [mm]

22

Gwint wrzeciona [M]

14

Opakowanie

Pudełko kartonowe

Zawartość zestawu

Szlifierka + Osłona tarczy + Klucz montażowy + 6 tarcz tnących 125mm
+ Rączka + Zapasowe szczotki + Instrukcja obsługi
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SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM
Z REGULOWANĄ RĄCZKĄ
Kompaktowa i wszechstronna szlifierka kątowa z regulacją
obrotów WUBER z długą rączką.
Regulacja obrotów umożliwia ich dostosowanie do adekwatnie
wykonywanej pracy. Zakres regulacji 3.000–12.000 obr/min.
Możliwość zamontowania rękojeści w 3 pozycjach (lewo/prawo/
góra). Regulowana osłona tarczy dopasowuje się do wykonywanych zadań: cięcie, szlifowanie itp.
Zalety:
• Duża moc silnika
• Ergonomiczny kształt
• Wysokie obroty
• Regulowane obroty
• Wytrzymała
• Długa, regulowana rączka
• Regulowana osłona tarczy

Dane techniczne

Model

WR-AG-1600R

EAN

5908239734022

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

1600

Prędkość obrotowa [obr/min]

3.000–12.000

Średnica tarczy [mm]

125

Średnica otworu tarczy [mm]

22

Gwint wrzeciona [M]

14

Opakowanie

Pudełko kartonowe

Zawartość zestawu

Szlifierka + Osłona tarczy + Klucz montażowy + 6 tarcz tnących 125mm
+ Rączka + Zapasowe szczotki + Instrukcja obsługi
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SZLIFIERKA TAŚMOWA
DO DREWNA 533 MM
Wszechstronna szlifierka taśmowa WUBER.
Przeznaczona do szlifowania i polerowania płaskich powierzchni
różnego rodzaju materiałów takich jak: drewno, stal, tworzywa
sztuczne, aluminium.
Urządzenie wyposażone w 6-cio stopniową regulację obrotów,
która pozwala na odpowiednie dobranie prędkości obrotowej
do adekwatnie wykonywanej pracy.
W zestawie znajdują się dwa imadła za pomocą, których
możliwe jest przymocowanie urządzenia do stołu i użytkowanie
szlifierki w formie stołowej.
System odciągu wiórów umożliwia podłączenie odkurzacza dla
zachowania względnej czystości w miejscu pracy. Gumowana
rękojeść gwarantuje pewny chwyt oraz bezpieczeństwo podczas pracy. Mocny silnik gwarantuje wysokie osiągi szlifierki.
Zalety:
• Duża moc silnika

• Gumowana rękojeść

• Ergonomiczny kształt

• Regulacja obrotów

• Możliwość przymocowania
do stołu

Dane techniczne

Model

WR-BS-1900

EAN

5908239734039

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

1900

Prędkość obrotowa [obr/min]

120–380

Wymiary taśmy [mm]

533/76

Opakowanie

Pudełko kartonowe

Zawartość zestawu

Szlifierka + Imadło x2 + Worek na pył + Zapasowy pasek napędowy +
Zapasowe szczotki + Instrukcja obsługi.
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MIESZADŁO ELEKTRYCZNE
DO ZAPRAW I KLEJU
Elektryczne mieszadło WUBER do zapraw i kleju.
Urządzenie idealnie sprawdzi się na budowie i w gospodarstwie
domowym. Znajduje zastosowanie podczas mieszania materiałów takich jak: farby, zaprawy, beton, kleje itp.
Mieszadło posiada 6-cio stopniową regulację obrotów. Takie
rozwiązanie pozwala na dostosowanie prędkości obrotowej
do adekwatnie mieszanego materiału.
Włącznik z funkcją blokady umożliwia prace nieprzerwaną
z urządzeniem. Zastosowanie metalowych trybów w przekładni
gwarantuje długą żywotność urządzenia.
Zalety:
• Ergonomiczny kształt
• Regulacja obrotów
• Gumowana rękojeść
• Lekkie i poręczne

Dane techniczne

Model

WR-EM-2600

EAN

5908239734152

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

2600

Prędkość obrotowa [obr/min]

0–970

Gwint wrzeciona [M]

14

Średnica mieszalnika [mm]

120

Ilość biegów

6

Ilość mieszalników

2

Opakowanie

Pudełko kartonowe

Zawartość zestawu

Mieszadło + Mieszalnik x2 + Przedłużka + Zapasowe szczotki +
Klucze montażowe + Instrukcja obsługi.
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OPALARKA ELEKTRYCZNA

Opalarka elektryczna WUBER.
Urządzenie idealnie znajdzie zastosowanie na budowie oraz
warsztatach samochodowych. Powszechnie stosowane do
usuwania starych farb, suszenia mokrego drzewa, usuwania
naklejek, woskowania i usuwania wosku i wielu innych.
Urządzenie posiada dwa biegi grzewcze dla dostosowania
do grzanego materiału.
W zestawie znajdują się 4 dysze:
• Dysza redukcyjna
• Dysza refleksyjna
• Dysza powierzchniowa
• Dysza szczelinowa.
[Zalety:
• Ergonomiczny kształt
• Dwa biegi grzewcze
• Gumowana rękojeść
• Lekkie i poręczne

Dane techniczne

Model

WR-HG-2000

EAN

5908239734190

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

2000

Temperatura 1 bieg [°C]

350

Temperatura 2 bieg [°C]

600

Waga [kg]

0,7

Opakowanie

Pudełko kartonowe

Zawartość zestawu

Opalarka + Dysze x4 + Instrukcja obsługi.
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PRZECINARKA TARCZOWA
DO DREWNA / PILARKA RĘCZNA
Wielozadaniowa pilarka tarczowa WUBER do drewna z funkcją lasera.
Pilarka znajdzie zastosowanie podczas cięcia: drewna, sklejki, tworzywa
sztucznego itp. Urządzenie wyposażone w mocny silnik, który gwarantuje
wysokie osiągi.
Wysoka jakość wykonania oraz metalowe elementy przekładni gwarantują
długą żywotność pilarki.
Regulacja cięcia pod kątem 0–45° oraz głębokość cięcia od 0–65 mm.
Funkcja lasera umożliwia precyzyjne cięcie.
Zalety:
• Ergonomiczny kształt
• Duża moc silnika
• Regulacja kąta cięcia
• Regulacja głębokości cięcia
• Funkcja lasera

Dane techniczne

Model

WR-CS-2400

EAN

5908239734091

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

2400

Prędkość obrotowa [obr/min]

4500

Głębokość cięcia [mm]

0–65

Średnica tarczy [mm]

185

Laser

Tak

Opakowanie

Regulacja kąta cięcia [°]

0–45°

Zawartość zestawu Pilarka + Tarcza tnąca x2 + Prowadnica

Ilość tarcz

2

boczna + Bateria x2 + Klucze montażowe

Waga [kg]

4,5

+ Instrukcja obsługi

Pudełko kartonowe
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PRZECINARKA STOŁOWA
DO DREWNA
Przecinarka do drewna stołowa WUBER.
Urządzenie wykonane bardzo precyzyjnie. Odpowiednio dopasowana prędkość obrotowa gwarantuje wysokie osiągi podczas
pracy.
System odciągu wiórów z możliwością podłączenia do odkurzacza
gwarantuje zachowanie względnej czystości w miejscu pracy.
Izolowany włącznik stycznikowy stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed zapyleniem.
Dodatkowo pilarka posiada możliwość regulacji głębokości cięcia
od 0–85 mm za pomocą pokrętła. Maksymalna grubość ciętego
materiału to 85 mm.
Tarcza posiada możliwość pochylenia, aby ciąć pod kątem
45°. Wygodna podziałka na blacie pozwala na szybkie
ustawienie pożądanego wymiaru.
Zalety:
• Wysoka jakość wykonania

• Regulacja kątacięcia

• Duża moc silnika

• Włącznik stycznikowy

• System odciągu wiórów

• Silnik indukcyjny

• Regulacja głębokości cięcia

Dane techniczne

Model

WR-TS-3100

EAN

5908239734299

Napięcie zasilające [V/Hz]

230/50

Moc wejściowa [W]

3100

Prędkość obrotowa [obr/min]

5000

Wymiary stołu [mm]

642/478

Wymiary stołu z poszerzeniami [mm] 940/640

Waga [kg]

25

Rozmiar tarczy [mm]

250/30

Opakowanie

Pudełko kartonowe

Wysokość cięcia 45° [mm]

65

Zawartość zestawu

Przecinarka + Tarcza do drewna +

Wysokość cięcia 90° [mm]

85

Prowadnica + Dwa dodatkowe blaty

Wysokość maszyny [cm]

82

poszerzające + Osłona tarczy + Klucze

Możliwość podłączenia odkuarzacza Tak

montażowe + Instrukcja obsługi.

Dystrybutorzy
KEMICHAL KATOWICE
Marcin Andrjańczyk
ul. Szyby Rycerskie 22K, 41-909 Bytom
tel. +48 501 031 235
katowice@kemichal.pl

KEMICHAL KOSZALIN
Krzysztof Pietnoczka
ul. BOWiD 9B, 75-209 Koszalin
tel./fax. +48 94 343 67 27
tel. +48 609 641 915
biuro@kemichal-ko.pl

KEMICHAL
WARMIA-MAZURY-PODLASIE
Marta Frąckiewicz
ul. Kolejowa 3A, 12-230 Biała Piska
tel. +48 87 307 03 0, +48 730 773 082
biuro@kemichal-wmp.pl

KEMICHAL OPOLE
Dariusz Zbroja
ul. Budowlanych 6, 45-205 Opole
tel. +48 503 590 050
dariusz.zbroja@kemichal.pl

KEMICHAL WARSZAWA
Przemysław Cybulski
ul. Przyce 16, 01-252 Warszawa
tel. +48 22 877 44 63
biuro@kemichal.waw.pl

KEMICHAL ŁÓDŹ
Jarosław Kot
ul. Janusza Korczaka 12, 93-412 Łódź
tel. +48 503 043 732
lodz@kemichal.pl

KEMICHAL ELBLĄG
Jan Kacpura
ul. Rawska 23, 82-300 Elbląg
tel. +48 55 307 05 04
kemichal.elblag@wp.pl

WENGE – Jakub Wrona
Kokotów 18
32-002 Węgrzce Wielkie
tel. +48 728 852 297
jw@wenge-lakiery.com

KEMICHAL RADOM
ul. Tartaczna 1, 26-600 Radom
tel. +48 48 672 42 33
biuro@kemichal.radom.pl

EKO-PROFI
Kol. Skrobów 28c, 21-100 Lubartów
tel. +48 81 45 10 400
kom. +48 502 743 530
eko.proﬁ@wp.pl

STARK SP. Z O.O.
ul. Kochanowskiego 3B, 83-300 Kartuzy
tel. +48 58 681 27 72
sklep@parkiet-stark.pl
KEMICHAL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Brzeźnicka 81, 97-500 Radomsko
tel. +48 44 683 70 53
fax +48 44 683 70 53
biuro@kemichal.pl

