
  

                                          AKCE 12/2018   Stavba  
             Celou naší nabídku nářadí a pracovních strojů najdete na  www.stavebninysvitavka.cz  
            
     Tato speciální cenová nabídka platí pouze do 20.12.2018 (při objednání do 15.12.2018) 

Vibrační deska Lumag RP 1100PRO  
Technické parametry: 

Motor/pohon: 
1válcový 
4taktní OHV 
motor 

Palivová nádrž: 3,6 L 

Výkon motoru: 4,8 kW 

Délka desky: 570 mm 

Šířka desky: 440 mm 

Frekvence: 70 Hz 

Odstředivá síla: 15 kN 

Plošný výkon: 416 m2/h 

Vibrační údery: 4200 vpm 

Účinná hloubka hutnění: 30cm 

Provozní hmotnost: 95 kg  

naše akční cena      11.990,- Kč bez DPH  

V nabídce máme také další vibrační desky 
60 - 320 kg. 

 

  

Minidumper Lumag M 300R  

Technické parametry: 

Motor: 
 1-válcový benzínový 4-Takt-
OHV 

Objem:  196 cm³ 

Výkon: 
 4,1 kW  (6,5 PS) při 3600 
ot./min 

Startování:  reverzní 

Brždění:  automatické bezpečnostní 

Pohon:  4 x 4 

Objem korby:  125 L 

Max. nosnost:  300 kg 
Max. pracovní náklon:  20° 

Počet rychlostí:  3 rychlosti + zpátečka 

Max pracovní rychlost:  dopředu  3,6 km/h 
  zpátečka 1,2 km/h 

Světlá výška:  10 cm 

Rozměry korby (D/Š/H):  940 / 635/ 330 mm 

Rozměry stroje (D/Š/H):  1327 / 805 / 1038 mm 
 

 

naše akční cena     32.990,- Kč bez DPH                      



 

Vibrační pěch Lumag LVS 80 - GX motor Honda  
 

Technické parametry: 

Motor / pohon: Honda GX 120 

Palivová nádrž: 2 L 

Výkon motoru: 2.6 kW 

Zdvihový objem: 118 ccm 

Šířka desky: -------- 

Startovací systém: Reverzní startér 

Rozměr nohy pěchu: 340 x 285 mm 

Rychlost posuvu: 9 -12 m 

Úderů za minutu: 640-680 

Úroveň hladiny hluku LWA: 105 db(A) 

Přepravní hmotnost (netto/brutto): 76 / 88 kg 

Rozměry balení (D x Š x V): 760 x 410 x 1120 mm 

 naše akční cena           38.490- Kč bez DPH 

 

 

Bezolejový vzduchový kompresor Lumag KOM50 
      
                           

 Technické parametry: 

Provozní napětí: 230 V / 50 Hz 

Výkon motoru: 1,50 kW (2.0 PS) 

Otáčky motoru: 1.400 ot./min 

Počet válců: 2 

Vzdušník: 50 L 

Sací výkon 240 l/min 

Plnící výkon při 6 Bar: 144 l/min 

Maximální pracovní tlak : 9 bar 

Hladina hluku LWA: 72 dB/A 

Ochranná třída IP: IP23 

Rozměry balení (D/Š/V): 750/345/710 mm 

Hmotnost: 40,5 kg 

naše akční cena     8.990,- Kč bez DPH       
V nabídce Lumag máme také další tyto kompresory 24 litrů a 90 litrů. 
 
 

                                                                 
 
 

 

V nabídce máme také další vibrační pěchy. 



                            
 

Vibrační lišta RB-A  

Technické paramety: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lišta není součástí dodávky, lze dokoupit 250 cm, 350 cm a 450 cm 

 naše akční cena   14.990,- Kč bez DPH       
 V nabídce máme také listové hladičky a tyčové vibrátory betonu.  
 
 
                                                                            

profi NOVINKA v našem sortimentu                                                      

stříkací stroj STORCH Airless ST 550 
- pro malé až střední malířské a renovační práce 
- inteligentní elektronika s čitelným LED displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu, atd. 
Technické údaje: 
výkon 0,65 kW / 230 V / 50 Hz, 3 A 
max. tlak 227 bar 
max. výkon při tlaku 2 l/min. 
hmotnost 23 kg 

Velikost trysky: 
max. 0,023" 

                                       
 
 
 
 
 
 
 

naše akční cena   37.990,- Kč bez DPH      
V nabídce máme také další stříkací stroje Storch .  

Motor:  čtyřtaktní jednoválec 

Výkon motoru:  0,9 kw 

Objem motoru:  31 cm3 

Startování:  reverzní startér 

Záběr (dle šířky profilu):  2,44 m 
  3,66 m 
  4,47 m 

Úroveň hladiny hluku:  108 dB(A) 

Hmotnost:  20 kg 

Rozměry balení:  720/700/300 mm 



  

Elektrocentrála - generátor Lumag G3-E 
 
Technické parametry: 

Max. výkon: 3,0 kW 

Trvalý výkon: 2,8 kW 

Jmenovité napětí / -frekvence: 230 V / 50 Hz 

Počet fází x napětí: 2 x 230 V 

Výstup: 12 V - 8,3 A 

Ochranná třída: IP44 

Nádrž: 15 L 

Doba provozu při 2/3 výkonu: cca 10 hodin 

Úroveň hladiny hluku: 96 dB(A) 

Rozměry (D/Š/V): 610/440/520 mm 

Hmotnost (netto/brutto): 49,6/57,4 kg 

Rozměry balení (D/Š/V): 635/460/575 mm 

Motor HP170F  

Typ motoru: benzínový 4-Takt, OHV 

Max výkon: 4,0 kW při 3.600 ot./min 

Objem: 208 ccm 

Startér: reverzní 

Palivo: bezolovnatý benzín 

Motorový olej:  10W-30 nebo 10W-40 

Množství oleje: 0,6 L 

  

Charakteristika stroje: 

• 4 - taktní OHV benzínový motor 
• Olejové čidlo – automatické vypnutí motoru 
• LCD displej s ukazatelem napětí 
• Elektrocentrála s ochranou proti přetížení 
• Počítadlo provozních hodin a ukazatel paliva  
• Startování zajišťuje reverzní startér 
• 15ti litrová benzínová nádrž 
• Přepravní podvozek a sklopné madlo  

 

 

naše akční cena   9.990,- Kč bez DPH   

V nabídce máme také další elektrocentrály. 



 

 Vibrátor betonu Lumag LFR 15 E + příslušenství 
 

Technické parametry:     

Motor: elektromotor 

Napětí: 400 V 

Výkon motoru: 2,2 kW 

Hmotnost: 22 kg 

Rozměry balení: 450 x 260 x 220 mm 

Příslušenství:  

Vibrační hlavice FL-45: Ø 45 mm 

Flexibilní hadice: 6 m 

  

  

  

  

Mobilní pohonná jednotka , včetně rychlospojky, kabelu a vibrační hlavice.Vibrátor učený pro zhutňování 
betonových konstrukcí. 

Vibrační hlavice  FL-45 mm Ø 45 
Flexibilní hadice: m 6 

naše akční cena   6.490,- Kč bez DPH       
V nabídce máme také další tyčové vibrátory betonu.  
 

Řezačka dlažeb a kamene Lumag STM 350 - 800 
 

naše akční cena   14.490,- Kč bez DPH       
V nabídce máme také další řezačky dlažeb a kamene.  

Napětí: 230 V ~ 50 Hz  

Výkon motoru: 2,0 kW 

Otáčky motoru: 2800 / min 

Provozní proud: 8 A 

Ochranná třída: Ip 54 

Rozměry (D x Š x V): 1240 x 550 x 1190 mm 

Rozměry pracovního stolu: 780 x 430 mm 

Řezný kotouč segment: ? 350 x 30 mm 

Pracovní rychlost: 80 m/s 

Max. výška řezu: 120 mm 

Max. délka řezu: 800 mm 

Sklon řezu: 0 - 45° 

Objem vodní nádrže: 37,8 L 

Úroveň hladiny hluku LPA: 72 dB(A) 

Úroveň hladiny hluku LWA: 85 dB(A) 

Hmotnost (netto/brutto): 92 / 100 kg 



                       AKCE 12/2018   Dílna – Dům bydlení 

   Tato speciální cenová nabídka platí pouze do 20.12.2018 (nebo do vyprodání zásob) 

Rázový šroubovák 18 V FDUU 50801 

Fieldmann   
na bity od 50mm, rychloupínací sklíčidlo 6mm  

0-2400 ot/ min. 

Kroutící moment: 180 Nm 

cena bez baterie  Li-Ion 18V 

naše akční cena   999,- Kč včetně DPH       

SET Aku vrtačka 12 V  FDV 10201-A + 2x baterie  

                                                                                                                    Fieldmann  
 

                                                                                                    Volnoběžné otáčky: 0-400 / 0-1350 min-1 

                                                                                         Stupně krout.momentů: 17+1 stupeň pro vrtání 

                                                                                                                             Max. průměr vrtání: 10 mm 

                                                                                                                                      Rychloupínací sklíčidlo 

                                                                                                                                                      LED osvětlení 

                                                                                                          3-stupňová LED indikace nabití baterie 

                                                                                                                                              Hmotnost: 1,05 kg 

 

                                                        naše akční cena   999,- Kč včetně DPH      

 

 

SET profi  Bruska úhlová aku STAYER AG L18 Ø115mm, 18V  

•  Napětí baterie: 18 V  
•  Otáčky naprázdno: 8000 min-1  
•  Průměr kotouče: 115 mm  
•  Závit vřetene: M14  
•  elektronická regulace otáček  
•  Váha: 1,5 kg  

•  Ochranný kryt rychle nastavitelný                                                          + 2 x baterie 2.0 Ah 

•  Přídavná rukojeť                                                                                      + nabíječka                                                              

•  2 x baterie 2,0 Ah                                                                                    + taška 
•  nabíječka  

•  taška na přenášení                                                           naše akční cena 4.849,- Kč včetně DPH 



 

SET profi kladivo vrtací a bourací HD 27 C + bruska úhlová 
SAB 800 CR, kufr, STAYER 

TECHNICKÉ PARAMETRY HD 27 C:          
•  příkon: 800 W  
•  volnoběžné otáčky: 0-810 rpm/min-1  
•  příklep: 0-5500 ipm/min-1  
•  Rázová energie max.: 2,8 J  
•  typ sklíčidla: SDS PLUS  
•  max. Ø vrtání dřevo: 30 mm  
•  max. Ø vrtání ocel: 13 mm  
•  max. Ø vrtání zdivo: 26 mm  
•  max. Ø vrtání do zdiva  
s dutými vrtacími korunkami: 68 mm  
•  hmotnost: 2,8 kg  
•  3 funkce: vrtání, příklepové vrtání a sekání  
•  přizpůsobení polohy sekáče Vario - Lock  
•  bezpečnostní spojka  
•  elektronická regulace otáček  
•  pravý / levý chod  
 
TECHNICKÉ PARAMETRY SAB 800 CR:  
•  příkon: 800 W  
•  otáčky naprázdno: 11000 min-1  
•  průměr kotouče: 115 mm  
•  závit vřetene: M14  
•  hmotnost: 1,7 kg  
•  ochranný kryt  
•  přídavná rukojeť  

•  servisní klíč                                                            naše akční cena   4.299,- Kč včetně DPH       

profi  Kladivo vrtací a sekací STAYER HD 55 BK + kufřík 

•  příkon: 1200 W   
•  volnoběžné otáčky: 250-500 rpm/min-1  
•  příklep: 1560-2800 ipm/min-1  
•  rázová energie max.: 4-12 J  
•  typ sklíčidla: SDS MAX  
•  max. Ø vrtání ocel: 20 mm  
•  max. Ø vrtání beton: 45 mm  
•  max. Ø vrtání beton s korunkovým vrtákem: 120 mm  
•  hmotnost: 8 kg  
•  2 funkce: vrtání + příklep a sekání  
•  mechanická bezpečnostní spojka  
•  elektrická regulace otáček  
•  absorbér vibrací v rukojeti  
•  Vario-Lock přizpůsobení polohy sekáče  

•  pozvolný rozběh                                                    naše akční cena   10.590,- Kč včetně DPH 
 
Příslušenství : šroubovák, 3x imbus , redukce SDS-MAX na SDS, mazací tuk, přídavná rukojeť s měřítkem hloubky 



 

Štípačka na dřevo Lumag HOS 9A         
 

Technické parametry 

HOS 9A 

Provozní napětí: 400 V / 50 Hz 
Výkon motoru P1/P2: 3,0 kW / 2,2 kW 
Provozní režim: S6 40% 
Otáčky motoru: 2.850 min-1 
Ochrana motoru: Integrovaná v motoru 
Fázový měnič: Součástí spínače 
Štípací síla: 9 t 
Maximální výsun klínu: 500 mm 
Štípané poleno - max.: průměr 120 – 380 mm 
Maximální štípací délka: 1050 mm 

 

• Vertikální provedení ke štípání krátkého ale i metrového dřeva 
• Stabilní tuhá kovová konstrukce 
• Rychlá práce díky plynule nastavitelnému výsunu klínu 
• Štípací stůl stavitelný do tří poloh 
• Vypínač kombinovaný se zástrčkou obsahuje fázový měnič pro změnu fáze 
• Ovládání oběma rukama včetně jejich ochrany, flexibilní držení dřeva 
• Velká pojezdová kola pro snadnou manipulaci a transport 

• + štípací kříž zdarma                                  naše akční cena   13.490,- Kč včetně  DPH 

Štípačka na dřevo Lumag HOS 12A 

 

Technické parametry:  

HOS 12A 

Provozní napětí:  400 V / 50 Hz     
Výkon motoru:  4 kW  
Provozní režim: S6 40% 
Otáčky motoru: 1400 min-1 
Ochrana motoru: Integrovaná v motoru 
Fázový měnič: Součástí spínače 
Štípací síla: 12,2 t 
Maximální  výsun  klínu: 515 mm 
  
Štípané  poleno prům.  max.: 120 – 420 mm 
Maximální  štípací  délka: 1250 mm 

 
  

• Vertikální provedení štípače s vyklápěcím štípacím a zasouvacím stolem  
• Jednoduché štípání krátkých, středně dlouhých a dlouhých polen přes 1m 
• Snadné „bezpracné“ vkládání polen díky nízké základové desce 
• Plynule nastavitelný výsun klínu a silný motor pečuje o příjemnou práci 
• Vypínač kombinovaný se zástrčkou obsahuje fázový měnič pro změnu fáze 
• Ovládání oběma rukama včetně jejich ochrany, flexibilní držení dřeva 

• + štípací kříž zdarma                             naše akční cena  17.490,- Kč včetně DPH  

 



 profi Pila pokosová a stolová Stayer SC 300, 2200 W  
 systém 2 v 1     

• Příkon: 2000 W 
• Otáčky naprázdno: 4200 min-1 
• Velikost kotouče: Ø 305 mm 
• Váha: 20 kg 

Tloušťka řezání: 

• při 90°: 185x85 - 60x95 mm 
• při 45° vpravo i vlevo: 125x85 - 40x95 mm 
• při náklonu 45°: 180x60 - 40x60 mm 
• sloučeně 45°-45°: 100x65 - 65x65 mm 
• přímo 0°: 60x105 mm 
• přímo 45°: 40x105 mm 
• PVC trubky: Ø 120 mm 
• nastavení výšky stolu: 0-53 mm 
• automatické aretace kotouče: 22,5°-45°-90° 

• TCT kotouč s plátky SK Z48 

naše akční cena  11.999,- Kč včetně DPH   

  profi NOVINKA 

  Přenosné pracovní svítidlo Calypso 45 W , 2 stupně výkonu      
  3800 lm/1900 lm + 2x zásuvka (CZ) 220V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektorové LED svítidlo Calipso, černé provedení s černo-modrým madlem, barva světla studeně bílá (6500 K), 45 

W, 2 stupně výkonu: 3 800 lm/1900 lm, životnost > 40 000 hodin. Reflektor je opatřen dvěma zásuvkami typu E a 

přívodním kabelem o délce 3 metry se síťovou zástrčkou. 

naše akční cena  1.990,- Kč včetně DPH  (cena bez stojanu) 

                      




