
WWW.ISOCELL.COM

22FÚKACIA TECHNOLÓGIA
VYFOUKÁVACÍ TECHNOLOGIE  |  BEFÚJÓ TECHNOLÓGIA

CENÍK  |  CENNÍK |  ÁRLISTA



2

INDEX

A
Abdichtschwämme   33
Absaugfass   29
Akustikdüse   48
Arbeitsoverall   54
Atemschutz   54
Atemschutzmaske   53

C
COMPACT   10
Containerlösung   55

D
Dichtlippeneinsatz   57
Direktreduzierung   48
Drehdüse   45
Drehverbinder   34
Druckmessgerät   41
Durchbruchbohrer   50

E
Einblasdichte-Messgerät   40
Einblasdorn   44
Einblaslanze   43
Einblasplatte   38
Einblasschläuche   33

F
Feinstaubmaske   53
Fettkartusche   58
Fettpresse   58
Fiberglasstangen   37
Fixierringe   37
Flockenweiche   39
Förderschläuche   33
Funkfernsteuerung   24

G
Gebläse   59
Gewebesack   29

H
Hochdruckschlauch   46

K
Kabelfernbedienung   26
Kabeltrommel   30
Ketten   59
Kofferanhänger   55
Korkstopfen   52

L
Ladegerät Wechselrichter   32
Lager   59
Lochsäge   50
Luftfilter   58

M
Mobile Absaugstation   28

N
Nebelmaschine   42

O
Ölspray   58

P
Planenanhänger   55
PROFI   16
PROFI 230   16
PROFI TwinTurbo   18

S
Schelle   36
Schlauchdurchführung   38
Schlauchgewicht   37
Schlauchklemmen   35
Schlauchtrommel   39
Schnellverschluss   36
SMART PLUS   6
SOLID   8
Sprühdüse   47
Sprühpumpe   46
STANDARD 230   12
STANDARD PLUS   14
Steckdosentester   32
Steckschlüssel   52
Stromadapter   31
Stromverteiler   31

T
Teleskoplanze   43
TiTAN TwinTurbo   20
Transportrad   57

U
Übergangsstücke   34

V
Verbindungsstücke   35
Verlängerungskabel   30
Verstärkerstation   27
Vollgesichtsmaske   53

W
Waagen   41
Wartungskoffer   56

Z
Zurrgurt   52



3

Fúkacie stroje   |   Vyfoukávací stroje   |   Befúvó gépek

OBSAH - OBSAH -TARTALOMJEGYZÉK 
Fúkacie stroje
Vyfoukávací stroje
Befúvó gépek 3 - 21

Káblové a rádiové diaľkové ovládanie
Kabelové a rádiové dálkové ovládání
Vezetékes- és rádiós távvezérlések 23 - 25

Odsávacie a zosilňovacie stanice a príslušenstvo
Odsávací a zesilovací stanice a příslušenství
Légelszívó- és légáramnövelő 27 - 29

Elektrické prípojky
Elektrické přípojky
Elektromos csatlakozások és tartozékok 31

Hadice
Hadice
Tömlők 33 - 39

Kontrola kvality
Kontrola kvality
Kontrola kvality 41

Fúkacie dýzy a fúkacie tyče
Vyfoukávací trysky a kopí
Fúkacie dýzy a fúkacie tyče 43 - 49

Náradie
Nástroje
Szerszámok 51

Ochrana pri práci
Ochrana při práci
Munkavédelem 53

Príves a kontajner
Přívěs a kontejner
Utánfutók és konténerek 55

Náhradné diely / údržba
Náhradní a opotřebitelné díly / údržba
Csere- és kopóalkatrészek / karbantartás 57 - 59



4



5

Fúkacie stroje   |   Vyfoukávací stroje   |   Befúvó gépek

ISOCELL SVERIGE

: +46 10 130 25 01
: info@isocell.se

MICHAEL KUBÍČEK

: +42 060 750 45 34
: michael.kubicek@isocell.at

CBI NORGE

: + 47 908 61 872
: knut@cbinorge.no

ROMAN WAGNER

: +421 944 00 99 19
: roman.wagner@isocell.at

GREGOR ZERJAV

: +386 318 70 510
: gregor.zerjav@isocell.at

CLEMENS ETTER

: + 41 78 750 39 79
: clemens.etter@isocell.ch

CHRISTIAN KLOTZ

: + 41 79 415 46 94
: christian.klotz@isocell.ch

CBINORGE

DEROWERK F.H.U.

: +48 42 636 12 54
: derowerk@derowerk.pl

WILHELM PAISCHER

: +43 6216 4108 - 44
: wilhelm.paischer@isocell.at

ROBERT REINER

: +36 309 128 588
: robert.reiner@isocell.hu

BERNHARD HEMETSBERGER

: +43 6216 4108 - 360
:bernhard.hemetsberger@isocell.at

ROBERT MAYER

: +49 151 167 29 365
: robert.mayer@isocell.at

AISLA Y AHORRA, SL

: +34 918 4235 55
: csilvaburgos@aislayahorra.es

ERIK MACKENSTEDT

: +49 174 197 65 21
: erik.mackenstedt@isocell.at

ISOCELL FRANCE

: +33 298 42 11 00
: www.isocell-france.fr

DIETER SCHLUDE

: +49 175 165 56 28
: dieter.schlude@isocell.at

UWE KERN

: 49 175 3240 686
: uwe.kern@isocell.at

NVIRO CBI PAPIERULD

: + 48 14 11 88
: info@nviro.dk



6

ISOblow SMART PLUS je veľmi kompaktný, ľahký 
a ľahko obslužný stroj určený na fúkanie izolácie. 
Je určený predovšetkým pre sanáciu pri izolovaní 
strešných plášťov, k voľnému nafúkaniu, alebo pre 
izolovanie jadra. Dva masívne hriadele rezačky 
zaisťujú miešanie izolačného materiálu a výkonný 
ventilátor zabezpečuje zodpovedajúci tlak vzduchu. 
V pomere k veľkosti stroja je päťkomorová priepusť 
pomerne veľká. Jej veľkosť a 3 colový výstup sú zá-
rukou vysoko účinného výkonu.

ISOblow SMART PLUS je velmi kompaktní, lehký a 
snadno obsluhovatelný stroj určený k zafoukávání 
izolace. Je určen především pro sanaci při izolování 
střešních plášťů, k volnému zafoukávánínebo pro 
izolování jádra. Dvě masivní hřídele řezačky zajišťují 
promíchávání izolačního materiálu a výkonný ven-
tilátor odpovídající tlak vzduchu.

Az ISOBLOW SMART egy nagyon kompakt, könnyű és 
felhasználóbarát befúvó gép. Főként felújít´saoknál 
alkalmazzák, ferde tetők szigetelésénél, nyílt té-
rbe való kifújásra, illetve az üreges szigetelésnél.  
A praktikus támasztóasztal megkönnyíti a betöltést.

ISOblow SMART PLUS

ISOblow SMART PLUS 6.990,00 €
Č. pol.: 610029

PRÍSLUŠENSTVO  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  TARTOZÉKOK

Káblové diaľkové ovládanie 50m (komplet)
Kabelové dálkové ovládání 50 m sada
50 m-es kábeles távvezérlő készlet

299,00 €
Č. pol.: 611005

VÝBAVA NA ZVÝŠENIE VÝKONU |  OPTIONNEL  |  OPTIONNEL

Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 34
Zesilovací stanice ISOCELL AVS 34
Légáramnövelő állomás ISOCELL AVS 34

1.890,00 €
Č. pol.:  614001
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TECHNICKÉ ÚDAJE  |  TECHNICKÉ ÚDAJE  |  MŰSZAKI ADATOK

ISOblow SMART PLUS

850 x 650 x 1420 mm

105 kg

225 l

0,75 kW

~ 3,55 kW
2 x 1,4 kW

---

350 mbar

360 m³/h

230 V / 50 Hz, 16 A

VÝKON  |  DOPRAVNÍ VÝKON  |  SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

~ 600 kg/ h ≤ 20 cm

~ 250 kg/ h ≤ 16 cm
Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov

Vhodné pro všechny foukané izolační materiály
Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel

VIDEO
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ISOblow SOLID  je veľmi kompaktný fúkací stroj s jednoduchou 
obsluhou na spracovanie celulózového izolačného materiálu, ako 
aj schválených voľných a sypkých izolačných materiálov. Plne-
nie sa realizuje cez násypník. Na prepravu je možné odobrať 
nadstavec odstránením 2 skrutiek. Dva hriadele rezačky v dol-
nej časti zásobníka zaručujú veľmi dobré uvoľnenie celulózy. 
Obsluhu zariadenia ISOblow SOLID a reguláciu množstva vzdu-
chu zaisťuje radiové diaľkové ovládanie. Množstvo materiálu je 
možné regulovať ručným posuvníkom a nastavením rýchlosti 
priepuste pomocou diaľkového ovládania. To umožňuje veľmi 
rovnomerné dopravovanie množstva pri malých hrúbkach izo-
lácie.

ISOblow SOLID je velmi kompaktní a snadno obsluhovatelný 
vyfoukávací stroj ke zpracování celulózové izolace a dalších 
schválených volných a sypkých izolačnich materiálů. Pl-
nění se provádí přes plnicí otvor vč uložení pytle. Pro přeprav 
lze nástavec sejmot odstraněním 2 šroubů. Dvě hřídelové 
řezačky ve spodní části zásobníku zajišťují velmi dobré uvol-
nění celulózy. Obsluhu zařízení ISOblow SOLID a regulaci 
množství vzduchu zajišťuje rádiové dálkové ovládání ISO-
CELL. Množství materiálu lze regulovat ručním posuvníkem 
a nastavením rychlosti propusti pomocí dálkového ovládání. 
To umožňuje velmi rovnoměrné dopravní množství při malých 
tloušťkách izolace.

Az ISOblow SOLID egy nagyon kompakt és felhasználóbarát 
befúvó gép, cellulóz szigetelőanyagokhoz. A betáplálás a zsákrá-
téttel ellátott betöltő nyíláson keresztül történik. Szállítás céljára a 
felépítmény 2 csavar eltávolításával levehető. A készlettartály alsó 
részében találhatókét rotációs zúzótengely biztosítja a cellulóz 
kiváló fellazítását. Az ISOblow Solid kezelése valamint  a légmen-
nyiség szabályozása az ISOCELL rádiós távvezérléssel történik. 
Az anyamnebbyiség manuális tolózsilippel valamint a zsilipsebes-
ség rádiós vezérlés útján történő beállításával szabályozható. Ez 
egyenletes szállítási sebességet tesz lehetővé, még kis szigetelési 
vastagságoknál is.

ISOblow SOLID

ISOblow SOLID 7.590,00 €
Č. pol.: 610007

PRÍSLUŠENSTVO  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  TARTOZÉKOK

Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0
Rádiové dálkové ovládání ISOCELL 10.0
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

1.298,00 €
Č. pol.: 611109

VÝBAVA NA ZVÝŠENIE VÝKONU  |  OPTIONNEL  |  OPTIONNEL

Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 34
Zesilovací stanice ISOCELL AVS 34
Légáramnövelő állomás ISOCELL AVS 34

1.890,00 €
Č. pol.: 614001



9

Fúkacie stroje   |   Vyfoukávací stroje   |   Befúvó gépek

TECHNICKÉ ÚDAJE  |  TECHNICKÉ ÚDAJE  |  MŰSZAKI ADATOK

ISOblow SOLID

820 x 600 x 1530 mm

110 kg

250 l

0,75 kW

3,5 kW
2 x 1,35 kW

---

280 mbar

400 m³/h

230 V / 50 Hz, 13A

2,5 „ (63 mm)

VÝKON  |  VÝKON DOPRAVNÍ |  SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

~ 850 kg/ h ≤30 cm

~ 500 kg/ h ≤ 30 cm
Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov

Vhodné pro všechny foukané izolační materiály
Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel

VIDEO
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Výkonný "zázrak" z radu ISOblow so svetelným prú-
dom. Špeciálne vyvinutý mechanizmus rezačky, dva 
výkonné dúchadlá, 5-komorový priepust v premys-
lenej konštrukcii – výsledkom toho všetkého je uni-
verzálne použiteľný fúkací stroj. Vláknité izolačné 
materiály, ako napríklad celulóza, drevené vlákna, 
sklená a minerálna vlna je možné dobre spracúvať 
ako voľné a sypké izolačné materiály na izoláciu ja-
dra. Ovládanie, ako aj regulácia množstva vzduchu 
fúkacieho stroja ISOblow COMPACT sa realizuje cez 
rádiový diaľkový ovládač ISOCELL.

Výkonný zázrak z "rodiny ISOblow" na světelný 
proud. Výsledkem speciálně vyvinutého roz-
mělňovacího zařízení, dvou výkonných dmychadel 
a 5 komorové propusti s promyšleno konstrukcí je 
univerzálně použitelný vyfoukávací stroj. Vláknité 
izolační materiály, jako např celulóza, skelná a 
kamenná vlna, se zpracovávají stejně dobře jako 
volné a sypké izolačmí materiály pro jádrovou izol-
aci.

Az ISOblow termékcsalád csodás teljesítménye ház-
tartási árammal. Speciálisan kifejlesztett zúzógép, 
két erős f´vó, egy 5 kamrás zsilip (adagoló), jól átgon-
dolt konstrukcióban - az eredmény egy univerzálisan 
alkalmazható befúvó gép. A szálas szigetelőanyapot 
ugyanalyan j´´ol alkamazhatók vele üreges szigete-
lésre, mint a laza és a önthető szigetelőanyagok.

ISOblow COMPACT

ISOblow COMPACT 8.990,00 €
Č. pol.: 610001

PRÍSLUŠENSTVO  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  TARTOZÉKOK

Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0
Rádiové dálkové ovládání ISOCELL 10.0
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

1.298,00 €
Č. pol.: 611109

VÝBAVA NA ZVÝŠENIE VÝKONU  |  OPTIONNEL  |  OPTIONNEL

Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 34
Zesilovací stanice ISOCELL AVS 34
Légáramnövelő állomás ISOCELL AVS 34

1.890,00 €
Č. pol.: 614001
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TECHNICKÉ ÚDAJE  |  TECHNICKÉ ÚDAJE  |  MŰSZAKI ADATOK

ISOblow COMPACT

890 x 660 x 1720 mm

160 kg

325 l

0,75 kW

~ 3,55 kW
2 x 1,4 kW

---

350 mbar

360 m³/h

230 V / 50 HZ, 16A

3“ (76 mm)

VÝKON  |  VÝKON DOPRAVNÍ |  SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

~ 700 kg/ h ≤ 40 cm

~ 500 kg/ h ≤ 40 cm
Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov

Vhodné pro všechny foukané izolační materiály
Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel

VIDEO
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ISOblow STANDARD je veľmi výkonný fú-
kací stroj na spracovanie celulózového 
izolačného materiálu, ako aj schválených 
voľných a sypkých izolačných materiálov. 
Plnenie sa vykonáva cez plniacu klapku. 
Na prepravu je možné odobrať nadstavec. 
Dva hriadele rezačky v dolnej časti zásobníka 
zaručujú veľmi dobré uvoľnenie celulózy. Ovlá-
danie, ako aj regulácia množstva materiálu a 
vzduchu fúkacieho stroja ISOblow STANDARD sa 
realizuje cez rádiový diaľkový ovládač ISOCELL. 

ISOblow STANDARD je ideálním zařízením pro 
zpracování dřevovláknitých izolací. Pro aplikaci 
izolačních materiálů s krátkým vláknem je třeba 
velký proud vzduchu. Tři dmychadla pevně zabudo-
vaná do stroje zajišťují odpovídající tlak vzduchu, v 
případě potřeby lze ale jedno dmychadlo vyřadit z 
provozu.

Az ISOblow Standard ideális a farost szigetelőanya-
gokhor, valamint cellulózés ásványgyapot szige-
telőanyagokhozis. A rövid rostú szigetelőanyagokhoz 
nagyon nagy légáramra van szükség. A fúvók új ge-
nerációja nagy légteljesítményt biztosít és hosszú az 
élettartama.

ISOblow STANDARD 230

ISOblow STANDARD 230 13.990,00 €
Č. pol.: 610047

PRÍSLUŠENSTVO  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  TARTOZÉKOK

Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0
Rádiové dálkové ovládání ISOCELL 10.0
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

1.298,00 €
Č. pol.: 611109
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TECHNICKÉ ÚDAJE  |  TECHNICKÉ ÚDAJE  |  MŰSZAKI ADATOK

ISOblow STANDARD 230

1090 x 810 x 1870 mm

250 kg

380 l

0,75 kW

6,95 kW
1,1 kW

3 x 1,7 kW

---

350 mbar

570 m³/h

2 x 230 V / 50 Hz, 16 A

VÝKON  |  VÝKON DOPRAVNÍ |  SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

~ 1300 kg/ h ≤ 50 cm

~ 800 kg/ h ≤ 40 cm
Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov

Vhodné pro všechny foukané izolační materiály
Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel

VIDEO
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ISOblow STANDARD PLUS je extrémne 
výkonný fúkací stroj na spracúvanie celulózo-
vého izolačného materiálu, dreveného vlákna, 
sklenej a minerálnej vlny, ako aj iných schvá-
lených voľných a sypkých izolačných materiálov. 
Jedinečným pre stroj tejto veľkosti je vysoký vzdu-
chový výkon, ktorý produkuje 6 kW turbína. Ovláda-
nie, ako aj regulácia množstva materiálu a vzduchu 
fúkacieho stroja ISOblow STANDARD PLUS sa reali-
zuje cez rádiový diaľkový ovládač ISOCELL.

ISOblow STANDARD PLUS je mimořádně výkonný 
vyfoukávací stroj ke zpracování celulózového 
izolačního materiálu, dřevěných měkkých vláken, 
skelné a kamenné vlny, jakož i dalších schválených 
volných a sypkých izolačních materiálů. 
Jedinečný pro stroj této velikosti je vysoký výkon 
vzduchu generovaný turbínou o výkonu 6 kW. Ob-
sluhu zařízení ISOblow STANDARD PLUS a regu-
laci množství materiálu a vzduchu zajišťuje rádiové 
dálkové ovládání ISOCELL.

Az ISOblow Standard Plus egy rendkívüli teljesít-
ményű befúvó gép, cellulóz szigetelőanyaghoz, fa-
rosthoz, üveg - és kőzetgyapothoz, valamint egyéb 
jóváhagyott laza és önthető szigetelőanyagokhoz. 
Egy ilyen méretű gép esetén egyedülállóan nagy lé-
gteljesítménnyel rendelkezik, amit egy 5,5 kW - os 
turbina hoz létre. Az ISOblow Standard Plus kezelése 
valamint az anyag - és légmennyiség szabályozása 
az ISOCELL rádiós távvezérléssel történik.

ISOblow STANDARD PLUS 14.990,00 €
Č. pol.: 610003

PRÍSLUŠENSTVO  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  TARTOZÉKOK

Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0
Rádiové dálkové ovládání ISOCELL 10.0
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

1.298,00 €
Č. pol.: 611109

VÝBAVA NA ZVÝŠENIE VÝKONU  |  OPTIONNEL  |  OPTIONNEL

Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 34
Zesilovací stanice ISOCELL AVS 34
Légáramnövelő állomás ISOCELL AVS 34

1.890,00 €
Č. pol.: 614001

ISOblow STANDARD PLUS
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TECHNICKÉ ÚDAJE  |  TECHNICKÉ ÚDAJE  |  MŰSZAKI ADATOK

ISOblow STANDARD PLUS

1080 x 810 x 1870 mm

275 kg

380 l

0,75 kW

7,85 kW
1,1 kW

---

6 kW

480 mbar

400 m³/h

400 V / 50 Hz, 16 A

3“ (76 mm)

VÝKON  |  VÝKON DOPRAVNÍ |  SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

~ 1300 kg/ h ≤ 50 cm

~ 800 kg/ h ≤ 40 cm
Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov

Vhodné pro všechny foukané izolační materiály
Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel

VIDEO
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ISOBlow PROFI je extrémne výkonný fú-
kací stroj na spracúvanie celulózového 
izolačného materiálu, dreveného vlákna, skle-
nej a minerálnej vlny, ako aj iných schválených 
voľných a sypkých izolačných materiálov. 
Izolačný materiál sa uvoľní dvakrát: Jedenkrát cez 
štyri veľké hriadele rezačky v zásobníku a jedenk-
rát cez tri malé hriadele rezačky bezprostredne 
nad priepustom. Výkonná turbína zaručuje vysoký 
vzduchový výkon a navyše presviedča svojou dlhou 
životnosťou a nenáročnosťou na údržbu.

ISOblow PROFI je mimořádně výkonný vyfoukávací 
stroj ke zpracování celulózového izolačního 
materiálu, měkkých dřevěných vláken, skelné 
a kamenné vlny, a také dalších schválených 
volných a sypkých izolačních materiálů. 
Izolační materiál se rozvolňuje dvakrát: Jednou 
přes čtyři velké řezací hřídele v zásobníku a pod-
ruhé přes tři malé řezací hřídele bezprostředně nad 
propustí. Výkonná turbína zajišťuje vysoký výkon 
vzduchu a zároveň přesvědčuje dlouhou životností 
a nízkými náklady na údržbu.

Az ISOblow Profi egy rendkívüli teljesítményű 
befúvó gép, cellulóz szigetelőanyaghoz, faros-
thoz, üveg - és kőzetgyapothoz, valamint egyéb 
jóváhagyott laza és önthelő szigetelőanyagokhoz.  
A 2 nagy teljesítményű fúvó magas légteljesítmé-
nyt biztosít. Az ISOCELL 2 x 230 V - os háztartási 
árammal a legerősebb befúvó gépet, valamint nagy 
kifújási nyomást biztosít. Szükség esetén két további 
nagy teljesítményű fúvó is rákapcsolható.

ISOblow PROFI  /  ISOblow PROFI 230

ISOblow PROFI 17.490,00 €
Č. pol.: 610044

ISOblow PROFI 230 16.990,00 €
Č. pol.: 610100

PRÍSLUŠENSTVO  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  TARTOZÉKOK

Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0
Rádiové dálkové ovládání ISOCELL 10.0
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

1.298,00 €
Č. pol.: 611109

VIDEO
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Fúkacie stroje   |   Vyfoukávací stroje   |   Befúvó gépek

TECHNICKÉ ÚDAJE  |  TECHNICKÉ ÚDAJE  |  MŰSZAKI ADATOK

ISOblow PROFI ISOblow PROFI 230

1380 x 1010 x 
1800 mm

1380 x 1010 x 1800 
mm

460 kg 470 kg

1191 l 1191 l

1,1 kW

8,75 kW

1,1 kW

9,65 
kW

1,1 kW 1,1 kW

0,55 kW 0,55 kW

---
2 x 1,9 kW + 2 x 1,70 
kW

6 kW ---

480 mbar 650 mbar

400 m³/h 400 m³/h

400 V / 50 Hz, 16 A
2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; 
OPTIONNEL 1x 230 V, 
16 A

VÝKON  |  VÝKON DOPRAVNÍ |  SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

~ 1600 kg/ h ≤ 50 cm

~ 1000 kg/ h ≤ 40 cm
Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov

Vhodné pro všechny foukané izolační materiály
Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel
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ISOblow PROFI TwinTurbo je vybavený 2 turbínami 
s rôznymi charakteristikami – skutočne výkonný 
stroj na profesionálne fúkanie! Vďaka presne vy-
ladenému vzduchovému výkonu 7,5 kW je možné 
dosiahnuť hodnoty objemového prietoku vzduchu až 
720 m³/h a tlak vzduchu 450 mBar so 16 A istením. 
To je na trhu jedinečné! Výkonný fúkací stroj na ce-
lulózové a drevovláknité izolačné materiály.

Zařízení ISOblow PROFI TwinTurbo je vybaveno 
2 turbínami různých charakteristik - pravý silový 
paket pro profesionální vyfoukávací stroje! Díky 
přesně stanovenému vzduchovému výkonu 7,5 
KW jsou možné hodnoty objemového proudu vzdu-
chu nad 720 mł / h a tlaku vzduchu 450 mBar při 
použití pojistek 16 A. To je na trhu unikátní! Výkonný 
vyfoukávací stroj na celulózu a izolační hmoty z 
dřevěných vláken.

Az ISOblow Profi egy rendkívüli teljesítményű 
befúvó gép, cellulóz szigetelőanyaghoz, faros-
thoz, üveg - és kőzetgyapothoz, valamint egyéb 
jóváhagyott laza és önthető szigetelőanyagokhoz. 
A 2 nagy teljesítményű fúvó magas légteljesítményt 
biztosít. Az ISOCELL 2 gerősebb befúvó gépet, vala-
mint nagy kifújási nyomást biztosít. Szükség esetén 
két további nagy teljesítményű fúvó is rákapcsoható.

ISOblow PROFI TwinTurbo 19.490,00 €
Č. pol.: 610050

PRÍSLUŠENSTVO  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  TARTOZÉKOK

Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0
Rádiové dálkové ovládání ISOCELL 10.0
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

1.298,00 €
Č. pol.: 611109

ISOblow PROFI TwinTurbo
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Fúkacie stroje   |   Vyfoukávací stroje   |   Befúvó gépek

TECHNICKÉ ÚDAJE  |  TECHNICKÉ ÚDAJE  |  MŰSZAKI ADATOK

ISOblow PROFI TwinTurbo

1380 x 1010 x 1800 mm

470 kg

1191 l

1,1 kW

10,25 kW

1,1 kW

0,55 kW

---

7,5 kW

450 mbar

720 m³/h

400 V / 50 Hz, 16 A

3“ (76 mm)

VÝKON  |  VÝKON DOPRAVNÍ |  SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

~ 1800 kg/ h ≤ 50 cm

~ 1200 kg/ h ≤ 40 cm
Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov

Vhodné pro všechny foukané izolační materiály
Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel

VIDEO
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ISOblow TiTAN TwinTurbo je vybavený 2 turbínami 
s rôznymi charakteristikami – skutočne výkonný 
stroj na profesionálne fúkanie! Vďaka presne vy-
ladenému vzduchovému výkonu 7,5 kW je možné 
dosiahnuť hodnoty objemového prietoku vzduchu 
až 720 m³/h a tlak vzduchu 450 mBar so 16 A iste-
ním. Je to na trhu jedinečný fúkací stroj na celuló-
zové a drevovláknité izolačné materiály.

Zařízení ISOblow TiTAN TwinTurbo je vybaveno 
2 turbínami různých charakteristik - pravý silový 
paket pro profesionální vyfoukávací stroje! Díky 
přesně stanovenému vzduchovému výkonu 7,5 
kW jsou možné hodnoty objemového proudu vzdu-
chu nad 720 mł / h a tlaku vzduchu 450 mBar při 
použití pojistek 16 A. To je na trhu unikátní! Výkonný 
vyfoukávací stroj na celulózu a izolační hmoty z 
dřevěných vláken.

Az új ISOBLOW TITAN a Profi sorozat továb-
bfejlesztése. A zsilip 50% - kal nagyobb, 
ami nagyobb ábocsátó képességet biztosít. 
Az 5 stabil zúzótengely a lehető le-
gjobb fellazítást biztosítja - még erősen 
összenyomott szigetelőanyagok esetén is. 
Az ISOBLOW TITAN különlegessége as ISOCELL - ből 
kifejlesztett új turbina. Ez kis energiafogyasztás mel-
lett ny´jt kivételesen nagy légteljesítményt.

ISOblow TiTAN TwinTurbo 22.990,00 €
Č. pol.: 610049

PRÍSLUŠENSTVO  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  TARTOZÉKOK

Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0
Rádiové dálkové ovládání ISOCELL 10.0
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

1.298,00 €
Č. pol.: 611109

ISOblow TiTAN TwinTurbo
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Fúkacie stroje   |   Vyfoukávací stroje   |   Befúvó gépek

TECHNICKÉ ÚDAJE  |  TECHNICKÉ ÚDAJE  |  MŰSZAKI ADATOK

ISOblow TiTAN TwinTurbo

1680 x 1010 x 1840 mm

570 kg

1503 l

1,1 kW

10,25 kW

1,1 kW

0,55 kW

---

7,5 kW

450 mbar

720 m³/h

400 V / 50 Hz, 16 A

3“ (76 mm)

VÝKON  |  VÝKON DOPRAVNÍ |  SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

~ 1900 kg/ h ≤ 50 cm

~ 1400 kg/ h ≤ 40 cm
Vhodné pre všetky druhy fúkaných izolačných materiálov

Vhodné pro všechny foukané izolační materiály
Minden befújható szigetelőanyaghoz megfelel

VIDEO
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ISOblow SMART 
PLUS

ISOblow SOLID ISOblow 
COMPACT

ISOblow 
STANDARD 230

ISOblow STANDARD 
PLUS

ISOblow PROFI ISOblow PROFI 230 ISOblow PROFI 
TwinTurbo

ISOblow TiTAN 
TwinTurbo

850 x 650 x 
1420 mm

820 x 600 x 
1530 mm

890 x 660 x 
1720 mm

1090 x 810 x 
1870 mm

1080 x 810 x 1870 
mm

1380 x 1010 x 
1800 mm

1380 x 1010 x 
1800 mm

1380 x 1010 x 
1800 mm

1680 x 1010 x 
1840 mm

105 kg 110 kg 160 kg 250 kg 275 kg 460 kg 470 kg 470 kg 570 kg

225 l 250 l 325 l 380 l 380 l 1191 l 1191 l 1191 l 1503 l

0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW
0,75 kW 0,75 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW

1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW

2 x 1,4 kW--- 2 x 1,35 kW 2 x 1,4 kW 3 x 1,7 kW --- ---
2 x 1,9 kW + 
2 x 1,70 kW

--- ---

--- --- --- --- --- 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW

--- --- --- --- 6 kW 6 kW --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- 7,5 kW 7,5 kW

~ 3,55 kW 3,5 kW ~ 3,55 kW 6,95 kW 7,85 kW 8,75 kW 9,65 kW 10,25 kW 10,25 kW

350 mbar 280 mbar 350 mbar 350 mbar 480 mbar 480 mbar 650 mbar 450 mbar 450 mbar

360 m³/h 400 m³/h 360 m³/h 570 m³/h 400 m³/h 400 m³/h 400 m³/h 720 m³/h 720 m³/h

230 V / 50 Hz, 
16 A

230 V / 50 Hz, 
13A

230 V / 50 HZ, 
16A

2 x 230 V / 50 
Hz, 16 A

400 V / 50 Hz, 16 A
400 V / 50 Hz, 
16 A

2 x 230 V / 50 Hz, 
16 A; OPTIONNEL 
1x 230 V, 16 A

400 V / 50 Hz, 
16 A

400 V / 50 Hz, 
16 A

Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0
Rádiové dálkové ovládání ISOCELL 10.0
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

--- √ √ √ √ √ √ √ √

Káblové diaľkové ovládanie 50m (kom-
plet)
Kabelové dálkové ovládání 50 m sada
50 m-es vezetékes távvezérlés

√ √ √ √ √ √ √ √ √

4-kanálové-rádiové diaľkové ovládanie
4-kanálové rádiové dálkové ovládání
4-csatornás vezeték nélküli távirányító

√ --- --- --- --- --- --- --- ---

Manuálne ovládanie násypníka
Manuálny posúvač materiálu
Manuális anyagkiadó tolózár

√ √ √ --- --- √ --- --- --- ---

Elektrické ovládanie násypníka
Elektrický posúvač materiálu
Elektromos anyagkiadó tolózár

--- --- √ √ --- √ √ √ √

Posuvné ovládanie
Slide Control
Slide Control

--- --- √ --- √ --- --- √ √ √ √

Možnosť odsávania
Možnosť odsávania
Elszívás lehetséges

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Možnosť pripojenia zosilňovacej stanice
Možnosť pripojenia zosilňovacej stanice
Légáramnövelő állomás csatlakoztat-
ható.

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Nastaviteľná rýchlosť posunu materiálu
Nastaviteľné otáčky priepustu
Állítható zsilip fordulatszám

--- --- √ √ √ √ √ √ √

Nastaviteľná rýchlosť rozvláknenia materiálu

Regulovateľné otáčky rezačky
Állítható zúzó fordulatszám

--- --- √ √ √ √ √ √ √

Prídavný rozvlákňovač
Dodatočná rezačka
Kiegészítő zúzó

--- --- --- --- --- √ √ √ √
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Káblové a rádiové diaľkové ovládanie   |   Kabelové a rádiové dálkové ovládání   |   
Vezetékes- és rádiós távvezérlések

ISOblow SMART 
PLUS

ISOblow SOLID ISOblow 
COMPACT

ISOblow 
STANDARD 230

ISOblow STANDARD 
PLUS

ISOblow PROFI ISOblow PROFI 230 ISOblow PROFI 
TwinTurbo

ISOblow TiTAN 
TwinTurbo

850 x 650 x 
1420 mm

820 x 600 x 
1530 mm

890 x 660 x 
1720 mm

1090 x 810 x 
1870 mm

1080 x 810 x 1870 
mm

1380 x 1010 x 
1800 mm

1380 x 1010 x 
1800 mm

1380 x 1010 x 
1800 mm

1680 x 1010 x 
1840 mm

105 kg 110 kg 160 kg 250 kg 275 kg 460 kg 470 kg 470 kg 570 kg

225 l 250 l 325 l 380 l 380 l 1191 l 1191 l 1191 l 1503 l

0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW
0,75 kW 0,75 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW

1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW

2 x 1,4 kW--- 2 x 1,35 kW 2 x 1,4 kW 3 x 1,7 kW --- ---
2 x 1,9 kW + 
2 x 1,70 kW

--- ---

--- --- --- --- --- 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW

--- --- --- --- 6 kW 6 kW --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- 7,5 kW 7,5 kW

~ 3,55 kW 3,5 kW ~ 3,55 kW 6,95 kW 7,85 kW 8,75 kW 9,65 kW 10,25 kW 10,25 kW

350 mbar 280 mbar 350 mbar 350 mbar 480 mbar 480 mbar 650 mbar 450 mbar 450 mbar

360 m³/h 400 m³/h 360 m³/h 570 m³/h 400 m³/h 400 m³/h 400 m³/h 720 m³/h 720 m³/h

230 V / 50 Hz, 
16 A

230 V / 50 Hz, 
13A

230 V / 50 HZ, 
16A

2 x 230 V / 50 
Hz, 16 A

400 V / 50 Hz, 16 A
400 V / 50 Hz, 
16 A

2 x 230 V / 50 Hz, 
16 A; OPTIONNEL 
1x 230 V, 16 A

400 V / 50 Hz, 
16 A

400 V / 50 Hz, 
16 A

Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0
Rádiové dálkové ovládání ISOCELL 10.0
ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

--- √ √ √ √ √ √ √ √

Káblové diaľkové ovládanie 50m (kom-
plet)
Kabelové dálkové ovládání 50 m sada
50 m-es vezetékes távvezérlés

√ √ √ √ √ √ √ √ √

4-kanálové-rádiové diaľkové ovládanie
4-kanálové rádiové dálkové ovládání
4-csatornás vezeték nélküli távirányító

√ --- --- --- --- --- --- --- ---

Manuálne ovládanie násypníka
Manuálny posúvač materiálu
Manuális anyagkiadó tolózár

√ √ √ --- --- √ --- --- --- ---

Elektrické ovládanie násypníka
Elektrický posúvač materiálu
Elektromos anyagkiadó tolózár

--- --- √ √ --- √ √ √ √

Posuvné ovládanie
Slide Control
Slide Control

--- --- √ --- √ --- --- √ √ √ √

Možnosť odsávania
Možnosť odsávania
Elszívás lehetséges

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Možnosť pripojenia zosilňovacej stanice
Možnosť pripojenia zosilňovacej stanice
Légáramnövelő állomás csatlakoztat-
ható.

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Nastaviteľná rýchlosť posunu materiálu
Nastaviteľné otáčky priepustu
Állítható zsilip fordulatszám

--- --- √ √ √ √ √ √ √

Nastaviteľná rýchlosť rozvláknenia materiálu

Regulovateľné otáčky rezačky
Állítható zúzó fordulatszám

--- --- √ √ √ √ √ √ √

Prídavný rozvlákňovač
Dodatočná rezačka
Kiegészítő zúzó

--- --- --- --- --- √ √ √ √
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Rádiové diaľkové ovládanie ISOCELL 10.0
Rádiové dálkové ovládání ISOCELL 10.0   -   ISOCELL 10.0 rádiós távvezérlés

Prenosová frekvencia:  433 MHz; 8 
kanálov; s ukazovateľom materiálu 
a vzduchu (dvojmiestny „7-segmen-
tový displej“); lítium-iónový akumu-
látor v ručnej ovládacej jednotke. 
 
Vhodné pre nasledujúce fúkacie 
stroje: 
ISOblow SOLID 
ISOblow COMPACT 
ISOblow STANDARD 
ISOblow STANDARD PLUS 
ISOblow PROFI

Frekvence přenosu: 433 MHz; 8 
kanálů; s ukazatelem materiálu a 
vzduchu (dvoumístný „7segmentový 
displej“); lithium-iontová baterie 
v ručním ovladači 
 
vhodné pro následující vyfoukávací 
stroje: 
ISOblow SOLID 
ISOblow COMPACT 
ISOblow STANDARD 
ISOblow STANDARD PLUS 
ISOblow PROFI

Átviteli frekvencia: 433 MHz ; 8 csator-
na; anyag- és levegő-kijelzővel (kétje-
gyű 7 szegmenses kijelző); lítium-ion 
akkumulátor a kézi vezérlőegységben. 
 
a következő befúvó gépekhez: 
ISOblow SOLID 
ISOblow COMPACT 
ISOblow STANDARD 
ISOblow STANDARD PLUS 
ISOblow PROFI

Ručná ovládacia jednotka Ruční ovladač Kézi vezérlőegység 611012 918,00 €

Rádiová stanica Rádiová stanice Rádióállomás 611013 854,00 €

Nabíjačka Nabíječka Nabíječka 611015 60,00 €

Kufrík Kufr Hordtáska 624007 75,00 €

Ochranné púzdro Ochranné pouzdro Védőtok 611025 26,00 €

Nosný popruh Nosný popruh Hordpánt 611019 6,40 €

SET

1.298,00 €
Č. pol.:611109
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Káblové a rádiové diaľkové ovládanie   |   Kabelové a rádiové dálkové ovládání   |   
Vezetékes- és rádiós távvezérlések

4-kanálové rádiové ovládanie s 
rozsahom 433 MHz; Ručná ovládacia 
jednotka so štyrmi reléovými 
kontaktmi. Jednotka prijímača s 
ohybnou anténou so zástrčkou BNC 
namontovanou na hliníkovej doske 
vrátane 3m prípojného kábla s 5-pó-
lovým DIN konektorom.

4kanálové rádiové ovládání v 
pásmu 433 MHz; Ruční ovladač se 4 
reléovými kontakty 
Přijímač s flexibilní anténou s 
konektorem BNC, namontovaný na 
ALU desce vč. 3 m propojovacího 
kabelu s 5pólovým konektorem DIN.

4 csatornás rádiós vezérlés 433 MHz 
tartományban; Kézi vezérlőegység 
4 relé érintkezővel Vevő egység 
rugalmas antennával, BNC dugasszal 
alumínium lemezre szerelve, 3 m csa-
tlakozókábellel, 5 pólusú DIN dugóval.

4-kanálové-rádiové diaľkové 
ovládanie
4-kanálové rádiové dálkové ovládání
4-csatornás vezeték nélküli távirányító

Nosný popruh Nosný popruh Hordpánt 611019 6,40 €

4-kanálové rádiové ručné 
ovládanie

Ruční ovladač 4kanálový 
rádiový

4 csatornás rádiós kézi 
vezérlőegység 611006 118,00 €

Prijímač s 3 m prípojným 
káblom

Přijímač s 3 m připojovacím 
kabelem

Vevő egység 3 m-es 
csatlakozókábellel 611016 411,00 €

Kufrík pre 4-kanálové 
rádiové ovládanie

Kufřík pro 4-kanálové 
rádiové ovládání

Hordtáska 4 csatornás 
rádióhoz 611050 64,00 €

Rádiové káblové diaľkové 
ovládanie LORA-E
Rádiové dálkové ovládání LORA-E
LORA-E rádiós távvezérlés

869,5 MHz - nerušené vnútornými zariadeniami

869,5 MHz - Není možné žádné rušení vnitřními 
zařizeními

869,5 MHz - Beltéri rendszerekből származó interfe-
rencia nem lehetséges.

Rádiové káblové diaľkové 
ovládanie LORA-E

Rádiové dálkové ovládání 
LORA-E LORA-E rádiós távvezérlés 611108 1.298,00 €

490,00 €
Č. pol.: 611004

SET

SET

1.298,00 €
Č. pol.: 611108
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Káblový diaľkový ovládač 50 m 9-pólový, súprava Professional
Kabelové dálkové ovládání 50 m 9pólová sada Professional
50 m-es, 9 pólusú Professional kábeles távvezérlő készlet

Slúži ako núdzové ovládanie pri 
rádiovom rušení alebo výpadku 
rádiového diaľkového ovládača 
ISOblow; Neodporúča sa na trvalé 
používanie!

Slouží jako nouzové ovládání 
v případě rádiového rušení nebo 
výpadku rádiového dálkového 
ovládání ISOblow; Nedoporučuje se 
pro trvalé použití!

Vészhelyzeti vezérlésre szolgál az 
ISOblow rádiós távvezérlés rádiózava-
ra illetve meghibásodása esetén; Nem 
javasolt tartósan alkalmazni!

SET

746,00 €
Č. pol.: 611118

Ručné ovládanie jednotka 
pre káblový diaľ. ovládač 
9-pólový

Ruční ovladač pro kabelové 
dálkové ovládání 9-pólové

9 pólusú kézi vezérlőegység 
KFB-hez 611114 485,00 €

Predlžovací kábel 50 m pre 
rádiovú stanicu ISOCELL

Prodlužovací kabel 50 m pro 
rádiovou stanici ISOCELL

50 m-es hosszabbító kábel 
ISOCELL rádióállomáshoz 611017 411,00 €

Káblové diaľkové ovládanie 50m (komplet)
Kabelové dálkové ovládání 50 m sada
50 m-es kábeles távvezérlő készlet

Diaľkové ovládanie s "kolískovým" 
spínačom  
- ISOblow SMART / SMART PLUS 
- AVS 34

S přepínačem pro vyfoukávací stroje 
- ISOblow Smart / Smart Plus 
- AVS 34

Billenőkapcsolóval befúvó géphez 
- ISOblow SMART / SMART PLUS 
- AVS 34SET

299,00 €
Č. pol.: 611005

Ručné ovládanie Ruční ovladač Kézi vezérlőegység 611007 127,00 €
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Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 
34
Zesilovací stanice ISOCELL AVS 34
Légáramnövelő állomás ISOCELL AVS 34

ISOblow AVS34 je vel'mi malá a 
kompaktná zosilňovacia/odsávacia 
stanica. AVS34 dokáže odsávať 
(podtlak) a zosilniť objem vzdušného 
prúdenia (pretlak).

ISOblow AVS34 je velmi malá a 
kompaktní zesilovací/odsávací stan-
ice. AVS34 může odsávat (podtlak) a 
zvyšovat objemový průtok vzduchu. 
(Přetlak)

Az ISOblow AVS34 egy igen kisméretű 
és helytakarékos légáramnövelő -/ 
légelszívó állomás. Az AVS34 képes 
szívóhatást (vákuumot) kelteni és 
légtérfogatot növelni. (Túlnyomás).

Zosilňovacia stanica 
ISOCELL AVS 34

Zesilovací stanice ISOCELL 
AVS 34

Légáramnövelő állomás 
ISOCELL AVS 34 614001 1.890,00 €

Zosilňovacia stanica ISOCELL AVS 
55
Zesilovací staniceISOCELL AVS 55
Légáramnövelő állomás ISOCELL AVS 55

ISOblow AVS554 je veľmi výkonná 
zosilňovacia/odsávacia stanica 
vybavená 5,5kW turbínou. AVS55 
dokáže odsávat (podtlak) a zosilniť 
objem vzdušného prúdenia (pretlak)..

ISOblow AVS554 je valmi výkon-
ná zesilovací/odsávací stanice, 
vybavená turbínou 5,5 kW. AVS55 
může odsávat (podtlak) a zvyšovat 
objemový průtok vzduchu. (Přetlak)

Az ISOblow AVS554 egy nagy teljesít-
ményű légármnövelő-/ légelszívó ál-
lomás. 5,5 kW-osturbinával. Az AVS55 
képes szívóhatás (vákuumot) kelteni, 
és légtérfogatot növelni. (Túlnyomás)

Zosilňovacia stanica 
ISOCELL AVS 55

Zesilovací stancie ISOCELL 
AVS 55

Légáramnövelő állomás 
ISOCELL AVS 55 613031 4.290,00 €

Pripájacia súprava zosilňovacej stanice, 4-dielna
Připojovací sada zesilovací stancie 4dílná
Légáramnövelő állomás csatlkozó készlet, 4 részes

Pripájacia súprava 
zosilňovacej stanice, 
4-dielna  
Riadiaci kábel 5 m, 1,5 m  
Hadicový kus 3“  
Y-kus 3“ 
5 ks hadicových svoriek 3“

Připojovací sada zesilovací 
stanice 4dílná 
Ovládací kabel 5 m, 1,5 m  
Hadicový díl 3“ 
Y přechodový kus 3“ 
5 ks hadicových svorek 3“

Légáramnövelő állomás 
csatlakozó készlet, 4 részes 
Vezérlőkábel, 5 m, 1,5 m 
Tömlőcsatlakozó, 3"
Y-csatlakozó, 3" 
5 darabos tömlőszorító, 3" 614002 108,00 €
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Prenosná odsávacia  
stanica
MOBILNÍ ODSÁVACÍ STANICE
Mobil légelszívó állomás

Prenosná odsávacia stanica je ideálna na 
odsávanie fúkaných izolačných materiálov v 
predvýrobe alebo na stavbe, resp. na čistenie 
pracoviska.

Mobilní odsávací stanice je ideální pro 
odsávání foukaných izolačních materiálů v 
předvýrobě nebo na staveništi, např. k čištění 
pracoviště.

A mobil légelszívó állomás tökéletes me-
goldás as előregyártás során illetve as építési 
helyszínen a befújható szigetelőanyagok 
elsvívására. pl a munkaterület tisztítása 
céljából.

Kapacita: 210 l, 420 m²/h 

Odsávací výkon: 230 V / 50 Hz, 16 A 

Celkový výkon: 3,8 kW 

Hmotnosť: (DxŠxV) 116 x 77 x 112 cm  

Rozsah dodávky: 7,5 m odsávacia hadica 3" 

Podlahový vysácač 5 ks textilných vriec

Objem: 210 l, 420 m² 

Odsávací výkon: 230 V / 50 Hz, 16 A  

Celkový výkon: 3,8 kW 

Hmotnost: cca 70 kg 

Rozměry: (DxŠxV) 116 x 77 x 112 cm 

Rozsah dodávky: 7,5 m odsávací hadice 3“ 

Vysavač dna 5 ks tkaninových pytlů

Befogadóképesség: 210 l, 420 m²/h  

Elszívási teljesítmény: 230 V / 50 Hz, 16 A 

Összteljesítmény: 3,8 kW 

Súly: ca. 70 kg  

Méretek: (h.sz.m.) 116 x 77 x 112 cm 

Szállítási készlet: 7,5 m elszívó tömlő, 3" 

Padlószívó 5 db. szövetzsák

3.490,00 €
Č. pol.: 635006
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Prenosná odsávacia  
stanica
MOBILNÍ ODSÁVACÍ STANICE
Mobil légelszívó állomás

Prenosná odsávacia stanica je ideálna na 
odsávanie fúkaných izolačných materiálov v 
predvýrobe alebo na stavbe, resp. na čistenie 
pracoviska.

Mobilní odsávací stanice je ideální pro 
odsávání foukaných izolačních materiálů v 
předvýrobě nebo na staveništi, např. k čištění 
pracoviště.

A mobil légelszívó állomás tökéletes me-
goldás as előregyártás során illetve as építési 
helyszínen a befújható szigetelőanyagok 
elsvívására. pl a munkaterület tisztítása 
céljából.

Kapacita: 210 l, 420 m²/h 

Odsávací výkon: 230 V / 50 Hz, 16 A 

Celkový výkon: 3,8 kW 

Hmotnosť: (DxŠxV) 116 x 77 x 112 cm  

Rozsah dodávky: 7,5 m odsávacia hadica 3" 

Podlahový vysácač 5 ks textilných vriec

Objem: 210 l, 420 m² 

Odsávací výkon: 230 V / 50 Hz, 16 A  

Celkový výkon: 3,8 kW 

Hmotnost: cca 70 kg 

Rozměry: (DxŠxV) 116 x 77 x 112 cm 

Rozsah dodávky: 7,5 m odsávací hadice 3“ 

Vysavač dna 5 ks tkaninových pytlů

Befogadóképesség: 210 l, 420 m²/h  

Elszívási teljesítmény: 230 V / 50 Hz, 16 A 

Összteljesítmény: 3,8 kW 

Súly: ca. 70 kg  

Méretek: (h.sz.m.) 116 x 77 x 112 cm 

Szállítási készlet: 7,5 m elszívó tömlő, 3" 

Padlószívó 5 db. szövetzsák

3.490,00 €
Č. pol.: 635006

Odsávací sud kovový
Odsávací sud kov
Fém elszívó henger

Odsávací sud na pripojenie k fúka-
ciemu stroju alebo k zosilňovacej 
stanici. Slúži na odsávanie malého 
množstva celulózy, resp. na čistenie 
stavby.

Odsávací sud pro připojení k 
vyoukáyacímu stroji ISOblow nebo 
zesilovací celulózy nebo čištění 
staveniště.

ISOblow befúvó gépre vagy lé-
gáramnövelő állomásra csatlakozta-
tható elszívó henger. Kis mennyiségű 
cellulóz elszívására illetve az épitési 
terület tisztítására szolgál.

Odsávací sud kovový 115 l Odsávací sud kov 115 l Fém elszívó henger, 115 l 635001 490,00 €

Odsávací sud kovový 210 l Odsávací sud kov 210 l Fém elszívó henger, 210 l 635003 690,00 €

Textilné vrece pre odsávací sud
Tkaninový pytel pro odsávací sud
Szövetzsák elszívó hengerhez

75 x 120 cm pro odsávací 
sud kovový 115 l

75 x 120 cm pro odsávaví 
sud kov 115 l

75 x 120 cm 115 l-es fém elszívó 
hengerhez 632002 2,50 €

90 x 130 cm pro odsávací 
sud kovový 210 l

90 x 130 cm pro odsávaví 
sud kov 210 l

90 x 130 cm 210 l-es fém elszívó 
hengerhez 632006 3,20 €

120 x 180 cm 120 x 180 cm 120 x 180 cm 632005 3,30 €

PE vrece matné 300 l
Pytel z PE neprůhledný 300 l
Áttnetsző PE zsák, 300 l

Na plnenie celulózy z odsávacieho 
sudu do PE vreca. Nepoužívajte 
spolu s odsávacím sudom!

K přečerpání celulózy z odsávacího 
sudu do pytle z PE. Nepouživejte v 
kombinaci s odsávacím sudem!

A cellulóz elszívó hengerből PE 
zsákba való áttöltéséhez. Az elszívó 
hengerrel ne szabad használni!

PE vrece matné 300 l Pytel z PE neprůhledný 300 l Áttetsző PE zsák, 300 l 632004 1,70 €
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Ochranný predlžovací kábel
Prodlužovací kabel Schuuko
Schuko hosszabbító kábel

Predĺženie pre stavbu K35 
Kábel 3 x 2,5 mm² 
max. 16 A max. 250 V

Staveništní prodloužení K35 
Kabel 3 x 2,5 mm²  
ma. 16 A max. 250 V

Èpítési területi hosszabbító, K35 
Kábel, 3 x 2,5 mm²  
max. 16 A max. 250 V

Dĺžka: 10 m Délka: 10 m Hossz: 10 m 633011

Dĺžka: 25 m Délka: 25 m Hossz: 25 m 633019

Chránený bubon na kábel 25 m
Kabelový buben Schuko 25 m
Schuko kábeldob, 25 m

Bubon na kábel odolný proti lomu s 
držadlom 4 chránené zásuvky, och-
rana proti tepelnému preťaženiu

Nerozbitný kabelový buben s 
rukojetí 4násobé zásuvky Schuko, 
tepelná ochrana proti přetížení

Törésbiztos kábeldob fogantyúval 
4-szeres Schuko aljzat, túlmelegedés 
elleni védelemmel

Dĺžka: 25 m Délka: 25 m Hossz: 25 m 633018

Silnoprúdový 400 V predlžovací 
kábel
Silnoproud 400 V prodlužovací kabel
Erősáram 400 V Hosszabbíto kábel

Pri dlhých prívodných vedeni-
ach k fúkacím strojom ISOblow 
odporúčame predlžovací kábel s 
minimálnym prierezom 2,5 mm².

U dlouhých přívodních vedení k 
vyfoukávacím strojům ISOblow 
doporučujeme prodlužovací kabely o 
průřezu nejméněn 2,5 mm²

Ha as ISOblow befúvó géphez hosszú 
tápvezetéket alkalmetzetű hosszab-
bító kábel használatát javasoljuk.

Dĺžka: 10 m Délka: 10 m Hossz: 10 m 633013

Dĺžka: 25 m Délka: 25 m Hossz: 25 m 633012



31

Elektrické prípojky   |   Elektrické přípojky   |   Elektromos csatlakozások és tartozékok

Prúdový adaptér 32 A / 16 A
Napájecí adaptér 32 A / 16 A
Hálózati adapter, 32 A / 16 A

Mobilný plastový rozvádzač; St.An-
ton-2f IP44 s držiakom; pripojený 
pripravený na prevádzku

Mobilní plastový rozdělovac; St.An-
ton-2f IP44 s držákem; zapojený 
připravený použití

Mobil műanyagelosztó; St.Anton-2f 
IP44 tartóval; üzemkészen cstlakoz-
tatva

Prúdový adaptér 32 A / 16 A Napájecí adaptér 32 A / 16 A Hálózati adapter, 32 A / 16 A 633014

Rozvádzač 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V
Adaptér rozdělovače proudu 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V
Villamos elasztó adapter, 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Rozvádzač 1 x 16 A / 3 x 16 
A 400 V

Adaptér rozdělovače proudu 
1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Villamos elasztó adapter 1 x 
16 A / 3 x 16 A 400 V 633025

Rozvádzač 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V
Adaptér rozdělovač proudu 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V
Villamos elosztó adapter, 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

Rozvádzač 
2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

Adaptér rozdělovač proudu  
2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

Villamos elosztó adapter
2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V 633027

Rozvádzač CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V
Adaptér rozdělovč proudu CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V
Villamos elosztó adapter, CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 400 V

Rozvádzač 
CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 
A 400 V

Adaptér rozdělovače proudu  
CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 
A 400 V

Villamos elosztó adapter
CEE 3 x 16 A 230 V / 2 x 16 A 
400 V 633026
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3-fázový tester zásuviek
3 fázová zkoušečka zásuvek
3 fázisú aljzat tesztelő

Na testovanie zásuviek na: 
- test fázy (prítomná/zamenená) 
- smer otáčania poľa  
- test nulového vodiča/fa´zy 
Zobrazenie sa realizuje pomocou 
diódy LED

Kekontrole zásuvky z hlediska: 
- fázového testu (přítomné/zam-
ěněné) 
- směru točivého pole 
- nulového vodiče/fázového testu 
Zobrazení probíhá  přes LED displej

Az aljzat vizsgálata a köventkezőkre: 
- Fázisteszt (van/felcserélve) 
- Forgómező iránya 
- Nullavezető/fázisteszt 
A kijelző LED-es

3-fázovýtester zásuviek 3 fázovázkoušečka zásuvek 3 fázisú aljzat tesztelő 634003 62,00 €

Striedač nabíjačky
Nabíječka Střídač
Töltő inverter

12 V pre osobné mot. vozidlá 12 V pro osobní automobily 12 V személygk-hoz 611116 75,00 €

24 V pre nákladné mot. 
vozidlá 24 V pro nákladní atomobily 24 V tehergk-hoz 611117 75,00 €
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Fúkacie hadice
Vyfoukávací hadice
Befúvótömlők

40 mm - 1,5 palca 40 mm - 1,5 palce 40 mm - 1,5 col 640001 102,00 €

50 mm - 2 palca 50 mm - 2 palce 50 mm - 2 col 640002 142,00 €

63 mm - 2,5 palca 63 mm - 2,5 palce 63 mm - 2,5 col 640003 176,00 €

63 mm - 2,5 palca 63 mm - 2,5 palce 63 mm - 2,5 col 640003F 201,00 €

75 mm - 3 palca 75 mm - 3 palce 75 mm - 3 col 640004 210,00 €

75 mm - 3 palca 75 mm - 3 palce 75 mm - 3 col 640004F 235,00 €

Prepravné hadice
Dopravní hadice
Szállító tömlők

Ohybná hadica z polyuretánu s výstužnou špirálou. 
Vnútri hladká.

Pružná hadice z polyuretanu potažená výztužnou. 
Uvnitř hladká.

Rugalmas tömlő poliuretánból, erősítő spirállal 
bevonva. Belül sima.

50 mm - 2 palca 50 mm - 2 palce 50 mm - 2 col 640010 158,00 €

63 mm - 2 palca 63 mm - 2,5 palce 63 mm - 2,5 col 640012 193,00 €

76 mm - 3 palca 76 mm - 3 palce 76 mm - 3 col 640015 249,00 €

Slangeholder
Popruhy pro hadice
Heveder tömlőhöz

Upínací pás 25 mm s dodatočnou slučkou 
Dlžka 1,4 m

Upínací popruh 25 mm s přidavnou smyčkou  
Délka 1,4 m

Rögzítő heveder, 25 mm-es, további hurokkal 

Hossza: 1,4 m

633010 5,40 €

Tesniace špongie (2 kusy)
Těsnicí houby (2 ks)
Tömítő szivacsok (2 db.)

25 x 25 x 5 cm pre 3“ hadicu 
25 x 25 x 5 cm pro 3“ hadici 25 x 25 x 5 cm, 3"-os tömlőhöz 649002 6,40 €

25 x 25 x 5 cm pre 2,5“ hadicu 25 x 25 x 5 cm pro 2,5“ hadici 25 x 25 x 5 cm, 2,5"-os tömlőhöz 649003 6,40 €
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Tesniaca špongia pre fúkacie dýzy (2 ks)
Těsnicí houba pro vyfokávací trysky (2 ks)
Tömítő szivacs befújó fúvókákhoz (2 db.)

Ø otvoru 60 mm pre fúkacie dýzy 
75/40

Průměr otvoru 60 mm pro 
vyfoukávací  75/40

Lyuk Ø 90 mm a következő bejújó 
fúvókákhoz: 75/40 649000 6,40 €

Ø otvoru 90 mm pre fúkacie dýzy 
110/50, 110/63 a 110/75.

Průměr otvoru 90 mm pro 
vyfoukávací  trysky 110/50, 
110/63 a 110/75.

Lyuk Ø 90 mm a következő bejújó 
fúvókákhoz: 110/50, 110/63 és 110/75. 649001 6,40 €

Vzduchopriepustná tesniaca 
špongia (2 ks)
Vzduchopropustné těsnící houby (2 
ks)
Lényegesen légáteresztőbb mint a 
hagyomá ( 2 pces)

Zvýšená priepustnosť vzduchu v porovnaní 
so štandardnými utesňovacími penami.

Zvýšená prodyšnost oproti standardním 
těsnicím houbám.

Lényegesen legáteresztőbb mint a hagyomá

25 x 25 x 5 cm - 3“ 25 x 25 x 5 cm pro 3“ hadici 25 x 25 x 5 cm Csövekhez 3" 648002 10,70 €

25 x 25 x 5 cm - 2,5“
25 x 25 x 5 cm pro 2,5“ 
hadici 25 x 25 x 5 cm Csövekhez 2,5" 648003 10,70 €

25 x 25 x 5 cm - 2“ 25 x 25 x 5 cm pro 2“ hadici 25 x 25 x 5 cm Csövekhez 2" 648004 10,70 €

Otočný spoj ALU
Otočná spojka ALU
Forgósatlakozó, ALU

DV 63 NW DV 63 NW DV 63 NW 75070001 143,00 €

76 NW 3,0“ 76 NW 3,0“ 76 NW 3,0" 75070002 143,00 €

63/50 mm 2,5/2,0“ 63/50 mm 2,5/2,0“ 63/50 mm 2,5/2,0" 75070003 143,00 €

50 NW 2,0“ 50 NW 2,0“ 50 NW 2,0" 75070004 143,00 €

76/50 mm 3,0/2,0“ 76/50 mm 3,0/2,0“ 76/50 mm 3,0/2,0" 75070005 143,00 €

76/63 mm 3,0/2,5“ 76/63 mm 3,0/2,5“ 76/63 mm 3,0/2,5" 75070006 143,00 €

Prechodové kusy PE
Přechodové kusy PE
Átalakító idomok, PE

z 2 palcov na 1,5 palca ze 2 palců na 1,5 palca 2 colról 1,5 colra 642001 26,00 €

z 2,5 palca na 2 palce ze 2,5 palce na 2 palce 2,5 colról 2 colra 642002 26,00 €

z 3 palcov na 2,5 palca ze 3 palců na 2,5 palců 3 colról 2,5 colra 642003 27,00 €
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Prechodové kusy nerezová oceľ
Přechodové kusy nerez ocel
Niro átalakító idomok

z 2 palcov na 1,5 palca zu 2 palců na 1,5 palce 2 colról 1,5 colra 642100 35,90 €

z 2,5 palca na 2 palce ze 2,5 palců na 2 palca 2,5 colról 2 colra 642210 49,00 €

z 3 palcov na 2 palce ze 3 palců na 2 palce 3 colról 2 colra 642211 89,00 €

z 3 palcov na 2,5 palca ze 3 palců na 2,5 palců 3 colról 2,5 colra 642212 61,00 €

z 3,5 palcov na 3 palce ze 3,5 palců ma 3 palce 3,5 colról 3 colra 75060004 125,00 €

Spojovacie kusy PE
Spojovací kusy PE
Összekötő idomok, PE

2 palce 50 mm 2 palca 50 mm 2 col 50 mm 642004 12,00 €

2,5 palca 63 mm 2,5 palce 63 mm 2,5 col 63 mm 642005 12,50 €

3 palce 75 mm 3 palce 75 mm 3 col 75 mm 642006 14,00 €

Spojovacie kusy nerezová oceľ
Spojovací kusy nerez ocel
Niro összekötő idomok

1,5 palca 40 mm 1,5 palce 40 mm 1,5 col 40 mm 642108 25,50 €
2 palce 50 mm 2 palce 50 mm 2 col 50 mm 642201 52,00 €
2,5 palca 63 mm 2,5 palce 63 mm 2,5 col 63 mm 642202 55,00 €
3 palce 75 mm 3 palce 75 mm 3 col 75 mm 642203 59,00 €

Hadicové svorky
Hadicové svorky
Tömlőszorítók

Jednotka balenia: 5 ks

Obalová jednotka: 5 ks

Csomagolási egység: 5 darab

50 - 65 mm (2 palce) 50 - 65 mm (2 palce) 50 - 65 mm (2 col) 641001 2,20 €
58 - 75 mm (2,5 palca) 58 - 75 mm (2,5 palce) 58 - 75 mm (2 col) 641002 2,20 €
68 - 85 mm (3 palce) 68 - 85 mm (3 palce) 68 - 85 mm (3 col) 641003 2,20 €
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Dvojitá svorka
Dvojitý svorník
Duplacsavar-összefogó

50 NW 50 NW 50 NW 75050001 4,20 €
63 NW 63 NW 63 NW 75050002 5,60 €
76 NW 76 NW 76 NW 75050003 6,50 €
90 NW 90 NW 90 NW 75050004 9,80 €

Rýchlouzáver pevný - spojka 3 
palce
Rychlouzávěr Fest - spojka 3 palce
Fest gyorscsatlakozó - összekötő, 3 col

Rýchlouzáver pevný - spojka na 
montáž na fúkací stroj. 
Na ešte rýchlejšiu montáž a demon-
táž hadíc.

Rychlouzávěr Fest - spojka pro 
montáž na vyfoukávací stroj. 
Pro ještě rychlejší montáž a 
demontáž hadic.

Fest gyorscsatlakozó - összekötő 
befúvó gépre való szereléshez. 
A tömlők még gyorsabb fel- és lesze-
reléséhez.

Rýchlouzáver pevný  
spojka 3 palce

Rychlouzávěr Fest  
spojka 3 palce

Fest gyorscsatlakozó  összekötő, 
3 col 641106 53,90 €

Rýchlouzáver Spojky Storz
Rychlouzávěr Storz - spojky
Storz gyorscsatlakozó - összekötők

50 mm 2 palce 50 mm 2 palce 50 mm 2 col 641102 21,50 €

63 mm 2,5 palca 63 mm 2,5 palce 63 mm 2,5 col 641101 21,50 €

75 mm 3 palce 75 mm 3 palce 75 mm 3 col 641100 21,50 €

Rýchlouzáver Prechodový kus
Rychlouzávěr přechodový kus
Gyorscsatlakozó átalakító idom

Z 3 palcov, resp. 2,5 palca na 
2 palce

Ze 3 palců mebo 2,5 palce na 
2 palce 3 colról ill. 2,5 colról 2 colra 641107 32,30 €
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Sklolaminátové tyče Ø 9 
mm
Sklolaminátové tyče Ø 9 mm
Üvegszáras rudak Ø 9 mm

Na vystuženie fúkacej hadice a ľahšie zavedenie 
do dutiny. Sklominátové tyče je možné spolu spoijť 
cez namontované skrutkovacie puzdrá.

K vyztužení foukané hadice a snadnějšímu zasun-
utí do prostoru. Sklolaminátové tyče lze navzájem 
spojit pomocí namontovaných šroubovacích 
objímek.

A befúvótömlő merevítésére, valamint a faszer-
kezetbe való bevezetésének megkönnyítésére. 
Az üvegszálas rudak egyszerűen összeköthető 
egymással a már felszerelt csavaros hüvelyekkel.

Sklolaminátové tyče 3 m - Ø 
9 mm

Sklolaminátové tyče 3 m - Ø 
9 mm Üvegszáras rudak 3 m Ø 9 mm 649010 70,20 €

Sklolaminátové tyče 6 m - Ø 
9 mm

Sklolaminátové tyče 6 m - Ø 
9 mm Üvegszáras rudak 6 m Ø 9 mm 649011 90,10 €

Ø 9 mm v individuálnej dlžke 
(bez skrutkovacích puzdier)

Ø 9 mm v individuální délce  
(bez šroubovacích objímek)

Ø 9 mm, egyedi hossz 
(csavaros hüvelyek nélkül) 649012 15,10 €

Fixačné krúžky pre sklolaminátové tyče
Fixační kroužky na sklolaminátové tyče
Rögzítőgyűrűk üvegszálas rudakhoz

Fixačné krúžok pre 
sklolaminátové tyče 2,5“ 
Hadica so závitom

Fixační kroužky na 
sklolaminátové tyče 2,5“ 
Hadice se závitem

Rögzítőgyűrűk üvegszálas rudakhoz
2,5" Menetes tömlő 650220 12,90 €

Fixačné krúžky pre 
sklolaminátové tyče 2,5“ 
Hadica

Fixační kroužky na 
sklolaminátové tyče 2,5“ 
Hadice

Rögzítőgyűrűk üvegszálas rudakhoz
2,5" Tömlő 650221 10,90 €

Fixačné krúžok pre 
sklolaminátové tyče 3“ 
Hadica so závitom

Fixační kroužky na 
sklolaminátové tyče 3“ 
Hadice se závitem

Rögzítőgyűrűk üvegszálas rudakhoz
3" Menetes tömlő 650230 14,00 €

Fixačné krúžky pre 
sklolaminátové tyče 3“ 
Hadica

Fixační kroužky na 
sklolaminátové tyče 3“ 
Hadice

Rögzítőgyűrűk üvegszálas rudakhoz
3" Tömlő 650231 11,80 €

Zaťaženie hadice pre fúkanie stien
Zatížení hadice pro foukání stěn
Tömlősúlyozás fali befúváshoz

pre 2,5-palcovú hadicu 
Dlžka: 15 cm, hmotnosť: 
0,65 kg

na hadice 2,5 palce  
Délka: 15 cm, hmotnost: 
0,65 kg

2,5 colos tömlőhöz 
Hossz: 15 cm, súly: 0,65 kg 649008 32,30 €

pre 3-palcuvú hadicu 
Dlžka: 15 cm, hmotnosť: 
0,80 kg

na hadice 3 palce 
Délka: 15 cm, hmotnost: 
0,80 kg

3 colos tömlőhöz
Hossz: 15 cm, súly 0,80 kg 649009 32,30 €
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Prechodka hadice Extra 
(zaisťovacie zariadenie)
Hadicová průchodka extra (zajištění)
Extra tömlőátvezetés (rögzítés)

Súčasťou zaisťovacieho zariadenia 
je : 
1 ks prechodka hadice so zaistením 
a držadlom 
2 ks tesniaca špongia pre 3-palcovú 
hadicu 
2 ks tesniaca špongia pre 2,5-palco-
vú hadicu

součástí dodávky jsou: 
1 ks hadicová průchodka se za-
jištěním a rukojetí 
2 ks upínací houba na 3 palcovou 
hadici 
2 ks upínací houba 2,5 palcovou 
hadici

a szállítási készletbe tartozik: 
1 db. tömlőátvezetés rögzítéssel és 
fogantyúval 
2 darab szorítószivacs 3 colos 
tömlőhöz 
2 darab szorítószivacs 2,5 colos 
tömlőhöz

Ø Priemer otvoru = 120 mm  
pre hrúbku dosky < 60 mm

Průměr otvoru = 120 mm  
pro tloušťku prkna < 60 mm

Lyuk Ø = 120 mm 
60 mm nél kisebb 
táblavastagsághoz 650202 140,00 €

Fúkacia doska
Hadicová průchodka mezi latě
Befúvó lemez

cca 60 x 40 cm, nastaviteľný rozmer rámu  
Na fúkanie do strešných, stenových a stropných 
konštrukcíí s parobrzdou. Upevnenie medzi 
latami pomocou krídlových matíc. Už žiadne roz-
trhnutie alebo poškodenie parobrzdy. Ideálne pre 
3“, 2,5“ a 2“ hadice. Pre hrúbku lát do 40 mm.

cca 60 x 40 cm, nastavitelný rozměr mřížky, 
Pro zafoukání do střešních stěnových a 
stropních konstrukcí s parotěsnou zábranou. 
Fixace mezi úsporným laťováním pomocí 
křídlových matic. Již žádné roztržení nebo 
poškození parotěsné zábrany. Ideální pro had-
ice 3" 2,5" a 2". Pro tloušťku latí do 40 mm. 

kb. 60 x 40 cm, raszter állíható 
Tető-, fal- és födémszerkezetekbe történő 
befúváróval. A hézaglécezés közé rögzíthető szár-
nyas anyákkal. A párazárót többé nem hasíják fel 
és 2" tömlőkhöz. Max. 40 mm-es lécvastagsághoz.

650020 205,00 €
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Bubon na hadicu economy
Hadicový buben economy
Economy tömlődob

Na navinutie cca 40 m hadice, 
možnosť dodávky aj pre iné veľkosti 
hadíc. 
Možnosť priameho pripojenia hadice 
na bubon.

K navíjení cca 40 m hadice,  
k dostání také pro jné velikosti hadic. 
Je možné přímé připojení hadice k 
bubnu.

Kb. 40 m tömlő feltekeréséhez; más 
tömlőmérethez is kapható. 
A tömlő követlenül csatlakoztatható 
a dobra.

644008 885,00 €

Dodatočný bubon pre bubon na hadicu economy
Přídavný buben pro hadicový buben economy
Kiegészítő dob economy tömlődobhoz

Dodatočný bubon pre bubon 
na hadicu economy; Výška: 
1980 mm

Přídavný buben pro hadicový 
buben economy; Výška: 1980 
mm

Kiegészítő dob economy 
tömlődobhoz; Magasság: 1980 
mm 644013 809,00 €

Súprava koliesok 4 ks bubon na hadicu economy
Dvojkolí 4dílné pro hadicový buben economy
4 részes kerékkészlet economy tömlődobhoz

pozostáva z 2 ks riadiacich 
valčekov s brzdo otočného 
venca a 2 ks koliesok s 
priemerom 125 mm

skládající se ze 2 ks řídicích 
koleček s brzdou otočného 
věnce a 2 ks pevných 
koleček o průměru 125 mm

2 db. forgókoszorú-fékes 
terelörgőből és 2 db. 125 mm 
átmérőjű bakgörgőből áll 644004 118,00 €

Výhybka pre bubon
Přechodový buben pro použití více hadic
Dob-kapcsoló

2 x vstup 3 palce -  
3 x výstup 3 palce

2 x vstup 3 palce - 
3 x výstup 3 palce

2 x bemenet 3 col -
3 x kimenet 3 col 643011 422,00 €
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Prístroj na meranie fúkacej hustoty pre celulózu
Měřič hustoty zafoukání pro celulózu
Befúvási sűrűség-mérő cellulózhoz

Merací prístroj slúži na zisťovanie 
fúkacej hrúbky celulózového 
izolačného materiálu.

Měřič slouží k určení hustoty 
zafoukání celulózového izolačního 
materiálu.

A mérőeszköz a cellulóz szige-
telőanyag befúvási sűrűségének 
meghatározására szolgál.

Kufor pre údržbu Servisní kufřík Szállítóbőrönd 634009 140,00 €

Váha Váhy Mérleg 634004 54,00 €

Rúra z nerezovej ocele Nerez trubka NIRO Mérőcső 634005 86,00 €

Bimetalová dierovačka Ø 105 
mm

Dvoukovová vykružovací pila 
Ø 105 mm Bimetál lyukfúró, Ø 105 mm 634006 43,00 €

Vyhadzovač Vyhazovač Mérőcső 634008 86,00 €

SET

377,00 €
Č. pol.: 634001
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Pružinová váha s ukazovateľom
Analogová pružinová váha
Óralapos rugós mérleg

Na váženie dierovanej plechovej 
debny

K vážení děrovaného plechového 
boxu

A perforált lemez láda mérésére

Pružinová váha s 
ukazovateľom Analogová pružinová váha Óralapos rugós mérleg 649018 75,00 €

Digitálna závesná váha
Digitální závěsná váha
Digitális függesztő mérleg

Digital hængevægt Digitální závěsná váha Digitális függesztő mérleg 75010002 97,00 €

Tlakomer
Měřič tlaku
Nyomásmérő készülék

Til måling af udblæsningstrykket på 
indblæsningsmaskinen

K měření vyfukovacího tlaku vy-
foukávacího stroje

A befúvó gép kifújási nyomásának 
mérésére

Tlakomer Měřič tlaku Nyomásmérő készülék 631001 37,80 €

Profesionálne zariadenie na 
meranie tlaku
Profesionální zařízení pro měření tlaku
Profi - nyomásmérő

Na meranie prevádzkového tlaku 
fúkacieho stroja

Pro měření výfukového tlaku vy-
foukávacícho stroje

A szigetelőgép levegőnyomásának 
ellenörzéséhez

Zariadenie na meranie tlaku 3" Zařízení tlaku s 3“ trubicí Nyomásmérő 3" 631002 86,00 €
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Výrobník hmly Power Tiny
Mlhový generátor Power Tiny
Power Tiny ködgép

Výrobník hmly Power Tiny Výrobník mlhy Power Tiny Power Tiny ködgép 652002 839,00 €
Flight case Flight case Flight case 652004 264,00 €
Rádiový diaľkový ovládač Rádiové dálkové ovládání Rádiós távvezérlés 652025 187,00 €
Batéria Akumulátorová sada Akku csomag 652005 243,00 €

Generátor hmly VIPER NT
Masina de facut fum VIPER 
NT
VIPER NT Ködgép

Digitálna technika vo funkčnom dizajne. VIPER NT 
spája najnovšiu digitálnu technológiu s osvedčenou 
technikou a výkonnosťou.

Digitální technologie ve funkčním designu. VIPER 
NT kombinuje nejnovější digitální technologii s 
osvědčenou technikou a výkonem.

Funkcionális kialakítású digitális technológia. A VIPER 
NT egyesíti a legújabb digitális technológiát és a jól 
bevált technológiát és teljesítményt.

Generátor hmly VIPER NT 
Vykurovací výkon: 1300 W 
Napätie: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz 
Objem: 5 litrov 
Vyhadzovacia vzdialenosť: max. 15 m 
Doba ohrevu: 7 min 
Rozmery (DxŠxV): 47 x 23 x 24 cm

Výrobník mlhy VIPER NT 
Topný výkon: 1300 W 
Napětí: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz 
Objem: 5 litrů 
Výrobní šířka: max. 15 m 
Doba ohřevu: 7 min 
Rozměr (DxŠxV): 47 x 23 x 24 cm

VIPER NT Ködgép
Fűtési teljesítmény: 1300 Watt
Feszültség: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
Befogadóképesség: 5 liter
Kibocsátási távolság: max. 15 m
Felfűtési idő: 7 perc
Méret (HoxSzéxMa): 47 x 23 x 24 cm 652016 599,00 €

Flightcase pre generátor hmly VIPER NT Flightcase pro výrobník mlhy VIPER NT Flightcase VIPER NT ködgéphez 652017 221,00 €
Náplň do generátora hmly Nebelfluid-
Regular FOG 5 litrov Mlhová kapalina Regular FOG 5 litrů Regular ködfolyadék, FOG, 5 liter 652018 27,00 €
Rádiový ovládač pre Viper Rádiové ovládání pro Viper Rádióvezérlés Viper-hez 652023 187,00 €

Generátor hmly Tiny CX
Mlhový generátor Tiny CX
Tiny CX Ködgép

Malý generátor hmly 70 W, vrátane batérie, nabíjačky, 
nádoby 50 ml, 250 ml tekutiny, kufrík. K tomu si 
vyžidajte technický údajový list.

Malý výrobník mlhy 70 W, vč. baterie, nabíječky, 
nádržky na kapalinu 50 ml, kapaliny 250 ml, kufříku. 
Vyžádejte si technichý list.

Kis ködgép, 70 W, akkumulátorral, töltővel, 50 ml-es 
folyadéktartállyal, 250 ml folyadékkal, táskával. Igényel-
je a hozzá tartozó műszaki adatlapot.

Generátor hmly Tiny CX  
Výstupný objem: cca 2,3 ml/min pri trvalej 
hmle 
Objem nádrže: 50 ml 
Hmotnosť: 650 g 
Napájanie: 12 V na batériu 
Doba ohrevu: 0,5 s  
Rozmery (DxŠxV): 25 x 5,3 x 5,5 cm

Výrobník mlhy Tiny CX 
Objem výroby: cca 2,3 ml/min při 
trvalé mlze 
Objem nádrže: 50 ml 
Hmotnost: 650 g 
Přípojné napětí: 12 V přes baterii 
Doba ohřevu: 0,5 s.  
Rozměr (DxŠxV): 25 x 5,3 x 5,5 cm

Tiny CX ködgép
Kibocsátási térfogat: kb. 2,3 ml/Min 
folyanatos köd esetén 
Tartály mérete: 50 ml
Súly: 650 g 
Tápegység: 12 V, akkumulátorral
Felfűtési idő: 0,5 mp.
Méret (HoxSzéxMa): 25 x 5,3 x 5,5 cm 652012 857,00 €

Hmlová kvapalina, neutrálny zápach 250 ml
Mlhová kapalina bez zápachu 250 
ml Szagtalan ködfolyadék, 250 ml 652013 15,00 €

Hmlová kvapalina, neutrálny zápach 2 l Mlhová kapalina bez zápachu 2 l Szagtalan ködfolyadék 2 l 652015 43,00 €
Batéria Akumulátorová sada Akku csomag 652019 98,00 €



43

Fúkacie dýzy a fúkacie tyče   |   Vyfoukávací trysky a kopí   |   Fúkacie dýzy a fúkacie tyče

Odvzdušnená fúkacia tyč
Ovzdušněné vyfoukávací kopí
Szellőztetett befújó lándzsa

Afluftet teleskoplanse 90/60
Odvzdušněná teleskopická hubice 90/60
Szellőztetett teleszkópos lándzsa, 90/60

Súprava tyče 90/50 mm
Montážní sada kopí 90/50 mm
Lándzsa szerelési készlet, 90/50 
mm 651040 854,00 €

Dĺžka= 1,5 - 2,8 m
Vonkajší priemer: 90 mm (PE),
Vnútorný priemer: 60 mm 
(hliník)
vyťahovateľná od 1,5 m do 2,8 m

Dĺžka = 3 - 5,8 m
Vonkajší priemer: 90 mm (PE),
Vnútorný priemer: 60 mm 
(hliník)
vyťahovateľná od 3 m do 5,8 m

Súprava tyče 90/60 mm
Montážní sada hubic 90/60 mm
Lándzsa szerelési készlet, 90/60 
mm 651050 854,00 €

Délka = 1,5–2,8 m 
Vnější průměr: 90 mm (PE), 
Vnitřní průměr 60 mm (ALU) 
výsuvná od 1,5 m do 2,8 m

Délka= 3–5,8 m
Vnější průměr: 90 mm (PE),
Vnitřní průměr: 60 mm (ALU)
výsuvná od 3 m do 5,8 m

Lansestykke 110/75 mm
Montážní sada hubic 110/75 mm
Lándzsa szerelési készlet, 110/75 
mm 651060 962,00 €

Hossz= 1,5 - 2,8 m
Külső átm: 90 mm (PE),
Belső átm: 60 mm (ALU)
kihúzható 1,5 m-ről 2,8 m-re

Hossz= 3 - 5,8 m
Külső átm: 90 mm (PE),
Belső átm: 60 mm (ALU)
kihúzható 3 m-ről 5,8 m-re

651065 746,00 € 651066 854,00 €

Odvzdušnená fúkacia tyč pozostáva z: 
- hliníková otočná časť vrátane držiaka 
- plastový adaptér s odvzdušňovacími otvormi 
vrátane držiaka a peny 
- koncový kus tyče (spevnená guľová hlava) 
- zváraná hliníková rúra 
- antistatická prívodná hadica (voliteľná)

Ovzdušněné vyfoukávací kopí se skládá z částí: 
- hliníkový otočný díl vč. rukojeti 
- plastový adaptér s odvzdušňovacími otvory 
vč. dřevěné desky a pěnové hmoty 
- koncovka kopí (zesílená kulová hlava) 
- svařovaná hliníková trubka 
- antistatická dopravní hadice (volitelná)

A szellőztetett befújó lándzsa a következőkből 
áll: 
- Alumínium forgórész a fogantyúval 
- Műanyag adapter szellőzőlyukakkal, fa lemez-
zel és habanyaggal 
- Lándzsavég (megerősített gömbfej) 
- Hegesztett alumínium cső 
- Antisztatikus – szállító tömlők (opcionális)

k dispozícii v individuálnych dĺžkach 
Dodacia doba cca 2 týždne

K dispozícii v rozmeroch (priemer diery) 90 a 110 
mm. Materiál: Hliníkové a PE odvzdušnené fúka-
cie tyče sú ideálne na plnenie ležiacich strešných, 
stenových alebo stropných prvkov. Vzduch môže 
kontrolovane unikať cez odvzdušňovacie otvory 
a filtrovane cez zberač prachu. Rôzne nadstavby 
a konštrukcie si vyžadujú rôzne dĺžky a rozmery. 
Preto sa všetky fúkacie tyče vyrábajú pre individu-
álne použitie.

k dispozici v individuálních délkách 
Dodací lhůta cca 2 týdny

K dostání v rozměrech (průměry otvorů) 90 a 
110 mm. Materiál: Hliníkové a PE odvzdušněné 
vyfoukávací kopí jsou ideální k plnění ležících 
střešních, stěnových nebo stropních panelů. Vzduch 
lze regulovat pomocí odvzdušňovacích otvorů a fil-
trovat přes pytel na prach. Různé nástavby a kon-
strukce vyžadují různé délky a rozměry. Proto se 
všechny vyfoukávací kopí vyrábějí pro individuální 
použití.

egyedi hosszokban kapható
Szállítási idő kb. 2 hét

Kapható 90 és 110 mm-es méretben (lyukátmérő). 
Anyag: Alumínium és PE. A szellőztetett befújó 
lándzsák ideálisak a fekvő tető-, fal- és födémele-
mek kitöltéséhez. A levegő a szellőzőlyukakon ke-
resztül kontrolláltan, porzsák által átszűrten távozik 
el. A különböző építményekhez és szerkezetekhez 
különböző hosszok és méretek szükségesek. Ezért 
a befújó lándzsákat az adott alkalmazásnak megfe-
lelően készítik el.
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Fúkací tŕň (ihla)
Vyfoukávací trn (jehla)
Befújó tüske (tű)

pre izolačné hrúbky od 16 cm  
r = 850 mm 
obojstranný hrot 
Ø = 50 mm hliník (velký 
poľomer)

pro tloušťky izolace od 16 cm  
r = 850 mm 
oboustranný hrot 
Ø = 50 mm hliník (velký poloměr)

16 cm szigetelési vastagságtól
r = 850 mm
kétoldalas csúcs
Ø = 50 mm alumínium (nagyobb sugár) 651034 75,00 €

pre izolačné hrúbky od 16 cm  
r = 900 mm, L = 1450 mm 
obojstranný hrot 
Ø = 50 mm hliník

pro tloušťky izolace od 16 cm  
r = 900 mm, L = 1450 mm 
oboustranný hrot 
Ø = 50 mm hliník

16 cm szigetelési vastagságtól
r = 900 mm, L = 1 450 mm
kétoldalas csúcs
Ø = 50 mm aluminium 651035 75,00 €

pre izolačné hrúbky od 16 cm  
r = 900 mm, L = 1450 mm 
obojstranný hrot 
Ø = 50 mm nerezová oceľ

pro tloušťky izolace od 16 cm  
r = 900 mm, L = 1450 mm 
oboustranný hrot 
Ø = 50 mm nerez ocel

16 cm szigetelési vastagságtól
r = 900 mm, L = 1 450 mm
kétoldalas csúcs
Ø = 50 mm Niro 651135 86,00 €

pre izolačné hrúbky od 20 cm  
r = 840 mm, L = 1500 mm 
obojstranný hrot 
Ø = 60 mm hliník

pro tloušťky izolace od 20 cm  
r = 840 mm, L = 1500 mm 
oboustranný hrot 
Ø = 60 mm hliník

20 cm szigetelési vastagságtól
r = 840 mm, L = 1500 mm
kétoldalas csúcs
Ø = 60 mm aluminium 651036 75,00 €

pre izolačné hrúbky od 20 cm  
r = 840 mm, L = 1500 mm 
obojstranný hrot 
Ø = 60 mm nerezová oceľ

pro tloušťky izolace od 20 cm  
r = 840 mm, L = 1500 mm 
oboustranný hrot 
Ø = 60 mm nerez ocel

20 cm szigetelési vastagságtól
r = 840 mm, L = 1500 mm
kétoldalas csúcs
Ø = 60 mm Niro 651136 86,00 €

pre izolačné hrúbky od 30 cm  
r = 1000 mm, L = 1500 mm 
obojstranný hrot 
Ø = 60 mm hliník

pro tloušťky izolace od 30 cm  
r = 1000 mm, L = 1500 mm 
oboustranný hrot 
Ø = 60 mm hliník

30 cm szigetelési vastagságtól
r = 1000 mm, L = 1500 mm
kétoldalas csúcs
Ø = 60 mm aluminium 651038 75,00 €

Spojka pre 2 palca Spojka pro 2 palce Csatlakozó, 2 col 642013 44,00 €

Spojka pre 2,5 palca Spojka pro 2,5 palce Csatlakozó 2,5 col 642014 44,00 €
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Fúkacia dýza
Ventilovaná rotační tryska
Szellőztetett forgó fúvóka

Súčasťou fúkacej dýzy je otočná 
tryska, prstenec vyfúkavacej trysky, 
tesniaca špongia, tkaninové vrece.

K rozsahu dodávky patří: otočná 
tryska, prstenec vyfoukávací trysky, 
těsnicí houba, tkaninový pytel

A szállítási készletbe tartozik: 
Forgó fúvóka, fúvókagyűrű, tömítő 
szivacs, szövetzsák

Ideálne pre medzisteny a 
inštalačné dutiny. 
Hrúbka izolácie 8 - 14 cm 
Odvzdušnená otočná tryska 
75/40

Ideální pro mezistěny a 
instalační dutiny.  
Tloušťky izolace 8–14 cm 
Odvzdušněná otočná tryska 
75/40

Ideális válaszfalakhoz és szerelési 
szintekhez
8 - 14 cm szigetelési vastagsághoz
Szellőztetett forgó fúvóka, 75/40 650011 530,00 €

Ideálne pre masívne steny 
Izolovanej hrúbky od 14 do 
23cm 
Odvzdušnená otočná tryska 
110/50

Ideální pro tlusté stěny 
tloušťky izolace od 14 do 23 
cm 
Odvzdušněná otočná tryska 
110/50

Ideális vastag falakhoz
14 - 23 cm szigetelési vastagság
Szellőztetett forgó fúvóka, 110/50 650003 530,00 €

Ideálne pre masívne steny 
Izolovanej hrúbky od 8 do 
23cm 
Odvzdušnená otočná dýza 
110/50

Ideální pro tlusté stěny 
tloušťky izolace od 8 do 23 cm 
Odvzdušněná otočná tryska 
110/50

Ideális vastag falakhoz
8 - 23 cm szigetelési vastagság
Szellőztetett forgó fúvóka, 110/50 650033 530,00 €

Ideálne pre masívne steny 
Izolovanej hrúbky od 24 do 
40cm 
Odvzdušnená otočná dýza 
110/63

Ideální pro tlusté stěny 
Tloušťky izolace od 24 do 40 
cm 
Odvzdušněná otočná tryska 
110/63

Ideális vastag falakhoz
24 - 40 cm szigetelési vastagság
Szellőztetett forgó fúvóka, 110/63 650004 530,00 €

Otočná dýza s prípojkou 63 mm
Otočná tryska s přípojkou 63 mm
Forgó fúvóka 63 mm-es csatlakozással

Súprava s Ø rúry 25/35/50 
mm vymeniteľná

Sada s trubkou Ø 25/35/50 
mm výměnné

Készlet, Ø 25/35/50 mm-es 
csővel cserélhető 76015000 422,00 €
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PE otočná rotačná tryska 63/50, hrúbka konštrukcie 8 až 
23 cm
PE otočná rotační tryska 63/50, tloušťka konstrukce 8 až 23 cm
PE fúvóka 63/50

Napojenie 2,5 alebo 2 Col Připojení 2,5 nebo 2 palce Napojenie 2,5 alebo 2 Col 650910 53,00 €

Fúkacia dýza na fúkanie jadrovej izolácie
Vyfoukávací tryska pro jádrovou izolaci
Befújó fúvóka üreges szigeteléshez

50 mm > 25 mm 50 mm > 25 mm 50 mm > 25 mm 652001 129,00 €

50 mm > 18 mm 50 mm > 18 mm 50 mm > 18 mm 652000 129,00 €

Fúkacia dýza pre difúzne otvorené steny
Vyfoukávací tryska pro povrchy propustné pro vzduch
Befújó fúvóka légáteresztő szerkezetbe

Dýza ideálna na fúkanie celulózy do konštrukcie, 
ktorá je opláštená z difúzne otvorených materiá-
lov. Prestaviteľné zafixovanie umožňuje fúkanie v 
hrúbke 12 - 100 mm.

Ideální k zafoukání calulózy do konstrukcí z 
měkkých vláken nebo prostorů propustných 
pro vzduch. Nastavitelná fixace umožňuje 
foukání za tloušťky desek 12 - 100 mm.

Ideális a cellulóz faforgácslemez-szerkezetbe 
illetve légáteresztőszerkezetbe történő 
befújásához. Az állítható rögzítés 12 - 100 mm 
közötti lemezvastagság mögé történő befújást 
tesz lehetővé

Fúkacia dýza Ø = 75 mm  
vrátane  tesniacej špongie a 
textilného vreca

Vyfoukávací hubice Ø = 75 
mm  
včetně těsnicí houby a 
tkaninového pytle

Befújó fúvóka Ø = 75 mm tömítő 
szivaccsal és szövetzákkal 
együtt 650102 429,00 €
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Vozík s rozprašovacím čerpadlom
Vozík s rozprašovacím čerpadlem
Permetező szivattyús kocsi

Vozík na rozprašovaciu 
pumpu Prostřikový čerpací vozík Permetező szivattyús kocsi 72011001 1.394,00 €

Vysokotlaková hadica Vysokotlaká hadice Magasnymású tömlő 72011102 161,00 €

Rozprašovacia pumpa na vodu HD 7 / 122
Rozprašovací čerpadlo na vodu HD 7 / 122
Vízpermetező szivattyú HD 7 / 122

Rozprašovacia pumpa na 
vodu HD 7 / 122

Stříkací čerpadlo vody VT 7 
/ 122 Vípermetező szivattyú 7 / 122 671003 723,00 €

Vysokotlaková hadica
Vysokotlaká hadice
Magasnymású tömlő

Vysokotlaková hadica 
Dlžka 25 m, vhodná do 50 
bar

Vysokotlaká hadice  
Délka 25 m, vhodná do 50 bar

Magasnyomású tömlő Hossz: 
25 m, használható: 50 bar-ig 671005 107,00 €

Rozprašovacia dýza Akustik 
1-lúčová
Rozprašovací tryska Akustik 1 
paprsková
Akustik 1 sugaras permetező fúvóka

Ideálny na nastrekovanie celulózy - 
akustika, 
priemer povrchu 71 mm, dlžka cca 
500 mm 

Ideální pro nástřik celulózy - akus-
tika,  
Průměr povruchu 71 mm, délka  
cca 500 mm

Ideális Akustik cellulóz permetezé-
séhez, 
Átmérő 71 mm hossz kb. 500 mm

3 palce 3 palce 3 col 671009 399,00 €
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Rozprašovacia dýza Promat 
5-lúčuvá
Rozprašovací tryska Akustik 1 
paprsková
Promat 5 sugaras permetező fúvóka

Ideálny na nastrekovanie celulózy - 
akustika 
Priemer povrchu 71 mm, dlžka cca 
500 mm

Ideální k nástřiku celulózy - akus-
tika,  
Průměr povruchu 71 mm, délka  
cca 500 mm

Ideális Akustik cellulóz permetezé-
séhez, 
Átmérő 71 mm hossz kb. 500 mm

2,5 palca 2,5 palce 2,5 col 671015 530,00 €

Rozprašovacia hlava
Rozprašovací hlava
Permetezőfej

Pre použitie s akustickou izoláciou 
alebo protipožiarnymi požiadavkami.

K použití při požadavcích na akus-
tickou izolaci nebo požární ochranu.

Alkalmazható akusztikus szigetelé-
seknél illetve tűzvédelmi előírásoknál.

Rozprašovacia hlava Rozprašovací hlava Permetezőfej 72011002 422,00 €

Rozprašovacia dýza
Rozprašovací tryska
Permetező fúvóka

Na použitie postrekovania CSO a 
CSS.

K použití se stříkacími technikami 
CSO a CSS.

CSO és CSS permetezési eljárá-
sokhoz.

Rozprašovacia dýza Rozprašovací tryska Permetező fúvóka 72010000 1.045,00 €
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Akustická dýza
Akustická tryska
Akusztikus fúvóka

Pre použitie s akustickou izoláciou 
alebo protipožiarnymi požiadavkami.

K použití při požadavcích na akus-
tickou izolaci nebo požární ochranu.

Alkalmazható akusztikus szigetelé-
seknél illetve tűzvédelmi előírásoknál.

Akustická dýza Akustická tryska Akusztikus fúvóka 72010002 422,00 €

Priama redukcia 2 palce
Přímá redukce 2 palce
Közvetlen csökkentő, 2 col

Vhodná pre všetky fúkacie stroje 
ISOblow. Ideálna pre proces "Sray-
On" a pre izoláciu GranuBlow. Ku 
stroju je pomocou redukcie možné 
pripojiť priamo hadicu.

Vhodné vyfoukávací pro všechny 
vyfoukávací stroje ISOblow. Ideální 
pro nástřik nebo GrunuBlow izolaci 
(EPS), protože 2 palcovou hadici lze 
připojit přímo ke stroji.

Megfelelő az összes ISOblow befúvó 
géphez. Ideálos ráspriccelő eljárá-
sokhoz és üreges szigeteléshez, 
mert egy 2 colos tömlő közvebtlenül 
csatlakoztatható gépre.

Priama redukcia 2 palce Přímá redukce 2 palce Közvetlen csökkentő, 2 col 641108 97,00 €

Náhradné diely pre rozprašovacie 
dýzy
Náhradní díly pro rozprašocací trysky
Cserealkatrészek permetező fúvókákhoz

Ideálny na nastrekovanie celulózy - 
akustika 
priemer povrchu 71 mm, dlžka  
cca 500 mm

Ideální nástřiku celulózy - akustika  
Průměr povrchu 71 mm, délka  
cca 500 mm

Ideális Akustik cellulóz permetezé-
séhez  
Átmerő 71 mm,  
hossz kb. 500 mm

Guľový otočný klb mosadz Kulový otočný kloub mosaz Sárgaréz gömcsukló 671052

Quick-teleso mosadz Quick těleso mosaz Sárgaréz gyors ház 671051

Quick-hubic 4001  
pre rozprašovaciu dýzu 
Renocell

Quick náustek 4001  
pro rozprašovací trysku 
Renocell

Gyors fej 4001 
Renoceell permetező 
fúvókához 671050

Celokruhová dýza VK-4-45-
G3/8I-MS

Celokruhová tryska VK-4-45-
G3/8I-MS 
pro rozprašovací trysku 
Akustik

Teljes kör fúvóka VK-4-45-
G3/8I-MS
Akustik permetező fúvókahoz 671048
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Vykružovací vrták z 
tvrdeného kovu
Vykružuvací vrták z 
tvrdokovu
Keményfém lyukfúró

Vykružovací vrták bez stredového vrtáka a 
upínacieho držiaka. 
Špeciálne určený pre drevo, drevotriesku, 
dyhované drevo, PVC, sadrokartón atď. 
Dĺžka rukoväte: 65 mm, Hĺbka rezu: 60 mm

Carbide hole saw without centre drill and 
holder mount. 
Specially for wood, chipboard, processed 
wood boards, panel board PVC, gypsum 
board etc. 
Shaft length: 65 mm; Depth of cut: 60 mm

Lyukfúró, központfúró illetve tartóelem nélkül. 
Speciálisan fához, farostlemezhez, bevonatos fa pane-
lekhez, keménylemezhez, PVC, gipszakrtonhoz stb. 
Szárhossz: 65 mm; Vágásmélység: 60 mm

Ø 85 mm Ø 85 mm Ø 85 mm 630004 44,00 €
Ø 120 mm Ø 120 mm Ø 120 mm 104,00 €

Držiak uchytenia pre dierovku M16
Držák pro vykružovací pilu M16
Tartóelem M16 lyukfúróhoz

Držiak uchytenia pre dierovku M16

Držák pro vykružovací vrták M16

Tartóelem M16 lyukfúróhoz

Ø 85 mm, Ø 105 mm Ø 85 mm, Ø 105 mm Ø 85 mm, Ø 105 mm 630007 9,90 €

Vrták z vysokovýkonnej rýchloreznej ocele pre dierovku
Vrták z rychlořezné oceli pro vykružovací pilu
HSS fúró lyukfúróhoz

Dĺžka: 105 mm Délka: 105 mm Hossz: 105 mm 630012 7,95 €

Prierazový vrták pevný
Průrazný vrták pevný
Rögzített áttörő fúró

Kompletne so strediacim vrtákom 
a držiakom. Špeciálne pre drevo, 
drevotriesku, povrstvené drevené 
dosky, tvrdú drevovláknitú dosku, 
PVC, sadrokartón atd.

Včetně středicího vrtáku a držáku. 
Speciálně pro dřevo, dřevotřískové 
desky, potažené dřevěné desky, 
lepenku,PVC, sádrokarton atd.

Komplett, központfúróval és tartóval. 
Speciálisan fához, farostlemezhez, 
bevonatos fa panelekhez, keményle-
mezhez, PVC, gipszakrtonhoz stb.

Ø 120 mm  
Dlžka 150 mm  
Dlžka drieku: 165 mm  
Hlbka rezu: 140 mm

Ø 120 mm  
Délka 150 mm  
Délka hřídele: 165 mm  
Hloubka řezu: 140 mm

Ø 120 mm 
Hossza: 150 mm 
Szárhossz: 165 mm 
Vágásmélység: 140 mm 630001 297,00 €

Náhradný strediaci vrták  
pre dierovku z tvrdokovu 
Ø 120 + Ø 90 mm

Náhradní středicí vrták 
pro vykružovací pilu z 
tvrdokovu 
Ø 120 + Ø 90 mm

Tartalék központfúró
keményfém lyukfúróhoz 
Ø 120 + Ø 90 mm 630010 70,00 €

Ø 90 mm 
Dlžka 150 mm  
Dlžka drieku: 165 mm  
Hlbka rezu: 140 mm

Ø 90 mm 
Délka 150 mm  
Délka hřídele: 165 mm  
Hloubka řezu: 140 mm

Ø 90 mm 
Hossza: 150 mm 
Szárhossz: 165 mm 
Vágásmélység: 140 mm 630002 260,00 €
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Vykružovací vrták multi material Big Hawg Speciálně na dřevo, dřevotřísku, překližku, MDF plastové a 
poplastované panely, sádrokarton. U měkkých vápenopísk-
ových cihel až di tvrdosti 30 N / mm² pórobeton, pórobetonové 
bloky, cihly a duté bloky.

Ø 82 mm Ø 82 mm Ø 82 mm 630044 79,00 €

Ø 102 mm Ø 102 mm Ø 102 mm 630045 98,00 €

Ø 117 mm Ø 117 mm Ø 117 mm 630046 125,00 €

Dierovka do mäkkých vlákien so zúbkovanau hranou
Vykružovací pila desky z měkkých vláken s vlnovým výbrusem
Fogazott élű lágy rost lykfúró

Hĺbka rezu: do 100 mm 
Odporúčané otáčky: 400 - 600 ot./
min

Hloubka řezu: až 100 mm 
Dopor. otáčky: 400 - 600 ot/min

Vágásmélység: 100 mm-ig 
Fordulatszám javaslat: 400 - 600 
ford./perc.

Ø 74 mm Ø 74 mm Ø 74 mm 630031 105,00 €

Ø 121 mm Ø 121 mm Ø 121 mm 630033 164,00 €

Ø 106,5 mm Ø 106,5 mm Ø 106,5 mm 630032 149,00 €
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Korková zátka
Korková zátka
Parafa dugó

Odstupňovanie zliav: 
Odber po kusoch  - 10% 
od 1 kartónu  - 30% 
od 2 kartónv  - 35% 
od 3 kartónv  - 40%

Rabatová stupnice: 
Přejímka v kuseck  - 10% 
od 1 krabice  - 30% 
od 2 krabic  - 35% 
od 3 krabic  - 40%

Kedvezmények: 
Darabonkénti kedvezmény  - 10% 
1 kartontól  - 30% 
2 kartontól  - 35% 
3 kartontól  - 40%

Ø 89 / 86 x 20 mm 
Jedn. bal.: 500 ks/kartón

Ø 89 / 86 x 20 mm  
VPE: 500 ks/krabice

Ø 89 / 86 x 20 mm 
Csom. egys.: 500 db./karton 649017 1,18 €

Ø 109 / 105 x 20 mm  
Jedn. bal.: 400 ks/kartón

Ø 109 / 105 x 20 mm  
VPE: 400 ks/krabice

Ø 109 / 105 x 20 mm
Csom. egys.: 400 db./karton 649013 1,24 €

Ø 124 / 120 x 20 mm  
Jedn. bal.: 300 ks/kartón

Ø 124 / 120 x 20 mm  
VPE: 300 ks/krabice

Ø 124 / 120 x 20 mm 
Csom. egys.: 300 db./karton 649014 1,41 €

6 Hranový nástrčkový kľuč
6 Hranný nástrčný klíč
6 Lapú torxdugókulcs

Nástrčkový kľúč na doťahovanie hadicových 
svoriek 
Dĺžka drieku: 125 mm 
Veľkosť kľúča: 7 mm

Nástrčný klič k utažení hadicových svorek 
Délka hřídele: 125 mm 
Velikost klíče: 7 mm

Torxdugókulcs a tömlőszorítók meghúzásához 
Szárhossz: 125 mm 
Kulcsnyílás: 7 mm

6-hranový nástrčkový kľúč 6-hranný nástrčný klíč 6 lapú torxdugókulcs 633001 13,50 €

Systém upínacích pásov
Upínací systém s upínacími popruhy
Rögzítő heveder megszorító rendszer

Systém upínacích pásov
Upínací systém s upínacími 
popruhy

Rögzítő heveder megszorító 
rendszer 633006 32,30 €

Upínací pás, jednodielny
Upínací systém s upínacími 
popruhy
Rögzít heveder, egy részes

S račňovým upínacím prvkom, odolný voči 
UV  
Max. ťažná sila: 100 daN

S rohatkovým upínacím prckem, odolným 
proti UV záření  
Max. tažná síla: 100 daN

Racsnis meghúzóval, UV-álló 
Max. húzóerő: 100 daN

Upínací pás, jednodielny
Upínací systém s upínacími 
popruhy Rögzít heveder, egy részes 633008 10,70 €
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Maska na jemný prach FFP2
Maska proti jemnému prachu FFP2
FFP2 finompor-maszk

Jednotka balenia: 20 ks 
Cena za kus

Obalová jednotka: 20 ks 
Cena za kus

Csomagolási egység: 20 darab  
Ár darabonként

Maska na jemný prach FFP2
Maska proti jemnému 
prachu FFP2 FFP2 finompor-maszk 631206

Celotvárová maska „Full Face“ 7332-N
Celoobličejová maska "Full Face" 732-N
Teljes arcot fedő maszk: "Full Face" 732-N

Celotvárová maska „Full 
Face“ 732-N

Celoobličejová maska "Full 
Face" 732-N

Teljes arcot fedő maszk: "Full 
Face" 732-N 631122 86,00 €

Filter 757-N pre celotvárová 
masku 732-N

Filtr 757-N pro 
celoobličejovou masku 
732-N

757-N szűrő 732-N teljes 
arcot fedő maszkhoz 631123 8,60 €

Filter 755-756 pre 
celotvárovú masku 732-N

Filtr 755-756 pro 
celoobličejovou masku 
732-N

755-756 szűrő 732-N teljes 
arcot fedő maszkhoz 631121 8,60 €

Celotvárová dýchacia maska 
Versaflo
Versaflo mască de protecție respiratorie
Versaflo légzésvédő maszkok

Súčasťou dýchacej masky je: 
Jednotka ventilátora TR-302E (ven-
tilátor, kryt filtra, indikátor prietoku 
vzduchu), 2x časticový filter A2P, 4x 
predfilter, štandardný pás, vysoko 
výkonná batéria s výdržou 8 hodín, 
nabíjačka, vzduchová hadica BT 30 s 
nastaviteľnou dĺžkou.

Součástí dodávky jsou: 
Jednotka dmychadla TR-302E (dmy-
chadlo, kryt filtru, indikátor průtoku 
vzduchu) 2 x částicový filtr A2P, 4 
x předfiltr, standardní pás, vysoce 
výkonná baterie s výdrží 8 hodin, 
nabíječka, vzduchová hadice BT 30 s 
nastavitelnou délkou

Ochranná dýchacia maska 
Versaflo Respirátor Versaflo Versaflo légzésvédő maszkok 631107 879,00 €

Filter ventilátora
3M Filtru de particule TR-
3712E 3M à szűrő  TR-3712E 631108 33,00 €

Náhradnáí batéria TR-332 Náhradní baterie TR-332 Pótakku TR-332 631109 294,00 €

Ľahký kryt Lehký kryt S-333L Sisak S-333L 631112 107,00 €

3M vzduchová hadica BT30 3M vzduchová hadice BT30 3M Gégecső BT30 631116 86,00 €
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Ochrana dýchania PowerCap® Active™
Ochrana dýchacích cest PowerCap® Active™
PowerCap® Active™ légzésvéd

Vysokovýkonná nárazová čiapka (EN812 
A1+) / IP (Impact Protection) vizír / aktívny 
filtračný prístroj s dúchadlom s ochranným 
účinkom P2. Celková hmotnosť len cca 720 
gramov; chladiaci účinok dúchadla / zabráne-
nie zarosenia vizíru vďaka neustálej cirkulácii 
vzduchu. Celková hmotnosť cca 720 gramov 
/ nie je potrebný žiadny pás navyše / hadica 
navyše. Kapacita lítium-iónovej batérie 
vystačuje na celý pracovný deň, teda 8 hodín. 
 
Rôzne príslušenstvo a náhradné diely 
na požiadanie.

Vysoce výkonná celoobličejová maska (EN812 
A1 +) / IP (ochrana proti nárazu) Hledí / Aktivní 
dmýchací filtrační zařízení s ochranným 
účinkem P2. Celková hmotnost pouze cca 
720 gramů; chladicí účinek dmychadla / 
zamezení zamlžení hledí díky konstantní 
cirkulaci vzduchu. Celková hmotnost cca 720 
gramů / není nutný popruh navíc / hadice navíc. 
Kapacita baterie Li-Ion zahrnuje celý 8hodinový 
pracovní den. 
 
Různé příslušenství a náhradní díly na vyžádání.

Kiváló tulajdonságokkal rendelkező védősisak 
(EN812 A1+) / IP (Impact Protection) rostély / 
aktív ventilátoros szűrőegység P2 szintű véde-
lemmel. Az összsúlya csupán kb. 720 Gramm; a 
folyamatos légkeringetés biztosítja a hűtést / a 
rostély párásodásának megelőzését. Összsúly kb. 
720 Gramm / további hevederre / további tömlőre 
nincs szükség. A Li-ion akkumulátor kapacitása 
egy egész 8 órás munkanap során kitart. 
 
Kérésre a tartozékok és pótalkatrészek széles 
választéka áll rendelkezésre.

Ochrana dýchacích ciest 
PowerCap® Active™

Ochrana dýchacích cest 
PowerCap® Active™

Légzésvédelem PowerCap® 
Active™ 631130 643,00 €

PowerCap náhradný kryt - 
čierny

PowerCap® Active TM 
náhradní  víko – černá

PowerCap® Active Csere 
Fejrész -Fekete 631131 33,00 €

PowerCap náhradná batéria 
- čierna

PowerCap® náhradní baterie 
– černá PowerCap® Csereakku 631132 130,00 €

PowerCap náhradná 
nabíjačka

PowerCap® náhradní 
nabíječka PowerCap® töltő 631133 43,00 €

PowerCap náhradný filter 
/ pár

PowerCap® náhradní filtr / 
pár PowerCap® Filter párban 631134 29,00 €

PowerCap predfiltračný 
vložky (10 ks)

PowerCap® předfiltrační 
vložky (10 ks) PowerCap® szűrő (10 pces) 631135 15,00 €

PowerCap Impact náhradný 
priezor set

PowerCap® Impact náhradní 
hledí set PowerCap® Csereplexi 631136 36,00 €

PowerCap náhradné penové 
tesnenie

PowerCap® náhradní pěnové 
těsnění PowerCap® csereszivacs 631137 9,00 €

PowerCap náhradná fólia na 
priezor (10 ks)

PowerCap® fólie na náhradní 
hledí (10 ks)

PowerCap® Plexi védőfólia (10 
pces) 631138 24,00 €

Pracovná kombinéza STANDARD
Pracovní kombinéza STANDARD
STANDARD overall

Biela bavlnená pracovná kombinéza 
s nápisom ISOCELL s náprsnými 
vreckami.

Bílá bavlněná pracovní kombinéza 
s nápisem ISOCELL na zádech a na 
náprsní kapse.

Fehér pamut overall, ISOCELL felirat-
tal a hátán és a mellső zseben.

veľkosť 48 - 58 Velikost 48 -58 Méret: 48 - 58 633002
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Príves a kontajner   |   Přívěs a kontejner   |   Utánfutók és konténerek

Č. pol.:  610502

Č. pol.:   610500

Č. pol.:   610505

Č. pol.:  610510

ISOblow Riešenie kontajnera
ISOblow Kontejnerové řešení
ISOblow Konténeres tárolás

Bezpečné uskladnenie a preprava fúkacieho 
stroja a príslušenstva. 
Vkaždej individuálnej veľkosti, farba a vybavenie 
k dispozícii reklamnou potlačou.

Bezpečné skladování a přeprava vfoukávacího 
stroje a příslušenství. 
V každé individuální velikosti, barvě a vybav-
ení k dispozici s reklamním potiskem.

Ideális a befúvó gép és a tarttozékok szállítására.  
Opcionálisan stabil fém polcokkal, melyek me-
gfelelő tárolási helyet és biztonságos szállítást 
biztosítanak. Reklámfelirattal.

ISOblow Skriňový príves
ISOblow Skříňuvý přívěs
ISOblow Dobozos utánfut

ISOblow Plachtový príves
ISOblow Valníkový přivěs
ISOblow Ponyvás utánfutó

Ideálny na prepravu fúkacieho stroja a fúkacieho 
príslušenstva. Voliteľne so stabilnými kovovými 
regálmi pre dostatočný odkladací priestor a 
bezpečnú prepravu. 
S reklamnou potlačou.

Ideální pro přepravu vyfoukávacího stroje 
a příslušenství pro foukání. Volitelně se 
stabilními kovovými policemi pro dostatek 
úložného prostoru a bezpečnou přepravu. S 
reklamním potiskem.

Ideális a befúvó gép és a tartozékok szállítására. 
Opcionálisan stabil fém polcokkal, melyek me-
gfelelő tárolási helyet és biztonságos szállítást 
biztosítanak. Reklámfelirattal.

ISOCELL Prívesy / Kontajnerový modul pre príslušenstvo
ISOCELL Přívěs / Kontejner modul příslušenství
ISOCELL Utánfutó / Konténer tartozék
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Kufor pre údržbu
Servisní kufřík
Karbantartási 
bőrönd
Súprava na údržbu fúkacích strojov 
ISOblow.

Servisní sada pro údržbu vyfoukávacích 
strojů ISOblow.

Karbantartási készlet az ISOblow befúvó 
gépek karbantartásához.

Prepravný kufor Přenosný kufřík Szállíbőrönd 634007 34,60 €

Kľúč pre skriňový 
rozvádzač Klíč spínací skříně Kapcsolódoboz-kulcs 633023 6,50 €

6-hranový nástrčkový 
kľúč 6-hranný nástrčný klíč 6 lapú torxdugókulcs 633001 13,50 €

Tlakomer Měřič tlaku Nyomásmérő készülék 631001 37,80 €

Lis na mazanie Mazací lis Zsírzó pisztoly 633032

Kartuša na mazivo 400 
mg Kartuše tuku 400 mg 400 mg-os zsírzó tartály 633017 8,30 €

Sprej na reťaze Sprej na řetězy Láncspray 633029 20,50 €

Silikónový sprej Silikonový sprej Szilikonspray 633028 4,70 €

Protikorózna ochrana Ochrana proti korozi Korrózióvédelem 633030 4,40 €

Čistiaci sprej Čisticí sprej Tisztítóspray 633031 5,40 €

Tesniaci pás EPDM 20 x 
10 mm pre priepust

Těsnicí páska EPDM 20 x 10 mm 
pro propusť

EPDM tömítőszalag, 20 x 10 mm 
zsiliphez 623021 11,80 €

Tesniaci pás EPDM 15 x 
3 mm pre nadstavec

Těsnicí páska EPDM 15 x 3 mm 
pro nástavec

EPDM tömítőszalag, 15 x 3 mm 
felépítményhez 623022 11,80 €

Vzduchový filter pre 
fúkacie stroje ISOblow

Vzduchový filtr pro vyfoukávací 
stroje ISOblow Légszűrő ISOblow befúvó gépekhez 622000 32,00 €

Pracovné rukavice nitril 
veľ. 10 Pracovní rukavice nitril vel. 10

Nitril munkavédelmi kesztyű 10-es 
méret 633033 8,25 €

Rezací nôž ISOCELL Řezací nůž ISOCELL ISOCELL vágókés 99013 1,21 €

161,00 €
Č. pol.: 633022

SET
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Náhradné diely / údržba   |   Náhradní a opotřebitelné díly / údržba   |   
Csere- és kopóalkatrészek / karbantartás

Súprava tesniacich klapiek pre fúkacie stroje ISOblow s 5 
komorami priepustu
Sada těsnicích chlopní pro vyfoukávací stroje ISOblow s 5 
komorami propusti
Tömítőlemez-készlet 5 zsilipkamrás ISOblow befúvó gépekhez

pre ISOblow SMART pro ISOblow SMART ISOblow SMART 623001 107,00 €

pre ISOblow PROFI pro ISOblow PROFI ISOblow PROFI-hoz 623004 107,00 €

Súprava tesniacich klapiek pre fúkacie stroje ISOblow so 6 
komorami priepustu
Sada těsnicích chlopní pro vyfoukávací stroje ISOblow s 6 
komorami propusti
Tömítőlemez-készlet 6 zsilipkamrás ISOblow befúvó gépekhez

pre ISOblow STANDARD 
PLUS

pro ISOblow STANDARD 
PLUS

ISOblow STANDARD PLUS-
hoz 623003 109,00 €

pre ISOblow TiTAN pro ISOblow TiTAN ISOblow TiTAN-hoz 623018 150,00 €

pre ISOblow SOLID pro ISOblow SOLID ISOblow SOLID-hoz 7P2000066 107,00 €

Dopravné koleso s hadicou naplnenou vzduchom
Přepravní kolo se vzduchem plněnou duši
Levegős tömlőjű szállítókerék

pre ISOblow SMART / 
COMPACT

pro ISOblow SMART / 
COMPACT

ISOblow SMART / COMPACT-
hoz 611099 64,00 €

pre  ISOblow STANDARD / 
STANDARD PLUS 
PK 300 mm s výstupkovým 
profilom, 
612021 Oceľový ráfik s 
guľôčkovým ložiskom 20 
mm

pro  ISOblow STANDARD / 
STANDARD PLUS 
PK 300 mm s profilem štoly,  
612021 
Ocelový ráfek s kuličkovým 
ložiskem 20 mm

ISOblow STANDARD-hoz és 
STANDARD PLUS-hoz 
PK 300 fogazott profillal, 612021
Acél keréktárcsa 20 mm-es 
golyóscsapággyal 612021 98,00 €
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Lis na mazanie s ručnou pákou
Ruční mazací lis
Kézi karos zsírzópisztoly

Lis na mazanie s ručnou 
pákou, vrátane pancierovej 
hadice

Pákový mazací lis včetně 
pancéřové hadice

Kézi karos zsírzópisztoly 
megerősített tömlővel 633007 33,00 €

Kartuša na mazivo
Kartuše tuku
Zsírzó tartály

Kartuša na mazivo 400 mg Kartuše tuku 400 mg 400 mg-os zsírzó tartály 633017 8,30 €

Olejový sprej
Olej ve spreji
Olajpermetező

Objem dózy 500 ml Obsah dózy 500 ml Tartálytérfogat: 500 ml 633021 14,00 €

Vzduchový filter
Vzduchový filtr
Légszűrő

Vzduchový filter pre fúkacie 
stroje ISOblow SOLID

Vzduchový filtr pro ISOblow 
SOLID Légszűrő ISOblow SOLID-hoz 621998 34,60 €

Vzduchový filter pre fúkacie 
stroje ISOblow

Vzduchový filtr pro 
vyfoukávací stroje ISOblow

Légszűrő ISOblow befúvó 
gépekhez 622000 32,00 €
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Náhradné diely / údržba   |   Náhradní a opotřebitelné díly / údržba   |   
Csere- és kopóalkatrészek / karbantartás

Ventilátor
Fukar
Befújómotor

pre ISOblow Compact / Smart 
/ Standard

pro ISOblow Compact/ Smart/ 
Standard

ISOblow Compact/ Smart/ 
Standard 613017 129,00 €

pre ISOblow Profi 230 V 1,9 kW pro ISOblow Profi 230V 1,9 kW ISOblow Profi 230V 1,9 kW 613020 146,00 €

pre ISOblow SOLID pro ISOblow SOLID ISOblow SOLID 71100101 158,00 €

Reťaze
Řetězy
Láncok

Priepusť ISOblow STANDARD Propust ISOblow STANDARD Lapátrészhez ISOblow STANDARD 621027 25,70 €

Turbína ISOblow STANDARD Dmíchadlo ISOblow STANDARD
Keverőrészhez ISOblow 
STANDARD 621026 38,40 €

Turbína ISOblow TiTAN Dmíchadlo ISOblow TiTAN Keverőrészhez ISOblow TiTAN 621039 73,20 €

pre fúkací stroj ISOblow COMPACT 
/ MINI pro ISOblow COMPACT / MINI ISOblow COMPACT / MINI 621028 48,60 €

pre fúkací stroj ISOblow SMART pro ISOblow SMART ISOblow SMART 621029 43,60 €

Turbína ISOblow PROFI Dmíchadlo ISOblow PROFI Keverőrészhez ISOblow PROFI 621024 73,20 €

Priepusť ISOblow PROFI Propust ISOblow PROFI Lapátrészhez ISOblow PROFI 621025 26,80 €

Priepusť ISOblow TiTAN Propust ISOblow TiTAN Lapátrészhez ISOblow TiTAN 621031 37,50 €

pre prídavný rozvlákńovač 
ISOblow PROFI / TiTAN

Přídavný rozmělňovač ISOblow PROFI 
/ TiTAN

Aprítorészhez ISOblow PROFI / 
TiTAN 621023 32,30 €

Ložiská
Ložiska

Prídavný rozvlákňovač pre všetky 
stroje

Přídavný rozmělňovač pro všechny 
stroje Apritó minden géptipushoz 613025 16,10 €

Priepusť ISOblow COMPACT / MINI
Propust fur ISOblow COMPACT / MINI 
/ SMART

Lapátrészhez ISOblow COMPACT / 
MINI / SMART 613026 21,50 €

Priepusť ISOblow STANDARD / 
PROFI / TiTAN

Propust ISOblow STANDARD / PROFI 
/ TiTAN

Lapátrészhez ISOblow STANDARD 
/ PROFI / TiTAN 613027 21,50 €

Ložisko miešadla pre všetky stroje Ložisko (míchadlo) pro všechny stroje Keverőrész minden géptipushoz 613024 12,50 €

pre fúkací stroj ISOblow SOLID 
turbína Ložisko pro ISOblow SOLID Dmíchadlo ISOblow SOLID Keverőrész 7FYTB20TF 30,40 €

pre fúkací stroj ISOblow SOLID 
priepusť Ložisko pro ISOblow SOLID propust ISOblow SOLID Lapátrészhez 7FYTB25TF 36,10 €
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Ochrana proti prachu
Ochrana proti prachu
Porvédelem

Prachová clona komplet pre 
ISOblow PROFI

Protiprachový závěs 
kompletní ISOblow PROFI

Porvédő függöny ISOblow 
PROFI 612102 160,00 €

Pásy na prachovú clonu pre 
ISOblow PROFI

Lamely pro protiprachový 
závěs ISOblow PROFI

Porvédő függöny lamellák 
ISOblow PROFI 612102L 120,00 €

Prachová clona komplet pre 
ISOblow TITAN

Protiprachový závěs 
kompletní ISOblow TiTAN

Porvédő függöny ISOblow 
TiTAN 612103 240,00 €

Pásy na prachovú clonu pre 
ISOblow TITAN

Lamely pro protiprachový 
závěs ISOblow TiTAN

Porvédő függöny lamellák 
ISOblow TiTAN 612103L 142,00 €

Náhradné diely pre fúkacie stroje
Náhradní díly pro vyfoukávací stroje
Befúvógép alkatrészek

Hriadeľ miešadla Hřídel míchadla Törölapáttengely 613029 184,00 €

Ozubené koleso Z19 Profi 
Taber vrátane zaisťovacieho 
klinu

Řetězové kolo Z19 Profi 
Taper Lock vč. zalícovaného 
pera

Lánckerék Z 19 Profi 
passzintó ékkel 621012 42,90 €

Konverzná sada drviča 
ISOblow PROFI / TiTAN B6 
na B8 - reťaz / riadenie

Přestavbová sada řezačka 
ISOblow PROFI/ TiTAN B6 na 
B8 řetěz / pohon

Átalakító készlet kiegészítő 
aprítóhoz ISOblow PROFI/ 
TiTAN B6-ról B8 láncra / 
meghajtó 612099 122,00 €



1. Platnost
Následující dodací a platební podmínky jsou zásadním obsahem každé i budoucí – s firmou ISOCELL GmbH & 
Co KG uzavřené smlouvy. Odlišné všeobecné obchodní podmínky smluvních partnerů firmy ISOCELL GmbH & Co 
KG platí jako nepřidané a nejsou účinné. Pokud je smluvní partner spotřebitel, platí dodací a platební podmínky 
pouze do té míry, jak určí zákon o ochraně konzumenta. 

2. Lhůty a terminy
Dodací lhůty a termíny jsou nezávazné, v jiném případě musí být výslovně označeny jako „fixní termín“. 
Zpoždění dodávky nevede k nárokům na náhradu škody.

3. Dodání zboží a riziko objednavatele
Dodavatelský závazek trvá po celou dobu, dokud je objednavatel s platbou – i z jiných právních úkonů – v 
prodlení. Vydání zboží se uskutečňuje v obvyklém balení ze závodu popř. pobočky na fakturu a riziko 
objednatele. Přenos rizika se uskutečňuje předáním zboží dopravci nebo naložením zboží na přistavené 
vozidlo. Škody při transportu jdou k tíži přejímatele. Ceny sjednané v dodacím místě platí bez vyložení zboží. U 
dodávek je nutné ihned zkontrolovat provedení a soulad s označením druhu. Reklamace závad je nutné provést 
neprodleně a v písemné formě jinak dojde k ztrátě nároku. Obalový materiál musí zlikvidovat zákazník. 

4. Způsob převzetí zboží
Zákazník je povinen se postarat o způsob převzetí materiálu na staveništi nebo jiné dodací adrese. Pokud na 
uvedené adrese není nikdo přítomen, vzniká oprávnění, zboží na uvedené adrese vyložit a to na náklady a 
riziko zákazníka a tímto způsobem ukončit účinnost smluvního plnění.

5. Ceny a splatnost zboží
Veškeré ceny jsou nezávazné. Splátka zboží se musí zásadně uskutečnit během 8 dnů od data vydání faktury. 
Splatnost je nezávislá na přijetí faktury. U prodlení platby je zákazník zavázán k úrokům z prodlení ve výši 
nezajištěného živnostenského kreditu, minimálně ale 11,2% p.a. Veškeré i mimosoudní náklady k uplatňování 
nároku včetně inkasní služby při stanoveném tarifu pro tuto vyhlášku jdou k tíži zákazníka.

6. Vlastnická výhrada a postoupení pohledávky
(1) Následující sjednané výhradní vlastnictví slouží k zajištění všech již stávajících a budoucích pohledávek 
prodávajícího vůči kupujícímu, vyplývajících ze stávajících dodavatelských vztahů mezi smluvními partnery 
pro dodané izolační materiály, vzduchotěsné produkty a stroje, které tyto produkty zpracovávají (včetně 
pohledávek ze zůstatků z kontokorentního vztahu omezeného na tyto dodavatelské vztahy).

(2) Zboží dodané prodávajícím kupujícímu zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení všech 
zajištěných pohledávek. Zboží, jakož i zboží, kterým je nahrazeno na základě následujících ustanovení a 
podléhající výhradnímu vlastnictví, je dále nazýváno jako „zboží podléhající výhradě“.

(3) Kupující bezplatně uchovává zboží podléhající výhradě pro prodávajícího.

(4) Kupující je oprávněn zpracovat a prodat zboží podléhající výhradě v běžném obchodním styku, než nastane 
případ jeho znehodnocení (odstavec 9). Zástavy a převody vlastnictví za účelem zajištění nejsou přípustné.

(5) V případě, že je zboží zpracováno kupujícím, je sjednáno, že zpracování probíhá ve jménu a na účet 
prodávajícího jako výrobce a prodávající bezprostředně nabude vlastnictví nebo – pokud je zpracování prove-
deno z materiálů několika majitelů nebo je hodnota zpracované věci vyšší, než hodnota zboží podléhajícího 
výhradě – spoluvlastnictví (podílové spoluvlastnictví) nově vytvořeného předmětu v poměru hodnoty zboží 
podléhajícího výhradě k hodnotě nově vytvořeného předmětu. V případě, že by k takovému nabytí vlastnictví 
prodávajícím nemělo dojít, převede kupující již nyní své budoucí vlastnictví nebo – ve výše uvedeném poměru 
– spoluvlastnictví nově vytvořeného předmětu pro jistotu prodávajícímu. Pokud je zboží podléhající výhradě 
spojeno s jinými předměty nebo s nimi neoddělitelně smícháno a pokud má být na jeden z ostatních předmětů 
nahlíženo jako na hlavní věc, pak převádí prodávající, pokud mu hlavní věc patří, kupujícímu poměrnou část 
spoluvlastnictví jednotné věci v poměru uvedeném ve větě 1. 
(6) V případě dalšího prodeje zboží podléhajícího výhradě (pokud se jedná o materiál) předává kupující 
prodávajícímu za účelem zajištění pohledávku, která na základě toho vznikla, již nyní – v případě že je 
prodávající spoluvlastníkem zboží podléhajícího výhradě v poměru ke spoluvlastnickému podílu. Totéž platí 
pro ostatní pohledávky, které nahrazují zboží podléhající výhradě nebo jinak vznikají s ohledem na zboží 
podléhající výhradě, jako např. pojistné nároky nebo nároky z nepovoleného jednání v případě ztráty nebo 
zničení. Prodávající opravňuje kupujícího až do odvolání k vyzvednutí pohledávek postoupených prodávajícímu 
vlastním jménem. Prodávající smí toto zmocnění zrušit pouze v případě znehodnocení.

(7) Pokud k zboží podléhajícímu výhradě přistoupí třetí osoby, zejména na základě zabavení, kupující je 
neprodleně informuje o majetku prodávajícího a informuje o tom prodávajícího, aby mu umožnil uplatnit svá 
majetková práva. Pokud třetí strana není schopna uhradit prodávajícímu soudní nebo mimosoudní náklady 
vzniklé v této souvislosti, odpovídá za to kupující prodávajícímu.

(8) Prodávající uvolní zboží podléhající výhradě, jakož i předměty nebo pohledávky, které jej nahrazují, pokud 
jejich hodnota přesáhne výši zajištěných pohledávek o více než 50 %. O výběru předmětů, které mají být podle 
toho uvolněny, rozhodne prodávající.

(9) Pokud prodávající odstoupí od smlouvy (případ znehodnocení) v případě porušení smlouvy kupujícím - 
zejména v případě prodlení s platbou - je oprávněn požadovat zboží podléhající výhradě zpět. 

7. Zpracovatelské směrnice
Poradenské výkony podané firmou ISOCELL GmbH & Co KG nejsou součástí zakázky a proto jsou bez výjimky 
nezávazné. Zákazník je povinen požadovat popis výrobku, dodržovat zpracovatelské směrnice a postupovat 
podle těchto podkladů při zpracování dodávaného materiálu. Návrh na použití zboží se provádí na vlastní 
zodpovědnost.

8. Spotřební údaje
Spotřební údaje nebo plošné údaje uvedené firmou ISOCELL GmbH & Co KG jsou vždy nezávazné a nemohou 
být považovány za smluvní příslib. Uvedené hodnoty se mohou na základě místních skutečností, pokynů 
zpracování, samotného zpracování apd. značně odlišovat.

9. Záruka a odpovědnost
Firma ISOCELL GmbH & Co KG řádně reklamované vady v rámci záruky a odpovědnosti dle vlastního uvážení 
buď opraví, vymění zboží za jiné zboží bez vad, poskytne snížení ceny, nebo zruší smlouvu a poskytne 
dobropis ve výši kupní ceny. Zákazník se může dožadovat slevy nebo výměny zboží teprve po písemném 
stanovení dodatečné lhůty, pokud firma ISOCELL GmbH & Co KG již během vyměřené lhůty neprovedla opravu 
nebo výměnu zboží.Promlčecí lhůta na veškeré zákazníkovy nároky na poskytnutí záručního plnění ze strany 
firmy ISOCELL GmbH & Co KG je 2 roky po odeslání zboží.

10. Náhrada škod a záruka
Ručení za škody firmou ISOCELL GmbH & Co KG je omezeno pouze na náhradu škod jakéhokoliv druhu, a na 
škody způsobené zvlášť hrubým zaviněním a záměrem. Tohle neplatí ale za ručení za osoby. Ručení za násled-
né škody, nepřímé škody nebo doprovodné škody je zcela vyloučené. Zákazník popříkladě kupující se podle 
zákona o ručení za výrobky doslovně zříká vůči firmě ISOCELL GmbH & Co KG   uplatnit regresního nároku za 
poskytované záruky a za věcné škody. Zákazník se dále zavazuje, že dříve uvedené zřeknutí bude uloženo 
také každému dalšímu podnikateli při další náhradě škody či žaloby firmy ISOCELL GmbH & Co KG.

11. Zákaz vyučtování pohledávek
Zákazník se výslovně zříká vyúčtování případných protipohledávek s firmou ISOCELL GmbH & Co KG jemu 
náležejícím pohledávkám.

12. Soudní jednání a použité právo
Tato smlouva se řídí rakouskou právní úpravou, pokud není povinné použít právní úpravu jiného státu, s 
vyloučením ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a referenčních norem rakouského 
mezinárodního práva soukromého. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy je soudní příslušnost věcně 
příslušného soudu stanovena pro 5202 Neumarkt am Wallersee, Rakousko. Kupující prohlašuje, že je 
podnikatelem ve smyslu rakouského zákona o ochraně spotřebitele (KSchG) a zakupuje předmět koupě pro 
podnikatelské účely tak, že se neuplatňují ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (KSchG).

13. Ochrana údajů
Zákazník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že firma ISOCELL GmbH & Co KG bude získávat, zpracovávat 
a využívat osobní údaje, zejména kontaktní údaje, údaje týkající se adresy a nemovitostí a finanční údaje 
(UID (DIČ), St.-Nr. (IČO)) potřebné pro provádění a plnění této smlouvy; toto probíhá při dodržení platných 
ustanovení právní ochrany dat a ostatních právních ustanovení podle GDPR.

Výše uvedené osobní údaje firma ISOCELL GmbH & Co KG uchovává po dobu trvání plnění této smlouvy, v 
každém případě však po dobu trvání zákonných povinností úschovy.

V souvislosti s osobními údaji získanými, zpracovanými a využívanými firmou ISOCELL GmbH & Co KG má 
kupující práva na informace, úpravu, smazání, omezení, přenosnost dat a odmítnutí (jsou-li zákoně použitelná). 
Tato práva lze uplatnit bezprostředně vůči prodávajícímu (e-mailem na office@isocell.at nebo poštou na adresu 
uvedenou na titulním listu). Existuje možnost podání stížnosti k rakouským úřadům na ochranu dat.
14. Písemná forma prohlášení
Ústní vedlejší ujednání nebyla přijata. Zrušení, změna nebo doplnění obchodních podmínek vyžaduje písemnou 
formu a podpisy veškerých stran. Toto platí také pro odstoupení od tohoto požadavku formy.
15. Salvatorská doložka
Je-li jedna nebo několik obchodních podmínek v rozporu s platosti právního řádu nebo jinak neplatná , 
zůstanou zbývalá nařízení od toho nedotčteny. Neplatná nařízení jsou nahrazeny platnými, jejiž žádoucím 
cílem je zachování ekonomické stánky.

Vydáno v  říjen 2019
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INFORMACE O ZÁRUCE

Záruka výrobce pokrývá plnou funkčnost mechanických částí, zejména rámu, turniketové 
propusti, všech motorů a turbín. Zahrnuje všechny elektronické součásti, které jsou zabudovány 
ve spínací skříni vyfoukávacích strojů. ISOCELL zaručuje, že náhradní díly budou odeslány do 24 
hodin od oznámení škody firmě ISOCELL. (Dodací lhůta závisí na dopravní cestě). Podmínkou pro 
toto záruční ustanovení je vrácení vadné součásti. Není-li možná instalace ze strany zákazníka, 
stroj se dopraví zpět a provede se přestavba firmou ISOCELL.

Záruka výrobce se nevztahuje na všechny opotřebitelné díly nebo poškození opotřebením a ko-
rozí, např. těsnicí břity, vzduchové filtry, ložiska, řetězy atd.

Při použití

• foukaných izolačních materiálů bez schválení dle stavebního dozoru

• izolačních materiálů z kamenné nebo skelné vlny

• izolačních materiálů z expandovaného skla (Perlite)

• izolačních materiálů s přísadami z cementu nebo jílu.

• minerálních foukaných izolačních materiálů jiného druhu

platí pouze zákonná záruční lhůta 12 měsíců

Záruka zaniká, pokud jsou škody způsobeny následujícími příčinami:

• použití nikoli v souladu s určením

• nesprávná obsluha, manipulace nebo údržba stroje

• svévolné konstrukční změny stroje

• nedostatečná údržba opotřebitelných dílů stroje

• neodborně provedené opravy na stroji

• vliv cizích těles nebo působení násilí

• při použití elektrického napětí, které neodpovídá specifikacím stroje.

ISOCELL neodpovídá za následné nebo doprovodné škody (např. ztrátu práce, prostoje), které 
mohou vzniknout v důsledku výpadku stroje.

Záruka výrobce ISOCELL se výslovně vztahuje pouze na náhradu a dodání poškozené součásti. 
Náklady vzniklé montáží nebo přestavbou součásti jsou převzaty pouze po předchozí dohodě s 
ISOCELL.
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Rozmery
Dimensions
Dimensions

Hmotnost - kg
Váha- kg
Súly- kg

Objem
Objem
Befogadóképesség

Motor
Motor
Motor

Ventilátor
Ventilátor
Fúvó

Miešacie zariadenie
Míchač
Keverő

Turbína
Turbína
Turbina

Pohon uzáveru
Pohon klapky
Zsiliphajtás

Dvojitá turbína
Doppelova turbína
Dvojitá turbína

Výkon prídavného rezacieho mechanizmu
Výkon přídavného řezacího mechanismu
Kiegészítő aprító-teljesítmény

max. vyfukovací tlak
max. vyfukovaný tlak
max. kifújási nyomás

max. objem vzduchu
max. objem vzduchu
max. levegőmennyiség

Elektrický príkon
Elektrický příkon
Elektromos teljesítmény

Hadicová prípojka
Připojení hadice
Tömlőcsatlakozás

otvorené voĺné fúkanie
otevřené foukání
nyitott kifújás

Strecha
Střecha
Tető

kompres. fúkanie
kompres. Foukání
verdicht. Einblasen

Stena
Stĕna
Fal

LEGENDA



ISOCELL BUREEL BELGIË
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ISOCELL GmbH & Co KG
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contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00 
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
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