
ST-4430 ST-4431

ST-4441ST-4440

ST-4438

MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

ZU YCIE 

POWIETRZA

PRZY CZE

ST4430

ST4431

ST4438

ST4440

ST4441

1800 OBR/MIN

1800 OBR/MIN

WAGA

800 OBR/MIN

800 OBR/MIN

2600 OBR/MIN

170 l/min

170 l/min

170 l/min

170 l/min

170 l/min

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

0,9 kg

0,9 kg

0,9 kg

0,9 kg

0,9 kg

REDNICA�

WIERT A

10mm(3/8")

10mm(3/8")

10mm(3/8")

13mm(1/2")

13mm(1/2")

- szybkoobrotowa

- jeden kierunek obrot w

- ma a masa w stosunku 

  do mocy zapewniaj ca 

  du  wydajno  wiercenia

- uchwyt wiertarki z kluczykiem

- p ynny start umo liwiaj cy�

  rozpocz cie wiercenia z 

  ma  pr dko ci

- wolnoobrotowa

- dwa kierunki obrot w

- ma a masa w stosunku 

  do mocy zapewniaj ca 

  du  wydajno  wiercenia

- uchwyt wiertarki 

  z kluczykiem

- p ynny start umo liwiaj cy�

  rozpocz cie wiercenia z 

  ma  pr dko ci

- szybkoobrotowa

- dwa kierunki obrot w

- ma a masa w stosunku 

  do mocy zapewniaj ca 

  du  wydajno  wiercenia

- uchwyt wiertarki z kluczykiem

- p ynny start umo liwiaj cy�

  rozpocz cie wiercenia z 

  ma  pr dko ci

- wolnoobrotowa

- jeden kierunek obrot w

- ma a masa w stosunku 

  do mocy zapewniaj ca 

  du  wydajno  wiercenia

- uchwyt wiertarki z 

  kluczykiem

- p ynny start umo liwiaj cy�

  rozpocz cie wiercenia z 

  ma  pr dko ci

- szybkoobrotowa

- jeden kierunek obrot w

- ma a masa w stosunku 

  do mocy zapewniaj ca 

  du  wydajno  wiercenia

- uchwyt wiertarki z kluczykiem

- p ynny start umo liwiaj cy�

  rozpocz cie wiercenia z 

  ma  pr dko ci

- prosta obudowa doskonale 

  sprawdza si  na liniach 

  produkcyjnych

pG
PNEUMATIG

pG
PNEUMATIG



MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

CI NIENIE 

ROBOCZE

PRZY CZE

ST-CDD26

ST-CDD39

ST-CDD458

ST-4250-6

2900 OBR/MIN

1600 OBR/MIN

WAGA

750 OBR/MIN

1000 OBR/MIN

6.2 BAR 1/4

1/4

1/4

3/8

0,9 kg

0,9 kg

7,1 kg

0,9 kg

REDNICA�

WIERT A

6mm(1/4")

10mm(3/8")

13mm(1/2")

18mm(3/4")

6.2 BAR

6.2 BAR

6.3 BAR

ST-CDD26

ST-CDD39

ST-CDD458

ST-4250-6

- wysokie obroty

- ergonomiczna konstrukcja

- uniwersalno  pod czenia 

  zasilania urz dzenia w 

  zale no ci od stanowiska 

  pracy

- obrotowy prze cznik L-P�

  zmiany kierunku obrot w 

- p ynna regulacja obrot w

- uchwyt do podwieszenia 

  narz dzia na balanserze

pG
PNEUMATIG

pG
PNEUMATIG

- ergonomiczna konstrukcja

- uniwersalno  pod czenia 

  zasilania urz dzenia w 

  zale no ci od stanowiska 

  pracy

- obrotowy prze cznik L-P�

  zmiany kierunku obrot w 

- p ynna regulacja obrot w

- uchwyt do podwieszenia 

  narz dzia na balanserze

- ergonomiczna konstrukcja

- du a moc

- ergonomiczny prze cznik  

  zmiany kierunku obrot w L-P 

- regulacja obrot w

- minimalny moment reakcji

- ergonomiczna konstrukcja

- uniwersalno  pod czenia 

  zasilania urz dzenia w 

  zale no ci od stanowiska 

  pracy

- obrotowy prze cznik L-P�

  zmiany kierunku obrot w 

- p ynna regulacja obrot w

- uchwyt do podwieszenia 

  narz dzia na balanserze

- minimalny moment reakcji



pG
PNEUMATIG

pG
PNEUMATIG

ST-4433A ST-4434A

ST-4443A

ST-4444A

MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

ZU YCIE 

POWIETRZA

PRZY CZE

ST-4433A

ST-4434A

ST-4443A

ST-4444A

2000 OBR/MIN

1800 OBR/MIN

WAGA

400 OBR/MIN

 800 OBR/MIN

170 l/min 1/4

1/4

1/4

1,13kg

1,4 kg

1,82kg

1,82kg

REDNICA�

WIERT A

10mm(3/8")

13mm(1/2")

10mm(3/8")

13mm(1/2")

170 l/min

170 l/min

170 l/min 1/4

- szybkoobrotowa

- jeden kierunek obrot w

- ma a masa w stosunku 

  do mocy zapewniaj ca 

  du  wydajno  wiercenia

- uchwyt wiertarki z kluczykiem

- p ynny start umo liwiaj cy�

  rozpocz cie wiercenia z 

  ma  pr dko ci

- szybkoobrotowa

- dwa kierunki obrot w

- ma a masa w stosunku 

  do mocy zapewniaj ca 

  du  wydajno  wiercenia

- uchwyt wiertarki z kluczykiem

- p ynny start umo liwiaj cy�

  rozpocz cie wiercenia z 

  ma  pr dko ci

- wolnoobrotowa

- jeden kierunek obrot w

- ma a masa w stosunku 

  do mocy zapewniaj ca 

  du  wydajno  wiercenia

- uchwyt wiertarki z kluczykiem

- p ynny start umo liwiaj cy�

  rozpocz cie wiercenia z 

  ma  pr dko ci

- wolnoobrotowa

- dwa kierunki obrot w

- ma a masa w stosunku 

  do mocy zapewniaj ca 

  du  wydajno  wiercenia

- uchwyt wiertarki z kluczykiem

- p ynny start umo liwiaj cy�

  rozpocz cie wiercenia z 

  ma  pr dko ci

- regulowana r czka



pG
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ST-4480 ST-4481

ST-4510 ST-4511

ST-6SLD

MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

MOMENT 

OBROTOWY

PRZY CZE

ST4480

ST4481

ST6SLD

ST4510

ST4511

1800 OBR/MIN

 800 OBR/MIN

WAGA

1800 OBR/MIN

800 OBR/MIN

8000 OBR/MIN

5 - 13 Nm

5 - 16 Nm

2.5 -9 Nm

2.5-12 Nm

9.8-18 Nm

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1,1 kg

1,1 kg

1,2 kg

1,43kg

1,3 kg

DO�

WKR T W

do 6mm

do 6mm

do 6mm

3-5mm

3-5mm

- mo liwo  regulacji sprz g a

- uk ad planetarny gwarantuje�

  w a ciw  moc w chwili startu

- ergonomiczna obudowa�

  u atwiaj ca prac

- sprz g o po lizgowe

- start przez przyci ni cie 

  PUSH START

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

- mo liwo  regulacji sprz g a

- uk ad planetarny gwarantuje�

  w a ciw  moc w chwili startu

- ergonomiczna obudowa�

  u atwiaj ca prac

- sprz g o po lizgowe

- start przez przyci ni cie 

  PUSH START

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

- mo liwo  regulacji sprz g a

- uk ad planetarny gwarantuje�

  w a ciw  moc w chwili startu

- ergonomiczna obudowa�

  u atwiaj ca prac

- sprz g o po lizgowe

- start przez przyci ni cie 

  PUSH START

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

- mo liwo  regulacji sprz g a

- uk ad planetarny gwarantuje�

  w a ciw  moc w chwili startu

- ergonomiczna obudowa�

  u atwiaj ca prac

- sprz g o po lizgowe

- start przez przyci ni cie 

  PUSH START

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

- mo liwo  regulacji sprz g a

- uk ad planetarny gwarantuje�

  w a ciw  moc w chwili startu

- ergonomiczna obudowa�

  u atwiaj ca prac

- sprz g o po lizgowe

- start przez przyci ni cie 

  PUSH START

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�



Ergonomiczny kompaktowy uchwyt 

delikatnie zaprawiony ywic

Ergonomiczny prze cznik kierunku obrot w

System zmiany momentu obrotowego 

w prawo - zwi kszenie, w lewo zmniejszenie 

Opatentowany, nowoczesny silnik MCL 

zapewnia o 30% wi ksz  moc ni  

standartowo stosowane silniki

MCS opatentowany system sprz g a. 

Du a dok adno  momentu +/- 3% 

Szeroki zakres moment w obrotowych�

oraz niski poziom wibracji
Za czone dwie sztuki wysokiej jako ci bit w�

pokrytych elektrycznie materia em o wysokiej 

wytrzyma o ci (Hv1800 2-3u)  

Seria HP

- mocna obudowa:�

  thermoplastic elastomer

- ergonomiczna konstrukcja

- ma y moment reakcji na d o  

  operatora 

- niski poziom wibracji

- wkr tarka pracuje w systemie 

  PUSH START

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

- du a dok adno  momentu: 

  +/- 3%

- waga: 0.48 kg

MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

MOMENT 

OBROTOWY

PRZY CZE

ST-HP20 1000 OBR/MIN

ZU YCIE�

POWIETRZA

0.1-0.8 Nm 1/4

POZIOM�

HA ASU

1800 OBR/MINST-HP30

ST-HP35

ST-HP40

ST-HP45

ST-HP55

ST-HP60

2200 OBR/MIN

1000 OBR/MIN

800 OBR/MIN

1000 OBR/MIN

550 OBR/MIN

0.3-1.7 Nm

0.3-2.0 Nm

0.5-3.0 Nm

0.8-4.0 Nm

0.7-6.5 Nm

1.5-9.5 Nm

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

200 l/min

280 l/min

280 l/min

280 l/min

300 l/min

550 l/min

550 l/min

70 dB

74 dB

74 dB

74 dB

78 dB

78 dB

78 dB

pG
PNEUMATIG

pG
PNEUMATIG



MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

MOMENT 

OBROTOWY
WAGA

ST-HPP35 2200 OBR/MIN

ZU YCIE�

POWIETRZA

0.3-2.0 Nm

POZIOM�

HA ASU

1800 OBR/MINST-HPP38

ST-HPP41

ST-HPP47

ST-HPP48

ST-HPP50

ST-HPP55

 550 OBR/MIN

1800 OBR/MIN

1400 OBR/MIN

1000 OBR/MIN

0.3-2.5 Nm

0.5-3.5 Nm

1.0-5.0 Nm

0.5-4.6 Nm

1.0-6.0 Nm

1.2-7.5 Nm

280 l/min 72 dB

ST-HPP60

ST-HPP65

550 OBR/MIN

1000 OBR/MIN

300 OBR/MIN

3.0-11  Nm

3.0-18  Nm

280 l/min

280 l/min

280 l/min

550 l/min

550 l/min

550 l/min

550 l/min

550 l/min

72 dB

72 dB

72 dB

78 dB

76 dB

76 dB

76 dB

76 dB

0.64 kg

0.64 kg

0.64 kg

0.74 kg

0.95 kg

0.95 kg

0.95 kg

0.95 kg

1.10 kg

Za czone dwie sztuki wysokiej jako ci bit w�

pokrytych elektrycznie materia em o wysokiej 

wytrzyma o ci (Hv1800 2-3u)  

Ergonomiczny prze cznik kierunku obrot w

Opatentowany, nowoczesny silnik MCL 

zapewnia o 30% wi ksz  moc ni  

standartowo stosowane silniki

System zmiany momentu obrotowego 

w prawo - zwi kszenie, 

w lewo zmniejszenie 

Szeroki zakres moment w obrotowych�

oraz niski poziom wibracji

MCS opatentowany system sprz g a. 

Du a dok adno  momentu +/- 3% 

Seria HPP

- mocna obudowa:�

  thermoplastic elastomer

- ergonomiczna konstrukcja

- minimalny moment reakcji 

- opatentowany system�

  wysprz glania minimalizuje 

  wibracje

- obrotowy prze cznik zmiany 

  kierunku obrot w L-P

- uchwyt do podwieszenia 

  narz dzia na balanserze�

- du a dok adno  momentu: 

  +/- 3%



Opatentowany, nowoczesny silnik MCL 

zapewnia o 30% wi ksz  moc ni  

standartowo stosowane silniki

Za czone dwie sztuki wysokiej jako ci bit w�

pokrytych elektrycznie materia em o wysokiej 

wytrzyma o ci (Hv1800 2-3u)  

System zmiany momentu 

obrotowego w prawo 

- zwi kszenie, 

  w lewo 

- zmniejszenie 

Szeroki zakres moment w obrotowych�

oraz niski poziom wibracji

MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

ZU YCIE 

POWIETRZA

PRZY CZE

ST-CCP39

ST-CCP45

ST-CCP48

ST-CCP58

1600 OBR/MIN

 750 OBR/MIN

WAGA

1700 OBR/MIN

 750 OBR/MIN

280 l/min 1/4

1/4

1/4

0.6 kg

0.6 kg

0.85kg

0.85kg

MOC�

ROBOCZA

0.5-6.0 Nm

1.0-6.0 Nm

0.5-4.0 Nm

1.0-9.0 Nm

280 l/min

550 l/min

550 l/min 1/4

pG
PNEUMATIG

pG
PNEUMATIG

Seria CCP

- opatentowany system 

  wysprz glania minimalizuje 

  wibracje

- ergonomiczna obudowa 

  kompozytowa nie powoduje 

  wyzi bienia r koje ci 

- opatentowany system�

  wysprz glania minimalizuje 

  wibracje

- obrotowy prze cznik zmiany 

  kierunku obrot w L-P

- uchwyt do podwieszenia 

  narz dzia na balanserze�

- du a dok adno  momentu: 

  +/- 3%

M
O

C
 
U

C
H

W
Y

T
U

KOMFORT PRACY

standartowy uchwyt aluminiowy

ergonomiczny uchwyt SUMAKE



Seria CP

Seria SP

Seria CPP

MODEL PR DKO

MOMENT 

OBROTOWY

ZU YCIE�

POWIETRZA

POZIOM�

HA ASU

ST-CP20 1000 OBR/MIN 0.1 - 0.8 Nm 200 l/min 70 dB

ST-CP30

ST-CP35

ST-CP40

ST-CP45

ST-CP55

ST-CP60

ST-CP65

1800 OBR/MIN

2200 OBR/MIN

1000 OBR/MIN

800 OBR/MIN

1000 OBR/MIN

550 OBR/MIN

300 OBR/MIN

0.3 - 1.7 Nm

0.3 - 2.0 Nm

0.5 - 3.0 Nm

0.8 - 4.0 Nm

0.7 - 6.5 Nm

1.5 - 9.5 Nm

3.0 -17.0 Nm

280 l/min

280 l/min

280 l/min

300 l/min

550 l/min

550 l/min

550 l/min

74 dB

74 dB

74 dB

78 dB

78 dB

78 dB

78 dB

REDNICA�

WKR T W

M1.7 - M3.3

M2.2 - M4.2

M2.4 - M4.5

M2.8 - M5.0

M3.0 - M5.7

M2.9 - M6.4

M4.1 - M7.0

M5.7 - M9.5

0.48 kg

MODEL PR DKO

MOMENT 

OBROTOWY

ZU YCIE�

POWIETRZA

POZIOM�

HA ASU

ST-SP20 1000 OBR/MIN 0.1 - 0.8 Nm 200 l/min 70 dB

ST-SP30

ST-SP40

ST-SP50

ST-SP55

ST-SP60

1800 OBR/MIN

1000 OBR/MIN

1400 OBR/MIN

1000 OBR/MIN

550 OBR/MIN

0,2 - 1,6 Nm

0,5 - 3,0 Nm

0,7 - 5,0 Nm

0,7 - 6,5 Nm

1,5 - 9,5 Nm

280 l/min

280 l/min

550 l/min

550 l/min

550 l/min

74 dB

74 dB

74 dB

78 dB

78 dB

REDNICA�

WKR T W

M1.7 - M3.3

M2.2 - M4.2

M2.8 - M5.0

M2.9 - M6.0

M2.9 - M6.4

M4.1 - M7.0

MODEL PR DKO

MOMENT 

OBROTOWY

ZU YCIE�

POWIETRZA

POZIOM�

HA ASU

ST-CPP35 2200 OBR/MIN 0.3 - 2.0 Nm 280 l/min 72 dB

ST-CPP38

ST-CPP41

ST-CPP47

ST-CPP48

ST-CPP50

ST-CPP55

ST-CPP60

1800 OBR/MIN

1000 OBR/MIN

550 OBR/MIN

1800 OBR/MIN

1400 OBR/MIN

1000 OBR/MIN

550 OBR/MIN

0.3 - 2.5 Nm

0.5 - 3.5 Nm

1.0 - 5.0 Nm

0.5 - 4.6 Nm

1.0 - 6.0 Nm

1.2 - 7.5 Nm

3.0 -11.0 Nm

280 l/min

280 l/min

280 l/min

550 l/min

550 l/min

550 l/min

550 l/min

72 dB

72 dB

72 dB

78 dB

76 dB

76 dB

76 dB

REDNICA�

WKR T W

 M2.4 - M4.5

M2.4 - M4.7

M2.8 - M5.2

M3.6 - M6.0

M2.8 - M6.0

M2.9 - M6.2

M3.5 - M6.6

M5.0 - M7.3

ST-CPP65 300 OBR/MIN 3.0 -18.0 Nm M5.0 - M9.3 550 l/min 76 dB

- opatentowany system 

  wysprz glania minimalizuje 

  wibracje

- ergonomiczna obudowa 

  kompozytowa nie powoduje 

  wyzi bienia r koje ci 

- p ynna regulacja obrot w

- uchwyt do podwieszenia 

  narz dzia na balanserze�

- minimalny moment reakcji

0.43 kg

0.64 kg

- ergonomiczna konstrukcja

- system reversible  

- ma y moment reakcji na d o  

  operatora  kr tki czas 

  roz czenia

- niezale na od operatora du a 

  dok adno  momentu z cza

- uchwyt do podwieszenia 

  narz dzia na balanserze�

- ergonomizm w eksploatacji 

 (ma e zu ycie powietrza, 

  kr tki czas osi gania 

  zadanego momentu) 

- opatentowany system 

  wysprz glania minimalizuje 

  wibracje

- ergonomiczna obudowa 

  kompozytowa nie powoduje 

  wyzi bienia r koje ci 

- uniwersalno  pod czenia 

  zasilania urz dzenia w 

  zale no ci od stanowiska pracy

- obrotowy prze cznik zmiany 

  kierunku obrot w L-P

- uchwyt do podwieszenia 

  narz dzia na balanserze�

- du a dok adno  momentu: 

  +/- 3%



ST-5548

ST-C541

ST-C540
ST-C501

MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

ZU YCIE 

POWIETRZA

PRZY CZE

ST-5548

ST-C541

ST-C540

ST-C501

10000 OBR/MIN

 8000 OBR/MIN

WAGA

7500 OBR/MIN

 6500 OBR/MIN

170 l/min 1/4

1/4

1/4

1.2 kg

2.25kg

2.8 kg

2.0 kg

MOC�

ROBOCZA

813 Nm

813 Nm

542 Nm

813 Nm

226 l/min

226 l/min

226 l/min 1/4

UCHWYT

1/2

1/2

1/2

1/2

pG
PNEUMATIG

pG
PNEUMATIG

- dzi ki obudowie z kompozytu 

  waga tylko 1.2 kg

- doskonale wywa ony 

  mechanizm udarowy

- korzystny stosunek masy 

  do uzyskiwanej mocy 

- ergonomiczna i nowoczesna 

  obudowa odporna na 

  uszkodzenia

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

- doskonale wywa ony 

  mechanizm udarowy

- korzystny stosunek masy 

  do uzyskiwanej mocy 

- ergonomiczna i nowoczesna 

  obudowa odporna na 

  uszkodzenia

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

- dzi ki obudowie z kompozytu 

  waga tylko 2.25 kg

- doskonale wywa ony 

  mechanizm udarowy

- korzystny stosunek masy 

  do uzyskiwanej mocy 

- ergonomiczna i nowoczesna 

  obudowa odporna na 

  uszkodzenia

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

- dzi ki obudowie z kompozytu 

  waga tylko 2 kg

- doskonale wywa ony 

  mechanizm udarowy

- korzystny stosunek masy 

  do uzyskiwanej mocy 

- ergonomiczna i nowoczesna 

  obudowa odporna na 

  uszkodzenia

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�



ko c wka szybkoz czki

KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2  

ST-C540

klucz imbusowy 4mm

mini olejarka

mocna, zatrzaskowa, skrzynia 

aluminiowa zamykana kluczykiem

10 nasadek udarowych: 9,10,�

11,13,14,17,19,22,24,27mm

przed u ka udarowa 1/2"�

DR 125mm

pojemnik z olejem

pG
PNEUMATIG

pG
PNEUMATIG

ST-C540

- dzi ki obudowie z kompozytu 

  waga tylko 2 kg

- doskonale wywa ony 

  mechanizm udarowy

- korzystny stosunek masy 

  do uzyskiwanej mocy 

- ergonomiczna i nowoczesna 

  obudowa odporna na 

  uszkodzenia

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�
ST-C540 7500 OBR/MIN 1/4 2.0 kg813 Nm 226 l/min 1/2

MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

ZU YCIE 

POWIETRZA

PRZY CZE WAGA

MOC�

ROBOCZA

UCHWYT



MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

ZU YCIE 

POWIETRZA

PRZY CZE

ST-6661

ST-C562

ST-6684L

ST-6800

4000 OBR/MIN

4000 OBR/MIN

WAGA

3500 OBR/MIN

3000 OBR/MIN

340 l/min 1/4

3/8

1/2

4.5 kg

3.8 kg

14.2kg

11.0kg

MOC�

ROBOCZA

1357 Nm

2170 Nm

1355 Nm

3660 Nm

340 l/min

566 l/min

651 l/min 1/2

UCHWYT

3/4

3/4

1

1

pG
PNEUMATIG

pG
PNEUMATIG

ST-6661

ST-C562

ST-6684L

ST-6800

KLUCZE PNEUMATYCZNE 3/4" i 1"

- ma a masa: 4.5 kg

- doskonale wywa ony 

  mechanizm udarowy

- korzystny stosunek masy 

  do uzyskiwanej mocy 

- ergonomiczna i nowoczesna 

  obudowa odporna na 

  uszkodzenia

- dzi ki obudowie 

  z kompozytu waga 

  tylko 3.8 kg

- doskonale wywa ony 

  mechanizm udarowy

- korzystny stosunek masy 

  do uzyskiwanej mocy 

- ergonomiczna i nowoczesna 

  obudowa odporna na 

  uszkodzenia

- doskonale wywa ony 

  mechanizm udarowy

- korzystny stosunek masy 

  do uzyskiwanej mocy 

- ergonomiczna i nowoczesna 

  obudowa odporna na 

  uszkodzenia

- doskonale wywa ony 

  mechanizm udarowy

- korzystny stosunek masy 

  do uzyskiwanej mocy 

- ergonomiczna i nowoczesna 

  obudowa odporna na 

  uszkodzenia



KLUCZE 

K TOWE

- prosta regulacja obrot w 

  PRAWO -LEWO

- r koje  pokryta tworzywem 

  antypo lizgowym, olejoodpornym

- ergonomiczna i nowoczesna 

  obudowa odporna na 

  uszkodzenia

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

ZU YCIE 

POWIETRZA

PRZY CZE

ST-55521

ST-55523

ST-55525

280 OBR/MIN

350 OBR/MIN

WAGA

225 OBR/MIN

113 l/min 1/4

1/4

1/4

1.24 kg

0.66 kg

1.60 kg

MOC�

ROBOCZA

 68 Nm

122 Nm

108 Nm

 99 l/min

113 l/min

WRZECIONO

1/2"

3/8"

1/2"

ST-55525ST-55521 ST-55523

pG
PNEUMATIG

pG
PNEUMATIG

obrotowy system wydechu 360  utrzymuje 

powietrze z dala od obszaru roboczego

0

obrotowe przy cze powietrza�

umo liwia swobodne ruchy w a

ergonomiczna kompozytowa r koje �

dopasowuje si  do r ki operatora

zapobiega deformacjom�

przed u a ywotno  cz ci

antypy owa zas ona zapadkowa�

nie dopuszcza brudu i innych obiekt w

specjalny pier cie  podtrzymuj cy�

zapobiega wypadaniu komponent w�

w czasie pracy

KLUCZE PNEUMATYCZNE K TOWE



MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

ZU YCIE 

POWIETRZA

PRZY CZE

ST-7784

ST-7737

ST-7745L-B

ST-7747L-B

 5900 OBR/MIN

11000 OBR/MIN

WAGA

10900 OBR/MIN

 7600 OBR/MIN

1600 l/min 1/2

1/4

1/4

5.8 kg

1.8 kg

3.1 kg

1.6 kg

 170 l/min

 170 l/min

 257 l/min 3/8

W
REDNICA�

TARCZY

230 mm

125 mm

125 mm

180 mm

19 mm

10 mm

10 mm

13 mm

pG
PNEUMATIG

pG
PNEUMATIG

DU A�

MOC

podw jnie 

u o yskowane 

wrzeciono�

przedni wylot 

powietrza

atwa obs uga

mocna obudowa

nowoczesny nap d�

20% wi cej mocy

SZLIFIERKI K TOWE

SZLIFIERKA CZO OWA 

�

  ST-7784

ergonomiczna r czka

ST-7737

ST-7747L-B

ST-7745L-B

- wzmocnione i podw jnie u o yskowane 

  wrzeciono zapewnia wysok  trwa o  

  narz dzia

- wyeliminowany do minimum moment 

  reakcji przy rozruchu

- korzystny stosunek mocy do masy 

- gwarancja du ej wydajno ci

- szlifierka tego typu przeznaczona jest 

  dla przemys u metalowego i 

  stoczniowego oraz tam, gdzie zachodzi 

  konieczno  szlifowania du ych 

  powierzchni�



SZLIFIERKI OSCYLACYJNE

MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

ZU YCIE 

POWIETRZA

PRZY CZE

ST-7108

ST-OSN-60-HE

ST-OSG-60-HE

10000 OBR/MIN

10000 OBR/MIN

POZIOM�

HA ASU

10000 OBR/MIN

255 l/min 1/4

1/4

1/4

76 dB

81 dB

88 dB

MOC

179 W

179 W

200 W

453 l/min

453 l/min

REDNICA�

TARCZY

127 mm

127 mm

127 mm

ST-OSG-60-HE

ST-OSN-60-HE

- system odsysania py u

- wytrzyma y mechanizm 

  wewn trzny 

- ergonomiczna budowa

- innowacyjny sytem 

  przeciwpy owy

- niski poziom ha asu

- niski poziom wibracji

- system odsysania py u

- wytrzyma y mechanizm 

  wewn trzny 

- ergonomiczna budowa

- innowacyjny sytem 

  przeciwpy owy

- niski poziom ha asu

- niski poziom wibracji

NISKIE WIBRACJE

Aby sprowadzi  wibracje do minimum�

zastosowano gumowe pier cienie na silniku 

B BEN Z UTWARDZONEJ STALI

Dobrej jako ci b ben przed u a ywotno  narz dzia 

INNOWACYJNY SYSTEM ODSYSANIA PY U

Nowy system oddziela silnik i o yska od pozosta o ci po szlifowaniu 

i py u powoduj c lepsze odsysanie 

NISKI POZIOM HA ASU

Dzi ki zastosowaniu nowoczesnych t umik w�

zredukowano poziom ha asu do 75 dB 

ERGONOMICZNA OBUDOWA

R ka operatora nie lizga si  na narz dziu 

dzi ki unikalnemu uchwytowi z gumy kt ry 

jest jednocze nie izolatorem termicznym  

TARCZA SZLIFUJ CA

Perfekcyjnie dopasowana,wykonana�

z wysokiej jako ci poliuretanu 

MA A WAGA

Dzi ki dostosowanej do d ugiej pracy 

kompozytowej obudowie narz dzie�

wa y poni ej kilograma co przek ada si �

na mniejsze zm cz nie operatora  



ST-7732M

- uchwyt do kamieni szlifierskich�

  i frez w

- korzystny stosunek masy 

  do uzyskiwanej mocy 

- ergonomiczna i nowoczesna 

  obudowa odporna na 

  uszkodzenia

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

ST-7733M

- korzystny stosunek masy 

  do uzyskiwanej mocy 

- ergonomiczna i nowoczesna 

  obudowa odporna na 

  uszkodzenia

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

- uchwyt do kamieni szlifierskich�

  i frez w

ST-38LE

ST-7734FM

- korzystny stosunek masy 

  do uzyskiwanej mocy 

- niski poziom wibracji

- mo liwo  pracy w miejscach�

  trudnodost pnych�

- uniwersalny uchwyt do ciernic�

  trzpieniowych, tarcz listkowych�

  i frez w

- zabezpieczenie przed 

  przypadkowym w czeniem

- uniwersalny uchwyt do ciernic�

  trzpieniowych, tarcz listkowych�

  i frez w

- korzystny stosunek masy 

  do uzyskiwanej mocy 

- zabezpieczenie przed 

  przypadkowym w czeniem

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

ZU YCIE 

POWIETRZA

PRZY CZE

ST-7732M

ST-7733M

ST-38LE

ST-7734FM

25000 OBR/MIN

22000 OBR/MIN

WAGA

25000 OBR/MIN

18000 OBR/MIN

 85 l/min 1/4

1/4

1/8

0.3 kg

0.9 kg

0.4 kg

0.8 kg

113 l/min

113 l/min

 85 l/min 1/4

WCI NIENIE

19 mm

10 mm

10 mm

10 mm

6.2 bar

6.2 bar

6.0 bar

6.0 bar

pG
PNEUMATIG

pG
PNEUMATIG

SZLIFIERKI TRZPIENIOWE



POLERKI

ST-7774

ST-7776

pG
PNEUMATIG

pG
PNEUMATIG

MODEL
PR DKO  

(bez obci enia)

ZU YCIE 

POWIETRZA

PRZY CZE

ST-7774

ST-7776

2500 obr/min

2500 obr/min

WAGA

171 l/min 1/4

1/4

2.9 kg

2.9 kg

W

10 mm

10 mm

171 l/min

REDNICA�

TARCZY

175 mm

180 mm

- p ynna regulacja przep ywu 

  powietrza 

- uniwersalny dysk pozwalaj cy�

  na montowanie r nego rodzaju�

  tarcz polerskich

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

- uchwyt montowany z obu stron

- odporna na uszkodzenia�

  ergonomiczna obudowa

- p ynna regulacja przep ywu 

  powietrza 

- uniwersalny dysk pozwalaj cy�

  na montowanie r nego rodzaju�

  tarcz polerskich

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

- odporna na uszkodzenia�

  ergonomiczna obudowa



M OTKI IG OWE PROSTE

pG
PNEUMATIG

pG
PNEUMATIG

ST-2550

ST-2556

ST-2557

- zastosowanie wymiennych 

  wk ad w pozwalaj ce na 

  zastosowanie r nych ilo ci igie

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

- swobodne osadzenie stalowych 

  igie  pozwalaj ce na obr bk  

  nieregularnych powierzchni

- ergonomiczna obudowa�

MODEL

ZU YCIE 

POWIETRZA

ROZMIAR�

IG Y

ST-2550

ST-2556

ST-2557

7.3 mm

4.3 mm

WAGA

5.0 mm

160 l/min O3x180x19szt 2.6kg

2.8kg

2.7kg

REDNICA�

GROTU

3 mm

3 mm

3 mm

250 l/min

230 l/min

UDERZENIA�

NA MINUTE

3700

4400

4400

D UGO �

UDERZENIA

O3x180x19szt

O3x180x19szt

- zastosowanie wymiennych 

  wk ad w pozwalaj ce na 

  zastosowanie r nych ilo ci igie

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

- swobodne osadzenie stalowych 

  igie  pozwalaj ce na obr bk  

  nieregularnych powierzchni

- ergonomiczna obudowa�

- zastosowanie wymiennych 

  wk ad w pozwalaj ce na 

  zastosowanie r nych ilo ci igie

- europejski standart 

  mocowania ko c wek 1/4"�

- swobodne osadzenie stalowych 

  igie  pozwalaj ce na obr bk  

  nieregularnych powierzchni

- ergonomiczna obudowa�



M OTKI IG OWE PISTOLETOWE

MODEL

ZU YCIE 

POWIETRZA

ROZMIAR�

IG Y

ST-2553

ST-2555

ST-2559

5.6 mm

7.3 mm

WAGA

9.0 mm

250 l/min O3x180x28szt 3.5kg

2.6kg

4.5kg

REDNICA�

GROTU

3 mm

3 mm

3 mm

283 l/min

250 l/min

UDERZENIA�

NA MINUTE

3800

3700

3000

D UGO �

UDERZENIA

O3x180x19szt

O3x180x28szt

ST-2553

ST-2555

ST-2559

- zastosowanie wymiennych 

  wk ad w pozwalaj ce na 

  zastosowanie r nych ilo ci igie

- swobodne osadzenie stalowych 

  igie  pozwalaj ce na obr bk  

  nieregularnych powierzchni

- ergonomiczna obudowa�

- zastosowanie wymiennych 

  wk ad w pozwalaj ce na 

  zastosowanie r nych ilo ci igie

- swobodne osadzenie stalowych 

  igie  pozwalaj ce na obr bk  

  nieregularnych powierzchni

- ergonomiczna obudowa�

- zastosowanie wymiennych 

  wk ad w pozwalaj ce na 

  zastosowanie r nych ilo ci igie

- swobodne osadzenie stalowych 

  igie  pozwalaj ce na obr bk  

  nieregularnych powierzchni

- ergonomiczna obudowa�



M OTKI PALCOWE

ST-2272L

Odbijak pneumatyczny 1-g owicowy ST-2272L 

 

Przeznaczony m.in. do usuwania zgorzelin, kamienia 

kot owego oraz rdzy z element w konstukcji stalowych. 

Antykorozyjne zabezpieczenie ca ej powierzchni narz dzia 

gwarantuje niezawodno  pracy w ekstremalnie 

agresywnych warunkach eksploatacji.

pG
PNEUMATIG

pG
PNEUMATIG

SUPER�

MOC

- wysoka wydajno  i d uga 

  ywotno

- prosta i niezawodna konstrukcja

- ergonomiczna r koje �

- specjalnie szlifowana, wysokiej 

  twardo ci ko c wka robocza

DANE TECHNICZNE

Ilo  uderze : 7200/min

Przy cze powietrza: 3/8"

rednie zu ycie powietrza: 120 l/min

Zalecane ci nienie pracy: 6.2 bar

W  zasilaj cy: 10 mm

Waga: 1,9 kg



NITOWNICE

MODEL

ZU YCIE 

POWIETRZA

WYSOKO �

CA KOWITA

ST-66154

ST-6615

WAGA

2,8 l/cykl 269mm 1.95kg

1.50kg 

ZAKRES NITOWANIA�

(nity stalowe)

3.2mm(1/8"),4.0mm(5/32")�

4.8mm(3/16"),6.4mm(1/4")

SKOK�

T OKA

WLOT�

POWIETRZA

17mm 1/4"

2.4mm(3/32"),3.2mm(1/8")�

4.0mm(5/32"),4.8mm(3/16")
2,8 l/cykl 14mm 1/4" 273mm

Szybki powr t 

dr ka poprzecznego.

Obrotowe przy cze 360
0�

zapobiega zaginaniu si  przewodu zasilaj cego.

Za lepka oleju hydraulicznego.

Aby zabezpieczy  narz dzie i operatora�

zastosowano zaw r bezpiecze stwa,�

kt ry automatycznie uwalnia ci nienie,�

je li jego warto  przekroczy 7,6 bar.

Mi kki ergonomiczny uchwyt 

zapewnia komfort pracy.

Mocny i precyzyjny silnik 

o efektywnej pracy w obu kierunkach.

kierunek�

ruchu

kierunek obrotu�

w trakcie dzia ania

Wygodny przycisk uruchamiaj cy.

Skala okre laj ca skok.

ST-6615

ST-66154

- specjalny system podci nienia 

  zapobiega wypadaniu nita 

  podczas nitowania w miejscach�

  trudnodost pnych

- polecana do prac na liniach 

  produkcyjnych

- przystosowa do nit w 

  stalowych i kwasowych

- system zaci gu nit w poprzez 

  2 szczekow  g owic  z 

  maksymaln  si  1220 kg. 

- wymienna ko c wka umo liwia-�

j ca stosowanie nit w zrywalnych�

o r nej rednicy

- pojemnik na ko c wki nit w�

  pozwalaj cy na zachowanie�

  czysto ci

- du a moc przy zrywaniu nit w 

- ma e zu ycie powietrza 



PISTOLETY LAKIERNICZE

MODEL

ZU YCIE 

POWIETRZA

ZALECANE�

CI NIENIE

SS-1101

SS-1102

SS-1303LG 

1.0mm ,1.2mm

1.7mm ,2.0mm

WAGA

1.4mm - 2.5mm

120 l/min 3.6-5.7 bar 0.30kg

0.47kg

0.70kg

POJEMNO �

ZBIORNIKA

600 ml

600 ml

125 ml

250 l/min

 85 l/min

STANDARTOWA�

DYSZA

0.8mm

1.4mm

1.3mm

DYSZE�

OPCJONALNE

3.6-5.7 bar

1.6 bar

SS-1101 SS-1102 SS-1303LG

regulacja ilo ci podawanej farby

regulacja kszta tu strumienia

szczelny pojemnik farby 

p ynna regulacja skoku spustu

zewn trzne przy cze powietrza 1/4"
zaw r reguluj cy przep yw powietrza

spust

wylot farby

mocowanie pojemnika

iglica



PISTOLETY PNEUMATYCZNE

PISTOLET DO PIASKOWANIA Z W EM

rednica dyszy: 7,24 mm

Ko c wka: 1.5, 2.7, 3.5, 3.6 mm

Pojemno  zbiornika: 7 l

Przy cze powietrza: 1/4"

rednie zu ycie powietrza: 200 - 340 l/min

Waga: 1,3 kg

Sugerowane ci nienie powietrza: 2 - 3,5 bar

APARAT DO MAS TYNKARSKICH SS-1183

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA

Model: AG-100 , AG-300

SA-6620

SA-6600A

DG-10-1(L)

- wykonany z odpornego plastiku, 

  ko c wki z mosi dzu

- manometr z tarcz  iluminuj c ,�

  umo liwia odczyt w nocy

- dostarczany w komplecie z w em 

  z ko c wk  pompuj c

- ko c wka do pompowania posiada�

  do czenie zaciskowe do zaworu ko a 

- gwint do czony G (R): 1/4"

- zakres pomiarowy: 0-10 bar

- do k  samochodowych

- dostarczany w komplecie 

  z w em z ko c wk  

  pompuj c  1/4" 

- ci nienie robocze: max. 10bar

- ci nienie rekomendowane: 1 do 6bar

- temperatura pracy: -10 C do +80 C 

Pistolet do przedmuchu 

z dysz  10 cm.

Profesjonalna seria pistolet w do 

przedmuchu maj ca zastosowanie 

tam gdzie potrzebne jest sprawne, 

lekkie i wygodnie narz dzie do 

czyszczenia obrabianych miejsc.

- trzy skale pomiaru: 

  bar, MPa, PSI

- uchwyt pe ni cy funkcj  schowka 

  na ig  do pi ek oraz ko c wk  

  pompuj c  na w  

  (dostarczane w komplecie) 

- wykonany z aluminium

- manometr wyposa ony jest w 

  szkie ko ochronne i os on  

  z gumy

- ko c wka do pompowania 

  posiada do czenie zaciskowe 

  do zaworu ko a 


