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model: KI-3215 model: KI-3216

model: SP-1810model: KI-3281

Wk rętark i  pneumat yczne

Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Długość
(mm)

Zakres 
regulacji

(Nm)

Wibracje
(m/s2)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

KI-3215 1.800 1/4 200 2.0 - 11.0 0.97 95 1/4” 1.20 6.3

KI-3216 800 1/4 200 2.0 - 15.0 0.97 95 1/4” 1.20 6.3

KI-3281 1.200 1/4 185 13.6 0.98 97 1/4” 1.27 6.3

SP-1810 1.800 1/4 205 5.0 - 15.0 1.0 88 1/4 1.19 6.3

Wkrętarka pistoletowa 1.800 obr.

Cieszy się dobrą opinią wśród producentów stolarki 
okiennej i meblowej.

W całości wykonana z metalu (stal, aluminum). 
Prędkość 1800 obr/min.
Regulacja momentu obrotowego wewnątrz 
korpusu. 

Zalety:
• regulacja sprzęgła           • uchwyt na bity 1/4”

Wkrętarka wolnoobrotowa 800 obr.

Polecana do montażu okuć okiennych, produkcji mebli 
ogrodowych i stolarki budowlanej.

Prędkość 800 obr/min. Posiada wewnętrzną
 regulację momentu obrotowego. 
Prosta i zwarta obudowa ze stopu aluminium 
gwarantuje długą żywotność wkrętarki.

Zalety:
• regulacja sprzęgła           • uchwyt na bity 1/4”

Wkrętarka pistoletowa 1.800 obr.

Wkrętarka z regulacją wewnętrzną momentu.

Profesjonalna wkrętarka japońskiej firmy SP-AIR. 
Posiada regulację momentu dokręcania 
umiejscowioną wewnątrz korpusu.

Zalety:
• regulacja sprzęgła                   
• przełącznik prawo-lewo
• uchwyt na bity 1/4”

Wkrętarka bezsprzęgłowa 1.200 obr.

Dedykowana do skręcania detali z drewna za pomocą 
długich wkrętów i konfirmatów.

Dzięki zastosowaniu podwójnej przekładni plane-
tarnej udało się zachować zarówno wysokie obroty 
(1200 obr/min.) jak i siłę. Brak sprzęgła pozwala na 
maksymalne wykorzystanie mocy wytwarzanej 
przez napęd.

Zalety: • wysokie obroty
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model: SP-1812 model: SAR-48BPN

model: SA-A58BPDmodel: SAR-58BPN

Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Długość
(mm)

Zakres 
regulacji

(Nm)

Wibracje
(m/s2)

Poziom
hałasu
(dBA)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SP-1812 800 1/4 205 5.0 - 13.0 1.5 88 1/4 1.35 6.3

SAR-48BPN 1.700 1/4 170 1.0 - 6.0 2.5 76 1/4 0.87 6.3

SAR-58BPN 750 1/4 170 1.0 - 9.0 2.5 76 1/4 0.87 6.3

SA-A58BPD 750 1/4 160 nd 2.5 76 1/4 0.73 6.3

Wkrętarka wolnoobrotowa 800 obr.

Wkrętarka z regulacją wewnętrzną momentu.

Wkrętarka cenionej japońskiej firmy SP-AIR.
Posiada regulację momentu dokręcania 
umiejscowioną wewnątrz korpusu.

Zalety:
• regulacja sprzęgła                  
• przełącznik prawo-lewo
• uchwyt na bity 1/4”

Wkrętarka kompozytowa  1.700 obr.

Chętnie stosowana przez producentów mebli i stolarki okennej.

Jedna z najpopularniejszych w naszej oferice 
wkrętarek pneumatycznych. Posiada sprzęgło 
poślizgowe regulowane pierścieniem znajdującym
się w przedniej części korpusu narzędzia. 

Zalety:
• ergonomiczna, lekka obudowa
• standardowy uchwyt na bity 1/4”

Kompozytowa wkrętarka pneumatyczna

Dedykowana dla przemysłu meblarskiego.

Kompozytowa wkrętarka z bezpośrednim napedem
z pominięciem sprzęgła. Zapewnia to maksymalną 
siłę. Dedykowana dla przemysłu meblarskiego 
oraz do produkcji galanterii ogrodowej.

Zalety:
• standardowy uchwyt na bity 1/4”

Wkrętarka kompozytowa 750 obr.

Polecana dla stolarzy meblowych oraz produkcji 
galanterii ogrodowej.

Mocna wkrętarka kompozytowa z tradycyjnym 
sprzęgłem poślizgowym oraz zewnętrza regulajcą 
siły dokręcania. Lekka i poręczna.

Zalety:
• ergonomiczna, lekka obudowa
• standardowy uchwyt na bity 1/4”
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model: SAR-39LBN

model: SAR-48LBN

model: SAR-45LBN

model: SAR-58LBN

Model Obroty
(/min)

Uchwyt
(cal)

Długość
(mm)

Zakres 
regulacji

(Nm)

Wejście
zasilające

(cal)

Masa
(kg)

Ciśnienie
robocze

(bar)

SAR-39LBN 1.800 1/4 140 0.5 - 4.0 1/4 0.60 6.3

SAR-45LBN 750 1/4 140 0.5 - 6.0 1/4 0.60 6.3

SAR-48LBN 1.700 1/4 195 1.0 - 6.0 1/4 0.84 6.3

SAR-58LBN 750 1/4 195 1.0 - 9.0 1/4 0.84 6.3

Wkrętarka prosta kompozytowa 1.800 obr

Wkrętarka z regulacją wewnętrzną momentu w zakresie 0.5 - 4 Nm.

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania.
Obudowa narzędzia zwiękaszająca komfort pracy. 
Zalety:
• regulacja sprzęgła                   
• przełącznik prawo-lewo
• standardowy uchwyt na bity 1/4”

Wkrętarka prosta kompozytowa 1.700 obr

Wkrętarka z regulacją wewnętrzną momentu w zakresie 1-6 Nm.

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania.
Obudowa narzędzia zwiękaszająca komfort pracy pracy.

Zalety:
• regulacja sprzęgła                   
• przełącznik prawo-lewo
• standardowy uchwyt na bity 1/4”

Wkrętarka prosta kompozytowa 750 obr.

Wkrętarka z regulacją wewnętrzną momentu w zakresie 0.5 - 6.0 Nm.

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania.
Obudowa narzędzia zwiękaszająca komfort pracy.
Zalety:
• regulacja sprzęgła                   
• przełącznik prawo-lewo
• standardowy uchwyt na bity 1/4”

Wkrętarka prosta kompozytowa 750 obr.

Wkrętarka z regulacją wewnętrzną momentu w zakresie 1-9 Nm.

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania.
Obudowa narzędzia zwiękaszająca komfort pracy.

Zalety:
• regulacja sprzęgła                   
• przełącznik prawo-lewo
• standardowy uchwyt na bity 1/4”

Wk rętark i  pneumat yczne


