1

www.conel-info.cz

VŠECHNO NÁŘADÍ V JEDNOM KATALOGU
CONEL TOOLS

BACK TO THE TOOLS
Vážení zákazníci, v tomto katalogu vám přinášímé nový
sortiment profesionálního instalaterského nářadí pod
značkou CONEL. Jako nejlepší přítel instalatéra přínáší
montážníkovi snadnější instalaci výrobků a úsporu času
při práci. Nářadí doplňuje sortiment CONEL

Barvy vyobrazení sortimentu jsou pouze orientační.
Chyby nebo omyly v textu a cenách jsou vyhrazeny.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
Obrázky jsou pouze ilustrační.

© 2018 GC SKUPINA
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na českém trhu o již zavedené a známé produkty
CONEL jako například VIS předstěnová technika, FLOW
čerpací technika a CLIC upevňovací technika. CONEL
nářadí je profesionální a vysoce kvalitní instalatérské
nářadí s puncem německé kvality.

Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - kufříky

TOOLS Kovový kufřík na drobný materiál
//

8 místný organizér

//

antistatická povrchová úprava přihrádek

//

rozměry: š 300 x v 50 x h 230 mm

//

hmotnost: 1,1 kg
Zkratka 1: CONCTOOLKOFF8

TOOLS Kovový kufřík na drobný materiál
//

12 místný organizér

//

antistatická povrchová úprava přihrádek

//

rozměry: š 300 x v 50 x h 230 mm

//

hmotnost: 1,1 kg
Zkratka 1: CONCTOOLKOFF12

TOOLS Kovový kufřík na drobný materiál
//

univerzální plastový organizér

//

antistatický povrchová úprava přihrádek

//

rozměry: š 300 x v 50 x h 230 mm

//

hmotnost: 1,1 kg
Zkratka 1: CONCTOOLKOFFUNI

TOOLS Kovový kufřík na drobný materiál
//

77 místný organizér

//

s pěnovým podkladem

//

antistatická povrchová úprava přihrádek

//

rozměry: s 300 x v 50 x h 230 mm

//

hmotnost: 1,1 kg
Zkratka 1: CONCTOOLKOFFDUE
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Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - brusné kotouče

TOOLS Řezný kotouč /na objednávku
//

extra tenký

//

pro ocel a nerez

TOOLS Řezný kotouč, 10 ks v balení
Zkratka 1

ø mm

Síla mm

VPE

CONCTOOLT115INOX1

115

1,0

10

CONCTOOLT125INOX1

125

1,0
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TOOLS Univerzální diamantový dělící kotouč
//

pro beton, všechny stavební materiály, přírodní kámen atd.

//

15 mm výška segmentu, rychlý řez, dlouhá výdrž

//

extrémně rychlý a odolný

//

oboustraně zesílena pancéřová příruba

//

extrémně stabilní

//

redukovaný hluk a vibrace

Zkratka 1

15 mm

ø mm

Segment

CONCTOOLDT115L

115

15 mm

CONCTOOLDT125L

125

15 mm

CONCTOOLDT230L

230

15 mm

TOOLS Univerzální kotouč pro drážkovací frézu
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//

pro beton, všechny stavební
materiály, přírodní kámen atd.

//

praktické dvojbalení

//

10 mm rychlořezný segment

//

rychlý řez, dlouhá výdrž

//

2 ks v balení
Zkratka 1

ø mm

Segment

CONCTOOLDT150L

150

10 mm

Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - vrtáky do vrtacích kladiv

TOOLS Vrták do vrtacích kladiv Turbo
//

kompatibilní se všemi vrtacími
kladivy s SDS-plus nebo HILTI
	TE-C technologií

//

určeno pro nejtvrdší materiály:
Zdivo, Beton, Přírodní kámen, žulu atd.

//

//

made in Germany, německá kvalita

speciální břity z tvrdokovu

//

//

břity pájeny při teplotách až 1.120 °C

přesné a čisté vrty

//

//

německý cerifikát PGM

s patentovanou MS5-Spiralou

//

//

vysoká vrtací rychlost

//

rychlý odvod odvrtaného materiálu

//

vysoká pevnost a dlouhá životnost

vyrobeno se zárukou nejlepší kvality
za dodržení nejpřísnějších tolerancí
a norem s hlavním zaměřěním na
nejmodernější kotevní techniku

//

odolnost proti opotřebení

Vhodné pro:

Armovaný
beton

Kamenina

Zkratka 1

Přírodní
kámen

Zdivo

SDS-plus
použití

Turbohrot

ø mm

Pracovní délka mm

Celková délka mm

CONCTOOLHBP6100

6

100

160

CONCTOOLHBP8100

8

100

160

CONCTOOLHBP10100

10

100

160

CONCTOOLHBP12100

12

100

160

CONCTOOLHBP14100

14

100

160

CONCTOOLHBP14150

14

150

210
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Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - vrtací korunky

TOOLS Diamantová vrtací korunka
pro mokré i suché vrtání 1 ¼“ UNC /na objednávku

11 mm

//

profi-univerzální vrtací korunka

//

délka korunky: 400 mm

//

segmenty navařeny laserem

//

11 mm výška vrtacího segmentu pro snadné vrtání

//

vysoká odolnost díky speciálnímu složení segmentu

//

použití ruční nebo s vodícím korunkovým stojanem

//

určeno pro: Beton, Zdivo, přírodní a umělý kámen

Zkratka 1

Ø mm

CONCTOOLDBKU42

42

CONCTOOLDBKU52

52

CONCTOOLDBKU62

62

CONCTOOLDBKU72

72

CONCTOOLDBKU82

82

CONCTOOLDBKU102

102

CONCTOOLDBKU112

112

CONCTOOLDBKU132

132

CONCTOOLDBKU152

152

CONCTOOLDBKU162

162

CONCTOOLDBKU182

182

CONCTOOLDBKU202

202

CONCTOOLDBKU225

225

CONCTOOLDBKU252

252

Vhodné pro:

Armovaný
beton
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Umělý
kámen

Zdivo

Přírodní
kámen

Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - kleště

TOOLS Trubkový hasák typu S
//

stabilní dvojitá konstrukce

//

dlouhá životsnost, induktivně
tvrzené zuby

//

chrom-vanadová elektroocel,
kalená v oleji a popuštěná

1"
Zkratka 1: CONCTOOLERZ25
1½"
Zkratka 1: CONCTOOLERZ40
2"
Zkratka 1: CONCTOOLERZ50
Set (1", 1½", 2")
Zkratka 1: CONCTOOLERZSET

TOOLS „Superior Standard“ Siko kleště
//

plochy čelistí se speciálně kalenými
zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC

//

samosvorné na trubkách a maticích

//

chrom-vanadová elektroocel,
kalená v oleji a popuštěná

170 mm
Zkratka 1: CONCTOOLWAPU170
250 mm
Zkratka 1: CONCTOOLWAPU250
300 mm
Zkratka 1: CONCTOOLWAPU300
Set (170 mm, 250 mm, 300 mm)
Zkratka 1: CONCTOOLWAPUSET

TOOLS „SPEEDYplus“ Siko kleště
//

o 30 % větší rozevření

//

samoupnítání je výrazně jednodušší
díky optimalizovaným čelistem

//

rychlé nastavení do pracovní pozice
díky Quick Snap tlačítku

//

velká škála nastavení

//

opačné ozubení v zadní části čelistí
pro pevné a přesné uchopení

180 mm
Zkratka 1: CONCTOOLSPEEDY180
250 mm
Zkratka 1: CONCTOOLSPEEDY250
300 mm
Zkratka 1: CONCTOOLSPEEDY300
Set (180 mm, 250 mm, 300 mm)
Zkratka 1: CONCTOOLSPEEDYSET
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Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - nástrčné klíče

TOOLS Sada nástrčných klíčů 23 dílná
Sada nástrčných klíčů 23 dílná, ¼“, v kovovém pouzdřem, výpis klíčů ve víku,
matný chromový povrch.
Obsah:
//

¼“ ráčna se 72 zuby, s oplastovou rukojetí, 5° úhel posuvu

//

¼“ prodloužení 100 mm

//

¼“ nástrčné klíče: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm,
8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm

//

bity: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30

//

¼“ adaptér na bity

Zkratka 1: CONCTOOLSTS1423

TOOLS Sada nástrčných klíčů 46 dílná
Sada nástrčných klíčů 23 dílná, ¼“, v kovovém pouzdřem, výpis klíčů ve víku,
matný chromový povrch.
Obsah:
//

¼“ ráčna, s oplastovanou rukojetí,
72 Zubů, 5° úhel posuvu

//

imbusový klíč:
1,27 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm

//

¼“ prodloužení 50 mm

//

//

¼“ prodloužení 100 mm

//

¼“ nástavec kloubový

¼“ nástrčné klíče:
4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm,
6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm,
11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm

//

¼“ šroubovák pro nástavec

//

flexibilní ¼“ prodloužení

//

¼“ T-vratidlo pro nástavce

Zkratka 1: CONCTOOLSTS1446

// bity: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3,
	T10, T15, T20, T25, T30, T40, HX3,
	HX4, HX5, HX6, HX7, HX8, SL4,
SL5,5, SL7
//

¼“ adaptér na bity

TOOLS Sada nástrčných klíčů ½“, 23 dílná
Sada nástrčných klíců 23 dílná, ½“,v kovovém pouzdřem, výpis klíčů ve víku,
matný chromový povrch.
Obsah:
//

½“ ráčna, plastový rukojeť,
72 Zubů, 5° úhel otáčení

//

½“ T-vratidlo pro nástavce

//

½“ nástavec kloubový

//

½“ prodloužení 125 mm

//

½“ prodloužení 250 mm

Zkratka 1: CONCTOOLSTS1223
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//

½“ nástrčné klíče:
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm,
14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm,
18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm,
22 mm, 23 mm, 24 mm, 27 mm,
30 mm, 32 mm

Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - klíče

TOOLS Sada klíčů oboustranných plochých otevřených 11 dílná
Dodáno v černém rolovacím pouzdře, DIN 3113. matný chromový povrch.
Obsah:
//

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22,
21 x 23, 24 x 27, 30 x 32

Zkratka 1: CONCTOOLGAS32

TOOLS Sada očkoplochých klíčů 8 dílná
15° zahnutá hlava klíče, klíče jsou vybaveny multiprofilem.
Multiprofil je určený k povolení šesti různých druhů šrobů: 4-hranné,
6-hranné, 12-hranné, Torx™.
Obsah:
//

8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm,
13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

Zkratka 1: CONCTOOLRIMASS8

TOOLS Sada s očko-račnovými klíči 4 dílna
Dodáno v černém rolovacím pouzdře, DIN 3113. matný chromový povrch,
72 Zubů, 5° úhel posuvu, klíče jsou vybaveny multiprofilem.
Multiprofil je určený k povolení šesti různých druhů šrobů: 4-hranné,
6-hranné, 12-hranné, Torx™.

Obsah:
//

SW: 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm

Zkratka 1: CONCTOOLRRMSS4
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Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - klíče

TOOLS Ráčnový očkový klíč 4 v 1
4 velikosti v jednom klíči 10 x 13 – 17 x 19, matně chromové provedení,
72 zubů, 5° úhel záběru, přepínací páčka. Klíč je vybaven multiprofilem.
Multiprofil je určený k povolení šesti různých druhů šrobů: 4-hranné,
6-hranné, 12-hranné, Torx™.

pro rozměry:
//

10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm

Zkratka 1: CONCTOOLRRSU1

TOOLS Sada imbusových klíčů
//

9-dílná sada

//

šestihranné 1,5 – 10 mm

//

prodloužená délka s kulovou hlavou

Zkratka 1: CONCTOOLIBS9K
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Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - bit-boxy

TOOLS Bit-Box 50 dílný
Bity, prodloužené bity, zahlubovací frézka, držák bitů a vrtáky.

Obsah:
//

40 bitů ¼" C 6,3 x 25 mm
barevně rozlišené

//

4 prodloužené bity ¼" E 6,3 x 90 mm
barevně rozlišené

//

Torx – žlutý kroužek: 2 x TX10;
2x TX15; 3 x TX20; 3 x TX25;
2 x TX27; 3 x TX30; 2 x TX40

//

Torx – žlutý kroužek: 1 x TX20;
1 x TX25

//

//

Pozidriv – modrý kroužek: 1 x PZ2

Pozidriv – modrý kroužek:
2 x PZ1; 5 x PZ2; 2 x PZ3

//

Phillips – červený kroužek: 1 x PH2

//

Phillips – červený kroužek:
2 x PH1; 5 x PH2; 1 x PH3

//

1 magnetický držák bitů
E 6,3 x 65 mm

//

plochý – světle červený kroužek:
1 x 0,8 x 4,5; 1 x 1,2 x 6,5

//

4 HSS-vrták ¼" E 6,3

//

//

šestihran – oranžový kroužek:
1 x SW 3,0; 1 x SW 4,0; 1 x SW 5,0;
1 x SW 6,0

1 záhlubník – HSS – 8 mm - ¼"
C6,3 – 25 mm

Zkratka 1: CONCTOOLBBOX50

TOOLS Bit-Box včetně šroubováku 32 dílný
Bity a šroubovák.

Obsah:
//

30 bitů ¼" C 6,3 x 25 mm
barevně rozlišené

//

Torx – žlutý kroužek: 1 x TX10;
2 x TX15; 3 x TX20; 3 x TX25;
3 x TX30; 2 x TX40

1 x 1,0 x 5,5
//

šestihran - oranžový kroužek:
SW4,0; SW5,0; SW6,0

//

1 magnetický držák bitů
E 6,3 x 65 mm

//

Pozidriv – modrý kroužek: 1 x PZ1;
3 x PZ2; 2 x PZ3

//

//

1 rychloupínací šroubovák
s dvoupolohovou rukojetí

Phillips – červený kroužek: 1 x PH1;
3 x PH2; 2 x PH3

//

¼" šestihran – 75 mm

//

plochý – světle červený kroužek:

Zkratka 1: CONCTOOLBBOX32H

TOOLS Bit-Box 15 dílný Smartphone
Bity a držák bitů v krabičce smartphone design.

Obsah:
//

14 bitů ¼" C 6,3 x 25 mm
barevně rozlišené

//

Phillips – červený kroužek: 1 x PH2;
1 x PH3

//

Torx – žlutý kroužek: 1 x TX10;
1 x TX15; 2 x TX20; 2 x TX25;
1 x TX30; 1 x TX40

//

1 magnetický držák bitů
E 6,3 x 65 mm

//

Pozidriv – modrý kroužek: 1 x PZ1;
2 x PZ2; 1 x PZ3
Zkratka 1: CONCTOOLBBOX15
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Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - bit-boxy

TOOLS Bit-Box 26 dílný
Bity, ráčna, ořechy a adaptér.

Obsah:
//

18 bitů ¼" C 6,3 x 25 mm
barevně rozlišené

//

Torx – žlutý kroužek: 1 x TX10;
1 x TX15; 2 x TX20; 3 x TX25;
2 x TX30; 1 x TX40

čtyřhran – 30 mm, chromované
SW6,0; SW7,0; SW8,0; SW10,0;
SW13,0
//

1 adaptér ¼" C 6,3 - ¼" vnitřní
čtyřhran

//

Pozidriv – modrý kroužek:
1 x PZ1; 3 x PZ2; 1 x PZ3

//

1 ráčna - ¼" vnitřní čtyřhran
s kuličkou – 75 mm

//

Phillips – červený kroužek:
2 x PH2; 1 x PH3

//

matný leštěný nerez

//

5 ořechů ¼" - ¼" vnitřní

Zkratka 1: CONCTOOLBBOX26

TOOLS Bit-Box 32 dílný
Bity a adaptér.
Obsah:
//

//

// Torx – žlutý kroužek: je 1 x TX10;
	TX15; TX20; TX25; TX27; TX30;
	TX40

plochý – světle červený kroužek:
1 x 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5;
1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5

//

šestihran – oranžový kroužek:
SW3,0; SW4,0; SW5,0; SW6,0

//

//

1 adaptér ¼" C 6,3 –
¼" vnitřní čtyřhran 25 mm

//

1 magnetický držák bitů
E 6,3 x 65 mm

30 bitů ¼" C 6,3 x 25 mm
barevně rozlišené

Torx Tamper – fialový kroužek:
1 x TX10; TX15; TX20; TX25;
	TX27; TX30; TX40
//

Pozidriv – modrý kroužek: 1 x PZ1;
2 x PZ2; 1 x PZ3

//

Phillips – červený kroužek: 1 x PH1;
2 x PH2; 1 x PH3

Zkratka 1: CONCTOOLBBOX32

TOOLS Bit-Box 10 dílný
Bity Torx a magnetický držák.

Obsah:
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//

9 bitů ¼" C 6,3 x 25 mm
barevně rozlišené

//

1 x TX10; 1 x TX15; 2 x TX20;
2 x TX25; 2 x TX30; 1 x TX40

//

1 magnetický držák bitů
¼" E 6,3 x 65 mm

Zkratka 1: CONCTOOLBBOX10

Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - bit-boxy

TOOLS Bit-Box 27 dílný /na objednávku
Bity, prodloužené bity, bit na kombi šrouby.

Obsah:
//

6 bitů ¼" C 6,3 x 25 mm
barevně rozlišené

//

Torx – žlutý kroužek: 1 x TX20;
1 x TX25; 1 x TX30

//

Pozidriv - modrý kroužek: 1 x PZ2;
1 x PZ3

//

Phillips – červený kroužek: 1 x PH2

//

2 prodloužené bity ¼" E 6,3 x 90
barevně rozlišené

//

Torx – žlutý kroužek: 1 x TX25

//

Phillips – červený kroužek: 1 x PH2

//

4 diamantové vrtáky
¼" E6,3 – 70 mm
2 x 6 mm; 1 x 8 mm; 1 x 10 mm

//

4 vrtáky do skla ¼" E6,3
délka 70 mm:
1 x 4 mm; 1 x 5 mm; 1 x 6 mm
délka 80 mm: 1 x 8 mm

//

4 vrtáky na kámen ¼" E6,3
délka 75 mm: 1 x 5 mm
délka 80 mm: 1 x 6 mm
délka 90 mm: 1 x 8 mm, 1 x 10 mm

//

5 magnetické nástrčné klíče
¼" E6,3 – 65 mm
1 x SW7; 1 x SW8; 1 x SW10;
1 x SW13; 1 x SW17

//

2 bity na kombi šrouby 		
¼" E6,3 – 50 mm
1 x M8; 1 x M10

Zkratka 1: CONCTOOLBBOX27
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Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - pomůcky

TOOLS Skládací pracovní stůl s integrovanou trojzásuvkou
//

gumový prodlužovací kabel H07RN-F 3G1,5 1,5 m

//

rám s antistatickou úpravou

//

3 uzavíratelné zásuvky

//

osvětlený vypínač na spodní straně stolu

//

IP44

//

rozměry stolu: š 1.000 x v 30 x h 700 mm

//

výška: složeno cca. 820 mm

//

hmotnost: 29 kg

Zkratka 1: CONCTOOLWBANK1007

TOOLS Absorbční podložka
//

pojme až 4 litry vody

//

rozměr: 320 x 540 mm

//

ekologický produkt

//

ideální při instalaterských opravách

//

obsah: 7 ks

Zkratka 1: CONCTOOLSAUGK4
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Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - vodováhy

TOOLS Profi hliníková vodováha
Profesionální vodováha vyrobená z hliníku odolného proti zkroucení, šedá prášková
barva se speciálními gumovými koncemi pohlcujícími nárazy. Optimální čitelnost
vzduchové bubliny. Libela vyrobena z nárazuvzdorného plastu. Přesnost měření
0,5 mm / m, vodorovná vodní libela se značkou 2% spádu pro instalace potrubí.

//

výborná čitelnost libely

//

ukazatel pro 2% spád

//

libela z bíilého polykarbonátu

//

rozměry: 400 – 2.000 x 22 x 55 mm

//

měrka 15,3 cm pro instalaci baterií
Zkratka 1

Délka mm

CONCTOOLWAAG400

400

CONCTOOLWAAG600

600

CONCTOOLWAAG800

800

CONCTOOLWAAG1000

1.000

CONCTOOLWAAG2000

2.000

TOOLS Profi hliníková vodováha s magnetem /na objednávku
Profesionální vodováha vyrobená z hliníku odolného proti zkroucení, šedá prášková
barva se speciálními gumovými koncemi pohlcujícími nárazy. Optimální čitelnost
vzduchové bubliny. Libela vyrobena z nárazuvzdorného plastu. Přesnost měření
0,5 mm / m, vodorovná vodní libela se značkou 2% spádu pro instalace potrubí.

//

výborná čitelnost libely

//

ukazatel pro 2% spád

//

libela z bíilého polykarbonátu

//

magnetická

//

měrka 15,3 cm pro instalaci baterií

//

rozměry: 400 – 2.000 x 22 x 55 mm

Zkratka 1

Délka mm

CONCTOOLWAAG250M

250

CONCTOOLWAAG400M

400

CONCTOOLWAAG600M

600

CONCTOOLWAAG800M

800

CONCTOOLWAAG1000M

1.000
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Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - nářadí

TOOLS Řezačka trubek 35 mm /na objednávku
//

vhodné pro měděné, hliníkové
a nerezové potrubí do 35 mm

//

intergrovaný odhrotovač řezu

//

náhradní kolečko v rukojeti

Zkratka 1: CONCTOOLRAB335

TOOLS Náhradní kolečka 5 Ks /na objednávku
//

kompatibilní s Zkratka1 : CONCTOOLRAB335
Zkratka 1: CONCTOOLRABERS35

TOOLS Univerzální odhrotovač 35 mm /na objednávku
//

oboustranné použití

//

určeno pro vnitřní i vnější použití.
Lze použít na měď, ocel, mosaz,
hliník, plast 8 – 35 mm

Zkratka 1: CONCTOOLREG35

TOOLS Univerzální odhrotovač 54 mm /na objednávku
//

oboustranné použití.

//

určeno pro vnitřní i vnější
použití. Lze použít na měď, ocel,
mosaz, hliník, plast 10 – 54 mm
Zkratka 1: CONCTOOLREG54

TOOLS Nůžky na vicevrstvé potrubí s kalibrací /na objednávku
//

rovný, téměř dokonalý řez až do Ø 26 mm

//

kalibrační zařízení k odstranění nepatrných
deformací
Zkratka 1: CONCTOOLSCHER26K

TOOLS Náhradní nůž /na objednávku
//

kompatibilní s Zkratka 1: CTOOLSCHER26K
Zkratka 1: CONCTOOLKRS26E

16

Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - nářadí

TOOLS Nůžky na plastové potrubí do Ø 35 mm /na objednávku
//

profesionální nůžky na plastové
trubek pro snadné řezání
s prodlouženými úchyty

//

na potrubí až do Ø 35 mm

Zkratka 1: CONCTOOLSCHER35

TOOLS Náhradní nůž /na objednávku
//

kompatibilní s Zkratka 1: CONCTOOLSCHER35... (Ø 35 mm)

Zkratka 1: CONCTOOLKRS35E

TOOLS Nůžky na plastové potrubí do Ø 42 mm /na objednávku
//

profesionální nůžky na plastové
trubek pro snadné řezání s prodlouženými úchyty

//

na potrubí až do Ø 42 mm

Zkratka 1: CONCTOOLSCHER42R

TOOLS Náhradní nůž kompatibilní
s CONCTOOLSCHER42... (Ø 42 mm) /na objednávku
//

pro potrubí až do Ø 42 mm.
Zkratka 1: CONCTOOLKRS42E
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Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - lisovací technika

TOOLS Lisovací stroj PM1
Lisovací stroj CON1 PM1 umožňuje
použítí různých lisovacích systému.
S pouze 1,8 kg je PM1 jedním z nejlehčích
lisů na trhu. Ergonomický design
a obsluha jednou rukou umožňuje
uživateli používat lisovací stroj
i v náročných instalačních podmínkách,
a tak nabízí maximální uživatelský
komfort. LED displej integrovaný
v tlačítku start ukazuje uživateli stav
lisovaného stroje i stav nabití baterie.
Prostřednictvím komunikace systému
mezi lisem a baterie zajišťují plynulý
proces lisování. Pouze v případě, že

//

nabíječka, baterie 12 V / 1,5 Ah

//

kufřík s pěnovou vložkou

kapacita akumulátoru pro další lisovací
proces postačí, může být lisovací stroj
spuštěn. Automatický postup zajišťuje
dokončení úspěšné zalisování. Zelená
LED dioda ve spouštěcím tlačítku
indikuje dokončené zalisování. Po
stisknutí tohoto tlačítka je zalisování
provedeno za méně než 4 sekundy.

Zkratka 1: CONCTOOLPM1

TOOLS Čelisti PB1
Zkratka 1
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Popis

CONCTOOLPB1M12

čelist M12 PB1

CONCTOOLPB1M15

čelist M15 PB1

CONCTOOLPB1M18

čelist M18 PB1

CONCTOOLPB1M22

čelist M22 PB1

CONCTOOLPB1M28

čelist M28 PB1

CONCTOOLPB1M35

čelist M35 PB1

CONCTOOLPB1V12

čelist V12 PB1

CONCTOOLPB1V15

čelist V15 PB1

CONCTOOLPB1V18

čelist V18 PB1

CONCTOOLPB1V22

čelist V22 PB1

CONCTOOLPB1V28

čelist V28 PB1

CONCTOOLPB1V35

čelist V35 PB1

CONCTOOLPB1F16N

čelist F16 PB1

CONCTOOLPB1F20N

čelist F20 PB1

CONCTOOLPB1F26N

čelist F26 PB1

CONCTOOLPB1F32N

čelist F32 PB1

Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - lisovací technika

TOOLS Lisovací storj PM2E v Kufru 230 V /na objednávku
Lisovací stroj PM2E umožňuje použítí
různých lisovacích systému Díky
hmotnosti pouze 3,2 kg a kompaktním
rozměrům je zajištěna maximální
uživatelská přívětivost. Dokonce i za
nízkých světelných podmínek lze PM2E
používat díky integrovanému osvětlení
pracovní pozice.

Dalšími vlastnostmi PM2-E jsou
automatické sekvenční řízení včetně
vrácení a automatické vypnutí motoru
po úspěšném zalisování. To zajišťuje
vysokou úroveň bezpečnosti uživatelů.

Zkratka 1: CONCTOOLPM2E
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Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - lisovací technika

TOOLS Lisovací stroj PM2 Bluetooth
Budoucnost ve Vašich rukách – lisovací technologie nové generace
Efektivita – typ ACO203 nabízí všechny funkce nezbytné pro hospodárnou a
efektivní práci. Inovativní technologie bezkartáčového motoru Vás ohromí svým
vysokým výkonem a nízkými nároky na údržbu. Díky nové implementaci technologie
Bluetooth® je možné odesílat data zařízení do aplikace ConelCheck.
Aplikace ConelCheck
//
//
//
//

přenos dat mezi lisovačkou a aplikací
možnost kontroly aktuálního stavu lisovačky
analýza výkonu lisovačky
integrovaná funkce hlášení pro dokumentaci instalace

Rozsah použití
//

instalace rozvodů pitné vody, plynu a topení, průmyslová
a komerční použití a mnoho dalších možností
// vhodné pro použití se všemi schválenými čelistmi jiných
výrobců systémů na trhu*
// všechny běžně dostupné profily kovových a plastových systémů
Příslušenství

ConelCheck App

//
//
//
//

lisovací čelisti PB2
lisovací objímky s adaptérem čelisti ZB203
nabíječka je k dispozici pro širokou řadu specifikací elektrických sítí po celém světě
dostupné akumulátory s různou kapacitou a začleněním indikace stavu akumulátoru

Balení obsahuje
//

lisovací stroj PM2 vybaven
systémem Bluetoothn

//

nabíječka, Akku 18V/1,5Ah

//

kufřík s pěnovou výplní

Technické údaje
Rozměry:

Hmotnost včetně akumulátoru:
Délka:
Šířka:
Výška:
Příkon:
Síla pístu:
Zdvih pístu:
Akumulátor:
Kapacita akumulátoru**:
Doba nabíjení:

Kovové trubky až do 54 mm
(v závislosti na systému až 108 mm) /
Plastové trubky až do 110 mm
2,8 kg
387 mm
75 mm
111 mm
450 W
32 kN
40 mm
18 V Li-Ion / 1,5 Ah Milwaukee
18 V Li-Ion / 3,0 Ah Milwaukee
až 250 lisovacích cyklů
přibl. 30–60 min.

Zkratka 1: CONCTOOLPM2BT
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Nářadí, stroje, pracovní pomůcky - lisovací technika

TOOLS Česlisti PB2
Zkratka 1

Popis

CONCTOOLPB2M12

čelisti M12 PB2

CONCTOOLPB2M15

čelisti M15 PB2

CONCTOOLPB2M18

čelisti M18 PB2

CONCTOOLPB2M22

čelisti M22 PB2

CONCTOOLPB2M28

čelisti M28 PB2

CONCTOOLPB2M35

čelisti M35 PB2

CONCTOOLPB2V12

čelisti V12 PB2

CONCTOOLPB2V15

čelisti V15 PB2

CONCTOOLPB2V18

čelisti V18 PB2

CONCTOOLPB2V22

čelisti V22 PB2

CONCTOOLPB2V28

čelisti V28 PB2

CONCTOOLPB2V35
CONCTOOLPB2V42

čelisti V35 PB2
čelisti V42 PB2

CONCTOOLPB2V54

čelisti V54 PB2

CONCTOOLPB2F16N

čelisti F16 PB2

CONCTOOLPB2F20N

čelisti F20 PB2

CONCTOOLPB2F26N

čelisti F26 PB2

CONCTOOLPB2F32N

čelisti F32 PB2

TOOLS Mezičelisti PB2
Zkratka 1

Popis

CONCTOOLPB2ZB

čelisti ZB203 CONEL

CONCTOOLPB2M42PSL

PSL M42 CONEL snap on

CONCTOOLPB2M54PSL

PSL M54 CONEL snap on

CONCTOOLPB2V42PSL

PSL V42 CONEL snap on

CONCTOOLPB2V54PSL

PSL V54 CONEL snap on
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ZÁRUKA A GARANCE
K LISOVACÍ TECHNICE
Výrobce CONEL poskytuje plnou zákonnou záruku 24 měsíců

NÁSLEDOVNÁ ZÁRUKA PO UPLYNUTÍ

na lisovací zařízení a nástroje. Záruční doba začíná vždy

ZÁKONNÉ ZÁRUČNÍ DOBY

v době dodání a musí být prokázána na základě dokladů
o koupi. V záruční době se záruka vztahuje na opravu všech

Po dobu po zákonné záruční lhůtě (2 roky) společnost

poškození a vad těchto nástrojů, které jsou způsobeny

CONEL dobrovolně zaručuje následnou záruku následujícím

vadami materiálu nebo výroby.

způsobem.

Záruka se nevztahuje na:

3 LÉTA NÁSLEDOVNÁ ZÁRUKA

/

Poškození způsobené nesprávným použitím nebo 		

Společnost CONEL uděluje záruční lhůtu 3 roky pro všechny

špatnou údržbou.

nové lisovací nástroje, lisovací čelisti, mezilehlé čelisti
a lisovací pásky, pokud jsou servisovány nejméně každých

/	Škody způsobené použitím výrobků, které nebyly 		

/

12 měsíců po uplynutí zákonné záruční doby.

společností CONEL schváleny pro jejich lisovací zařízení.

To odpovídá celkové záruce 5 let.

Poškození způsobené stlačením nevhodných trubek

ZÁRUKA NA OPRAVY

nebo tvarovek.

Po uplynutí záruční lhůty nového výrobku společnost CONEL
poskytuje následující záruky na opravy a náhradní díly
Záruční nároky jsou bezplatné.

v případě následné opravy.

Reklamace lze přijmout pouze v případě, že zařízení není

/

6 měsíců záruka na výměněné náhradní díly.

odesláno demontované. Oprava nebo výměna zařízení

/

12 měsíců záruka na vyměněné moduly.

z důvodů záruky nezahrnuje záruční lhůtu. Opravu nebo

/

12 měsíců záruka na výměnné lisovací stroje.

výměnu lze provést pouze novými díly, jejichž funkce
odpovídá funkci starých dílů. Každá vadná a tím vyměněná
část je vlastnictvím výrobce.
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CO DOKÁŽE CONEL:

VIS SYSTÉM PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE
Předmontované prvky | Systémy k připojení kolejnic | Bez bariér

WOOL IZOLACE
Chlad | Teplo | Solar

CLIC PŘIPEVŇOVACÍ A MONTÁŽNÍ SYSTÉMY
Třmeny na trubky | Montážní kolejnice

CLEAR ÚPRAVA VODY
Filtrace | Měkčení | Ochrana

FLOW ČERPADLA
Ponorná čerpadla | Čerpací zařízení

CARE STAVEBNÍ CHEMIE
Aplikační systémy | Ošetřování | Čištění | Údržba | Stavební hmoty

TOOLS NÁŘADÍ

www.conel-info.cz

verze 112018
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