
ABRA - Technologie dla branży kamieniarskiej 1

Piaskarka Eco Plus

1018

0706

0178
2032

0150
0156
0171
0198
0210
5019

0115
0619

0708

0153

0511
0704

0707

Stalowo-aluminiowy kielich głowicy Eco Plus. Korpus łączący ścierniwo z powietrzem (dyszę 
ścierniwa z dyszą powietrza.

Filtr płócienny do Eco Plus.

 Kielich 
0150

 Korpus głowicy 
0156

 Filtr worek 
0708

Katalog akcesoriów
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 Filtroreduktor G 3/8 cala 
0511

 Szczotka 3 rzędowa 
2032

 Rurka ssąca 
0153

Gniazdo węża odciągu powietrza 
0704

 Głowica komplet 
0198

 Węglik krzemu 
0084

 Złączka węża odciągu przód 
0706

 Złączka 
0619

 Złączka węża odciągu tył 
0707

 Króciec ścierniwa 
0115

Gniazdo węża odciągu powietrza znajdujące się 
na zbiorniku piaskarki. Łączy się ze złączką węża 
odciągu.

Złączka łącząca wąż odciągu  z głowica piasku-
jącą.

Złączka łącząca zawór powietrza z korpusem 
głowicy.

Złączka łącząca wąż odciągu ze zbiornikiem. Króciec mocujący wąż ścierniwa do korpusu gło-
wicy.

Zawór regulujący ciśnienie na wylocie i oczysz-
czający sprężone powietrze. Wyposażony w od-
wadniacz i manometr.

Szczotka głowicy trzyrzędowa z białym, długim 
włosiem. Mocowana na zewnątrz kielicha.

Kompletna głowica do piaskarki Eco Plus.

Rurka zasysająca ścierniwo ze zbiornika.

Węglik krzemu dedykowany do piaskarki Eco 
Plus.

Dysza powietrza dostarczająca powietrze do gło-
wicy piaskującej.

Dysza ścierniwa ze stali hartowanej o średnicy 5 
mm. Znajduje się w głowicy piaskującej.

Silnik odciągu powietrza znajdujący się w głowi-
cy odkurzacza.

Wąż odciągu powietrza dostarczający powietrze 
wraz ze ścierniwem  z głowicy piaskującej do 
zbiornika piaskarki.

Dysza ścierniwa z węglika spiekanego o średnicy 
5 mm. Znajduje się w głowicy piaskującej.

Szczotka głowicy jednorzędowa z czarnym, krót-
kim włosiem. Mocowana wewnątrz kielicha.

 Dysza ścierniwa hartowana 
5019

 Silnik 1200W odciągu 
1018

 Dysza ścierniwa węglik spiekany 
5086

 Dysza powietrza 3 mm 
0171

 Wąż odciągu 
0123

 Szczotka głowicy 
0178

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy
5 mm. Znajduje się w głowicy piaskującej.

 Dysza ścierniwa węglik boru 
5621
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Głowica piaskująca do piaskarek Sandmaster Ju-
nior i Junior Plus – odlew. 

Filtr płócienny do piaskarek nowego typu.

Oprawa dyszy do piaskowania znajdująca się w 
głowicy piaskującej.

Kompletna głowica  piaskująca do piaskarek 
Sandmaster Junior i Junior Plus – odlew + 
osprzęt.

Silnik odciągu powietrza znajdujący się w głowi-
cy odkurzacza.

Wąż gumowy dostarczający ścierniwo do głowi-
cy piaskującej.

Filtr płócienny do piaskarek starszego typu.

Osłona gumowa głowicy piaskującej o długości 
80mm.

Wąż odprowadzający powietrze wraz ze ścierni-
wem z głowicy piaskującej do zbiornika.

 Głowica odlew 
2057

 Głowica kompletna 
0148

 Filtr płucienny 
0207

 Wkład filtra powietrza Junior 
0506

 Silnik 1200W odciągu 
1018

 Osłona głowicy gumowa 
5124

 Oprawa dyszy 
0151

 Wąż gumowy ścierniwa  
0567

 Wąż odciągu powietrza 
0562

Piaskarka Sandmaster Junior

 Filtroreduktor G 3/8 cala 
0511

 Dysza 3 mm węglik spiekany 
5109

 Dysza 4 mm węglik spiekany 
5110

 Dysza 5 mm węglik spiekany 
5111

 Dysza 3 mm węglik boru 
4044

 Dysza 4 mm węglik boru 
4045

Dysza ścierniwa z węglika spiekanego o średnicy 
wewnętrznej 4 mm.

Zawór regulujący ciśnienie na wylocie i oczysz-
czający sprężone powietrze. Wyposażony w od-
wadniacz i manometr.

Dysza ścierniwa z węglika spiekanego o średnicy 
wewnętrznej 3 mm.

Dysza ścierniwa z węglika spiekanego o średnicy 
wewnętrznej 5 mm.

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 3 mm.

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 4 mm.

0709
1018

0562

0148
2057
5109
5110
5111
4044
4045
4046
5124
0151

2031
5127
5128

5016

4089

0511

0207
0506

0567
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 Szczotka 3 rzędowa 
5128

 Szczotka 3 rzędowa - nowa 
2031

 Głowica odkurzacza mała  
0709

 Elektrokorund 40  
5295

 Szczotka 2 rzędowa 
5127

 Zawór membranowy ręczny 
5016

Szczotka trzyrzędowa o krótkim włosiu. Szczotka trzyrzędowa o długim włosiu.

Głowica odkurzacza mała z silnikiem

Ścierniwo do piaskarek serii Sandmaster o gra-
nulacji 40.

Szczotka dwurzędowa o krótkim włosiu.

Zawór membranowy regulujący przepływ ścier-
niwa.

Piaskarka Sandmaster Junior Plus

Głowica piaskująca do piaskarek Sandmaster Ju-
nior i Junior Plus – odlew. 

 Kompletna głowica  piaskująca do piaskarek 
Sandmaster Junior i Junior Plus – odlew + 
osprzęt.

 Filtr płócienny do piaskarek starszego typu.

 Głowica odlew 
2057

 Głowica kompletna 
0148

 Filtr płucienny 
0207

 Tuleja Oprawy Dyszy 
0214

Oprawa dyszy z węglika boru 
4020

 Łączy oprawę dyszy z głowicą. Oprawa dyszy z węglika boru.

0562

0661

0567

0511

0571

0477

2031
5127
5128

0128

0709
0506

0207
0506

4089

5124
0148
0151
0214
2057
5109
5110
5111
4044
4045
4046

 Zawór grzybkowy 
4089

Zawór otwierający przepływ ścierniwa ze zbior-
nika ciśnieniowego.

 Dysza 5 mm węglik boru 
4046

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 5 mm.
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 Filtr płócienny do piaskarek nowego typu.

 Oprawa dyszy do piaskowania znajdująca się w 
głowicy piaskującej.

 Silnik odciągu powietrza znajdujący się w gło-
wicy odkurzacza.

 Wąż gumowy dostarczający ścierniwo do głowi-
cy piaskującej.

 Osłona gumowa głowicy piaskującej o długości 
80mm.

 Wąż odprowadzający powietrze wraz ze ścierni-
wem z głowicy piaskującej do zbiornika.

 Wkład filtra powietrza Junior 
0506

 Silnik 1200W odciągu 
1018

 Osłona głowicy gumowa 
5124

 Oprawa dyszy 
0151

 Wąż gumowy ścierniwa  
0567

 Wąż odciągu powietrza 
0562

 Filtroreduktor G 3/8 cala 
0511

 Elektrozawór ¾ cala 
0661

 Elektrozawór siłownik 
0571

 Dysza 3 mm węglik spiekany 
5109

 Dysza 4 mm węglik spiekany 
5110

 Dysza 5 mm węglik spiekany 
5111

 Zawór grzybkowy 
4089

 Szczotka 3 rzędowa 
5128

 Głowica odkurzacza mała  
0709

 Szczotka 2 rzędowa 
5127

 Dysza ścierniwa z węglika spiekanego o średni-
cy wewnętrznej 4 mm.

 Zawór otwierający przepływ ścierniwa ze zbior-
nika ciśnieniowego

 Szczotka trzyrzędowa o krótkim włosiu.

 Zawór regulujący ciśnienie na wylocie i oczysz-
czający sprężone powietrze. Wyposażony w od-
wadniacz i manometr.

 Dysza ścierniwa z węglika spiekanego o średni-
cy wewnętrznej 5 mm.

 Głowica odkurzacza mała z silnikiem.

 Zawór regulujący przepływ powietrza w obiegu.  Zawór sterujący pracą siłownika.

 Dysza ścierniwa z węglika spiekanego o średni-
cy wewnętrznej 3 mm.

Szczotka dwurzędowa o krótkim włosiu.

 Szczotka 3 rzędowa - nowa 
2031

 Szczotka trzyrzędowa o długim włosiu/

 Zawór Talerzowy FSV 
0128

 Elektrokorund 40 
5295

 Tuleja Oprawy Dyszy 
0214

 Siłownik D2 
0477

Zawór talerzowy regulujący przepływ ścierniwa 
ze zbiornika.

Ścierniwo do piaskarek serii Sandmaster o gra-
nulacji 40.

 Łączy oprawę dyszy z głowicą.

Steruje pracą zaworu talerzowego.

 Dysza 3 mm węglik boru 
4044

 Dysza 4 mm węglik boru 
4045

 Dysza 5 mm węglik boru 
4046

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 3 mm.

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 4 mm.

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 5 mm.



ABRA - Technologie dla branży kamieniarskiej ABRA - Technologie dla branży kamieniarskiej10 11

Głowica piaskująca do piaskarek Sandmaster 
Plus i Sandmaster Pro – odlew aluminiowy.

Kompletna głowica  piaskująca do piaskarek 
Sandmaster Plus i Sandmaster Pro – odlew alu-
miniowy + osprzęt.

Filtr do piaskarki Sandmaster Plus

 Głowica odlew 
2094

 Głowica kompletna 
0122

 Wkład filtra powietrza 
0508

Piaskarka Sandmaster Plus

1018
0512

0567

0563

0661

0571

0477

0122
0176
0220
0221
0223
0510
2094
5113
5114
5115

0508

4089

0128

5127
5128
2031

Wkład filtra powietrza Junior Plus.

Wkład filtra powietrza Junior Plus 
2050

Oprawa dyszy z węglika boru 
4020

Oprawa dyszy z węglika boru.
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 Mocowanie dyszy 
0221

 Wąż gumowy ścierniwa 
0567

 Wąż odciągu powietrza 
0563

 Filtroreduktor  ½  cala  
0510

 Elektrozawór ¾ cala 
0661

 Elektrozawór siłownik 
0571

 Zawór Talerzowy FSV 
0128

 Dysza krótka 
0223

 Dysza 4 mm węglik boru 
5113

Zawór regulujący przepływ powietrza w obiegu.

 Dysza formująca strumień powietrza.

Łączy oprawę dyszy z głowicą, utrzymuje opra-
wę dyszy.

 Zawór sterujący pracą siłownika.

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 4 mm.

Wąż gumowy dostarczający ścierniwo do głowi-
cy piaskującej.

Wąż odprowadzający powietrze wraz ze ścierni-
wem z głowicy piaskującej do zbiornika.

Zawór regulujący ciśnienie na wylocie i oczysz-
czający sprężone powietrze. Wyposażony w od-
wadniacz i manometr.

Zawór talerzowy regulujący przepływ ścierniwa 
ze zbiornika.

Silnik odciągu powietrza znajdujący się w głowi-
cy odkurzacza

Osłona gumowa głowicy piaskującej o długości 
110mm.

Oprawa dyszy do piaskowania znajdująca się w 
głowicy piaskującej.

 Silnik 1200W odciągu 
1018

 Osłona głowicy gumowa 
5125

 Oprawa dyszy 
0220

 Szczotka 3 rzędowa 
5128

 Zawór grzybkowy 
4089

 Głowica odkurzacza duża  
0512

 Elektrokorund 40 
5295

 Siłownik D2 
0477

  Dysza 6mm węglik boru 
5115

 Szczotka 2 rzędowa  
5127

  Dysza 5 mm węglik boru 
5114

Steruje pracą zaworu talerzowego.

 Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 6 mm.

 Szczotka trzyrzędowa o krótkim włosiu.

 Szczotka dwurzędowa o krótkim włosiu.

Zawór otwierający przepływ ścierniwa ze zbior-
nika ciśnieniowego.

Głowica odkurzacza z dwoma silnikami. Ścierniwo do piaskarek serii Sandmaster o gra-
nulacji 40.

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 5 mm.

 Szczotka 3 rzędowa - nowa 
2031

 Szczotka trzyrzędowa o długim włosiu.
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 Głowica komplet  
0122

 Wkład filtra powietrza 
0509

 Głowica odlew  
2094

Kompletna głowica  piaskująca do piaskarek 
Sandmaster Plus i Sandmaster Pro – odlew alu-
miniowy + osprzęt.

Filtr do piaskarki Sandmaster Pro.Głowica piaskująca do piaskarek Sandmaster 
Plus i Sandmaster Pro – odlew aluminiowy.

Piaskarka Sandmaster Pro

1018
0512

0567

5127
5128
2031

0509

0128 0477 0564
05630571

0510

0661

0122
0176
0220
0221
0223
0513
0514
0515
2094

 Wąż odciągu powietrza 
0563

Wąż odprowadzający powietrze wraz ze ścierni-
wem z głowicy piaskującej do zbiornika.

 Filtroreduktor  ½  cala  
0510

 Elektrozawór ¾ cala 
0661

Zawór regulujący przepływ powietrza w obiegu.Zawór regulujący ciśnienie na wylocie i oczysz-
czający sprężone powietrze. Wyposażony w od-
wadniacz i manometr.

 Elektrozawór siłownik 
0571

Zawór sterujący pracą siłownika.

 Zawór Talerzowy FSV 
0128

 Dysza krótka 
0223

Dysza formująca strumień powietrza.Zawór talerzowy regulujący przepływ ścierniwa 
ze zbiornika.

Silnik odciągu powietrza znajdujący się w głowi-
cy odkurzacza.

Osłona gumowa głowicy piaskującej o długości 
110mm.

Oprawa dyszy do piaskowania znajdująca się w 
głowicy piaskującej.

 Silnik 1200W odciągu 
1018

 Osłona głowicy gumowa 
5125

 Oprawa dyszy 
0220

 Mocowanie dyszy 
0221

 Wąż gumowy ścierniwa 
0567

 Wąż odciągu 
0564

Łączy oprawę dyszy z głowicą, utrzymuje opra-
wę dyszy.

Wąż gumowy dostarczający ścierniwo do głowi-
cy piaskującej.

Łączy odpylacz za zbiornikiem.



ABRA - Technologie dla branży kamieniarskiej ABRA - Technologie dla branży kamieniarskiej16 17

 Dysza 4 mm węglik boru 
5113

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 4 mm.

  Dysza 6mm węglik boru 
5115

  Dysza 5 mm węglik boru 
5114

 Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 6mm.

 Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 5 mm.

 Szczotka 2 rzędowa  
5127

Szczotka dwurzędowa o krótkim włosiu. Szczotka trzyrzędowa o krótkim włosiu.

 Szczotka 3 rzędowa 
5128

 Szczotka 3 rzędowa - nowa 
2031

Szczotka trzyrzędowa o długim włosiu.

 Głowica odkurzacza duża  
0512

Głowica odkurzacza z dwoma silnikami.

 Elektrokorund 40 
5295 

 Siłownik D25 
0477

Ścierniwo do piaskarek serii Sandmaster o gra-
nulacji 40.

Steruje pracą zaworu talerzowego.

Korpus łączący ścierniwo z powietrzem (dyszę 
ścierniwa z dyszą powietrza).

Silnik odciągu powietrza znajdujący się w głowi-
cy odkurzacza.

Filtr płócienny do odkurzacza.

 Korpus głowicy 
0156

 Filtr worek 
0708

 Silnik 1200W odciągu 
1018

Piaskarka kabinowa inżektorowa

4005 0156
5019
0171

05110153

0156

0534
0049

0708
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Wąż odciągu powietrza dostarczający powietrze 
wraz ze ścierniwem  z kabiny piaskującej do od-
kurzacza.

Odkurzacz służący do odciągu ścierniwa.

Odkurzacz służący do odciągu ścierniwa.

 Wąż odciągu 
0123

 Odkurzacz przemysłowy 1 silnik 
0534

 Odkurzacz przemysłowy 2 silniki 
0049

 Filtroreduktor G 3/8 cala 
0511

Zawór regulujący ciśnienie na wylocie i oczysz-
czający sprężone powietrze. Wyposażony w od-
wadniacz i manometr.

 Rurka ssąca 
0153

Rurka zasysająca ścierniwo ze zbiornika piaskar-
ki.

Dysza powietrza dostarczająca powietrze do gło-
wicy piaskującej o średnicy wewnętrznej 3 mm.

Chronią ręce operatora przed ścierniwem.Dysza ścierniwa ze stali hartowanej o średnicy 5 
mm. Znajduje się w głowicy piaskującej.

 Dysza ścierniwa hartowana 
5019

 Dysza powietrza 3 mm 
0171

 Rękawice ochronne 
4005

 Złączka 
0619

 Króciec ścierniwa 
0115

Złączka łącząca zawór powietrza z korpusem 
głowicy.

Króciec mocujący wąż ścierniwa do korpusu gło-
wicy.

Chronią ręce operatora przed ścierniwem.

 Rękawice ochronne 
4005

Silnik odciągu powietrza znajdujący się w głowi-
cy odkurzacza.

Filtr płócienny do odkurzacza.

 Filtr worek 
0708

 Silnik 1200W odciągu 
1018

Piaskarka kabinowa ciśnieniowa

4005
5109
5110
5111
4044
4045
4046
5113
5114
5115
0203
0151
4020
0220

0511

0534
0049

0708
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Wąż odciągu powietrza dostarczający powietrze 
wraz ze ścierniwem  z kabiny piaskującej do od-
kurzacza.

Odkurzacz służący do odciągu ścierniwa.

Odkurzacz służący do odciągu ścierniwa.

 Wąż odciągu 
0123

 Odkurzacz przemysłowy 1 silnik 
0534

 Odkurzacz przemysłowy 2 silniki 
0049

 Filtroreduktor G 3/8 cala 
0511

Zawór regulujący ciśnienie na wylocie i oczysz-
czający sprężone powietrze. Wyposażony w od-
wadniacz i manometr.

Oprawa dyszy do piaskowania znajdująca się w 
głowicy piaskującej.

 Oprawa dyszy 
0151

 Dysza 3 mm węglik spiekany 
5109

 Dysza 4 mm węglik spiekany 
5110

 Dysza 5 mm węglik spiekany 
5111

Dysza ścierniwa z węglika spiekanego o średnicy 
wewnętrznej 4 mm.

Dysza ścierniwa z węglika spiekanego o średnicy 
wewnętrznej 3 mm.

Dysza ścierniwa z węglika spiekanego o średnicy 
wewnętrznej 5 mm.

Oprawa dyszy z węglika boru 
4020

Oprawa dyszy z węglika boru.

 Dysza krótka 
0223

 Dysza formująca strumień powietrza. Oprawa dyszy do piaskowania znajdująca się w 
głowicy piaskującej.

 Oprawa dyszy 
0220

 Dysza 4 mm węglik boru 
5113

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 4 mm.

  Dysza 6mm węglik boru 
5115

  Dysza 5 mm węglik boru 
5114

 Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 6 mm.

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 5 mm.

 Dysza 3 mm węglik boru 
4044

 Dysza 4 mm węglik boru 
4045

 Dysza 5 mm węglik boru 
4046

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 3 mm.

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 4 mm.

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 5 mm.
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Automatyczny stół do piaskowania

Kompletna głowica piaskująca stołu do piasko-
wania – odlew aluminiowy – odlew aluminiowy 
+ osprzęt.

Wąż odprowadzający powietrze wraz ze ścierni-
wem z głowicy piaskującej do zbiornika.

Głowica piaskująca stołu do piaskowania – od-
lew aluminiowy. 

 Głowica odlew 
0513

 Głowica komplet 
0211

 Wąż odciągu powietrza 
0563

Szczotka trzyrzędowa o długim włosiu.

 Szczotka do piaskowania (Nowa) 
2031

0563 0513
0211

2031

 Wąż gumowy ścierniwa 
0567

Wąż gumowy dostarczający ścierniwo do głowi-
cy piaskującej.

Piaskarka Sandmaster Mobile

Kompletna głowica do piaskarki Sandmaster Mo-
bile.

Osłona głowicy gumowa do piaskarki Sandma-
ster Mobile, nakładana na kielich. 

 Głowica komplet 
0198

 Osłona gumowa głowicy 
0414

0198

0414
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Akcesoria
Dysza

Dysza ścierniwa z węglika spiekanego o średnicy 
wewnętrznej 3 mm

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 4 mm.

Dysza z węglika boru do oczyszczarek serii CL o 
średnicy wewnętrznej 11 mm.

Dysza ścierniwa z węglika spiekanego o średnicy 
wewnętrznej 4 mm

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 5 mm.

Dysza z węglika boru do oczyszczarek serii CL o 
średnicy wewnętrznej 6,5 mm.

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 6 mm.

Dysza z węglika boru do oczyszczarek serii CL o 
średnicy wewnętrznej 8 mm.

 Dysza 3 mm 
 węglik spiekany 

5109

 Dysza 4 mm węglik boru 
 Plus/Pro 

5113

 Dysza Venturi, 
 węglik boru UBC-11 mm 

4025

 Dysza 4 mm 
 węglik spiekany 

5110

 Dysza 5 mm węglik boru 
 Plus/Pro 

5114

 Dysza Venturi, 
 węglik boru UBC-6,5 mm 

4022

 Dysza Venturi, 
 węglik boru UBC-8 mm 

4023

 Dysza 6mm węglik boru 
 Plus/Pro 

5115

Dysza z węglika boru do oczyszczarek serii CL o 
średnicy wewnętrznej 9,5 mm.

 Dysza Venturi, 
 węglik boru UBC-9,5 mm 

4024

Dysza z węglika wolframu do oczyszczarek serii 
CL o średnicy wewnętrznej 11 mm.

 Dysza Venturi, 
 węglik wolframu UTC-11 mm 

4029

Dysza z węglika wolframu do oczyszczarek serii 
CL o średnicy wewnętrznej 8 mm.

Węglik krzemu dedykowany do piaskarki Eco 
Plus.

Dysza z węglika wolframu do oczyszczarek serii 
CL o średnicy wewnętrznej 6,5 mm.

Dysza z węglika wolframu do oczyszczarek serii 
CL o średnicy wewnętrznej 9,5 mm.

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy
5 mm. Znajduje się w głowicy piaskującej.

Elektrokorund o granulacji 100`.

 Elektrokorund o granulacji 40`.

 Elektrokorund o granulacji 180`.

 Dysza Venturi, 
 węglik wolframu UTC-8 mm 

4027

 Węglik krzemu 
0084

 Dysza Venturi, 
 węglik wolframu UTC-6,5 mm 

4026

 Dysza Venturi, 
 węglik wolframu UTC-9,5 mm 

4028

 Dysza ścierniwa węglik boru  
 Eco Plus 

5621

 Elektrokorund 100’ 
 brązowy 25kg worek 

5294

 Elektrokorund 40 
5295

 Elektrokorund 180’ 
 biały 25 kg worek 

5296

Akcesoria
Ścierniwo

 Dysza 3 mm węglik boru 
4044

 Dysza 4 mm węglik boru 
4045

 Dysza 5 mm węglik boru 
4046

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 3 mm.

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 4 mm.

Dysza ścierniwa z węglika boru o średnicy we-
wnętrznej 5 mm.
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 Szczotka trzyrzędowa o krótkim włosiu.

Nóż przeznaczony do ploterów firmy Roland.

Uchwyt noża wzmocnionego przeznaczony do 
ploterów Summa.

Szczotka trzyrzędowa o długim włosiu.

Pisak przeznaczony do ploterów firmy Roland.

Standardowy nóż do ploterów firmy Summa.

Nóż do odcinania folii .

Szczotka trzyrzędowa o długim włosiu.

Uchwyt noża standardowego przeznaczony do 
ploterów Summa.

Wzmocniony nóż do ploterów firmy Summa. 

Pisak przeznaczony do ploterów firmy Summa.

 Szczotka 3 rzędowa 
 - Sandmaster 

5128

 Nóż Roland, ZECU-1715 
 (zielona końcówka) 

5269

 Uchwyt do noża wzmacnianego
 (mosiężny) Summa 

5281

 Szczotka 3 rzędowa 
 - Sandmaster 

2031

 Pisak do plotera 
 Roland 

5276

 Nóż Summa 
 standardowy 

5274

 Nóż 
 do odcinania folii 

0232

 Szczotka do piaskowania 
 Eco Plus  

2032

 Uchwyt noża Summa 
 standard 

5282

 Nóż Summa Sandblast 
 wzmocniony 

5273

 Pisak do plotera 
 Summa cut 

5275

Akcesoria
do ploterów

Akcesoria
Kliparty

Album zawierający grafiki do wykorzystania w 
fototechnologii.

Płyta CD zawierająca grafiki do wykorzystania w 
fototechnologii.

Płyta CD zawierająca grafiki do wykorzystania w 
fototechnologii.

Zbiór 100 grafik nagrobnych zapisanych w for-
macie cdr i eps (Anioł, Jezus, Maria, krzyże, inne 
grafiki).

Zbiór 125 klipartów grafik nagrobnych zapisa-
nych w formacie cdr i eps ( Anioł, Jezus, Maria, 
krzyże, ramki, inne grafiki).

Zbiór 150 grafik nagrobnych zapisanych w for-
macie cdr i eps (krzyże).

Zbiór 144 klipartów grafik nagrobnych zapisa-
nych w formacie cdr i eps ( krzyże, ramki, różne 
grafiki).

Zbiór 150 klipartów grafik nagrobnych zapisa-
nych w formacie cdr i eps (Jezus, Maria, krzyże, 
inne grafiki).

 Album Grafik Nagrobnych 
 (katalog) 

5051

 Album Grafik Nagrobnych 
 CD1 

5052

 Album Grafik Nagrobnych 
 CD2 

5053

 Katalog Klipartów Nagrobnych 
 cz.1 CD 

5054

 Katalog Klipartów Nagrobnych 
 cz.3 CD 

5056

 Katalog Klipartów Nagrobnych 
 cz.2 CD 

5055

 Katalog Klipartów Nagrobnych 
 cz.4 CD 

5057

 Katalog Klipartów Nagrobnych 
 cz.5 CD 

5058

Szczotka głowicy jednorzędowa z czarnym, krót-
kim włosiem. Mocowana wewnątrz kielicha.

Szczotka dwurzędowa o krótkim włosiu.

 Szczotka głowicy 
 Eco Plus 

0178

 Szczotka 2 rzędowa 
 - Sandmaster 

5127

Akcesoria
Szczotka
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Katalog Klipartów Nagrobnych i Wzorów i Orna-
mentów w formie książkowej.

Piła cicha o średnicy 300 mm do cięcia na mokro. 
Ząb diamentowy 10 mm.

Piła cicha o średnicy 500 mm do cięcia na mokro. 
Ząb diamentowy 10 mm.

Piła diamentowa o średnicy 400 mm do cięcia na 
mokro. Ząb diamentowy 20mm.

Piła diamentowa o średnicy 500 mm do cięcia na 
mokro. Ząb diamentowy 20mm.

Piła diamentowa o średnicy 600 mm do cięcia na 
mokro. Ząb diamentowy 20mm.

Piła cicha o średnicy 400 mm do cięcia na mokro. 
Ząb diamentowy 10 mm.

Piła cicha o średnicy 600 mm do cięcia na mokro. 
Ząb diamentowy 10 mm.

Piła diamentowa o średnicy 230 mm do cięcia na 
sucho. Ząb diamentowy 7mm.

 KKN i WIO 
 (katalog) 

5060

 Piła cicha, średnica 300 
 40x3.2x10 mm 

5214

 Piła cicha, średnica 500 
 40x4.0x15 mm 

5216

 Piła cicha, średnica 400 
 40x3.6x15 mm 

5215

 Piła cicha, średnica 600 
 40x4.6x15 mm 

5217

 Piła diamentowa 230 mm 
 (na sucho pomarańczowa) 

5447

 Piła diamentowa cicha, 
 średnica 400 Abra 

5446

 Piła diamentowa cicha, 
 średnica 500 Abra 

7027

 Piła diamentowa cicha, 
 średnica 600 Abra 

7028

Akcesoria
Piła

 Akcesoria
polerskie

Elastyczny uchwyt na gumowe rzepy (pady) po-
lerskie.

Sztywny uchwyt na gumowe rzepy (pady) poler-
skie.

Elastyczny uchwyt na gumowe rzepy (pady) po-
lerskie.

Rzep polerski (pad polerski) o granulacji 50 do 
polerowania na mokro.

Rzep polerski (pad polerski) o granulacji 200 do 
polerowania na mokro.

Rzep polerski (pad polerski) o granulacji 100 do 
polerowania na mokro.

Rzep polerski (pad polerski) o granulacji 400 do 
polerowania na mokro.

Rzep polerski (pad polerski) o granulacji 800 do 
polerowania na mokro.

 Uchwyt (mocowanie) 
 na rzepy gumowy 

5243

 Uchwyt (mocowanie) 
 na rzepy piankowy 

5245

 Uchwyt (mocowanie) 
 na rzepy plastikowy 

5244

 Pad polerski, granulacja 50 
 (średnica 100mm) 

5251

 Pad polerski, granulacja 100 
 (średnica 100mm) 

5246

 Pad polerski, granulacja 200 
 (średnica 100mm) 

5248

 Pad polerski, granulacja 400 
 (średnica 100mm) 

5250

 Pad polerski, granulacja 800 
 (średnica 100mm) 

5252

Zbiór 152 klipartów grafik nagrobnych zapisa-
nych w formacie cdr i eps (krzyże, różne grafiki).

Zbiór wzorów i ornamentów do piaskowania na 
szkle przy użyciu fototechnologii.

Zbiór wzorów i ornamentów do piaskowania na 
szkle przy użyciu fototechnologii.

 Katalog Klipartów Nagrobnych 
 cz.6 CD 

5059

 Wzory i Ornamenty 
 do piaskowania cz.1 CD 

5062

 Wzory i Ornamenty 
 do piaskowania cz.2 CD 

5063
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 Akcesoria
polery i zdziery

Poler zdzier kolankówka 50.

Poler zdzier kolankówka 400.

Poler kolankówka 1500.

Poler zdzier kolankówka 200.

Poler kolankówka 500.

Poler końcowy A kolankówka.

Poler kolankówka 800.

Poler końcowy B kolankówka.

 Poler zdzier 
 kolankówka 50 

2101

 Poler zdzier 
 kolankówka 400 

2103

 Poler 
 kolankówka 1500 

2107

 Poler zdzier 
 kolankówka 200 

2102

 Poler 
 kolankówka 500 

2105

 Poler końcowy A 
 kolankówka 

2108

 Poler 
 kolankówka 800 

2106

 Poler końcowy B 
 kolankówka 

2109

 Ryzik diamentowy

 Rysik 
 diamentowy 

2113Akcesoria
do maszyn

Ploter 
grawerujący

Akcesoria
do maszyn

Docinarka 
2000

 Pompa wody (D2000).

 Rolka suportu (D2000 i D3200).  Wskaźnik laserowy czerwony.

 Wskaźnik laserowy zielony.

 Pompa wody 
 (D2000) 

0469

 Rolka suportu 
 (D2000 i D3200) 

1040

 Wskaźnik laserowy 
 czerwony 

5431

 Wskaźnik laserowy 
 zielony 

5431

 Czujnik indukcyjny łapiarki. Nóż łupiący górny.

 Czujnik indukcyjny 
 łupiarki 

0418

 Nóż łupiący 
 górny 

5074Akcesoria
do maszyn

Łupiarka 
Rockmaster

Rzep polerski (pad polerski) o granulacji 1500 do 
polerowania na mokro.

Rzep polerski (pad polerski) o granulacji 3000 do 
polerowania na mokro.

Rzep polerski (pad polerski) BUFF do polerowania 
na mokro.

 Pad polerski, granulacja 1500 
 (średnica 100mm) 

5247

 Pad polerski, granulacja 3000 
 (średnica 100mm) 

5249

 Poler 
 BUFF 

5255
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 Rokla obrotowa (D2000 i D3200).  Wskaźnik laserowy czerwony.

 Rolka obrotowa 
 (D2000 i D3200) 

0568

 Wskaźnik laserowy 
 czerwony 

5431

 Szczęski komplet - 2 sztuki.

 Szczęki komplet 
 2 szt. 

0226Akcesoria
do maszyn

Łupiarka 
Rockmaster

Akcesoria
do maszyn

Docinarka 
3200

Akcesoria
do maszyn

Folie 
do piaskowania Rolka suportu (D2000 i D3200). Ze względu na grubość znajduje zastosowanie 

głównie przy piaskowaniu szkła, delikatnym i 
płytkim piaskowaniu w kamieniu lub jako folia 
maskująca.

Charakteryzuje się plastycznością, co gwarantuje 
wysoki komfort i wydajność pracy. Nie wymaga 
stosowania w ploterach specjalnych noży. Jest to 
produkt o znakomitych parametrach wytrzymało-
ściowych, pozwalający na głębokie piaskowanie. 
Posiada również świetne podłoże klejowe.

Folia do piaskowania w kamieniu polecana dla 
wymagających użytkowników, chcących pia-
skować szybko i na dużą głębokość. Posiada 
doskonałe podłoże klejowe oraz charakteryzuje 
się wysoką wytrzymałością na pracę w niskich 
temperaturach. 

Folia do szczególnie głębokiego piaskowania o 
grubości 0,55 mm. Bardzo atrakcyjna pod wzglę-
dem jakościowym, posiada doskonałe parametry 
wytrzymałościowe wyróżniające ją spośród in-
nych gatunków folii.

 Wskaźnik laserowy zielony.

 Rolka suportu 
 (D2000 i D3200) 

1040

 Folia do piaskowania 0,25 
5402

 Folia do piaskowania 0,40 
5023

 Folia do piaskowania 0,45 
5036

 Folia do piaskowania 0,55 
7030

 Wskaźnik laserowy 
 zielony 

5431
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Schematy głowic

Eco Plus

szczotka do piaskowania
0178
2032

kielich 
0150

dysza ścierniwa
0210
5019

kruciec ścierniwa
0115

dysza powietrza
0171

zawór kulkowy 

złączka
0619

korpus głowicy
0156

Schematy głowic

Junior
Junior Plus

oprawa dyszy 
0151

zaślepka 
głowicy

osłona dyszy gumowa 
5124

szczotka do piaskowania

przełącznik B100 
0721

rączka fasonowa M10 
0608

odlew głowicy 
0513

dysza węglik 
spiekany 

tuleja oprawy dyszy 
0214
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Schematy głowic

Plus
Pro

oprawa dyszy 
0220

dysza krótka 
0223

dysza WB 4 lub 5 

oprawa dyszy 
0220

zaślepka sześciokątna 1 cal 
0899

odlew głowicy
0513

przełącznik B100 
0721

rączka fasonowa M10 
0608

osłona dyszy gumowa 
0176

podkładka
gumowa

oring

nakrętka 1 cal 
1011

mocowanie oprawy dyszy 
0221

szczotka do piaskowania 
2- lub 3-rzędowa

zaślepka głowicy

Schematy głowic

Automatyczny 
stół

oprawa dyszy 
0220

dysza krótka 
0223

dysza WB 5 

zaślepka 
sześciokątna 5/4 cala 
1007

zaślepka 
sześciokątna 1 cal 
0899

odlew głowicy
0513

osłona dyszy gumowa 
0176

podkładka
gumowa

oring

nakrętka 1 cal 
1011

mocowanie oprawy dyszy 
0221

szczotka do piaskowania 
3-rzędowa 
5128

zaślepka głowicy
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