Technika STORCH

Katalog vybrané techniky STORCH

Brusky a vysavače
Čistící tlaková technika
Míchadla a míchačky
Řezačky polystyrenu a minerálních materiálů
Stříkací technika HVLP a Airless
Mycí a odlučovací zařízení

Brusky a vysavače
SPIDER XS
výkonná a kompaktní i pro práci
na žebříku a lešení
umožňuje broušení
až k okrajům, tím jsou
minimalizovány dodělávky
SPIDER S a SPIDER
vylepšené provedení s lehce
vyměnitelnými uhlíky
a s ochranou přívodního
kabelu
krátká verze je ideální
pro práci na lešení
2-stupňové nastavení
brusné hlavy pro optimální
manipulaci

Bruska na podlahy ESM 1500
pro efektivní a důkladnou přípravu
podlahy

obj. č. 62 15 00

široký sortiment příslušenství
pro mnohostranné použití
robustní konstrukce zařízení

obj. č. 62 70 00

Vac Tec 25 a Vac Tec 25 M
výkonný a spolehlivý
přístroj pro profesionální
použití
automatický oklep filtrů

obj. č. 62 55 00

Sanační fréza SF 1200
promyšlené broušení a frézování
s jedním přístrojem
ideální použití v kombinaci
s vysavačem VAC TEC 25
plynule nastavitelný omezovač
hloubky broušení a frézování

obj. č. 62 50 00

obj. č. 65 15 50

automatické zapínání
a vypínání vysavače
při práci s bruskami, atd.

obj. č. 65 15 00

Vario Vac 50
pro suché a mokré odsávání
dvoustupňová turbína
s vysokým sacím výkonem
automatické vypínání a zapínání
vysavače při práci s bruskami, atd.
široká škála příslušenství

obj. č. 62 80 40

obj. č. 65 12 00

Čistící tlaková technika
Power HDR 140 HOT

HDR 120 Compact
kompaktní zařízení pro malé čistící práce,
ale také k nasazení na čistič
válečků Turbo-Wasch
plynulé nastavení tlaku
mosazná hlava, písty
s keramickým povrchem

HDR 225 FUEL
robustní benzínové tlakové
zařízení nenáročné na servis
motor Honda a keramické
písty pro dlouhou živostnost
a energeticky nezávislý provoz
Power HDR 160 PRO
jednoduchá obsluha, inovativní
stříkací technologie
plynule nastavitelný tlak
pro práci s různými podklady
pohodlný transport přístroje,
navíječ kabelu, pouzdro
pro trysku a pistoli, držák
čistícího prostředku, buben
pro rychlé a snadné odvíjení
vysokotlaké hadice

obj. č. 65 60 05

vysokotlaký horkovodní čistič
délka vysokotlaké hadice je až 30 m
integrovaný naviják, odolný podvozek
s velkými koly, úložné prostory

obj. č. 65 61 40

Odsávač JUMBO
výkonné zařízení pro mokré odsávání
pro vysávání i velmi hrubých nečistot
100 l masivní nádoba z odolného plastu

obj. č. 65 61 30

připojením čistící hlavice STANDARD
s vyměnitelnou rotační tryskou
je čistič JUMBO možno využít
obj. č. 65 69 00
obdobně jako čistič KRAKE

Power HD Krake a Power HD Krake
včetně Power HDR 160 PRO
nová, o 20% větší čistící hlavice s odstředivým efektem pro vyšší čistící výkon
rychlospojovací systém a uživatelsky
dostupné uložení hadic, čistící hlavice
a příslušenství

obj. č. 65 61 00

pšený podvozek vhodný do každého
vylepšený
terénu pro rychlejší a efektivnější práci
obj. č. 65 81 00
důkladné čištění horkou vodou
obj. č. 65 81 05
až do 80° C

Míchadla a míchačky
Quick Mixx do 25, 50
a 50 Plus
pro časově úsporné
a šetrné míchání
barev, omítek
a lepících tmelů
ergonomicky
tvarovaná držadla
s měkkými úchyty
plynulá elektronická
regulace otáček

obj. č. 62 97 00

obj. č. 62 98 00 a 62 99 50
Auto Mixx 50 l
pro časově úsporné a šetrné míchání
barev, omítek a lepících tmelů
samostatné míchání =
= úspora času
automatické vypnutí
při otevření ochranné
mřížky = vyšší bezpečnost
prachotěsný vypínač =
= delší životnost

DMS 15
výkonný pomocník
pro objekty všech
velikostí
lehká a odolná
konstrukce
se sklopným
vozíkem
výška jen
88 cm
sklápěcí násypka
a měkký plastový
materiál směšovací
trubice

obj. č. 64 34 00

DMS 25
pro efektivní míchání
suchých směsí
krátká směšovací trubice
míchací výkon až 25 l/min.
výkonný přímý pohon
míchací hřídele
odolné pouzdro
ovládacích prvků
u motoru a ochrana
motoru před znečištěním

obj. č. 64 35 00

obj. č. 64 55 00

Řezačky polystyrenu a minerálních materiálů
Akku HotKnife 36V

ProCut basic 105 a 128

vhodná na rychlé a přesné řezání
při zateplovacích pracích

lehká mobilní řezačka pro práci
na lešení, rychlá montáž
a snadná obsluha

nezávislá na elektrickém připojení,
maximální flexibilita

délka řezu až 128 cm

hloubka řezu až 25 cm

ideální na dělení soklových
desek 125 x 60 cm

nízká hmotnost 1 115 g
optimální příslušenství
pro provádění
precizních výřezů
drážek, profilů, bosáží
a řezů na pokos

pro všechny druhy standardních řezů

obj. č. 57 00 70
obj. č. 57 00 75

ProCut compact
obj. č. 43 61 20

všestranná, přesná a praktická
včetně rohové řezačky
délka řezu až 70 cm,
hloubka řezu až 30 cm

HotKnife 250
rychlé a přesné řezání
polystyrenových desek

použitelná jako závěsná
na lešení, jako samostatná
jednotka a jako polootevřená, opřená o stěnu

hloubka řezu až 25 cm
snadná obsluha díky
nízké hmotnosti
rychlá a jednoduchá
výměna řezacích čepelí

obj. č. 43 61 50

obj. č. 57 00 80

Řezačky polystyrenu a minerálních materiálů
ProCut top
a ProCut top + rohová
řezačka

ProCut mineral PLUS
pro přesné řezání pomocí vodících lišt pro akku pilku
hloubka řezu až 30 cm

nejvýkonnější řezačka
z řady ProCut s hloubkou
řezu až 30 cm

nízká hmotnost a snadné skládání pro rychlou
a jednoduchou montáž a jednoduché
přemisťování po lešení

robustní a pevná
konstrukce
pro náročný provoz
a dlouhou životnost
řezání bez kompromisů
- široká škála řezů,
které uspokojí všechny
požadavky na přípravu
izolačních desek během
zateplování

široká škála řezů, včetně
přesných pokosových
řezů až 45°

obj. č. 57 00 30

vhodná pro řezání
minerální vlny,
skelné vaty,
perimetru,
resolu, hybridu ...

výkonné trafo umožňuje
i řezání soklového
perimetrického
polystyrénu se zvýšenou
pevností
rohovou řezačku
lze velmi rychle
namontovat
a v případě
nepoužívání
pootočením
odstranit
z pracovní plochy

obj. č. 57 00 35

obj. č. 57 01 90

Stříkací technika vysokotlaká a HVLP
Multisprayer - elektrický postřikovač
k nanášení impregnací, podkladních
nátěrů a odstraňovačů tapet
dodáváno s 10 m tlakovou
hadicí, pistolí a univerzální tryskou
výkon 8l/min., pracovní tlak 6 bar,
obj. č. 60 08 00
230V /50Hz, hmotnost 8 kg
HVLP EcoFinish
pro efektivní nanášení laků a dekorativních nástřiků
ideální pro použití na malých a středně velkých plochách
pro rozpouštědlové a vodou ředitelné
barvy, laky a lazury
plynulá regulace otáček
rozsáhlé
příslušenství
včetně sady
trysek
obj. č. 68 05 00

HVLP SmartFinish
profesionální technologie, pro perfektní nanášení laků
snadná obsluha, jednoduše a rychle vyměnitelná
tryska
pro všechny vodouředitelné a rozpouštědlové
materiály, lazury, základní a vrchní nátěry
pro použití na malých
i velkých plochách
pro renovaci
i v novostavbách
rychlá příprava
zařízení před
použitím,
snadné čištění
ergonomická
pistole
s automatickou
šířkou nástřiku
obj. č. 68 42 00

Stříkací technika Airless
Airless EasySpray ES 300

Airless ST 900

ideální jako druhé zařízení
nebo pro příležitostné použití

rychlejší a snazší výměna barevného
stupně se systémem QuickReload

rychlejší a snazší výměna
barevného stupně
se systémem QuickReload

inteligentní elektronika
s čitelným LED displejem

pro menší renovační práce,
střední až větší lakýrnické
práce

pro větší rekonstrukční práce,
novostavby a střední objekty

obj. č. 69 00 30

Airless ST 450
rychlejší a snazší výměna
barevného stupně
se systémem QuickReload

obj. č. 69 50 90

inteligentní elektronika
s čitelným LED displejem
zobrazujícím provozní dobu
a tlak, spotřebu materiálu...

obj. č. 69 50 45

jednoduchá montáž
a demontáž barevného
stupně
pro větší rekonstrukční
práce, novostavby, střední
a velké objekty

Airless ST 550
rychlejší a snazší výměna
barevného stupně
se systémem QuickReload

obj. č. 69 50 17

vyměnitelné náhradní
těsnění

inteligentní elektronika
s čitelným LED displejem
pro malé až střední renovační
práce

pro použití dvěma osobami
ideální na disperzní materiály

Airless ST 1700 / 1700+

mechanické nastavení tlaku
pomocí tlakoměru
pro menší renovační práce,
střední až větší lakýrnické
práce

vyměnitelné náhradní těsnění

obj. č. 69 50 55

Airless ST 700
rychlejší a snazší výměna
barevného stupně
se systémem QuickReload
inteligentní elektronika
s čitelným LED displejem
pro malé až střední
renovační práce,, novostavby

pro použití dvěma osobami
ideální pro zpracování
stříkaných stěrek, tmelů
v nádobách, včetně vaků

obj. č. 69 50 18
Duomax 9000 s elektromotorem /
/ s benzínovým motorem
pro maximální výkon

obj. č. 69 50 70
Airless ST 800
rychlejší a snazší výměna
barevného stupně
se systémem QuickReload
inteligentní elektronika
s čitelným LED displejem
pro malé až střední
renovační práce, novostavby
vyměnitelné náhradní
těsnění

výklopný mechanismus
sacího systému
umožňuje snadnou
výměnu nádoby
s materiálem
a jednoduchou
přepravu stroje
rychle vyměnitelný
elektromotor nebo
benzínový motor

obj. č. 69 65 00

možnost připojení
až 4 pistolí najednou
pro dosažení vysokého
pracovního výkonu
sací systém optimálně
nasává i materiály
s vysokou viskozitou

obj. č. 69 50 80

hmotnost 70 kg

obj. č. 69 60 00

Mycí a odlučovací zařízení
Turbo Wash
čistič válečků z nerez oceli
k pevné motáži přímo na WAMAB
připojuje se na vysokotlaké
vodní čerpadlo

obj. č. 61 20 50
WAMAB
pro čištění malířského
a tapetářského nářadí
dvoucestný systém
pro oddělené odvádění
zbytků lepidel a barev
nucený oběh vody
v sedimentačních komorách
předčištění odpadní vody
v sedimetační nádrži
objem 300 l

COLOR FREE - Basic
jedinečná oběhová a čerpací
funkce, objem 180 l
efektivní zpracování velkého
množství odpadní vody
odlučování a filtrace pevných
částic
vyčištěná voda vyhovuje
předpisům a zákonům o ochraně ŽP

obj. č. 61 30 30

COLOR FREE - poloautomat
poloautomatický provoz
s naváděním obsluhy pomocí
menu na LCD-displeji
přístroj udává množství
reakčního prášku a další krok
v obsluze automaticky předem

obj. č. 61 20 00

kombinujte vymývací zařízení
se sedimentační komorou
k předúpravě odpadní vody

obj. č. 61 30 00

Ostatní
Vysoušeč budov High-Dry 650

Kompresor Keko 200

pro profesionální a efektivní
vysoušení vlhkých místností

bubnový kompresor na transportním
vozíku s kolečky, 3l tlaková nádrž,
fixovatelné a odšroubovatelné
držadlo

efiktivní sušení betonu, stěrek
a sádrových povrchů
při renovacích a sanačních
pracích v nových i starých
budovách

k použití s omítací technikou
a vzduchovými pistolemi
230 V / 50 Hz, výstupní výkon
200l / min., max. 10bar,
hmotnost 35 kg

vysoušení vlhkosti
při nápravě škod, např.
voda z prasklého potrubí

Odsávací ventilátor AirClean 4200 PRO

prevence proti poškození
omítky napadením plísněmi
a houbami

pro odsávání a filtraci prachu
a mlhoviny ze stříkání barev

udržování konstatntní
vlhkosti při vzlínání vody

ochrana zdraví na pracovišti,
efektivní vysoušení budov

obj. č. 61 55 00

Ciret s. r. o.
K Silu 2487, 393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 327 582
Fax: +420 565 327 581
E-mail: info@ciret.cz
www.ciret.cz

obj. č. 64 45 00

pro objekty do velikosti 1 200 m³

obj. č. 61 45 50

www.storch.cz
www.ciret.cz

