
Stara miłość  
nie rdzewieje

Oferta klasyczna 2019/2020
Ważna do odwołania i tylko do wyczerpania zapasów Rys. SB P40 STG PV electronic z opcjami

Wszystkie  

klasyczne urządzenia  

dostępne z pakietem  

narzędzi wiertarskich.  

Dla modelu PV electronic  

można zamówić  

dodatkowy pakiet  

technologiczny !

PL



Wiertarka 
kolumnowa 
SB M4 ST
Funkcje
ff bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej

ff Przełącznik ręczny  
kierunku obrotów prawo-lewo

ffWyzwalacz podnapięciowy

ff Ogranicznik głębokości wiercenia  
z nastawą precyzyjną

ff Termiczne zabezpieczenie przecią-
żeniowe

ff 3 lata gwarancji

SB M3 ST
Ciągła/normalna  
wydajność wiercenia

 
25/30 mm

Wydajność cięcia gwintu M20 **
Wskaźnik głębokości wier-
cenia i prędkości obrotowej

 
Podziałka

Wrzeciono MK 3
Głębokość wiercenia 125 mm
Wysięg 280 mm
Powierzchnia użytkowa stołu 420 x 340 mm
Posuw ręczna

Bezstopniowa regulacja 
prędkości obrotowej 

 
125 – 4000 1/min*

Nr zamówienia 297.069

Cena 4.595 euro plus opak. 95 euro

Wiertarka 
kolumnowa 
SB M3 ST
Funkcje
ff bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej

ff Przełącznik ręczny  
kierunku obrotów prawo-lewo

ffWyzwalacz podnapięciowy

ff Ogranicznik głębokości wiercenia  
z nastawą precyzyjną

ff Termiczne zabezpieczenie przecią-
żeniowe

ff 3 lata gwarancji

Wiertarka 
kolumnowa 
SB M3 ST MV
Funkcje
ff bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej

ff Przełącznik ręczny  
kierunku obrotów prawo-lewo

ffWyzwalacz podnapięciowy

ff Ogranicznik głębokości wiercenia  
z nastawą precyzyjną

ff Termiczne zabezpieczenie przecią-
żeniowe

ff 3-stopniowy posuw mechaniczny

ff 3 lata gwarancji

Ilustracja z 
opcjami

* w 2 zakresach, zakres 1) 125-2000 1/min i zakres 2) 250-4000 1/min. zmiana zakresu odbywa się poprzez zmianę  
położenia pasa ** Możliwość gwintowania w zależności od skoku

SB M4 ST
Ciągła/normalna  
wydajność wiercenia

 
30/35 mm

Wydajność cięcia gwintu M24 **
Wskaźnik głębokości wier-
cenia i prędkości obrotowej

 
Podziałka

Wrzeciono MK 3
Głębokość wiercenia 125 mm
Wysięg 280 mm
Powierzchnia użytkowa stołu 420 x 340 mm
Posuw ręczna

Bezstopniowa regulacja 
prędkości obrotowej 

 
125 – 2000 1/min

Nr zamówienia 297.070

Cena 5220 euro plus opak. 95 euro

SB M3 ST MV
Ciągła/normalna  
wydajność wiercenia

 
25/30 mm

Wydajność cięcia gwintu M20 **
Wskaźnik głębokości wier-
cenia i prędkości obrotowej

 
Podziałka

Wrzeciono MK 3
Głębokość wiercenia 125 mm
Wysięg 280 mm
Powierzchnia użytkowa stołu 420 x 340 mm
Posuw 0,10/0,16/ 

0,25 mm/obr.
Bezstopniowa regulacja 
prędkości obrotowej 

 
125 – 4000 1/min*

Nr zamówienia 297.071

Cena 6160 euro plus opak. 95 euro 

Ilustracja z 
opcjami

Ilustracja z 
opcjami

Pakiet narzędzi wiertarskich: trzpień stożkowy, uchwyt  
wiertarski, imadło i zestaw kamieni do rowków teowych 

W zestawie  
pakiet narzędzi 

wiertarskich! 

W zestawie  
pakiet narzędzi 

wiertarskich! 

W zestawie  
pakiet narzędzi 

wiertarskich! 



Wiertarka 
kolumnowa 
SB M4 ST MV
Funkcje
ff bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej

ff Przełącznik ręczny  
kierunku obrotów prawo-lewo

ffWyzwalacz podnapięciowy

ff Ogranicznik głębokości wiercenia  
z nastawą precyzyjną

ff Termiczne zabezpieczenie  
przeciążeniowe

ff 3-stopniowy posuw mechaniczny

ff 3 lata gwarancji

SB M4 ST MV
Ciągła/normalna  
wydajność wiercenia

 
30/35 mm

Wydajność cięcia gwintu M24 **
Wskaźnik głębokości wier-
cenia i prędkości obrotowej

 
Podziałka

Wrzeciono MK 3
Głębokość wiercenia 125 mm
Wysięg 280 mm
Powierzchnia użytkowa stołu 420 x 340 mm
Posuw 0,10/0,16/ 

0,25 mm/obr.
Bezstopniowa regulacja 
prędkości obrotowej 

 
125 – 2000 1/min

Nr zamówienia 297.072

Cena 6730 euro plus opak. 95 euro

Ilustracja z 
opcjami

SB P30 ST
Ciągła/normalna  
wydajność wiercenia

 
25/30 mm

Wydajność cięcia gwintu M20 **
Wskaźnik głębokości wier-
cenia i prędkości obrotowej

 
cyfrowy

Wrzeciono MK 3
Głębokość wiercenia 125 mm
Wysięg 280 mm
Powierzchnia użytkowa stołu 420 x 340 mm
Posuw ręczna

Bezstopniowa regulacja 
prędkości obrotowej 

 
125 – 4000 1/min*

Nr zamówienia 297.073

Cena 5575 euro plus opak. 95 euro

Wiertarka 
kolumnowa 
SB P30 ST
Funkcje
ff bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej

ff Cyfrowy wskaźnik głębokości  
wiercenia i prędkości obrotowej

ff Przełącznik ręczny  
kierunku obrotów prawo-lewo

ffWyzwalacz podnapięciowy

ff Ogranicznik głębokości wiercenia  
z nastawą precyzyjną

ff Termiczne zabezpieczenie przecią-
żeniowe

ff 3 lata gwarancji

SB P35 ST
Ciągła/normalna  
wydajność wiercenia

 
30/35 mm

Wydajność cięcia gwintu M24 **
Wskaźnik głębokości wier-
cenia i prędkości obrotowej

 
cyfrowy

Wrzeciono MK 3
Głębokość wiercenia 125 mm
Wysięg 280 mm
Powierzchnia użytkowa stołu 420 x 340 mm
Posuw ręczna

Bezstopniowa regulacja 
prędkości obrotowej  R1 
 R2

 
125 – 2000 1/min 
80 – 1280 1/min

Zamówienie nr R1 
Zamówienie nr R2

297.074 
297.075

Cena 5770 euro plus opak. 95 euro

Wiertarka 
kolumnowa 
SB P35 ST
Funkcje
ff bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej

ff Cyfrowy wskaźnik głębokości  
wiercenia i prędkości obrotowej

ff Przełącznik ręczny  
kierunku obrotów prawo-lewo

ffWyzwalacz podnapięciowy

ff Ogranicznik głębokości wiercenia  
z nastawą precyzyjną

ff Termiczne zabezpieczenie  
przeciążeniowe

ff 3 lata gwarancji

Ilustracja z 
opcjami

Ilustracja z 
opcjami

W zestawie  
pakiet narzędzi 

wiertarskich! 

W zestawie  
pakiet narzędzi 

wiertarskich! 

W zestawie  
pakiet narzędzi 

wiertarskich! 



Ilustracja z 
opcjami

SB P30 STG PV electronic
Ciągła/normalna  
wydajność wiercenia

 
25/30 mm

Wydajność cięcia gwintu M20 **
Wskaźnik głębokości wier-
cenia i prędkości obrotowej

 
cyfrowy

Wrzeciono MK 3
Głębokość wiercenia 125 mm
Wysięg 280 mm
Powierzchnia użytkowa stołu 420 x 340 mm
Posuw 0-300 mm/min 

bezstopniowo
Bezstopniowa regulacja 
prędkości obrotowej 

 
125 – 4000 1/min*

Nr zamówienia 297.076

Cena 8930 euro plus opak. 95 euro

Wiertarka 
kolumnowa 
SB P30 STG PV elec.
Funkcje
ff Bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej i posuwu

ff Cyfrowy wskaźnik głębokości wier-
cenia, prędkości obrotowej i posuwu

ff Urządzenie do nacinania gwintów

ff Ogranicznik głębokości wiercenia  
z nastawą precyzyjną

ff Urządzenie do określania punktu 
wyjścia narzędzia z materiału

ff Programowalne wyłączanie  
głębokości wiercenia

ff 3 lata gwarancji

SB P35 STG PV electronic
Ciągła/normalna  
wydajność wiercenia

 
30/35 mm

Wydajność cięcia gwintu M24 **
Wskaźnik głębokości wier-
cenia i prędkości obrotowej

 
cyfrowy

Wrzeciono MK 3
Głębokość wiercenia 125 mm
Wysięg 280 mm
Powierzchnia użytkowa stołu 420 x 340 mm
Posuw 0-300 mm/min 

bezstopniowo
Bezstopniowa regulacja 
prędkości obrotowej 

 
125 – 2000 1/min

Nr zamówienia R1
Nr zamówienia R2

297.077
297.084

Cena 9160 euro plus opak. 95 euro

Ilustracja z 
opcjami

Wiertarka 
kolumnowa 
SB P35 STG PV elec.
Funkcje
ff Bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej i posuwu

ff Cyfrowy wskaźnik głębokości wier-
cenia, prędkości obrotowej i posuwu

ff Urządzenie do nacinania gwintów

ff Ogranicznik głębokości wiercenia  
z nastawą precyzyjną

ff Urządzenie do określania punktu 
wyjścia narzędzia z materiału

ff Programowalne wyłączanie  
głębokości wiercenia

ff 3 lata gwarancji

Wiertarka 
kolumnowa 
SB M5 ST
Funkcje
ff bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej

ff Przełącznik ręczny  
kierunku obrotów prawo-lewo

ffWyzwalacz podnapięciowy

ff Ogranicznik głębokości wiercenia  
z nastawą precyzyjną

ff Termiczne zabezpieczenie  
przeciążeniowe

ff 3 lata gwarancji

SB M5 ST
Ciągła/normalna  
wydajność wiercenia

 
35/40 mm

Wydajność cięcia gwintu M30 **
Wskaźnik głębokości wier-
cenia i prędkości obrotowej

 
Podziałka

Wrzeciono MK 4
Głębokość wiercenia 160 mm
Wysięg 300 mm
Powierzchnia użytkowa stołu 590 x 450 mm
Posuw ręczna

Bezstopniowa regulacja 
prędkości obrotowej 

 
100 – 2000 1/min

Nr zamówienia 297.078

Cena 6035 euro plus opak. 95 euro

Ilustracja z 
opcjami

Na życzenie dostępne również z przezroczystą pokrywą. 
Opcjonalnie: Pakiet technologiczny 296.569 (blo-
kada wrzeciona i moduł łamania wióra) za 660 euro

Na życzenie dostępne również z przezroczystą pokrywą. 
Opcjonalnie: Pakiet technologiczny 296.569 (blo-
kada wrzeciona i moduł łamania wióra) za 660 euro

W zestawie  
pakiet narzędzi 

wiertarskich! 

W zestawie  
pakiet narzędzi 

wiertarskich! 

W zestawie  
pakiet narzędzi 

wiertarskich! 



Wiertarka 
kolumnowa 
SB M5 ST MV
Funkcje
ff bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej

ff Przełącznik ręczny  
kierunku obrotów prawo-lewo

ffWyzwalacz podnapięciowy

ff Ogranicznik głębokości wiercenia  
z nastawą precyzyjną

ff Termiczne zabezpieczenie przecią-
żeniowe

ff 3-stopniowy posuw mechaniczny

ff 3 lata gwarancji

SB M5 ST MV
Ciągła/normalna  
wydajność wiercenia

 
35/40 mm

Wydajność cięcia gwintu M30 **
Wskaźnik głębokości wier-
cenia i prędkości obrotowej

 
Podziałka

Wrzeciono MK 4
Głębokość wiercenia 160 mm
Wysięg 300 mm
Powierzchnia użytkowa stołu 590 x 450 mm
Posuw 0,10/0,16/ 

0,25 mm/obr.
Bezstopniowa regulacja 
prędkości obrotowej 

 
100 – 2000 1/min

Nr zamówienia 297.079

Cena 7760 euro plus opak. 95 euro

Wiertarka 
kolumnowa 
SB P40 ST
Funkcje
ff bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej

ff Cyfrowy wskaźnik głębokości  
wiercenia i prędkości obrotowej

ff Przełącznik ręczny  
kierunku obrotów prawo-lewo

ff Ogranicznik głębokości wiercenia  
z nastawą precyzyjną

ff Termiczne zabezpieczenie przecią-
żeniowe

ffWyzwalacz podnapięciowy

ff 3 lata gwarancji

SB P40 ST
Ciągła/normalna  
wydajność wiercenia

 
35/40 mm

Wydajność cięcia gwintu M30 **
Wskaźnik głębokości wier-
cenia i prędkości obrotowej

 
cyfrowy

Wrzeciono MK 4
Głębokość wiercenia 160 mm
Wysięg 300 mm
Powierzchnia użytkowa stołu 590 x 450 mm
Posuw ręczna

Bezstopniowa regulacja 
prędkości obrotowej  R1 
 R2

 
100 – 2000 1/min 
70 – 1400 1/min

Zamówienie nr R1 
Zamówienie nr R2

297.080 
297.081

Cena 6415 euro plus opak. 95 euro

Ilustracja z 
opcjami

Wiertarka 
kolumnowa 
SB P40 STG PV elec.
Funkcje
ff bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej

ff Cyfrowy wskaźnik głębokości wier-
cenia, prędkości obrotowej i posuwu

ff Ogranicznik głębokości wiercenia  
z nastawą precyzyjną

ff Urządzenie do nacinania gwintów

ff Programowalne urządzenie do  
regulacji posuwu

ff Urządzenie do określania punktu 
wyjścia narzędzia z materiału

ff Programowalne wyłączanie  
głębokości wiercenia

ff 3 lata gwarancji

SB P40 STG PV electronic
Ciągła/normalna  
wydajność wiercenia

 
35/40 mm

Wydajność cięcia gwintu M30 **
Wskaźnik głębokości wier-
cenia i prędkości obrotowej

 
cyfrowy

Wrzeciono MK 4
Głębokość wiercenia 160 mm
Wysięg 300 mm
Powierzchnia użytkowa stołu 590 x 450 mm
Posuw 0-300 mm/min 

bezstopniowo
Bezstopniowa regulacja 
prędkości obrotowej  R1 
 R2

 
100 – 2000 1/min 
 70 – 1400 1/min

Zamówienie nr R1 
Zamówienie nr R2

297.082 
297.083

Cena 10 160 euro plus opak. 95 euro

Ilustracja z 
opcjami

Ilustracja z 
opcjami

Na życzenie dostępne również z przezroczystą pokrywą. 
Opcjonalnie: Pakiet technologiczny 296.569 (blo-
kada wrzeciona i moduł łamania wióra) za 660 euro

W zestawie  
pakiet narzędzi 

wiertarskich! 

W zestawie  
pakiet narzędzi 

wiertarskich! 

W zestawie  
pakiet narzędzi 

wiertarskich! 



Oferta klasyczna 2019/2020
Ważna do odwołania i tylko do wyczerpania zapasów 
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Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i wymiarów nawet w trakcie  
trwania zamówienia. Do wszystkich cen należy doliczyć koszty opakowania i wysyłki oraz podatek VAT. Więcej informacji na stronie www.flott.de.

Arnz FLOTT GmbH
Werkzeugmaschinen

Vieringhausen 131
42857 Remscheid | Germany
Tel.  +49 2191 979-0
Faks  +49 2191 979-222
info@flott.de
www.flott.de


