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Ponuka platí od 15.06. do 30.12.2021, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov.  
Právo na chyby vyhradené. Dostupné len od veľkoobchodných partnerov

Obj. č.  Cena bez DPH Cena s DPH RS

35655 ALLGAS 2000 P/S 5.2/2  689,95 €   827,94 €  1

Spájkovanie

ALLGAS 2000 PS 0.5 / 2 Basic
Prenosný montážny prístroj na tvrdé spájkovanie 
na zváranie ocele, plechov rúr a NE kovov VLASTNOSTI  

QQ Prenosná, ľahko zmontovateľná sada 
QQ Možnosť doplnenia malej flaše

ROXY 400 L 
Štandardný zvárací prístroj, teplota plameňa  
do 3100°C, k tvrdému spájkovaniu
Na zváranie železa, ocele, oceľového plechu, rúr a farebných kovov

Max

Max

Bezpečný ľahký transport 
v uzavretom ráme

Úspora miesta a 
ľahká preprava

20-dielna súprava (č. 035780X) obsahuje: rukoväť s jemnými regulačnými 
ventilmi (č. 35580), Maxigas 400 (č. 035570-A), fľašu na kyslík 2,0 l (č. 35635), jemný 
regulačný ventil (č. 1300002024), redukčný ventil kyslíka podľa DIN 0-315 / 200 bar 
0-16 / 10 bar (č. 35634), súpravu hadíc (3 m bez rukoväti) (č. 35785), poistku proti 
spätnému účinku kyslíka (č. 1000000633), poistku proti spätnému účinku plynu  
(č. 35691), dýzová zmiešavacia rúrka s prevlečnou maticou (č. 263005500), vysoko 
výkonné dýzy 1,5 mm (č 263005600) / 2,0 mm (č. 263005400), mikrohorák 0,3 mm 
(č. 35712) / 0,5 mm (č. 35696) / 0,7 mm (č. 35713), adaptér na mikrodýzy (č. 35585), 
ochranné okuliare pre zváračov A5 (č. 35621), bezpečnostný zapaľovač (č. 32077),  
otvorené kľúče so štyrmi otvormi pozinkované (č. 35738), nosný podstavec (č. 35727)

Obj. č.  Cena bez DPH Cena s DPH RS

035780X ROXY 4000 L  419,95 €   503,94 €  2
Ilustrácia: Farby fliaš sa môžu meniť 

224-dielna súprava (č. 35655) obsahuje: rukoväť ALLGAS 2000 (č. 35303), 2,5 m 
hadicu na propán (č. 32201), 2,5 m hadicu na kyslík (č. 35210), regulátor na propán 
nastaviteľný 0 - 6 bar (č. 242206000), redukčný ventil kyslíka 10 barov (č. 35634), 
dýzová zmiešavacia rúrka s prípojnou maticou (č. 35304), zváracie dýzy 0,2-1 mm  
(č. 35305) / 1 - 2 mm (č. 35306) / 2 - 3 mm (č. 35307) / 3 - 4 mm (č. 35308) / 4-5 mm 
(č. 35309), zvárací nadstavec na rúrky, ohybný veľ. 1 (č. 35313) / veľ. 2 (č. 35314), 
vírivý spájkovací horák (č. 35311), držiak zváracej dýzy/kľúč (č. 35312), otvorené kľúče 
so štyrmi otvormi (č. 35738), bezpečnostný zapaľovač (č. 32077), náhradné kamienky 
do zapaľovača (č. 32088), nylonové ochranné okuliare (č. 540620), malú propánovú 
fľašu 0,5 kg (prázdna) (č. 33079), oceľovú fľašu na kyslík 2,0 l (naplnená) (č. 35635), 
bezpečnostné zariadenie na kyslík (č. 1000000633), bezpečnostné zariadenie na 
horľavý plyn (č. 1000000631), nosný podstavec (č. 35629)

Ilustrácia: Farby fliaš sa môžu meniť 


