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382 Urządzenia napędowe

Informacje

Ergonomia i bezpieczeństwo

Wibracje

W celu zapewnienia użytkownikowi ochrony wszystkie urządzenia

napędowe są badane i oznaczane zgodnie z aktualną europejską

dyrektywą w sprawie ochrony przed hałasem i wibracjami. Wibracje

są mierzone i obliczane trójwymiarowo. 

Ergonomia

W porównaniu z elektrycznymi urządzeniami napędowymi napędy

pneumatyczne zapewniają większą moc przy mniejszej masie.

Dzięki ergonomicznie ukształtowanym, izolowanym uchwytom

urządzenia są wygodne do trzymania i umożliwiają pracę bez

zmęczenia.

Problemem nie jest również obróbka ciężkich detali za pomocą

napędów pneumatycznych LUKAS, ponieważ w wielu urządzeniach

długość wrzeciona, wylot powietrza i wersję zaworów można 

optymalnie dopasować do wymagań użytkownika.  

Bezpieczeństwo

Możliwe jest nawet używanie w strefach zagrożonych wybuchem.

Jakość

Wszystkie urządzenia posiadają solidną aluminiową obudowę i 

są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. Silniki nie

przegrzewają się nawet podczas długotrwałej pracy z maksymalną

mocą. W ramach 100-procentowej kontroli jakości wszystkie

urządzenia przed wysyłką są poddawane sprawdzeniu prędkości

obrotowej i mocy.  

Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa

Wolno używać tylko tych narzędzi, które są odpowiednie i 

dopuszczone pod względem bezpieczeństwa do prędkości 

obwodowych osiąganych przez dane urządzenie.

Uwagi ogólne

Pneumatyczne urządzenia napędowe firmy LUKAS charakteryzują

się dużą wydajnością i małym zużyciem powietrza. Solidne silniki

łopatkowe mogą być obciążane bez uszkodzenia aż do całkowitego

zatrzymania. Urządzenia są wyposażone w ograniczniki prędkości

obrotowej, które uniemożliwiają przekroczenie prędkości biegu

jałowego w ramach podanej tolerancji. Łatwa w serwisowaniu 

konstrukcja umożliwia prostą wymianę elementów zużywalnych.

Zasilanie sprężonym powietrzem 

Napędy osiągają pełną moc już przy ciśnieniu 0,63 MPa (= 6,3 bar).

Chętnie doradzimy, jak optymalnie zaprojektować przewód 

doprowadzający sprężone powietrze. Pierwsze informacje na 

temat przekrojów przewodów można znaleźć w informacjach 

technicznych. (grafika)

Smarowanie silnika łopatkowego

Zespół przygotowania sprężonego powietrza, składający się z 

separatora wody i dozownika oleju, niezawodnie chroni silniki 

łopatkowe przed zużyciem, zwiększa ich trwałość i redukuje 

zakres niezbędnych prac konserwacyjnych.

Smarowanie napędu turbinowego

Urządzenia z napędem turbinowym są zawsze 

używane bez dozowników oleju! 

Ponieważ wirnik obraca się w obudowie urządzenia niemal 

bezdotykowo, straty wskutek tarcia są szczególnie małe, a 

sprawność energetyczna szlifowania i frezowania jest wysoka.  

0,05–0,5 m3/min G ¼‘‘

0,15–0,9 m3/min G 3/8‘‘ 

0,5–1,5 m3/min G ½‘‘ 

0,8–6,0 m3/min G ¾‘‘ 

Zużycie powietrza gwint przyłączeniowy
(patrz dane urządzenia) 
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Pneumatyczne urządzenia napędowe

Oznaczenie Min. prędkość   Moc w d1   l1   d2 l2 D L Strona 
obr. min-1 kW mm mm mm mm mm mm katalogu

AMIN 30 BSH 30.000 0,300 19 28 h = 86 35 220 384

AMIN 12-030 GD 12.000 0,300 16 26 --- --- 35 195 385

AMIN 15-030 GD 15.000 0,300 16 26 --- --- 35 195 385

AMIN 12-030 GH 12.000 0,300 16 26 --- --- 35 195 385

AMIN 15-100 GH 15.300 1,000 24 37 34 148 51 350 386

AMIN 15-070 GH2L 15.300 0,700 24 35 24 440 46 630 387

AMIN 15-100 GHL 15.300 1,000 24 31 24 160 51 360 388

AMIN 19-100 GHL 19.000 1,000 24 31 24 160 51 360 388

AMIN 19-100 GH 19.000 1,000 24 37 34 148 51 350 389

AMIN 19-100 GHK 19.000 1,000 24 44 --- --- 51 245 389

AMIN 20-030 GD 20.000 0,300 16 26 --- --- 35 195 390

AMIN 23-030 GD 23.000 0,300 16 26 --- --- 35 195 390

AMIN 20-030 GH 20.000 0,300 16 26 --- --- 35 195 390

AMIN 30-030 GD 30.000 0,300 14 16 --- --- 36 190 391

AMIN 30-030 GH 30.000 0,300 14 16 --- --- 36 190 391

AMIN 32-027 GD 32.000 0,270 13 20 23 35 29 210 392

AMIN 45-030 GD 45.000 0,300 14 16 --- --- 36 190 393

AMIN 45-030 GH 45.000 0,300 14 16 --- --- 36 190 393

AMIN 55-011 GD 55.000 0,110 9 14 --- --- 20 125 394

AMIN 72-013 GD 72.000 0,130 10 15 --- --- 29 165 395

AMIN 70-025 TGD 70.000 0,250 14 16 --- --- 42 175 396

AM 07/100 GH 7.600 1,500 63 15 51 130 74 530 397

AM 11/080 GH 10.700 1,100 40 10 47 110 62 498 397

Przegląd pneumatycznych urządzeń napędowych

Dane techniczne
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Industry

Industry

Pneumatyczne urządzenia napędowe

Szlifierka taśmowa, izolowana

Oznaczenie bZawór bPrędkość obrot. bMoc bZużycie powie- bPrędkość obwodowa bŚrednica znam. bNumer artykułu b
a bbiegu jałowego bKW btrza pod obciąże- btaśmy szlifierskiej bprzewodu b b
a bmin -1 b bniem m3/min bm/s bmm b b

AMIN 30 BSH bdźwigniowa a30.000 a0,3 a0,45 a28 a6 aA3993302113 a n

Przykład zamówienia: A3993302113

Długość: ok. 325 mm

Wysokość: ok. 86 mm 

Waga urządzenia: ok. 0,90 kg

Rodzaj napędu: silnik lamelowy

Więcej danych technicznych na stronie 383.

Zakres dostawy obejmuje:

Uchwyt do taśmy szlifierskiej o wymiarach 13 x 305 mm, przewód doprowadzający i

odprowadzający powietrze z tłumikiem, tuleja zaciskowa 6 mm, osprzęt

Dodatkowy osprzęt:

Tuleje zaciskowe do Ø 3 mm, 4 mm, 5 mm, 1/8’’, 3/16’’, 1/4’’

Ramiona do taśm szlifierskich w różnych wymiarach (długość, szerokość i średnica

rolek) dostępne z magazynu

Dostępne z naszego magazynu:

Pasy bezkońcowe 13 x 305 mm

Do stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

SBL, pasy bezkońcowe 

Oznaczenie bGranulacja bB bDługość bTkanina bNumer artykułu bZalecane zastosowanie b
b bmm bmm b b b b
b b b b b b b

SBLT aZK 40 a13 a305 atrwała-elastyczna aA3000130305040T01 a� a� a� a� a� a a a� a a n

SBLT aNK 60 a13 a305 atrwała-elastyczna aA3000130305060T a� a� a� a� a	 a
 a� a� a a n

SBLT aZK 60 a13 a305 atrwała-elastyczna aA3000130305060T01 a� a� a� a� a� a a a� a a n

SBLT aNK 80 a13 a305 atrwała-elastyczna aA3000130305080T a� a� a� a� a	 a
 a� a� a a n

SBLX aNK 80 a13 a305 btrwała aA3000130305080X a� a� a� a� a	 a
 a� a� a a n

SBLT aZK 80 a13 a305 atrwała-elastyczna aA3000130305080T01 a� a� a� a� a� a a a� a a n

SBLT aNK 120 a13 a305 atrwała-elastyczna aA3000130305120T a� a� a� a� a	 a
 a� a� a a n

SBLX aNK 120 a13 a305 btrwała aA3000130305120X a� a� a� a� a	 a
 a� a� a a n

Przykład zamówienia: A3000130305040T01

Jednostka opakowania:
100 sztuk z danego rodzaju

Prędkość obwodowa: 28 m/s

NK = korund zwykły
ZK = korund cyrkonowy
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Industry

Pneumatyczne urządzenia napędowe

Szlifierka prosta, izolowana

Oznaczenie bZawór bPrędkość obrot. bMoc bZużycie powie- bTuleja aŚrednica znam. bNumer artykułu a
a bbiegu jałowego bKW btrza pod obciąże- a zaciskowa Ø aprzewodu a a
a bmin -1 b bniem m3/min amm amm a a

AMIN 12-030 GD bobrotowa a12.000 a0,3 a0,49 a6 a8 aA3993101112 a n

AMIN 12-030 GH bdźwigniowa a12.000 a0,3 a0,49 a6 a8 aA3993102112 a n

AMIN 15-030 GD bobrotowa a15.000 a0,3 a0,52 a6 a8 aA3993101115003 a n

Przykład zamówienia: A3993101112

Długość: ok. 175 mm

Średnica: Ø 34,5 mm

Waga urządzenia: ok. 0,90 kg

Rodzaj napędu: silnik lamelowy
zintegrowany regulator prędkości obrotowej

Więcej danych technicznych na stronie 383.

Zakres dostawy obejmuje:

Przewód doprowadzający i odprowadzający powietrze z tłumikiem, 

tuleja zaciskowa 6 mm, osprzęt

Dodatkowy osprzęt:

Tuleje zaciskowe do Ø 3 mm, 4 mm, 5 mm, 1/8’’, 3/16’’, 1/4’’

Strony kataloguWymiaryDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

AMIN 12-030 GD/GH

Frezy trzpieniowe z węglika spiekanego do Ø 20 mm od 25

Frezy trzpieniowe z HSS do Ø 8 mm od 63

Ściernice trzpieniowe listkowe SFV/M Ø 40 mm od 277

Ściernice trzpieniowe listkowe SFI Ø 30 mm 271

Ściernice trzpieniowe listkowe SFA Ø 15 mm, 20 mm, 30 mm 272

Opaski ścierne SBZY do Ø 30 mm od 303

Opaski ścierne SBKE do Ø 36 mm 311

Wałki szlifierskie SRZY/SRKE do Ø 20 mm od 317

Kapturki ścierne SK... do Ø 21 mm od 321

Tuleje ścierne SHKE 0885, 1385, 1885 329

Polerskie ściernice trzpieniowe P1 4020 od 137

Polerskie ściernice trzpieniowe P2 Ø 20 mm od 140

Polerskie ściernice trzpieniowe P5 Ø 40 mm od 153

AMIN 15-030 GD

Frezy trzpieniowe z węglika spiekanego do Ø 16 mm od 25

Frezy trzpieniowe z HSS do Ø 6 mm od 63

Ściernice trzpieniowe listkowe SFI Ø 30 mm 271

Ściernice trzpieniowe listkowe SFA Ø 15 mm, 20 mm, 30 mm 272

Opaski ścierne SBZY do Ø 25 mm od 303

Opaski ścierne SBKE do Ø 29 mm 311

Wałki szlifierskie SRZY/SRKE do Ø 20 mm od 317

Kapturki ścierne SK... do Ø 16 mm od 321

Tuleje ścierne SHKE 0885, 1385 329
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Industry

Pneumatyczne urządzenia napędowe

Szlifierka prosta, izolowana

Oznaczenie bZawór bPrędkość obrot. bMoc bZużycie powie- bTuleja aŚrednica znam. bNumer artykułu a
a bbiegu jałowego bKW btrza pod obciąże- a zaciskowa Ø aprzewodu a a
a bmin -1 b bniem m3/min amm amm a a

AMIN 15-100 GH bdźwigniowa a15.300 a1 a1 a6 a12 aA3993102115 a n

Przykład zamówienia: A3993102115

Długość: ok. 310 mm

Średnica: Ø 52 mm

Waga urządzenia: ok. 2,3 kg

Rodzaj napędu: silnik lamelowy
zintegrowany regulator prędkości obrotowej

Więcej danych technicznych na stronie 383.

Zakres dostawy obejmuje:

Przewód doprowadzający i odprowadzający powietrze z tłumikiem, 

tuleja zaciskowa 6 mm, osprzęt

Dodatkowy osprzęt:

Tuleje zaciskowe do Ø 8 mm, 9 mm, 3/16’’, 1/4’’, 5/16’’

Strony kataloguWymiaryDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

Frezy trzpieniowe z węglika spiekanego do Ø 16 mm od 25

Frezy trzpieniowe z HSS do Ø 6 mm od 63

Ściernice trzpieniowe   do Ø 60 mm od 93

Polerskie ściernice trzpieniowe P2 do Ø 16 mm od 140

Polerskie ściernice trzpieniowe P3 do Ø 16 mm od 144

Polerskie ściernice trzpieniowe P6 do Ø 30 mm od 157

Ściernice trzpieniowe listkowe  SFL/SFE/SFB/SFT/SFC do Ø 40 mm od 261

Kapturki ściern SK... do Ø 16 mm od 321

Wałki szlifierskie SR... do Ø 20 mm od 317

Opaski ścierne SBZY do Ø 22 mm od 303

Opaski ścierne SBKE do Ø 29 mm 311
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Industry

Pneumatyczne urządzenia napędowe

Szlifierka prosta z przedłużeniem, izolowana

Oznaczenie bZawór bPrędkość obrot. bMoc bZużycie powie- bTuleja aŚrednica znam. bNumer artykułu a
a bbiegu jałowego bKW btrza pod obciąże- a zaciskowa Ø aprzewodu a a
a bmin -1 b bniem m3/min amm amm a a

AMIN 15-070 GH2L bdźwigniowa a15.300 a0,7 a0,7 a6 a10 aA3993102115002 a n

Przykład zamówienia: A3993102115002

Długość: ok. 615 mm1)

Średnica: Ø 47 mm 

Waga urządzenia: ok. 2,1 kg

Rodzaj napędu: silnik lamelowy 
zintegrowany regulator
prędkości obrotowej

1) wartość z dwoma  przedłużeniami wrzeciona

Więcej danych technicznych na stronie 383.

Zakres dostawy obejmuje:

Przewód doprowadzający i odprowadzający powietrze z tłumikiem, 

2 przedłużenia wrzeciona (długość po 200 mm), 

tuleja zaciskowa 6 mm, osprzęt

Dodatkowy osprzęt:

Przedłużenia wrzeciona: 200 mm (maksymalne 

przedłużenie wrzeciona do 1.200 mm), 

tuleje zaciskowe do Ø 8 mm, 9 mm, 3/16’’, 

1/4’’, 5/16’’

Strony kataloguWymiaryDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

Ściernice trzpieniowe listkowe  SFL/B/T/E/C do Ø 40 mm od 261

Ściernice trzpieniowe listkowe  SFI Ø 30 mm 271

Ściernice trzpieniowe listkowe  SFA Ø 15 mm, 20 mm, 30 mm 272

Opaski ścierne SBZY do Ø 25 mm od 303

Opaski ścierne SBKE do Ø 29 mm 311

Wałki szlifierskie SRZY/SRKE do Ø 20 mm od 317

Kapturki ściern SK... do Ø 16 mm od 321

Tuleje ścierne  SHKE 0885, 1385 329

Polerskie ściernice trzpieniowe P1 Ø 32 mm od 137

Polerskie ściernice trzpieniowe P2 Ø 16 mm od 140
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Industry

Pneumatyczne urządzenia napędowe

Szlifierka prosta, izolowana

Oznaczenie bZawór bPrędkość obrot. bMoc bZużycie powie- bTuleja aŚrednica znam. bNumer artykułu a
a bbiegu jałowego bKW btrza pod obciąże- a zaciskowa Ø aprzewodu a a
a bmin -1 b bniem m3/min amm amm a a

AMIN 15-100 GHL bdźwigniowa a15.300 a1 a1 a6 a12 aA3993102115001 a n

AMIN 19-100 GHL bdźwigniowa a19.000 a1 a1 a6 a12 aA3993102119002 a n

Przykład zamówienia: A3993102115001

Długość: ok. 310 mm

Średnica: Ø 52 mm

Waga urządzenia: ok. 2,2 kg

Rodzaj napędu: silnik lamelowy 
zintegrowany regulator prędkości obrotowej

Więcej danych technicznych na stronie 383.

Zakres dostawy obejmuje:

Przewód doprowadzający i odprowadzający powietrze z tłumikiem, 

tuleja zaciskowa 6 mm, osprzęt

Dodatkowy osprzęt:

Tuleje zaciskowe do Ø 8 mm, 9 mm, 3/16’’, 1/4’’, 5/16’’

Strony kataloguWymiaryDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

AMIN 15-100 GHL

Ściernice trzpieniowe listkowe SFL/B/T/E/C do Ø 40 mm od 261

Ściernice trzpieniowe listkowe SFI Ø 30 mm 271

Ściernice trzpieniowe listkowe SFA Ø 15 mm, 20 mm, 30 mm 272

Opaski ścierne  SBZY do Ø 25 mm od 303

Opaski ścierne  SBKE do Ø 29 mm 311

Wałki szlifierskie  SRZY/SRKE do Ø 20 mm od 317

Kapturki ścierne SK... do Ø 16 mm od 321

Tuleje ścierne  SHKE 0885, 1385 329

AMIN 19-100 GHL

Ściernice trzpieniowe Ø 50 mm od 93

Ściernice trzpieniowe listkow SFL Ø 20 mm od 261

Opaski ścierne SBZY do Ø 19 mm od 303

Opaski ścierne SBKE do Ø 29 mm 311

Wałki szlifierskie SRZY/SRKE do Ø 13 mm od 317

Kapturki ścierne SK... do Ø 13 mm od 321

Tuleje ścierne SHKE 0885 329
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Industry

Pneumatyczne urządzenia napędowe

Szlifierka prosta, izolowana

Oznaczenie bZawór bPrędkość obrot. bMoc bZużycie powie- bTuleja aŚrednica znam. bNumer artykułu a
a bbiegu jałowego bKW btrza pod obciąże- a zaciskowa Ø aprzewodu a a
a bmin -1 b bniem m3/min amm amm a a

AMIN 19-100 GH bdźwigniowa a19.000 a1 a1 a6 a12 aA3993102119 a n

AMIN 19-100 GHK bdźwigniowa a19.000 a1 a1 a6 a12 aA3993102119001 a n

Przykład zamówienia: A3993102119

Długość AMIN 19-100 GH: ok. 310 mm

Długość AMIN 19-100 GHK: ok. 190 mm

Średnica: Ø 52 mm

Waga urządzenia GH: ok. 2,3 kg

Waga urządzenia GHK: ok. 1,7 kg

Rodzaj napędu: silnik lamelowy 
zintegrowany regulator prędkości 
obrotowej

Więcej danych technicznych na stronie 383.

Zakres dostawy obejmuje:

Przewód doprowadzający i odprowadzający powietrze z tłumikiem,

tuleja zaciskowa 6 mm, osprzęt

Dodatkowy osprzęt:

Tuleje zaciskowe do Ø 8 mm, 9 mm, 3/16’’, 1/4’’, 5/16’’

Strony kataloguWymiaryDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

Frezy trzpieniowe z węglika spiekanego do Ø 12 mm od 25

Frezy trzpieniowe z HSS do Ø 4 mm od 63

Ściernice trzpieniowe do Ø 50 mm od 93

Polerskie ściernice trzpieniowe P1 do Ø 50 mm od 137

Polerskie ściernice trzpieniowe P2 do Ø 12 mm od 140

Polerskie ściernice trzpieniowe P3 do Ø 10 mm od 144

Polerskie ściernice trzpieniowe P5 do Ø 50 mm od 153

Polerskie ściernice trzpieniowe P6 do Ø 16 mm od 157

Kapturki ścierne SK... do Ø 13 mm od 321

Wałki szlifierskie  SR... do Ø 13 mm od 317

Opaski ścierne  SBZY do Ø 19 mm od 303

Opaski ścierne  SBKE do Ø 29 mm 311
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Industry

Pneumatyczne urządzenia napędowe

Szlifierka prosta, izolowana

Oznaczenie bZawór bPrędkość obrot. bMoc bZużycie powie- bTuleja aŚrednica znam. bNumer artykułu a
a bbiegu jałowego bKW btrza pod obciąże- a zaciskowa Ø aprzewodu a a
a bmin -1 b bniem m3/min amm amm a a

AMIN 20-030 GD bobrotowa a20.000 a0,3 a0,53 a6 a8 aA3993101120 a n

AMIN 20-030 GH bdźwigniowa a20.000 a0,3 a0,45 a6 a8 aA3993102120 a n

AMIN 23-030 GD bobrotowa a23.000 a0,3 a0,54 a6 a8 aA3993101123 a n

Przykład zamówienia: A3993101120

Długość: ok. 175 mm

Średnica Ø 34,5 mm

Waga urządzenia: ok. 0,90 kg

Rodzaj napędu: silnik lamelowy 
zintegrowany regulator prędkości obrotowej

Więcej danych technicznych na stronie 383.

Zakres dostawy obejmuje:

Przewód doprowadzający i odprowadzający powietrze z tłumikiem, 

tuleja zaciskowa 6 mm, osprzęt

Dodatkowy osprzęt:

Tuleje zaciskowe do Ø 3 mm, 4 mm, 5 mm, 1/8’’, 3/16’’, 1/4’’

Strony kataloguWymiaryDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

AMIN 20-030 GD/GH

Frezy trzpieniowe z węglika spiekanego do Ø 12 mm od 25

Frezy trzpieniowe z HSS do Ø 4 mm od 63

Ściernice trzpieniowe listkowe SFL Ø 20 mm od 261

Opaski ścierne SBZY do Ø 19 mm od 303

Opaski ścierne SBKE do Ø 29 mm 311

Wałki szlifierskie SRZY/SRKE do Ø 13 mm od 317

Kapturki ścierne  SK... do Ø 13 mm od 321

Tuleje ścierne SHKE 0885 329

Ściernice trzpieniowe, trzpień 6 mm Ø 22 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm od 93

Polerskie ściernice trzpieniow P2 Ø 13 mm od 140

AMIN 23-030 GD

Frezy trzpieniowe z węglika spiekanego do Ø 12 mm od 25

Frezy trzpieniowe z HSS do Ø 4 mm od 63

Ściernice trzpieniowe listkowe SFL Ø 20 mm od 261

Opaski ścierne SBZY do Ø 15 mm od 303

Wałki szlifierskie SRZY/SRKE do Ø 13 mm od 317

Kapturki ścierne  SK... do Ø 13 mm od 321

Tuleje ścierne SHKE 0885 329

Ściernice trzpieniowe do Ø 40 mm od 93

Polerskie ściernice trzpieniow P1 Ø 10–20 mm od 137

Polerskie ściernice trzpieniow P2 Ø 5–10 mm od 140

Polerskie ściernice trzpieniow P5 Ø 8–20 mm od 153
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Industry

Pneumatyczne urządzenia napędowe

Szlifierka prosta, izolowana

Oznaczenie bZawór bPrędkość obrot. bMoc bZużycie powie- bTuleja aŚrednica znam. bNumer artykułu a
a bbiegu jałowego bKW btrza pod obciąże- a zaciskowa Ø aprzewodu a a
a bmin -1 b bniem m3/min amm amm a a

AMIN 30-030 GD bobrotowa a30.000 a0,3 a0,45 a6 a6 aA3993101130 a n

AMIN 30-030 GH bdźwigniowa a30.000 a0,3 a0,45 a6 a6 aA3993102130 a n

Przykład zamówienia: A3993101130

Długość: ok. 175 mm

Średnica: Ø 34,5 mm

Waga urządzenia: ok. 0,70 kg

Rodzaj napędu: silnik lamelowy
zintegrowany regulator prędkości obrotowej

Więcej danych technicznych na stronie 383.

Zakres dostawy obejmuje:

Przewód doprowadzający i odprowadzający powietrze z tłumikiem,

tuleja zaciskowa 6 mm, osprzęt

Dodatkowy osprzęt:

Tuleje zaciskowe do Ø 3 mm, 3,25 mm, 4 mm, 5 mm, 1/8’’, 3/16’’, 1/4’’

Strony kataloguWymiaryDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

Frezy trzpieniowe z węglika spiekanego do Ø 8 mm od 25

Frezy trzpieniowe z HSS do Ø 3 mm od 63

Ściernice trzpieniowe do Ø 32 mm od 93

Polerskie ściernice trzpieniowe P1 do Ø 32 mm od 137

Polerskie ściernice trzpieniowe P2 do Ø 10 mm od 140

Polerskie ściernice trzpieniowe P3 do Ø 10 mm od 144

Polerskie ściernice trzpieniowe P5 do Ø 32 mm od 153

Polerskie ściernice trzpieniowe P6 do Ø 12 mm od 157

Kapturki ścierne   SK... do Ø 10 mm od 321

Opaski ścierne SBZY do Ø 12 mm od 303
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Industry

Pneumatyczne urządzenia napędowe

Szlifierka prosta, izolowana

Oznaczenie bZawór bPrędkość obrot. bMoc bZużycie powie- bTuleja aŚrednica znam. bNumer artykułu a
a bbiegu jałowego bKW btrza pod obciąże- a zaciskowa Ø aprzewodu a a
a bmin -1 b bniem m3/min amm amm a a

AMIN 32-027 GD bobrotowa a32.000 a0,27 a0,3 a6 a6 aA3993101132 a n

Przykład zamówienia: A3993101132

Długość: ok. 206 mm

Średnica korpusu: ok. 30 mm

Średnica korpusu 
wrzeciona: ok. 23 mm

Waga urządzenia: ok. 0,40 Kg

Rodzaj napędu: silnik lamelowy

Częściowe odprowadzanie powietrza zużytego 
do przodu (możliwość zablokowania)

Więcej danych technicznych na stronie 383.

Zakres dostawy obejmuje:

Przewód doprowadzający i odprowadzający powietrze z tłumikiem,

tuleja zaciskowa 6 mm, osprzęt

Dodatkowy osprzęt:

Tuleje zaciskowe do Ø 3 mm, 1/8’’, 1/4’’

Strony kataloguWymiaryDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

Frezy trzpieniowe z węglika spiekanego do Ø 8 mm od 25

Frezy trzpieniowe z HSS do Ø 3 mm od 63

Ściernice trzpieniowe  do Ø 32 mm od 93

Polerskie ściernice trzpieniowe P1 do Ø 32 mm od 137

Polerskie ściernice trzpieniowe P2 do Ø 10 mm od 140

Polerskie ściernice trzpieniowe P3 do Ø 10 mm od 144

Polerskie ściernice trzpieniowe P5 do Ø 32 mm od 153

Polerskie ściernice trzpieniowe P6 do Ø 12 mm od 157

Kapturki ścierne  SK... do Ø 10 mm od 321

Opaski ścierne  SBZY do Ø 12 mm od 303
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Industry

Pneumatyczne urządzenia napędowe

Szlifierka prosta, izolowana

Oznaczenie bZawór bPrędkość obrot. bMoc bZużycie powie- bTuleja aŚrednica znam. bNumer artykułu a
a bbiegu jałowego bKW btrza pod obciąże- a zaciskowa Ø aprzewodu a a
a bmin -1 b bniem m3/min amm amm a a

AMIN 45-030 GD bobrotowa a45.000 a0,3 a0,5 a6 a6 aA3993101145 a n

AMIN 45-030 GH bdźwigniowa a45.000 a0,3 a0,5 a6 a6 aA3993102145 a n

Przykład zamówienia: A3993101145

Długość: ok. 175 mm

Średnica: Ø 34,5 mm

Waga urządzenia: ok. 0,70 kg

Rodzaj napędu: silnik lamelowy

Więcej danych technicznych na stronie 383.

Zakres dostawy obejmuje:

Przewód doprowadzający i odprowadzający powietrze z tłumikiem, 

tuleja zaciskowa 6 mm, osprzęt

Dodatkowy osprzęt:

Tuleje zaciskowe do Ø 3 mm, 3,25 mm, 4 mm, 5 mm, 1/8’’, 3/16’’, 1/4’’

Strony kataloguWymiaryDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

Frezy trzpieniowe z węglika spiekanego do Ø 6 mm od 25

Ściernice trzpieniowe  do Ø 20 mm od 93

Polerskie ściernice trzpieniowe P1 do Ø 20 mm od 137

Polerskie ściernice trzpieniowe P2 do Ø 6 mm od 140

Polerskie ściernice trzpieniowe P3 do Ø 6 mm od 144

Polerskie ściernice trzpieniowe P5 do Ø 20 mm od 153

Polerskie ściernice trzpieniowe P6 do Ø 10 mm od 157

Kapturki ścierne  SK... do Ø 5 mm od 321

Opaski ścierne  SBZY do Ø 12 mm od 303
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Industry

Pneumatyczne urządzenia napędowe

Szlifierka prosta, izolowana

Oznaczenie bZawór bPrędkość obrot. bMoc bZużycie powie- bTuleja aŚrednica znam. bNumer artykułu a
a bbiegu jałowego bKW btrza pod obciąże- a zaciskowa Ø aprzewodu a a
a bmin -1 b bniem m3/min amm amm a a

AMIN 55-011 GD bobrotowa a55.000 a0,11 a0,15 a3 a5 aA3993101155 a n

Przykład zamówienia: A3993101155

Długość: ok. 130 mm

Średnica: Ø 16 mm

Waga urządzenia: ok. 0,24 kg

Rodzaj napędu: silnik lamelowy

Więcej danych technicznych na stronie 383.

Zakres dostawy obejmuje:

Przewód doprowadzający i odprowadzający powietrze z tłumikiem,

tuleja zaciskowa 3 mm, osprzęt

Właściwości:

• najwydajniejsza maszyna w swojej klasie

• kompaktowa konstrukcja

• blokowany przełącznik obrotowy

Dodatkowy osprzęt:

Tuleje zaciskowe do Ø 2 mm, 3,25 mm, 1/8’’, 3/32’’

Strony kataloguWymiaryDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

Frezy trzpieniowe z węglika spiekanego do Ø 5 mm od 25

Ściernice trzpieniowe do Ø 16 mm od 93

Polerskie ściernice trzpieniowe P1 do Ø 16 mm od 137

Polerskie ściernice trzpieniowe P2 do Ø 5 mm od 140

Polerskie ściernice trzpieniowe P5 do Ø 16 mm od 153

Kapturki ścierne SK... do Ø 5 mm od 321

Opaski ścierne SBZY do Ø 10 mm od 303
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Industry

Pneumatyczne urządzenia napędowe

Szlifierka prosta, izolowana

Oznaczenie bZawór bPrędkość obrot. bMoc bZużycie powie- bTuleja aŚrednica znam. bNumer artykułu a
a bbiegu jałowego bKW btrza pod obciąże- a zaciskowa Ø aprzewodu a a
a bmin -1 b bniem m3/min amm amm a a

AMIN 72-013 GD bobrotowa a72.000 a0,13 a0,21 a3 a5 aA3993101172 a n

Przykład zamówienia: A3993101172

Długość: ok. 154 mm

Średnica: Ø 27,5 mm

Waga urządzenia: ok. 0,45 kg

Rodzaj napędu: silnik lamelowy

Więcej danych technicznych na stronie 383.

Zakres dostawy obejmuje:

Przewód doprowadzający i odprowadzający powietrze z tłumikiem,

tuleja zaciskowa 3 mm, osprzęt

Dodatkowy osprzęt:

Tuleje zaciskowe do Ø 2 mm, 3,25 mm, 1/8’’, 3/32’’

Strony kataloguWymiaryDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

Frezy trzpieniowe z węglika spiekanego do Ø 4 mm od 25

Ściernice trzpieniowe do Ø 13 mm od 93

Polerskie ściernice trzpieniowe P1 do Ø 13 mm od 137

Polerskie ściernice trzpieniowe P2 do Ø 4 mm od 140

Polerskie ściernice trzpieniowe P5 do Ø 13 mm od 153
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Industry

Pneumatyczne urządzenia napędowe

Szlifierka prosta z napędem turbinowym, izolowana

Oznaczenie bZawór bPrędkość obrot. bMoc bZużycie powie- bTuleja aŚrednica znam. bNumer artykułu a
a bbiegu jałowego bKW btrza pod obciąże- a zaciskowa Ø aprzewodu a a
a bmin -1 b bniem m3/min amm amm a a

AMIN 70-025 TGD bobrotowa a70.000 a0,25 a0,43 a3 a6 aA3993101170 a n

Przykład zamówienia: A3993101170

Długość: ok. 170 mm

Średnica: Ø 20,6 mm, Ø 41,5 mm

Waga urządzenia: ok. 0,6 kg

Rodzaj napędu: turbina 
zintegrowany regulator prędkości obrotowej

Więcej danych technicznych na stronie 383.

Właściwości:

• eksploatacja bez oleju, nie wymaga częstej konserwacji

• optymalny ciężar

• wbudowany regulator prędkości obrotowej

• automatyczny hamulec umożliwia natychmiastowe zatrzymanie

• blokowany przełącznik obrotowy

Zakres dostawy obejmuje:

Przewód doprowadzający i odprowadzający powietrze z tłumikiem,

tuleja zaciskowa 3 mm, osprzęt

Dodatkowy osprzęt:

Tuleje zaciskowe do Ø 4 mm, 5 mm, 6 mm, 1/8’’, 3/16’’, 1/4’’

Strony kataloguWymiaryDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

Frezy trzpieniowe z węglika spiekanego do Ø 4 mm od 25

Ściernice trzpieniowe do Ø 13 mm od 93

Polerskie ściernice trzpieniowe P1 do Ø 8 mm od 137

Polerskie ściernice trzpieniowe P2 do Ø 4 mm od 140

Polerskie ściernice trzpieniowe P5 do Ø 6 mm od 153
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Industry

Pneumatyczne urządzenia napędowe

Szlifierka prosta do stosowania z dwustronnymi stożkowymi tarczami szlifierskimi

Oznaczenie bZawór bPrędk. obr. bMoc bZuż. powietrza bTarcza bNośnik bŚr. wewn. bMaks. prędkość bNumer artykułu b
b bbiegu jało- bKW bp. pracy bszlifierska bnarzędzia bprzewodu bobwodowa b b
b bwego min -1b bm3/min bmaks. Ø mm bmm bmm bm/s b b

AM 07/100 GH bdźwigniowa a7.600 a1,5 a1,6 a125 x 25 a20 a13 a50 aA79901021076 a n

AM 11/080 GH bdźwigniowa a10.700 a1,1 a1,3 a80 x 20 a20 a13 a50 aA39901012115001 a n

Przykład zamówienia: A79901021076

Zakres dostawy obejmuje:

Przyłącze do przewodu doprowadzającego, średnica wewnętrzna 13 mm, kołnierz

mocujący do stosowania z dwustronnymi stożkowymi tarczami szlifierskimi, osprzęt

Strony kataloguWymiaryDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

AMIN 07/100 GH

Tarcza szlifierska SE4 Ø 100–125 mm, Otwór 20 mm 208

AMIN 11/080 GH

Tarcza szlifierska SE4 Ø 80 mm, Otwór 20 mm 208

AM 07/100 GH

Długość: ok. 530 mm

Średnica: Ø 74 mm

Waga urządzenia: ok. 3,8 kg

Rodzaj napędu: silnik lamelowy
zintegrowany regulator prędkości obrotowej

AM 11/080 GH

Długość: ok. 498 mm

Średnica: Ø 62 mm

Ciężar urządzenia: ok. 2,2 kg

Rodzaj napędu: silnik lamelowy
zintegrowany regulator prędkości obrotowej

Więcej danych technicznych na stronie 383.

Ta szlifierka w połączeniu z tarczami szlifierskimi LUKAS nadaje się idealnie do obrób-

ki spawów i elementów żeliwnych. Dopuszcza się obróbkę za pomocą dwustronnej

stożkowej tarczy szlifierskiej bez osłony, należy jednak używać kołnierza mocującego.

Nie wolno stosować podkładek. Szlifierki proste są wyposażone w system zabezpie-

czający. Kołnierz mocujący i kołnierz zbierający są połączone wrzecionem w sposób

uniemożliwiający poluzowanie tarczy, nawet w momencie zablokowania urządzenia.
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Industry

Elektryczne urządzenie napędowe

Satyniarka

 Oznaczenie aPrędkość aPobór bŚrednica bSzerokość - bNośnik - aNumer artykułu a
aobrotowa biegu bmocy bnarzędzia. bnarzędzia bnarzędzia a a
ajałowego min -1 aW aØ mm amm amm a a

ESM 1310 a1.300 - 3.050 a1.300 a120 a100 a19 aA3995ESM1310 a n

Przykład zamówienia: A3995ESM1310

Z odpowiednim narzędziem nadaje się idealnie do:

• satynowania • strukturowania

• polerowania • szczotkowania

• wygładzania • obróbki zgrubnej

• matowania

Cechy szczególne:

• silnik odporny na duże obciążenia (duża moc)

• podwójna przekładnia redukcyjna (duża trwałość)

• łożyska zabezpieczone przed pyłem (odporne na zużycie)

Wybór optymalnego narzędzia pozwala na uzyskanie doskonałej powierzchni z 

metalu, drewna i tworzywa sztucznego.

Elektroniczna regulacja: 

• łagodny rozruch

• płynna regulacja prędkości obrotowej

• wyłączanie w razie przekroczenia temperatury lub przeciążenia

Strony kataloguWymiaryDo stosowania z narzędziami firmy LUKAS: Prosimy przestrzegać właściwych 
prędkości obrotowych, które znajdują się na opakowaniu naszych narzędzi.

Walce polerskie, grupa P6 100 x 50 mm, 100 x 100 mm od 160

Opaski ścierne walcowe  SBZY 100 x 100 mm 312

Ściernice listkowe z otworem, w kształcie walca  LWL, LWV, LWM, LWF 100 x 50 mm, 100 x 100 mm od 297

Waga urządzenia: ok. 2,8 kg
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przypadków, gdy takie sytuacje staną się prawdopodobne. Należy poinformować komornika lub osobę trzecią

o naszych prawach własnościowych. Zamawiający ponosi wszystkie koszty związane ze zniesieniem inge-

rencji i odzyskaniem towaru zastrzeżonego, o ile kosztów tych nie mogą ściągnąć osoby trzecie.

7. W przypadku niezgodnego z umową postępowania Zamawiającego, w szczególności przy opóźnieniu płat-

ności mamy prawo po wezwaniu do zapłaty, do zwrotu, a Zamawiający jest zobowiązany wydać nam do-

starczony towar. Jeżeli w wyniku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego odstąpimy

zgodnie z poz. V. 5 od umowy, mamy prawo zażądać natychmiastowego zwrotu towaru zastrzeżonego.

VII. Terminy dostawy

1. Ustalenie terminów, zarówno wiążących jak i niewiążących, wymaga formy pisemnej. Termin dostawy nie zac-

zyna biec przed dostarczeniem przez Zamawiającego wymaganych dokumentów, przed udzieleniem akceptac-

ji, lub wpływem uzgodnionej przedpłaty oraz przed spełnieniem wszystkich pozostałych zobowiązań Zamawi-

ającego.

2. Uznaje się, że termin dostawy został dotrzymany, gdy w chwili jego zakończenia towar opuści nasz zakład lub,

gdy zgłosimy gotowość wysyłki towaru. Termin dostawy ulega przedłużeniu – także w sytuacji opóźnienia do-

stawy – odpowiednio do wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód, którym mimo zachowania stosownej sta-

ranności odpowiednio do okoliczności nie byliśmy w stanie zapobiec, niezależnie od tego czy wystąpiły one w

naszym zakładzie, czy u któregoś z naszych dostawców. Są to takie zdarzenia jak: przerwa w ruchu zakładu,

skutki konfliktów pracowniczych lub temu podobne zdarzenia.

3. Termin dostawy wydłuża się w szczególności wtedy, gdy nie możemy dotrzymać terminu dostawy wskutek

opóźnionej lub nieprawidłowej dostawy własnej. Warunkiem powyższego jest fakt, że w momencie zawiera-

nia umowy z Zamawiającym istniała już umowa, zawarta z naszym dostawcą, w której komisant kupując dla

siebie towar komitenta musi mu zapłacić oferowaną korzystną cenę rynkową. Na żądanie Zamawiającego udo-

kumentujemy terminowe zawarcie powyższej umowy.

4. Jeżeli w wyniku wymienionych w punkcie 2 i 3 okoliczności nie będzie możliwości zrealizowania dostawy lub

świadczenia lub, gdy nastąpi opóźnienie o ponad 6 tygodni, wówczas zarówno Zamawiający, jak i my jesteśmy

uprawnieni do odstąpienia od umowy. Nie pociąga to za sobą roszczeń odszkodowawczych.

5. Mamy prawo do realizacji części dostawy w możliwym ze względu na okoliczności zakresie.

VIII. Zakres i realizacja dostawy, przejście ryzyka

1. O zakresie dostawy decyduje nasze pokwitowanie dostawy. Minimalną ilość dostawy stanowi jednostka opa-

kowania.

2. Różnice ilościowe należy zgłosić na piśmie w terminie 8 dni od otrzymania towaru.

3. Towary z magazynu ujęte w katalogu dostarczamy i rozliczamy wg jednostek opakowania. Zastrzegamy sobie

prawo zmiany jednostek opakowania.

4. Ze względów technologiczno produkcyjnych dopuszcza się w przypadku towarów nie będących towarami ma-

gazynowymi możliwość większej lub mniejszej dostawy, w granicach do 15%.

5. Ze względu na stały rozwój i badania zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych naszych produktów.

6. We wszystkich transakcjach, także przy dostawach franko fracht lub z dostawą do Zamawiającego ryzyko

przechodzi na Zamawiającego z chwilą przekazania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak

z chwilą opuszczenia magazynu lub – w transakcjach łańcuchowych – zakładu dostawy. Ubezpieczenia od

szkód transportowych zawieramy na wyraźne żądanie Zamawiającego na jego koszt.

7. Przy zleceniach na wezwanie dostawa jest realizowana na wezwanie Zamawiającego. Termin odbioru wynosi

12 miesięcy, licząc od dnia potwierdzenia zlecenia. Jesteśmy uprawnieni do całościowego wykonania całej

ilości zamówienia. Po udzieleniu zlecenia nie ma możliwości uwzględnienia ewentualnych życzeń dotyczących

zmian chyba, że zostało to wyraźnie uzgodnione. Ilości, które do czasu upływu podanego terminu nie zostaną

wezwane do dostawy, zostaną do tego czasu dostarczone Zamawiającemu wraz z fakturą.

IX. Roszczenia z tytułu wad

1. Skorzystanie z prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wad jest uwarunkowane wywiązaniem się przez Zama-

wiającego ze swojego obowiązku oględzin towaru i jego zareklamowania zgodnie z prawem handlowym.

Jeżeli przedmiot dostawy okaże się wadliwy, wówczas zobowiązujemy się wg naszego uznania, do dostarcze-

nia towaru bez wad (dostawa zamienna) lub do usunięcia wady. W razie usunięcia wady ponosimy wszystkie

koszty związane z tą czynnością, o ile nie zwiększyły się one z uwagi na przeniesienie przedmiotu dostawy do

miejsca innego niż miejsce realizacji. Jeżeli usunięcie wady lub wymiana towaru nie zakończą się pomyślnie,

Zamawiający ma prawo według własnego uznania odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny kupna. Z re-

guły stosuje się regułę dwóch prób usunięcia wady lub wymiany.

2. Za dostawy zastępcze lub prace naprawcze ponosimy odpowiedzialność w takim samym stopniu jak za pier-

wotny przedmiot dostawy. W przypadku dostawy zastępczej okres gwarancji zaczyna biec od nowa. Okres

gwarancji wynosi 12 miesięcy i zaczyna biec z chwilą wydania towaru Zamawiającemu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe z wymienionych poniżej przyczyn: nie odpowiednie lub

niefachowe przechowywanie i użytkowanie, wadliwy montaż lub wadliwe uruchomienie przez Zamawiającego

lub osoby trzecie, naturalne zużycie, wadliwe lub niedbałe obchodzenie się z przedmiotami, stosowanie nieod-

powiednich pomocy warsztatowych, wpływy chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne, o ile nie zostały

spowodowane z naszej winy. W przypadku zmian lub naprawy dokonanej przez Zamawiającego lub osoby

trzeciej bez uzyskania naszej wcześniejszej zgody, nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe z tego tytuły

szkody.

X. Odpowiedzialność

1. Ponosimy odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody w przypadku umyślnego działania i rażącego zawinie-

nia z naszej strony lub ze strony osób, którym powierzyliśmy wykonanie zadania. Odpowiadamy także do

pełnej wysokości szkody za niedotrzymanie gwarancji, z tytułu ryzyka za jednakową jakość i inne wiążące za-

pewnienia, za zawinione zagrożenie życia, ciała i zdrowia oraz w ramach odpowiedzialności zgodnie z ustawą o

odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wadliwością produktu. W przypadku zawinionego naru-

szenia istotnych warunków umownych, a więc takich obowiązków, które umożliwiają prawidłowe wykonanie

umowy i na których wykonanie Zamawiający liczy i może liczyć, ponosimy odpowiedzialność co do zasady. Co

do wysokości nasza odpowiedzialność jest ograniczona do typowych dla umowy, w sposób rozsądny możliw-

ych do przewidzenia szkód. Wyraźnie wyklucza się dalej idącą odpowiedzialność z naszej strony. 

2. Jeżeli nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, wówczas dotyczy to także odpowiedzialności

osobistej naszych pracowników, przedstawicieli i osób, którym powierzyliśmy wykonanie zadania.

3. Niniejsza regulacja nie ma na celu przerzucenia ciężaru dowodu.

XI. Zwrot i wymiana

Zamawiający ma prawo do zwrotu lub wymiany bez podawania powodów w terminie 4 tygodni od dostawy z poda-

niem naszego numeru komisyjnego. Przesyłki zwrotne muszą odbywać się w trybie franko. Prawo do zwrotu lub

wymiany nie narusza prawa Zamawiającego z tytułu wad zgodnie z punktem IX.

Związane z tym opłaty manipulacyjne wynoszą 25,- €.

Produkcja na zamówienie nie podlega wymianie.

XII. Miejsce wykonania, siedziba sądu, stosowane prawo i częściowa nieskuteczność, ochrona danych

1. Miejscem wykonania wszystkich obustronnych wynikających z umowy świadczeń jest Engelskirchen.

2. Siedzibą sądu w przypadku sporów z Zamawiającymi, będącymi kupcami pełnymi, osobami prawnymi prawa

publicznego, lub publiczno prawnego majątku odrębnego, jest sąd właściwy dla siedziby naszej firmy. Zastrze-

gamy sobie jednak prawo złożenia pozwu w miejscu głównej siedziby Zamawiającego.

3. W dostawach poza granice kraju obowiązuje prawo niemieckie. Nie obowiązuje międzynarodowe prawo hand-

lowe dotyczące umów kupna sprzedaży (np. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprze-

daży Towarów).

4. W przypadku nieskuteczności poszczególnych postanowień umowy dostawy lub jej warunków, pozostałe wa-

runki nadal są skuteczne i wiążące. Częściowa nieskuteczność pojedynczego postanowienia nie narusza sku-

teczności jego pozostałej części.

5. Zgodnie z § 33 (1) Federalnej Ustawy o Ochronie Danych zwracamy uwagę na to, że wszystkie dane do-

tyczące klientów i dostawców będą przez nas przechowywanie i wykorzystywane przy pomocy systemu elek-

tronicznego przetwarzania danych.

Warunki składania ofert, dostawy i płatności
Stan: sierpień 2008

I. Zakres obowiązywania

1. Poniższe warunki są ostateczne i stanowią część składową umowy. Obowiązują one w stosunku do wszyst-

kich (także przyszłych) umów i innych usług. Podstawą wszystkich ofert są wyłącznie nasze warunki; uznaje

się je za obowiązujące w momencie udzielenia zlecenia lub przyjęcia dostawy. Warunki zamawiającego, które

są sprzeczne lub różnią się od naszych warunków umowy, nie są dla nas zobowiązujące, także wtedy, gdy po

ich otrzymaniu ponownie nie wyraziliśmy naszego wyraźnego sprzeciwu.

2. Nie ma żadnych dodatkowych uzgodnień ustnych. Dodatkowe uzgodnienia, odstępstwa lub zmiany stają się

wiążące dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu. Dotyczy to przede wszystkim uzgodnień dotyczących

właściwości wyrobów.

3. Niniejsze warunki obowiązują wyłącznie w stosunku do przedsiębiorstw lub osób prawnych prawa publiczne-

go lub publiczno-prawnego majątku odrębnego.

II. Oferty

1. Nasze oferty nie są zobowiązujące. Dokumentacja należąca do oferty, jak np. rysunki, ilustracje, dane tech-

niczne, powoływanie się na normy oraz dane w prospektach, nie stanowi uzgodnień dotyczących właściwości,

chyba że zostanie to określone wyraźnie i na piśmie.

2. Nasze wzory, próbki, dane na temat składu i właściwości naszych wyrobów są oparte na naszych doświadcze-

niach i specjalistycznej wiedzy, nie stanowią jednak żadnej gwarancji ani innych wiążących zapewnień.

3. Do prospektów, ilustracji, rysunków, szkiców i innych dokumentów zastrzegamy sobie prawo własności i pra-

wa autorskie; bez naszej zgody nie wolno ich powielać, kopiować z Internetu lub udostępniać osobom trzecim,

a na nasze żądanie należy je nam niezwłocznie odesłać.

III. Zawieranie umów

1. Uznaje się, że zlecenie zostało przyjęte, gdy zostanie przez nas potwierdzone na piśmie lub gdy zrealizowano

dostawę.

2. Potwierdzenie zlecenia stanowi podstawę treści i zakresu zlecenia. Uzupełnienia, zmiany lub ustne porozumie-

nia wymagają dla swojej ważności naszego pisemnego potwierdzenia.

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość dostarczanych przez niego dokumentów takich jak ry-

sunki, wzory itp. Ustne dane na temat wymiarów itp. wymagają pisemnego potwierdzenia.

IV. Ceny

1. Nasze ceny są cenami w EURO z zakładu w Engelskirchen, z wyłączeniem opakowania, opłat przewozowych,

porto, opłat celnych i ubezpieczenia. Narzuty i rabaty naliczane są zawsze od ceny podstawowej. To samo do-

tyczy przesyłek częściowych lub ekspresowych przygotowanych na życzenie Zamawiającego.

2. Minimalna wartość zlecenia wynosi 130,- € netto. Przy zleceniach poniżej 130,- € naliczamy opłatę manipula-

cyjną w wysokości 15,- €.

3. Do ceny doliczany jest podatek VAT w aktualnie obowiązującej ustawowej wysokości.

4. W przypadku dostawy do 4 miesięcy obowiązują ceny z dnia potwierdzenia zlecenia; w przypadku dłuższych

terminów dostawy obowiązywać będą ceny obowiązujące w dniu dostawy, jeśli zmianie ulegną nasze koszty

własne, takie jak koszty materiałowe, płacowe lub inne koszty produkcji.

V. Warunki płatności

1. Nasze faktury są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury z uwzględnieniem skonta w wysokości

2 % lub w terminie 30 dni netto. Płatność musi być zrealizowana w taki sposób, aby należna nam kwota była

do naszej dyspozycji najpóźniej w dniu wymagalności.

2. W przypadku przekroczenia terminu naliczymy odsetki w wysokości 8 % powyżej aktualnej stawki bazowej

Europejskiego Banku Centralnego. Zastrzega się prawo do wystąpienia z roszczeniami w przypadku poniesie-

nia wyższych szkód spowodowanych opóźnieniem.

3. Pierwsze dostawy realizujemy zasadniczo za zapłatą z góry lub za pobraniem.

4. Weksle (przyjęcie wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu) i czeki przyjmujemy wyłącznie w celu realizacji zobo-

wiązania. Opłaty dyskontowe i za ściągnięcie należności obciążają Zamawiającego. Nie ponosimy żadnej odpo-

wiedzialności za terminowe przedłożenie.

5. W przypadku uzyskania informacji o przyczynach dających uzasadnione wątpliwości co do dalszej możliwości

wywiązywania się przez Zamawiającego z terminowych płatności, np. o złożeniu wniosku o wszczęcie

postępowania upadłościowego, mającym nastąpić wkrótce wstrzymaniu płatności lub innym znacznym pogor-

szeniu się sytuacji majątkowej Zamawiającego, mamy prawo wstrzymać nie zrealizowane dostawy. W takim

przypadku możemy, nie zważając na fakt przyjęcia czeków, zażądać natychmiastowej zapłaty pozostałej kwoty

i wyznaczyć Zamawiającemu odpowiedni termin wykonania świadczenia „z ręki do ręki” lub po przedłożeniu

zabezpieczenia płatności, a po bezskutecznym upływie tego terminu, odstąpić od dalszego wypełniania nas-

zych umownych zobowiązań. Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego z majątku Zamawiającego

upoważnia nas do natychmiastowego odstąpienia od umowy. Nie zwalnia to Zamawiającego z jego zobo-

wiązań z tytułu zrealizowanych już przez nas części umowy, umów wcześniejszych lub jeszcze nie zrealizowa-

nych umów.

6. Zastrzega się prawo do cesji wierzytelności.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia tylko w przypadku, gdy jego roszczenia wzajemne są prawo-

mocne, bezsporne, lub zostały przez nas uznane. Ponadto jest on uprawniony do wykonania prawa zatrzyma-

nia tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne dotyczy tego samego stosunku umownego.

VI. Zastrzeżenie prawa własności

1. Dostarczony towar pozostaje naszą własnością („towar zastrzeżony”) do czasu całkowitej zapłaty wszystkich

(także przyszłych) należności łącznie z wszystkimi należnościami dodatkowymi (np. koszty wykupu weksli, fi-

nansowania, odsetek itp.) z tytułu stosunków handlowych między nami a Zamawiającym. Za dzień zapłaty uz-

naje się wpływ u nas kwoty równoważnej dostawie.

2. Zamawiający jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z  towarem zastrzeżonym. Jesteśmy uprawnie-

ni do ubezpieczenia na koszt Zamawiającego przedmiotu dostawy od kradzieży, popękania, ognia, zalania i in-

nych szkód, jeżeli Zamawiający nie udokumentuje zawarcia przez siebie odpowiedniego ubezpieczenia.

3. Zamawiający w ramach prawidłowego przebiegu transakcji handlowej ma prawo do przeróbki, zmieszania lub

odsprzedaży przedmiotów dostawy. Zamawiający dokonuje przeróbki lub przekształcenia przedmiotu dostawy

zawsze na naszą rzecz. Jeżeli przedmioty dostawy zostaną połączone z innymi, nie należącymi do nas przed-

miotami, wówczas nabywamy prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku wartości przedmiotu kup-

na do innych przerobionych przedmiotów w momencie przeróbki. Poza tym w stosunku do rzeczy powstającej

w wyniku przeróbki obowiązują odpowiednio postanowienia dotyczące przedmiotów dostarczonych z

zastrzeżeniem prawa własności.

4. W przypadku, gdy Zamawiający sprzeda przedmioty dostawy przed zapłatą wszystkich zabezpieczonych wier-

zytelności, wówczas dla zabezpieczenia należności zabezpieczonych przedmiotem dostawy Zamawiający

odstępuje na naszą rzecz swoje wierzytelności z tytułu odsprzedaży już w chwili zawarcia umowy dostawy.

My przyjmujemy tę cesję. Do momentu odwołania upoważniamy Zamawiającego do ściągania odstąpionych

należności. Mamy prawo do odwołania upoważnienia w momencie, gdy nasze zabezpieczone wierzytelności

zostaną zagrożone, przede wszystkim wówczas, gdy Zamawiający będzie się opóźniać z zapłatą. Upoważnie-

nie do ściągania należności wygasa automatycznie, gdy Zamawiający wstrzyma zapłatę lub, gdy wniesie wnio-

sek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Po cofnięciu lub wygaśnięciu upoważnienia do ściągania na-

leżności jesteśmy uprawnieni, a Zamawiający zobowiązany do poinformowania dłużnika odstąpionej

wierzytelności o odstąpieniu. Zamawiający jest zobowiązany do wstrzymania się od jakiegokolwiek

ściągnięcia, a kwoty, które mimo to otrzyma, powinien przechować oddzielnie na naszą rzecz. Zamawiający na

każde nasze żądanie jest zobowiązany do pisemnego poinformowania nas, komu odsprzedał przedmioty do-

stawy i do przekazania nam wszystkich informacji i dokumentów na temat odstąpionej wierzytelności.

5. Zobowiązujemy się, że jeżeli łączna kwota naszych istniejących zabezpieczeń przekroczy o 20% wartość za-

bezpieczonej wierzytelności, na wniosek Zamawiającego zrezygnujemy z części zabezpieczeń według własne-

go uznania.

6. Nadzwyczajne rozporządzenia, takie jak ustanowienie zastawu, przeniesienie własności dla zabezpieczenia

wierzytelności są możliwe wyłącznie za naszą zgodą. W przypadku ustanowienia zastawu lub innej ingerencji

osób trzecich, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nas na piśmie i udostępniania nam

wszelkich informacji oraz dokumentów, które są niezbędne dla zabezpieczenia naszych praw. Dotyczy to także

Grupy materiałowe

• różne stale konstrukcyjne

• stal automatowa

• stal do nawęglania

• stal submikrostrukturalna

• stal formowana na zimno

• stal konstrukcyjna mrozoodporna

• blacha kotłowa

• stal do azotowania

• staliwo

• stale ulepszone cieplnie

• stal żarowytrzymała

STALE NARZĘDZIOWE  Rm do 1300 N/mm2

TWORZYWA SZTUCZNE/DREWNO/GUMA

KAMIENIE/DACHÓWKI/GAZOBETON

BETON/BETON ZBROJONY

PŁYTKI OKŁADZINOWE/CERAMIKA

MARMUR

GRANIT

BETON ŚWIEŻY

ASFALT

SZKŁO/WĘGLIK SPIEKANY

ŻELIWO

STALE STOPOWE I ULEPSZONE
Rm 800 do 1200 N/mm2

STALE I STALIWA ODPORNE NA DZIAŁANIE
RDZY, KWASÓW I WYSOKIEJ TEMPERATURY

STALE I STALIWA
Rm do 800 N/mm2

• stal do nawęglania

• stal sprężynowa

• stal submikrostrukturalna

• stal do azotowania

• stale ulepszone cieplnie

• stale odporne na ściernie

• stale łożyskowe

• 60 – 65 HRC 

• stale szybkotnące

• stale narzędziowe niestopowe

• stale narzędziowe do pracy na zimno

• stale narzędziowe do pracy na gorąco

STOPY TYTANU I NIKLU

• Rm 900 do 1500 N/mm2

• Rm do 900 N/mm2

• austenityczna

• ferrytyczna

• ferrytyczno-austenityczna

• odporna na działanie wysokiej temperatury

• martenzytyczna

• nierdzewna, siarkowana

STOPY ALUMINIUM, MAGNEZU,
MIEDZI

• ponad 300 HB 

• 200 – 300 HB 

• do 200 HB 

• ponad 15 % Si

• 10 – 15 % Si 

• 0,5 – 10 % Si 

• poniżej 0,5 % Si

najbardziej odpowiednie

odpowiednie

■ dostępne z magazynu

▲ adostępne na zapytanie

Nakaz noszenia

okularów

Nakaz używania

rękawic ochronnych

Zakaz szlifowania

na mokro

Nakaz ochrony

narządu słuchu

Tylko przy

użyciu podkładu

Zakaz szlifowania

od czoła

Nakaz noszenia

maski

Nakaz zapoznania się z 

zaleceniami bezpieczeń-

stwa higieny pracy

Zakaz używania

w razie uszkodzenia

Produkt niedopuszczony do 

szlifowania z ręki i szlifowa -

nia prowadzonego ręcznie

Znaki bezpieczeństwa
(mogą się one zmieniać w zależności od produktu)
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