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D250x550G 

 
Objednací číslo 1113113-51ML 

Točný průměr nad ložem 250mm 

Vzdálenost mezi hroty 550mm 

Točný průměr nad 
suportem 

140mm 

Pojezd příčného suportu 115mm 

Pojezd nožového suportu 70mm 

Kužel vřetene MK4 

Kužel pinoly koníku MK2 

Průchod vřetenem 26mm 

Otáčky vřetene 125-2000 ot./min. 

Metrické závity 0,1...3,5mm 

Napájení 400V/50Hz, 750W 

Rozměry 1150x570x560  mm 

Hmotnost 135/160kg 

Cena vč. DPH 39 490 Kč 

 Bez DPH 32 637 Kč 

 

Vlastnosti: 

- napájení 400V 
- 6 rychlostních stupňů řaditelných pomocí 

klínového řemene 
- masivní lože-šířka 135mm 
- řaditelná převodovka pro posuvy 
- převodovka pro levé/pravé závitování 
- podélný autoposuv hnaný dělenou maticí 
- vyositelný koník pro soustružení dlouhých 

kuželů 
- možnost vymezení vůlí všech vedení 
- šířka lože 135mm 

 

Standardní příslušenství: 

- 3čelisťové sklíčidlo 125mm 
- výměnná kola 
- základní seřizovací nářadí 
- pevný hrot MK2 
- kryt sklíčidla 
- stěna ostřiku 
- vana na třísky 
- kryt vodícího šroubu 

 

Volitelné příslušenství: 

- 4čelisťové sklíčidlo 125mm se samostatně 
stavitelnými čelistmi+příruba (2 290,-Kč) 

- pevná luneta (950,-Kč) 
- posuvná luneta (850,-Kč) 
- lícní deska (690,-Kč) 
- otočný hrot MK2 (obj.č.2942-2, 590,-Kč) 
- sada nožů 12x12x90 (obj.č.421-5, 300Kč) 
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 

(obj.č.2911-3, 189,-Kč) 
- redukce MK2/JT33 pro vrtací sklíčidlo 

(obj.č.2914-27, 89,-Kč) 
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D280x700G 

 
Objednací číslo 1113113-65BML 

Točný průměr nad ložem 280mm 

Vzdálenost mezi hroty 700mm  

Točný průměr nad 
suportem 

150mm 

Pojezd příčného suportu 165mm 

Pojezd nožového suportu 80mm 

Kužel vřetene MK4 

Kužel pinoly koníku MK2 

Průchod vřetenem 26mm 

Otáčky vřetene 150-2000 ot./min. 

Metrické závity 0,2...3,5mm 

Napájení 400V, 850W 

Rozměry 1370x640x535   

Hmotnost 190/220kg 

Cena vč. DPH 50 990 Kč 

 Bez DPH 42 141 Kč 

 

Vlastnosti: 

- 6 rychlostních stupně řaditelných pomocí 
klínového řemene 

- masivní lože-šířka 180mm 
- řaditelná převodovka pro posuvy 
- převodovka pro levé/pravé závitování 
- podélný autoposuv hnaný dělenou maticí 
- vyositelný koník pro soustružení dlouhých 

kuželů 
- možnost vymezení vůlí všech vedení 
- šířka lože 180mm 

 

Standardní příslušenství: 

- 3čelisťové sklíčidlo 125mm 
- výměnná kola 
- základní seřizovací nářadí 
- pevný hrot MK3 
- kryt sklíčidla 
- stěna ostřiku 
- vana na třísky 
- kryt vodícího šroubu 

 

Volitelné příslušenství: 

- 4čelisťové sklíčidlo 125mm se samostatně 
stavitelnými čelistmi+příruba (2 290,-Kč) 

- pevná luneta (950,-Kč) 
- posuvná luneta (850,-Kč) 
- lícní deska (690,-Kč) 
- otočný hrot MK3 (obj.č.2942-3, 690,-Kč) 
- sada nožů 12x12x90 (obj.č.421-5, 300Kč) 
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 

(obj.č.2911-3, 189,-Kč) 
- redukce MK3/JT33 pro vrtací sklíčidlo 

(obj.č.2914-37, 89,-Kč) 
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CJM-250 

 
Objednací číslo 1113112-15ML 

Točný průměr nad ložem 250mm 

Vzdálenost mezi hroty 500mm  

Točný průměr nad 
suportem 

150mm 

Pojezd příčného suportu 100mm 

Pojezd nožového suportu 70mm 

Kužel vřetene MK4 

Kužel pinoly koníku MK3 

Průchod vřetenem 26mm 

Otáčky vřetene 80-1600 ot./min.  12st. 

Metrické závity 0,25...2,5mm 

Napájení 400V 750W 

Rozměry 1180x760x710  

Hmotnost 163/180kg 

Cena vč. DPH 45 990 Kč 

 Bez DPH 38 009 Kč 

 

Vlastnosti: 

- 12 stupňová mechanická převodovka ozubenými 
koly v olejové lázni – pro vřeteno 

- 15 stupňová převodovka pro posuvy – bez 
nutnosti výměny ozubených kol 

- podélný i příčný autoposuv 
- vyositelný koník pro soustružení dlouhých 

kuželů 
- možnost vymezení vůlí všech vedení 
- rychloupínací koník 
- šířka lože 135mm 

 

Standardní příslušenství: 

- 3čelisťové sklíčidlo 125mm 
- výměnná kola 
- základní seřizovací nářadí 
- pevný hrot MK3 
- kryt sklíčidla 
- stěna ostřiku 
- vana na třísky 
- kryt vodícího šroubu 

 

Volitelné příslušenství: 

- 4čelisťové sklíčidlo 125mm se samostatně 
stavitelnými čelistmi (2090,-Kč) 

- pevná luneta (950,-Kč) 
- posuvná luneta (850,-Kč) 
- otočný hrot MK3 (obj.č.2942-3, 690,-Kč) 
- sada nožů 12x12x65 (obj.č.421-4, 300Kč) 
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 

(obj.č.2911-3, 189,-Kč) 
- redukce MK3/JT33 pro vrtací sklíčidlo 

(obj.č.2914-27, 89,-Kč) 
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SV-470 

 
Objednací číslo 1113114-21 

Točný průměr nad ložem 330mm 

Vzdálenost mezi hroty 1000mm  

Točný průměr nad suportem 198mm 

Točný průměr v sedl. mezeře 476mm 

Pojezd příčného suportu 160mm 

Pojezd nožového suportu 68mm 

Kužel vřetene MK5 

Kužel pinoly koníku MK3 

Průchod vřetenem 38mm 

Otáčky vřetene 70-2000 ot./min. 

Metrické závity 0,25...7mm 

Napájení 230V/400V, 1,5kW  

Rozměry 1920x760x760 

Hmotnost 495kg 

Cena vč. DPH 107 990 Kč 

 Bez DPH 89 248 Kč 

 

Vlastnosti: 

- napájení 400V 
- podélný i příčný autoposuv 
- řaditelná převodovka pro posuvy 
- podélný autoposuv hnaný přes ozubený hřeben 
- vyositelný koník pro soustružení dlouhých 

kuželů 
- možnost vymezení vůlí všech vedení 
- rychloupínací koník 
- veškeré příslušenství v ceně stroje 
- šířka lože 180mm 

 

Standardní příslušenství: 

- 3čelisťové sklíčidlo 160mm 
- pevná luneta 
- posuvná luneta 
- 4čelisťové sklíčidlo 200mm se samostatně 

stavitelnými čelistmi  
- lícní deska  
- otočný hrot MK3  
- osvětlení 
- chlazení 
- výměnná kola 
- základní seřizovací nářadí 
- pevný hrot MK3 
- kryt sklíčidla 
 

Volitelné příslušenství: 

- sada nožů 12x12x90 (obj.č.421-5, 300Kč) 
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 

(obj.č.2911-3, 189,-Kč) 
- redukce MK3/JT33 pro vrtací sklíčidlo 

(obj.č.2914-37, 89,-Kč) 
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GH-1440A 

 
Objednací číslo 1113114-51 

Točný průměr nad ložem 356mm 

Vzdálenost mezi hroty 1000mm  

Točný průměr nad suportem 210mm 

Točný průměr v sedl. mezeře 506mm 

Pojezd příčného suportu 180mm 

Pojezd nožového suportu 75mm 

Kužel vřetene MK5 

Kužel pinoly koníku MK3 

Průchod vřetenem 38mm 

Otáčky vřetene 45-1800 ot./min. 

Metrické závity 0,45...7,5mm 

Napájení 400V, 1,5/2,2kW  

Rozměry 1900x760x1480 

Hmotnost 875/1090kg 

Cena vč. DPH 189 900 Kč 

 Bez DPH 156 943 Kč 

 

Vlastnosti: 

- podélný i příčný autoposuv 
- řaditelná převodovka pro posuvy 
- podélný autoposuv hnaný přes ozubený hřeben 
- vyositelný koník pro soustružení dlouhých 

kuželů 
- možnost vymezení vůlí všech vedení 

- šířka lože 205mm 
- rychloupínací koník 
- veškeré příslušenství v ceně stroje 

 

Standardní příslušenství: 

- 3čelisťové sklíčidlo 160mm 
- pevná luneta 
- posuvná luneta 
- 4čelisťové sklíčidlo 200mm se samostatně 

stavitelnými čelistmi  
- lícní deska  
- otočný hrot MK3  
- osvětlení 
- chlazení 
- výměnná kola 
- základní seřizovací nářadí 
- pevný hrot MK3 
- kryt sklíčidla 
 

Volitelné příslušenství: 

- sada nožů 12x12x90 (obj.č.421-5, 300Kč) 
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 

(obj.č.2911-3, 189,-Kč) 
- redukce MK3/JT33 pro vrtací sklíčidlo 

(obj.č.2914-37, 89,-Kč) 
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GH-1640W 

 
Objednací číslo 1113114-52 

Točný průměr nad ložem 410mm 

Vzdálenost mezi hroty 1000mm  

Točný průměr nad suportem 224mm 

Točný průměr v sedl. mezeře 580mm 

Pojezd příčného suportu 190mm 

Pojezd nožového suportu 85mm 

Kužel vřetene MK6 

Kužel pinoly koníku MK3 

Průchod vřetenem 52mm 

Otáčky vřetene 40-1800 ot./min. 

Metrické závity 0,45...7,5mm 

Napájení 400V, 2,4kW  

Rozměry 1970x760x1510 

Hmotnost 998/1118kg 

Cena vč. DPH 249 990 Kč 

 Bez DPH 206 604 Kč 

 

Vlastnosti: 

- podélný i příčný autoposuv 
- řaditelná převodovka pro posuvy 
- podélný autoposuv hnaný přes ozubený hřeben 
- vyositelný koník pro soustružení dlouhých 

kuželů 

- možnost vymezení vůlí všech vedení 
- rychloupínací koník 
- veškeré příslušenství v ceně stroje 
- šířka lože 260mm 

 

Standardní příslušenství: 

- 3čelisťové sklíčidlo 200mm 
- pevná luneta 
- posuvná luneta 
- 4čelisťové sklíčidlo 200mm se samostatně 

stavitelnými čelistmi  
- lícní deska  
- otočný hrot MK3  
- osvětlení 
- chlazení 
- výměnná kola 
- základní seřizovací nářadí 
- pevný hrot MK3 
- kryt sklíčidla 
 

Volitelné příslušenství: 

- sada nožů 12x12x90 (obj.č.421-5, 300Kč) 
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 

(obj.č.2911-3, 189,-Kč) 
- redukce MK3/JT33 pro vrtací sklíčidlo 

(obj.č.2914-37, 89,-Kč) 
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CM-6241 

 
Objednací číslo 1113114-53 

Točný průměr nad ložem 410mm 

Vzdálenost mezi hroty 1000mm  

Točný průměr nad suportem 255mm 

Točný průměr v sedl. mezeře 580mm 

Pojezd příčného suportu 210mm 

Pojezd nožového suportu 140mm 

Kužel vřetene MK6 

Kužel pinoly koníku MK4 

Průchod vřetenem 52mm 

Otáčky vřetene 45-1800 ot./min. 

Metrické závity 0,2...14mm 

Napájení 400V, 2,8/3,3kW  

Rozměry 2060x900x1640 

Hmotnost 1500/1750kg 

Cena vč. DPH 269 990 Kč 

 Bez DPH 223 133 Kč 

 

Vlastnosti: 

- podélný i příčný autoposuv 
- řaditelná převodovka pro posuvy 
- podélný autoposuv hnaný přes ozubený hřeben 
- vyositelný koník pro soustružení dlouhých 

kuželů 

- možnost vymezení vůlí všech vedení 
- rychloupínací koník 
- veškeré příslušenství v ceně stroje 
- šířka lože 260mm 

 

Standardní příslušenství: 

- 3čelisťové sklíčidlo 200mm 
- pevná luneta 
- posuvná luneta 
- 4čelisťové sklíčidlo 200mm se samostatně 

stavitelnými čelistmi  
- lícní deska  
- otočný hrot MK4  
- osvětlení 
- chlazení 
- výměnná kola 
- základní seřizovací nářadí 
- pevný hrot MK4 
- kryt sklíčidla 
 

Volitelné příslušenství: 

- sada nožů 12x12x90 (obj.č.421-5, 300Kč) 
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 

(obj.č.2911-3, 189,-Kč) 
- redukce MK3/JT33 pro vrtací sklíčidlo 

(obj.č.2914-37, 89,-Kč) 
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C-6241 

 
Objednací číslo 1113114-54 

Točný průměr nad ložem 410mm 

Vzdálenost mezi hroty 1000mm  

Točný průměr nad suportem 220mm 

Točný průměr v sedl. mezeře 640mm 

Pojezd příčného suportu 210mm 

Pojezd nožového suportu 140mm 

Kužel vřetene MK6 

Kužel pinoly koníku MK4 

Průchod vřetenem 52mm 

Otáčky vřetene 25-2000 ot./min. 

Metrické závity 0,1...14mm 

Napájení 400V, 5,5kW  

Rozměry 2250x1120x1620 

Hmotnost 1670/1980kg 

Cena vč. DPH 329 990 Kč 

 Bez DPH 272 720 Kč 

 

Vlastnosti: 

- podélný i příčný autoposuv 
- řaditelná převodovka pro posuvy 
- všechny posuvy řaditelné bez výměny kol 
- podélný autoposuv hnaný přes ozubený hřeben 

- vyositelný koník pro soustružení dlouhých 
kuželů 

- možnost vymezení vůlí všech vedení 
- rychloupínací koník 
- veškeré příslušenství v ceně stroje 
- šířka lože 300mm 

 

Standardní příslušenství: 

- 3čelisťové sklíčidlo 250mm 
- pevná luneta 
- posuvná luneta 
- 4čelisťové sklíčidlo 250mm se samostatně 

stavitelnými čelistmi  
- lícní deska  
- otočný hrot MK4  
- osvětlení 
- chlazení 
- výměnná kola 
- základní seřizovací nářadí 
- pevný hrot MK4 
- kryt sklíčidla 
 

Volitelné příslušenství: 

- sada nožů 12x12x90 (obj.č.421-5, 300Kč) 
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 

(obj.č.2911-3, 189,-Kč) 
- redukce MK3/JT33 pro vrtací sklíčidlo 

(obj.č.2914-37, 89,-Kč) 
 

 
 


