
Kat. číslo Názov Popis

Kompresory

Piestové kompresory PROWER

PROWER 

Piestový 

kompresor 

olejový 8BAR, 

50l, 2,3 kW/3HP

ZV-0.25/50L

Kompresor je určený pre  dielňu, garáž... 

Elektromotor má 100% medené vynutie.  

Kompresor je dvojpiestový s výkonom 

365l/min a max. pracovný tlak je 8 bar  

PROWER 

Piestový 

kompresor 

olejový 10BAR, 

500l, 7,5 

kW/10HP

TW-1.0/500L
Profesionálny kompresor je určený pre  

dielňu, garáž, servis a pod. Elektromotor má 

100% medené vynutie. Kompresor je 

trojpiestový s výkonom 1000 l/min, max. 

pracovným tlakom 10 bar a 500l vzdušníkom

PROWER 

Piestový 

kompresor 

olejový 10BAR, 

200l, 4 

kW/5,5HP

V-0.6/200L

Poloprofesionálny kompresor je určený pre  

dielňu, garáž, servis. Elektromotor má 100% 

medené vynutie. Kompresor je dvojpiestový 

s výkonom 600 l/min, max. pracovným 

tlakom 10 bar a 200l vzdušníkom

PROWER 

Piestový 

kompresor 

olejový 10BAR, 

200l, 5,5 

kW/7,5HP

TV-0.67/200
Profesionálny kompresor je určený pre  

dielňu, garáž, servis a pod. Elektromotor má 

100% medené vynutie. Kompresor je 

dvojpiestový s výkonom 670 l/min, max. 

pracovným tlakom 10 bar a 200l vzdušníkom

Špirálové kompresory PROWER

PROWER 

Vzduchový 

kompresor 

špirálový 10BAR, 

500l, 7,5 

kW/10HP

Profesionálny špirálový kompresor ktorý je 

digitálne riadený. Pri použití v sérii získate 

variabilnejšie výkonnostné parametre, vyššiu 

spoľahlivosť a ekonomickejšiu prevádzku. Má 

výkon 1200 l/min  a 500 l vzdušník

WX-1.2/10




Profesionálny automatický dvojstĺpový 

elektrohydraulický zdvihák s trojstupňovými 

ramenami s min dĺžkou 711 mm a max. 

dĺžkou 1511 mm.

PROWER 

TECHNIK 

Dvojstĺpový 

zdvihák 4500 kg

PR-TECHNIK-

4500kg

Nožnicové zdviháky

Zdviháky

PROWER 

Mobilný 

nožnicový 

zdvihák 3500kg
YL635B

Profesionálny mobilný nožnicový zdvihák 

ktorý je určený na zdvíhanie automobilov 

vhodný do každej dielne a servisu. Max. 

výška zdvihu je 1 m  napájanie 230 V

Dvojstĺpové zdviháky

PROWER 

Štvorstĺpový 

zdvihák 4000 kg 

+ (prízdvihový 

zdvihák,platne 

pre geometriu)

PR-STD402

Profesionálny elektro-hydraulický 4 stĺpový 

zdvihák. Vhodný na nastavenie geometrie 

kolies. V balení prízdvihový zdvihák. Dĺžka 

rampy 4310 mm, šírka rampy 488 mm. 

Vzdialenosť medzi rampami 992 mm. Výška 

zdvihu 1,7 m

PROWER 

EVOLUTION 

Dvojstĺpový 

zdvihák 5000 kg

PR-

EVOLUTION-

5000kg

Profesionálny automatický dvojstĺpový 

elektrohydraulický zdvihák s trojstupňovými 

ramenami s min dĺžkou 880 mm a max. 

dĺžkou 1800 mm.

Štvorstĺpové zdviháky

Vyzúvačky pneumatík

PROWER 

PNEUTECH 

Automatická 

vyzúvačka 

pneumatík s 

pomocnými 

Profesionálna automatická prezúvačka 

pneumatík s pomocným ramenom. 

Umožňuje ľahkú de/montáž všetkých druhov 

automobilových pneumatík. Vonkajšie 

uchytenie disku 12″ - 25″  vnútorné 10″ - 22 . 

Napájanie 230 V   
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