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                                   Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů 
 

SONOTEC SP 1000  2016 
 

 
 
SONOTEC SP 1000 Split V je kompaktní vysokovýkonný ultrazvukový přístroj, mezi jehož hlavní přednosti – 
vedle vysokého výkonu – patří také možnost velmi precizního nastavení i při  nízkém výdeji výkonu. Vlastnost, 
kterou oceníte zejména pokud přednostmi ultrazvuku čistíte citlivé materiály. Obsluha je zcela jednoduchá, 
přístroj  umožňuje přesné a bezproblémové použití na kovech, dřevu, sklu, umělých hmotách a mimořádně 
vhodný je i pro snímání tvrdých vápenných vrstev či přemaleb. Základní technické údaje: 
 

 Pracuje s frekvencí 25kHz a výkonem max 20W 

 Zapojuje se do běžní sítě 230/50/60Hz 

 Spotřebuje 60W 

 Rozměry 200x140x130mm 

 Váha cca 2 kg 

 Pracovní rukojeť váží 130g a má rozměr 28x128mm 

 Přívodní kabel –  pracovní radius přístroje 1,5m 
 
SONOTEC SP 1000 Split V se dodává v základním setu, který obsahuje 2 tvrzená dláta, 6 keramických škrabek, 6 
skalpelových čepelek, upevňovací klíč/imbus,klíč na upevnění skalpelů a škrabek, držák nástrojů a pojistku. 
 

 Upozornění: Při práci s ultrazvukovým přístrojem vždy používejte vhodnou ochranu sluchových 
orgánů! 

 Varování: Osoby používající stimulátor srdce se nesmí pohybovat v blízkosti zapnutého přístroje! 
 
5853 300 SONOTEC SP 1000 Split V ultrazvukový přístroj, základní set 89.850,00 
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I když všechny nástroje jsou součástí základního setu dodávaného přístroje – viz níže, pro jeho bezvadnou 
funkčnost je nezbytné, aby byly tyto skalpely, dlátka a škrabky poté, co jsou opotřebené, vyměněny za kusy 
nové 
 

               

 
 
5853 310 Skalpelová čepelka tvar 10     144,00 
5853 311 Skalpelová čepelka tvar 11     144,00 
5853 314 Skalpelová čepelka tvar 14     144,00 
5853 315 Skalpelová čepelka tvar 15     186,00 
5853 321 Skalpelová čepelka tvar 21     144,00 
5853 323 Skalpelová čepelka tvar 23     144,00 
5853 322 Keramická škrabka plochá     510,00 
5853 334 Keramická škrabka cylindrická     570,00 
5853 380 Dláto z tvrzené oceli  2.663,00 
 
 

 
 
5853 345 Držák pracovních nástrojů pro upevnění keramických nástrojů 4.530,00 
5853 350 Držák pracovních nástrojů pro upevnění skalpelových čepelek 4.530,00 
 


