
Maszyny, urządzenia i narzędzia Jazon 
– prezentacja oferty

Maszyny, urządzenia oraz narzędzia Jazon do robót brukarskich oraz przy budowie 
dróg i remontach dróg znane są od lat. Funkcjonalność oraz wysoka trwałość produktów 
Jazon zapewniają zaskakująco dużą wydajność, wygodę i bezpieczeństwo na placu 
budowy.

Jazon - chwytaki ręczne

Kleszcze poprzeczne (chwytak poprzeczny)

Przeznaczenie: przenoszenie i ustawianie krawężników
Szerokość chwytu - 60-80mm, 150mm, 250mm, 300mm
Ciężar chwytaka - 8kg
Nośność dopuszczalna - 100 kg

Kleszcze wzdłużne (chwytak wzdłużny)

 

 

Przeznaczenie: przenoszenie i ustawianie krawężników
Długość chwytu - 750mm, 800mm, 1000mm
Ciężar chwytaka - 11 kg
Nośność dopuszczalna - 100 kg.

Kleszcze do koryt (chwytak do koryt)

 

Przeznaczenie – przenoszenie i ustawianie koryt ściekowych
Regulacja szerokości chwytu - 300mm - 700mm
Nośność maksymalna - 100 kg

Kleszcze uniwersalne (chwytak uniwersalny).

 

Przeznaczenie - przenoszenie i ustawianie krawężników łukowych, krawężników oraz 
płyt ażurowych.
Szerokość chwytu - 60mm-450mm
Ciężar chwytaka - 11 kg
Nośność dopuszczalna - 100 kg

Chwytak do płytek

 

Przeznaczenie – przenoszenie i układanie betonowych płytek chodnikowych.
Regulacja szerokości chwytu - 300mm x 300mm; 350mm x 350mm; 500mm x 500mm

Jazon - chwytaki zawieszane 
(do współpracy z maszyną typu koparko-ładowarka)

 Chwytak poprzeczny

Przeznaczenie – przenoszenie i ustawianie krawężników
zerokość chwytu - 60-80mm, 150mm, 250mm, 300mm
Ciężar chwytaka - 8kg
Nośność dopuszczalna - 100 kg



 

Chwytak wzdłużny

Przeznaczenie – przenoszenie i ustawianie krawężników
Długość chwytu - 750mm, 800mm, 1000mm
Ciężar chwytaka - 11 kg
Nośność dopuszczalna - 100 kg.

Chwytak boczny

Przeznaczenie – przenoszenie i ustawianie krawężników 
Wysokość chwytu  - 300 mm
Szerokość chwytu  - 150 lub 200 mm
Dopuszczalna nośność – 150 kg
Masa – 16 kg

Chwytak do bloków

Przeznaczenie –  przenoszenie bloków, słupów betonowych.
Regulacja szerokości chwytu - 200mm – 800mm (stopniowana co 50mm)
Nośność - 250 kg

Narzędzia ręczne do pozycjonowania kostki

Młotki gumowe i stalowy, imak oraz wyważak

Młotek gumowy krótki/ długi                                      Wyważak – pozycjonowanie i
Waga - 2.5 kg wyważanie kostki – zaopatrzony w 2 ostrza 
Długość trzonka - 200 mm/ 900 mm Imak – zakres regulacji – 90-240 mm

 

 

    Tutaj - prezentacja
        przydatności wyważaka oraz 
         imaka. Wyjęcie kostki trwa
            dosłownie kilka chwil.

Przymiar do odzwzorowania 
– pomocny w ustaleniu linii i kąta przycięcia kostki

Ceny narzędzi ręcznych i zawieszanych na stronie naszego sklepu - http://goo.gl/ctQLz 

http://goo.gl/ctQLz


Zestaw do tyczenia

Przeznaczenie - tyczenie drog, placów, chodników itp.
W zestawie: po 30 szt prętów głównych (dł 1.10 mb) 
bocznych oraz łączników, 2 x 50 mb linki, przyrząd do 
wbijania prętów

Wózek brukarski – Krab 2

Przeznaczenie – transport kostki z palety bezpośrdenio do miejsca jej układania.
Jednorazowo wózek transportuje jedną pionową warstwę kostki. Z uwagi na solidność 
konstrukcji i platformę o dużej powierzchni wózek może również służyć do transportu 
wszelkich materiałów w obrębie placu budowy.
Szerokość chwytu - 750 – 1200 mm (płynna regulacja).
Maksymalna wysokość palety – 800 mm
Maksymalna nośność – 500 kg
Waga wózka – 115 kg

Gilotyny do polbruku – Krobet 300, Krobet 400, Krobet 500

Wyposażenie dodatkowe: 
przystawka do cięcia po łuku

Przeznaczenie – cięcie na żądany wymiar kostki brukowej, obrzeży chodnikowych
  płytek chodnikowych, bloczków fundamentowych, krawężników,
  cegły klinkierowej, cegły ceramicznej i silikatowej, cegły szamotowej
Szerokość cięcia – odpowiednio – 310, 410, 510 mm,
Wys. cięcia – 110 mm
Ceny na stronie naszego sklepu - http://goo.gl/Jueje

Przecinarki stolikowe PS 350, PS400

Przeznaczenie: czyste i precyzyjne cięcie: kostki polbruk, płytek ceramicznych, gresu, 
cegieł, płytek betonowych oraz innych mat. budowlanych. 
Dane techniczne odpowiednio dla PS350/ PS400
Moc silnika – 2.2 kW/220V,
Max śr. tarczy tnącej – 350 mm/ 400 mm
Max. grubość cięcia – 110 mm/130 mm
Max długość cięcia – 350 mm/ 600 mm
Cięcie pod kątem – 90o/ 90o lub 45o

Waga (bez tarczy tnącej) – 78/130 kg
Cięcie z chłodzeniem wodą poprawia bezpieczeństwo i kulturę oraz przedłuża żywotność 
tarcz tnących. 
Szerszy opis i ceny na stronie naszego sklepu - http://goo.gl/VK3Q4

Przecinarki drogowe PJ300, PJ400, PJ500

Przeznaczenie: budowa oraz remonty dróg, prace ogólnobudowlne. 
Przeznaczone do cięcia betonu, asfaltu oraz innych matariałów budowlanych.

Dane techniczne odpowiednio dla PJ300/ PJ400/ PJ500:
Max. głęb. cięcia – 115/ 140/ 185 mm
   Max śr. tarczy tnącej – 300/ 400/ 500 mm
      Max śr. otworu tarczy – 25.4 mm
         Silnik Honda – GX270/ GX390/ GX390
            Waga – 76/ 125/ 135 kg

     Pełny opis oraz ceny na stronie naszego 
sklepu - http://goo.gl/jNMas

http://goo.gl/jNMas
http://goo.gl/VK3Q4
http://goo.gl/Jueje


Ręczne łaty profilujące Jazon 3 mb oraz 4.6 mb.

Przeznaczenie: idealne urządzenia do profilowania kolejnych warstw podbudowy. Proste 
w użyciu, niezawodne,precyzyjne, wygodne w transporcie. 
Szerokość robocza regulowana płynnie od 88 cm do 4.60 mb.
Zakres wysokości pracy 33 cm. Zaskakująco wysokie tempo pracy.
Opis działania łat ręcznych tutaj - http://goo.gl/bsRwi
Ceny na stronie naszego sklepu - http://goo.gl/cb0sa

Łaty drogowe Jazon 6.5 oraz 7.5 mb

Przeznaczenie: niwelacja kolejnych warstw podbudowy przy budowie dróg 
(piasku, żwiru, tłucznia itp). 
Skonstruowane do przeciągania przez np. koparko-ładowarkę. 
Szerokość pracy od 4.00 - 6.5 mb oraz 4.5 – 7.5 mb (inne szerokości na zamówienie). 
Regulacja szerokości pracy skokowo co 25 cm, wysokość pracy – 33 cm.
Opis działania oraz ceny tutaj - http://goo.gl/AFRt5

Równiarka czołowa Jazon – Profiler 02.

Maszyna zawieszana na nośniku typu koparko-ładowarka o wadze min. 5000 kg.
Wydajność układu hydraulicznego nośnika – min. 40 l/min

http://goo.gl/AFRt5
http://goo.gl/cb0sa
http://goo.gl/bsRwi


Profilowanie kolejnych warstw podczas procesu budowy drogi, parkingu itp. Równiarka 
Profiiler może niwelować piasek, żwir oraz tłuczeń. W zależności od trybu pracy maszyna 
wyrównuje, profiluje oraz wstępnie zagęszcza i wygładza podłoże. Sterowanie laserowe 
technologii 2D lub 3D. Wysoka wydajność i 100% jakość.
Szerokość robocza – 2050 mm,
Wysokość lemieszy – 500 mm,
Kat wychylenia bocznego – do 5 stopni,
Waga własna – 1200 kg
Przystosowany do maszyn z pływającym układem hydraulicznym

Układarka gąsiennicowa Jazon – JUG 01

Napędzana silnikiem Honda 2-cyl, 20 kM

Przeznaczenie: samojezdna maszyna do układania krawężników, płyt ażurowych, 
bloków i już wkrótce – polbruku. 
Maksymalna wysokość podnoszenia – 180 cm
Zasięg ramienia – 350 cm
Kąt obrotu ramienia – 270 stopni 
Maksymalna waga palety – 1600 kg
Maksymalny udźwig na ramieniu – 200 kg 
Mechanizm podnoszenia sterowany hydraulicznie dźwignią przy uchwycie operatora.
Idealna maszyna do układania elementów wprost z palety. Niespotykana lekkość obsługi. 
Zaskakująca wydajność. Obsługa 1-osobowa.

Układarka zawieszana Jazon – JUZ 01



Przeznaczenie i funkcjonalność jak przy układarce gąsiennicowej. Zaprojektowana do 
współpracy z nośnikiem typu koparko-ładowarka. 
Maksymalna wysokość podnoszenia – 120 cm
Wysięg ramienia – 350 cm
Kąt obrotu ramienia – 270 stopni 
Maksymalny ciężar palety – 1200 kg
Maksymalny udźwig na ramieniu – 200 kg

Równiarka Jazon - JRC 3000 

Przeznaczenie: wyrównywanie dróg oraz placów. Może pracować w każdym rodzaju 
podłoża o granulacji do 40 mm.
Szerokość robocza lemiesza – 300 cm
Wysokość lemiesza – 50 cm
Regulacja kąta ustawienia – 200 
Długość równiarki  500 cm
Zalecane parametry ciągnika:
Masa – min. 7000 kg
Ciśn. w ukł. hydr. - maks. 200 megapascali
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Ponadto – wśród maszyn budowlanych w naszej ofercie:

Honda – silniki, agregaty prądotwórcze oraz spalinowe pompy do wody

Belle – angielskie maszyny budowlane 

Weber – niemieckie maszyny budowlane

Agregaty prądotw. Fogo Nagrzewnice Munters Sial                 Sprężarki CompAir

Przecinarki Makita         Młoty Makita           Młoty Belle             Zamiatarki

Maszyny ogrodowe w naszej ofercie:

    Kosy        
   Glebogryzarki             Łuparki                              Pilarki

     Traktorki ogrodowe
  Traktory komunalne

    Kosiarki


