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Firma JAG-MAR z siedzibą w Kaliszu od 2007 roku gwarantuje swoim Klientom najwyższą jakość produktów i usług. 

Nasze doświadczenie w branży pneumatyki, stałe doskonalenie personelu oraz regularne rozszerzanie oferty                    

produktów najlepszej jakości pozwala na zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających Klientów. W naszym sklepie 

w Kaliszu znajdą Państwo produkty renomowanych producentów z branży pneumatyki. JAG-MAR oferuje również 

usługi serwisu kompresorów i narzędzi pneumatycznych. 

Nasza oferta obejmuje:

•  sprężarki tłokowe i śrubowe oraz cały osprzęt: zbiorniki,

    pompy, filtry, bloki uzdatniania powietrza

•  narzędzia pneumatyczne: klucze, szlifierki, nitownice,                 

    wiertarki, młoty, systemy klejowe oraz niezbędne akcesoria

•  elementy pneumatyki przemysłowej, m.in. złącza i szybko-

      złącza, wyspy zaworowe, zawory i elektrozawory, elementy 

   uzdatniania powietrza (FRL), armaturę, siłowniki, pompy 

   membranowe

•  szeroki zakres narzędzi lakierniczych: pistolety i pompy

    natryskowe, zbiorniki ciśnieniowe, mieszadła, myjki lakiernicze

•  gwoździarki, zszywacze, sztyfciarki oraz części zamienne

•  łączniki do drewna: gwoździe, zszywki, sztyy

•  maszy•  maszyny i urządzenia do produkcji mebli tapicerowanych 

•  stoły do zbijania palet drewnianych

•  narzędzia do łączenia blach na zimno - clinching

•  balansery linkowe, wciągniki i wózki pneumatyczne

•  elektronarzędzia FESTOOL, DeWalt, Metabo

•  frezy, wiertła, piły, brzeszczoty marki CMT oraz ściski                               

   i podpory  teleskopowe marki PIHER.

Jesteśmy również aktywni w Internecie

pod adresami: 

•  www . jag-mar . pl (strona firmy)

•  www . balansery . pl

•  www . centrumgwozdzi . pl

Sklepy internetowe: 

•  www•  www . sklep-pneumatyczny . pl

•  www . f-sklep . pl

•  www . sklep-cmt . pl

    /narzedziapneumatyczne

    /sklepfestool

     /SklepPneumatico

    @narzedziapneumatyczne 

        @sklepfestool

    @sklepcmt

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania techniczne, by jak najlepiej dobrać produkt do Państwa oczekiwań. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz życzymy udanych zakupów!



KOMPRESORY

Kompresory to urządzenia niezbędne do obsługi narzędzi pneumatycznych wymagających 

zasilania sprężonym powietrzem. Znajdujące się w naszej ofercie kompresory i sprężarki, 

dzięki dużej różnorodności parametrów pracy, pozwolą Państwu dopasować odpowiedni 

model do indywidualnych potrzeb. W ofercie zgromadziliśmy również pompy tłokowe i zbiorniki 

ciśnieniowe oraz szereg akcesoriów, dzięki którym możliwe będzie np. wykonanie przyłącza    

i uzdatnianie sprężonego powietrza.

Uzdatnianie powietrza osuszacze, bloki uzdatniania powietrza, filtry, separatory

Elementy kompresorów pompy, zbiorniki ciśnieniowe, zawory bezpieczeństwa

Kompresory / Sprężarki tłokowe, śrubowe, olejowe, bezolejowe

W zakresie przeglądów okresowych, 

napraw bieżących oraz remontów 

sprężarek śrubowych i tłokowych 

uruchomiliśmy dla Państwa mobilny 

serwis, obsługujący urządzenia            

wielu marek.

tel.: +48 697 70 75 70
e-mail: serwis@airfix.pl
www.airfix.pl
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Serwis sprężarek 



NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 

Klucze udarowe, impulsowe, zapadkowe----------------------

Szlifierki trzpieniowe, oscylacyjne, kątowe, taśmowe-----------. 

Nitownice do nitów zrywalnych, do nitonakrętek ------------� 

tł 
Wiertarki kątowe, pistoletowe, proste----------------

A 

Wkrętarki kątowe, pistoletowe, proste---------------� 

Narzędzia pneumatyczne cieszą się ogromnym uznaniem ze względu na ich trwałość oraz 

bezpieczną obsługę, nie wymagającą zasilania elektrycznego. To również narzędzia o dużej 

mocy, którą zawdzieczają sile sprężonego powietrza. W naszej ofercie znajdziecie Państwo 

praktyczne rozwiązania zarówno dla amatorów jak i dla profesjonalistów. 
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NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

Młotki igłowe, do zakuwania, ścinaki

Węże, zwijadła, przewody

Akcesoria pneumatyczne, pistolety do przedmuchu
 

Pistolety do klejenia, systemy klejowe
 

Systemy smarowania wymieniarki oleju, spuszczarki
 

Wyciskacze do mas w saszetkach, mas silikonowych, do kartridży, do kartuszy



PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA
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Pompy membranowe YAMADA

Armatura przemysłowa 

Siłowniki
 

Elektrozawory i zawory pneumatyczne
 
 

Złącza i szybkozłącza
 

Dmuchawy bocznokanałowe ESAM

Elektrozawory impulsowe i membranowe

Zaciski, chwytaki, hamulce
 

FRL - zestawy przygotowania powietrza
 
 

Wyspy zaworowe
 

W naszej szerokiej ofercie, oprócz wysokiej jakości narzędzi, znajdą Państwo również elementy pneumatyki przemysłowej 

wiodących światowych marek. Oferujemy elementy takie jak złącza, węże, stacje przygotowania powietrza, zawory     

sterujące, siłowniki oraz związany z nimi osprzęt. Dla Klientów szukających indywidualnych i zaawansowanych                   

rozwiązań w zakresie pneumatyki oferujemy naszą pomoc i zaangażowanie.
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Dla Klientów z branży lakierniczej stworzyliśmy kompleksową ofertę pistoletów lakierniczych 

oraz niezbędnego osprzętu do lakierowania i malowania. Pistolety, które oferujemy pozwolą 

usprawnić pracę, oszczędzić czas oraz zapewnią idealny efekt końcowy. W zależności od       

potrzeb dysponujemy modelami z dolnym i górnym zbiornikiem a także pistoletami, które 

współpracują z dużymi samodzielnymi zbiornikami zewnętrznymi. Myjki lakiernicze marki 

B-TEC zagwarantują utrzymanie sprzętu lakierniczego w czystości.

Myjki lakiernicze, suszarki, destylarki, filtry 

Mieszadła pneumatyczne 

Zbiorniki ciśnieniowe 10 - 60 l z mieszadłem ręcznym i pneumatycznym

Pompy natryskowe tłokowe, membranowe

Pistolety ręczne i automatyczne 

LAKIERNICTWO
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tel. +48 62 766 31 01

Części zamienne, naboje gazowe 

Łączniki zszywki, gwoździe, sztyy

Sztyfciarki i zszywacze budowlane, meblowe, dekarskie, stolarskie, ramiarskie

Gwoździarki ciesielskie, dekarskie, gazowe, akumulatorowe, do betonu

TECHNIKI WSTRZELIWANE

Stałe połączenia drewnianych elementów konstrukcyjnych wykonuje się przy użyciu gwoździ, 

zszywek bądź sztyów, wstrzeliwanych gwoździarkami, zszywaczami czy sztyfciarkami.                

Narzędzia te zawdzięczają dużą siłę wbijania sprężonemu powietrzu. Gwarantują duże 

tempo pracy, precyzję wykonania łączenia oraz brak wysiłku jaki towarzyszy pracy młotkiem. 

W naszym asortymencie znajdą Państwo zarówno sprzęt do prac wstrzeliwanych, jak i szeroką 

gamę łączników do drewna.  

Serwis gwoździarek, 
sztyfciarek, zszywaczy
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STOŁY PNEUMATYCZNE

Stoły pneumatyczne Pneumatico PT-1900, PT-2300, PT-2800, PT-3300 to uniwersalne maszyny do                                     

półautomatycznego zbijania palet drewnianych różnego rodzaju. W ich górnej części umieszczona jest rama 

wyposażona w ruchome wózki do balanserów, na których zawieszone są gwoździarki. Stoły te zapewniają         

ergonomię i wygodę pracy.  Gwarantują wzrost jej wydajności, oszczędność miejsca  (model PT-1900 zajmuje 

zaledwie 4 m2) oraz eliminację kosztów przygotowania szablonów dla różnych rodzajów palet. 

Przy tradycyjnym zbijaniu palet dwóch pracowników produkuje ok. 250 sztuk na 8-godzinnej zmianie. W tym Przy tradycyjnym zbijaniu palet dwóch pracowników produkuje ok. 250 sztuk na 8-godzinnej zmianie. W tym 

samym czasie przy wykorzystaniu stołu Pneumatico PT-1900 jeden pracownik jest w stanie samodzielnie 

wyprodukować ok. 210-230 palet.

Stoły paletowe zapewniają zwiększenie wydajności pracy, znacznie ją usprawniając. 

Pełnią rolę regulowanego szablonu do palet typu EURO oraz palet na 2, 3 lub 5 pełnych 

wspornikach/kantówkach. Zaprojektowane do obsługi przez jednego pracownika. 

Umożliwiają łatwe przeregulowanie z jednego wymiaru palety na drugi. Posiadają funkcję 

pneumatycznego zaciskania wsporników oraz podnoszenia gotowej palety. Zapewniają 

większą ergonomię pracy poprzez system podwieszania gwoździarek na balanserach.

Maszyny i urządzenia do produkcji mebli tapicerowanych 

W ofercie: stoły krojcze, noże taśmowe, stoły             

tapicerskie, urządzenia lagujące, prasy do                 

tapicerowania krzeseł, pneumatyczne prasy do          

tapicerowania, urządzenia do naciągania               

sprężyn falistych, noże ultradźwiękowe do cięcia 

tkanin, podstawy przemysłowych maszyn do 

szycia oraz akcesoria, takie jak: stelaże do         

maszyn szwalniczych, przewijarki oraz przewijarko-

-przeglądarki do tkanin i dzianin, maszyny do           

rozwijania i odcinania tkanin powlekanych i włóknin.
                

Pneumatyczne stoły do zbijania palet Pneumatico 

i obejrzyj film!

Zeskanuj kod



tel: +48 62 766 31 01
e-mail: biuro@jurado.pl

www.jurado.plTechnologia klinczowania jest innowacyjnym 

procesem mechnicznego łączenia blach.     

Łączone materiały przetłaczane są na zimno,      

co jest możliwe dzięki naciskowi stempla na 

matrycę bez użycia dodatkowych łączników 

takich jak nity, drut czy elektrody spawalnicze. 

Stempel i matryca, poprzez punktowe               

wywiewywieranie nacisku wtłacza jedną blachę      

w drugą tworząc solidne połączenie, którego 

kształt zależy od kształtu użytej matrycy.
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Narzędzia do klinczowania / toxowania

Wciągniki i wózki pneumatyczne

 - zakres wagowy: 0,125  - 100 ton
 - umożliwiają zasilenie narzędzi
      pneumatycznych sprężonym powietrzem

Balansery linkowe to doskonałe wsparcie na każdym stanowisku pracy wymagającym zastosowania narzędzi                          

pneumatycznych. Dzięki podwieszeniu na lince narzędzia są równoważone, co oznacza, że  zmniejszają swój ciężar                             

rzeczywisty. Ułatwia to manewrowanie nimi w wielu płaszczyznach i minimalizuje wysiłek pracownika.                                              

W naszym asortymencie znajdziecie Państwo wyposażone w mechanizm sprężynowo-zapadkowy balansery o wadze 

od kilkudziesięciu dekagramów do ponad stu kilogramów, przeznaczone do bardzo wielu zastosowań.

Balansery pneumatyczne

 - zintegrowane ze źródłem
    sprężonego powietrza 

Balansery linkowe

 - długość linki: 1,6 - 3,0 m
 - zakres wagowy: 0,1 - 300 kg

BALANSERY, NARZĘDZIA DO KLINCZOWANIA



Elektronarzędzia
 

Piły
 

Frezy
 

Ściski i multipodpory teleskopowe
 

Brzeszczoty
 
 

Wiertła
 



JAG-MAR Sp. z o.o.
 

ul. Złota 36,  62-800 Kalisz

biuro@jag-mar.pl
tel.: +48 62 766 31 01

www.jag-mar.pl

www.sklep-pneumatyczny.pl
www.sklep-cmt.pl
www.f-sklep.pl
www.balansery.pl

Kalisz


